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1 People in focus :

• นางอุมาพร สุขมวง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
บทบาท กรมวิทยาศาสตรบริการ ในยุคประเทศไทย 4.0
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บรรณาธิการทักทาย

วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการฉบับที่ 206 ประจําเดือน
มกราคมนี้ คอลัมน People in Focus ไดรบั เกียรติจาก นางอุมาพร
สุขมวง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการใหสัมภาษณถึงบทบาท
วิสยั ทัศนในการผลักดันการดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตรบริการ
ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่มุงมั่นยกระดับโครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย ใหมี
ความเขมแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล
นอกจากนั ้น แล ว ยั ง มี ส รรสาระในด า นการนํ า วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาชวยพัฒนาสินคาและบริการ
ของธุรกิจฐานราก เพื่อสรางคุณภาพและมูลคาใหเพิ่มขึน้ อาทิ
การให ค วามรู  ผู  ป ระกอบการผลิต อาหารระดั บ ชุ ม ชนโดยใช
เทคโนโลยีดิจิตอล การพัฒนาศักยภาพดานการผลิตสําหรับ
ผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม การพัฒนาสือ่ องคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อผูป ระกอบการเศรษฐกิจฐานราก ฯลฯ
และเรื่องที่นาสนใจอีกหลายเรื่องสามารถอานไดภายในเลมคะ
กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา :

อุมาพร สุขมวง
แนงนอย เวทยพงษ
บรรณาธิการ : ดร.ลดา พันธุส ขุ ุมธนา
กองบรรณาธิการ : ดร.พจมาน ทาจีน
ดร.อรสา ออนจันทร
ดร.ณัฏฐกานต เกตุคมุ
ดร.สายจิต ดาวสุโข
ดร.อนุตตรา นวมถนอม
จุฑาทิพย ลาภวิบลู ยสขุ
พรพรรณ ปานทิพยอําพร
วลัยพร รมรื่น
พรรษชล รัตนปาณี
อุดมลักษณ เวียนงาม
จอย ผิวสะอาด
จิตลดา คณีกุล
พรทิพย เส็นสด
พิสูจนอักษร : โชติรส ชูจันทร
ภาพ :
คุณวุฒิ ลี่แตง, พิพัฒน ดียอดยิ่ง, สุกฤต แกวบุญ
ประสานงานสมาชิกวารสาร : สรวงสุดา สังขสุข
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2 บทความพิเศษ :

• โครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ : บริการรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

4 วศ วันนี้ :

• วศ. วันนี้กับบทบาทการนํา วทน. สงเสริม OTOP และ SME
เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล

6 Special Guest :

• กรมวิทยาศาสตรบริการ มุงมั่นพัฒนาระบบงานรับรองหองปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากล

7
11
14
16
18
20

สรรสาระ :

• องคการหามอาวุธเคมี - มีไวทําไม
ภูวดี ตูจินดา
• การพัฒนาศักยภาพดานการผลิตสําหรับผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม
ฐิตารินีย สุโรพันธ, สุรวุฒิ พวงมาลี
• การใหความรูผูประกอบการผลิตอาหารระดับชุมชนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
นายเกรียงไกร นาคะเกศ, นางอารีย คชฤทธิ์
• วศ. สนับสนุนผูประกอบการและเพิ่มความเชื่อมั่นใหผูบริโภค
ดวยการรับรองผลิตภัณฑ
ดวงกมล เชาวนศรีหมุด
• เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียเพือ่ ยกระดับสถานประกอบการ OTOP ดานสิ่งทอ
สุรัตน เพชรเกษม, เทพวิทูรย ทองศรี, อมรพล ชางสุพรรณ
• การพัฒนาสื่อองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อผูประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
เพ็ญพิชชา เข็มเงิน, เพ็ญวิภา บัลลังกโพธิ์
• แมลงไทยกินไดจากเศรษฐกิจฐานรากสูก ารยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
สุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธิ์
• สรางชาติดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศันสนีย ชีระพันธ
• เทคโนโลยีเฮอรเดิลกับการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
ขนิษฐา อินทรประสิทธิ์, ลลิตา ชูแกว

22
25
27
29 รอบรู รอบโลก

• 5 ขั้นตอน สราง AR สุดเจงดวยเครื่องมืองาย ๆ
ทวีศักดิ์ แกวบุรี

31 Science สไตลสนุก

• มาทําอมยิ้มคริสตัลกันเถอะ
นางสาวสัตติญา ดีดวงพันธ

33 ศัพทวิทยนารู
ปุณณภา เอี่ยมนอก
34 DSS NEWS
• ภาพขาวกิจกรรม

วารสารราย 4 เดือน มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน
จัดทําโดย ฝายประชาสัมพันธ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. +(66) 2201 7000 โทรสาร +(66) 2201 7466
อีเมล pr@dss.go.th เว็บไซต www.dss.go.th
www.facebook.com/dssthaiscience, www.twitter.com/dssthaiscience

งานบริการวิทยาศาสตร ในการกําหนดและวัดคาสีธงชาติไทย
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปนหนึ่งในหนวยงาน ที่สาํ นักนายกรัฐมนตรี ไดเชิญให
เขารวมประชุมหารือการพิจารณากําหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย โดยที่กรมวิทยาศาสตรบริการไดเปนหนึ่งในหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนจาก 9 หนวยงาน ประกอบไปดวย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงานกฎระเบียบกลาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ ในการคัดเลือกธง
ตนแบบ ที่จะกําหนดสีดว ยวิธกี ารวัดสีธงตนแบบจากแหลง ดังนี้ 1. ธงชาติจากพิพธิ ภัณฑแหงชาติ จากธง 2 ประเภท ไดแก ธงชัย
เฉลิมพล และ ธงไตรรงค 2. ธงชาติจากพิพธิ ภัณฑธงชาติไทย และ 3. ธงจากราชนาวี โดยที่กรมวิทยาศาสตรบริการไดรบั มอบหมายให
พิจารณาคัดเลือกธงจากทั้ง 3 แหลง โดยดูจากลักษณะปรากฏ และการวัดคาสีดว ยเครื่อง Colorimetric spectrophotometer แลวนําเสนอ
ตอที่ประชุมเพื่อกําหนดคาสีของธงตนแบบ และไดประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 134 ตอนพิเศษ 245 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2560
ใหเปนเกณฑลกั ษณะของคาแนะนําของธงชาติไทย
ตามที่มติคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ป การประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม เปนประธานกรรมการ และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ เปนรองประธานกรรมการ
ไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกําหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย เพื่อใหมีมาตรฐานสีและเปน
มาตรฐานสีตามหนวยสากล โดยกําหนดในลักษณะของคาแนะนําทางราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจงึ ไดกําหนดจัดการ
ประชุมหารือรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้ง 9 หนวยงานที่ ไดกลาวขางตน
จากมติทีป่ ระชุมการพิจารณากําหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทยดังกลาว ไดมีมติใหมีการตรวจสอบคาแถบสี (สีน้าํ เงินแก สีขาว
และสีแดง) จากธงชาติ 3 แหลง ซึ่งมติท่ปี ระชุมใหกรมวิทยาศาสตรบริการเปนผูต รวจสอบพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมและมีมติเห็น
สมควรใหกําหนดคาแถบสีธงชาติไทยจากธงชาติราชนาวี และใชผลของกรมวิทยาศาสตรบริการ จากการทดสอบคาแถบสีธงชาติไทย
(สีน้าํ เงินแก สีขาว และสีแดง) ดวยเครือ่ ง Colorimetric spectrophotomete ซึ่งผลของการทดสอบที่ ไดนําเสนอตอที่ประชุมไดกําหนด
คา CIELAB D65 สีแดง คา L* = 36.4 , a* = 55.47 , b* = 25.42 สีขาว คา L* = 96.61 , a* = -0.15 , b* = -1.48 และสีนา้ํ เงิน
คา L* = 18.63 , a* = 7.89 , b* = -19.45 โดยไดกําหนดคา rE* (delta E) ไมเกิน 1.5 และไดประกาศเปนราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 134
ตอนพิเศษ 245 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2560 ใหเปนเกณฑลกั ษณะของคาแนะนําทางราชการ

PEOPLE IN FOCUS

สรรสาระ

บทบาท กรมวิทยาศาสตรบริการ

ในยุคประเทศไทย 4.0

วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการฉบับที่ 206 คอลัมน People in Focus นี้มีความยินดี
ยิ่งที่ ไดตอนรับ นางอุมาพร สุขมวง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งทานไดรับการแตงตั้ง
ตําแหนงอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผานมา ในโอกาสนี้จึงได
สัมภาษณถึงแนวคิดการผลักดันการดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตรบริการ ที่มุงมั่นยกระดับ
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ใหมีความเขมแข็ง
ในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล

นางอุมาพร สุขมวง

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
บทบาทและภารกิจของ วศ.
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีภารกิจในการสนับสนุน สงเสริม งานวิชาการเพื่อ
การพั ฒ นาโครงสร า งพื ้น ฐานด า นคุ ณ ภาพของประเทศไทย
อันไดแก มาตรวิทยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standardization)
การทดสอบ (Testing) และคุณภาพ (Quality) โดยที่กรมวิทยาศาสตรบริการ
มีบทบาทในฐานะทีเ่ ปนทัง้ หนวยปฏิบัติการและหนวยสนับสนุน
สงเสริม ในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหงานทั้ง 4 ดานดังกลาว
เพื่อใหภาคการผลิต สามารถผลิตสินคาที่มคี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัย
ไดมาตรฐานสงมอบใหกบั ผูบ ริโภคภายในประเทศ และสามารถ
แขงขันไดในเวทีการคาโลก รวมถึงยังทําหนาทีส่ นับสนุนดาน
วิชาการใหกบั หนวยงานของรัฐที่ตอ งใชขอ มูลจากหองปฏิบตั กิ าร
ประกอบการตัดสินและการตรวจพิสจู นในการปฏิบตั ิหนาทีต่ าม
กฎหมายอีกดวย ภายใตวิสัยทัศน “เปนผูนาํ ในการใหบริการ
ดวยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในระดับสากล”
เปาหมายและแผนการบริหารงาน กรมวิทยาศาสตรบริการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดตั้งเปาหมายในการยกระดับ
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศไทย ใหมีความเขมแข็งในการตรวจสอบและรับรองตาม
มาตรฐานสากล สามารถสรางมูลคาสินคาดวยนวัตกรรม ใหกับ
อุตสาหกรรมเปาหมายสูตลาดโลก โดยปรับบทบาทขององคกร
ใหมีความพรอมในการใหบริการแกภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย อาทิ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
หุน ยนตและระบบอัตโนมัตใิ นภาคอุตสาหกรรม ผานการดําเนินงาน
ดานการทดสอบคุณภาพสินคา การสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับ

ทุติยภูมิ การรับรองผลิตภัณฑ การพัฒนาและรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการ การพัฒนาและการรับรองบุคลากร ตลอดจน
การวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรูดานการทดสอบ และ
การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑนวัตกรรม การเผยแพรองคความรู
ในรูปแบบการฝกอบรม การถายทอดเทคโนโลยีและการสราง
ศูนยขอมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนการบูรณาการดานการทํางาน
กรมวิทยาศาสตรบริการยังทํางานรวมกับทุกภาคสวน
ในรูปแบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทัง้ ใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ในการผลักดันใหวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศไทย เชน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา
ทุกภูมิภาค เพื่อใหงานบริการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมขยายในวงกวาง ทั้งมิตดิ า นปริมาณและคุณภาพควบคู
กันไป ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมไดอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
แผนการดําเนินงานตอเนื่องป พ.ศ. 2561
กรมวิทยาศาสตรบริการมีความมุงมั่นและพรอมที่จะเปน
สวนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสู “ประเทศไทย 4.0”
โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพใหมีความเขมแข็ง
มีมาตรฐานไดรับการยอมรับจากสากล และเปนกลไกในการยก
ระดับภาคอุตสาหกรรม ผูป ระกอบวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็ก
และชุมชน ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย ไปสู
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม” บรรลุตามเจตนารมณของรัฐบาล
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บทความพิ
สรรสาระเศษ

โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ :
บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
เดช บัวคลี่
รักษาการเลขานุการกรม

หองปฏิบตั กิ ารทดสอบนับเปนหนึ่งในปจจัยที่มคี วามสําคัญ
อยางยิ่งตอกระบวนการผลิตสินคา ในการเปนกลไกของการตรวจสอบ
และรับรองวาสินคาทีผ่ ลิตขึ้นมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานที่
กําหนดไว โดยที่ความเชื่อมั่นของผลการตรวจสอบจากหองปฏิบตั กิ าร
ทดสอบจะเปนกุญแจสําคัญทีจ่ ะทําใหสินคาทีผ่ ลิตไดรับการยอมรับ
และนําไปใชอางอิงกับคูคาได ซึ่งการทีห่ องปฏิบัติการทดสอบ
ไดรบั การรับรองระบบงานหองปฏิบตั กิ ารทดสอบตามมาตรฐานสากล

ISO/IEC 17025 จะแสดงใหเห็นถึงความสามารถของหองปฏิบตั กิ าร
ในการดําเนินการทดสอบในรายการที่ตอ งการไดอยางถูกตองและ
เชื่อถือได และที่สําคัญหากอุตสาหกรรมทัง้ หมดของประเทศให
ความสําคัญจัดตั้งระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ขึ้นภายในองคกรของตนเองยอมสงผลตอคุณภาพ
ของสินคาทีผ่ ลิตในประเทศ นอกจากทีค่ นไทยไดบริโภคสินคาที่
มีคณ
ุ ภาพแลว สินคาของประเทศยังจะไดรบั การยอมรับในระดับสากล
สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันทําใหมีผลตอความเปนอยู

2

ของประชาชนไทยใหดีขึ้น และสรางความมั่นคงใหกับสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
อยางไรก็ตาม กระบวนการขอการรับรองระบบคุณภาพ
หองปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของประเทศไทยยังมี
ขอจํากัดอยูบ า งที่ทําใหผปู ระกอบการไมไดรบั ความสะดวก จึงเปน
ที่มาของการจัดทําโครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ :
บริการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 1705 โดยมีวตั ถุประสงคในการพัฒนากลไกกระบวนการ
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รับรอง ISO/IEC 17025 ใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกระบวนงาน
และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อทํากระบวนการและขั้นตอน
ของการขอการรับรองหองปฏิบัติการ มีความรวดเร็วขึ้น และสราง
แรงจูงใจใหหองปฏิบัติการในประเทศเขาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐานหองปฏิบัติการมากขึ้น สามารถสรางความเขมแข็งให
ภาคอุตสาหกรรมในที่สุด
ทีมงานนวัตกร (I-Team) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภายใตโครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government
Innovation Lab : Gov Lab) ซึ่งประกอบไปดวยขาราชการจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข
ไดรวมกันพัฒนาและออกแบบรูปแบบการปรับปรุงการใหบริการ
ของภาครัฐ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตามแนวคิดระบบ
ราชการ 4.0 ซึ่งเนนกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking)
อันเปนหัวใจของ Gov Lab และสอดคลองกับศาสตรพระราชา
หรือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้ง
เปดกวางและเชื่อมโยงระหวางภาครัฐดวยกันเองและภาคสวนอื่นๆ
เพื่อพัฒนา การปฏิบัตงิ านใหมปี ระสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
ในเบือ้ งตนนี้ ไดดําเนินการปรับปรุงกลไกในการขอการ
รั บรองระบบงานห องปฏิบ ัติก ารทดสอบตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025 โดยการเขาไปรับฟงปญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผูมี
สวนไดสวนเสีย และผูรับบริการ ผานกระบวนการทําความเขาใจ
(Understand) สํารวจแนวทาง (Explore) และสรางนวัตกรรม

(Materialize) โดยใชเครื่องมือตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ทีเ่ ริ่มจากทําแผนทีผ่ ูมีสวนไดสวนเสียของทั้งกระบวนการรับรอง
หองปฏิบัติการ (Stakeholder Mapping) การหาจุดเจ็บปวด
(pain point) จากการขอรับบริการและจําลองการขอรับบริการ
เพื่อสรางความเขาใจของจิตใจผูร บั บริการ (Customer Journey)
และลงไปเก็บขอมูลเชิงลึกกับหองปฏิบตั กิ ารที่มายื่นขอการรับรอง
(Customer Interview) เพื่อสํารวจหาจุดสัมผัสระหวางผูร บั บริการ
กับงานบริการ (Touchpoint Enabling) การสรางขั้นตอนการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ (Function Efﬁciency) เพิ่มความสุขใน
การเขารับบริการ (Emotion Satisfaction) และสรางคุณคาของ
งานบริการ (Value Purpose) ไดในที่สุด
โครงการนี้มเี ปาหมายที่จะสงเสริมการรับรองหองปฏิบตั กิ าร
ทดสอบในประเทศที่มีอยูมากกวา 5,000 หองปฏิบัติการ ใหเขาสู
กระบวนการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ไดมากขึ้น
ซึ่งจะทําใหมีสินคาไดรับการตรวจสอบและมีคุณ ภาพและได
มาตรฐานมากขึ้นเปนลําดับ สงผลตอความสามารถในการแขงขัน
ของบริษัทผูผลิต และภาพลักษณที่ดีของผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
ประเทศไทย ปจจุบันไดพัฒนากระบวนการและไดสรางตนแบบ
การบริการ และรับฟงความคิดเห็นจากผูร บั บริการมาแลวรอบหนึ่ง
และคาดหวังวาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนี้ จะทําใหกรมวิทยาศาสตรบริการ
จะมีบริการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัย ตอบโจทย
ความตองการของผูรับบริการ และดึงดูดใหหองปฏิบัติการเห็น
ความสําคัญของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และสนใจยื่นขอ
การรับรองตอไปมากยิ่งขึ้น
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วศ. วันนี้

วศ. วันนี้กับบทบาทการนํา วทน. ส่งเสริม OTOP
และ SME เชื่ อมโยงนโยบายรัฐบาล
วลัยพร รมรื่น
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ

นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญการสรางความสามารถของผูประกอบการในการแขงขันดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตรบริการเปนหนวยงานทีม่ ีความพรอมในเรือ่ งวิทยาศาสตรปฏิบัติการทีเ่ ปนการทดสอบรองรับการสรางมาตรฐานและ
คุณภาพสินคา การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนากระบวนการผลิต ซึ่งนับเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งในการพัฒนาสรางความเขมแข็ง
กลุมผูประกอบการ OTOP และ SME ในพื้นที่ ทัง้ กลุมผูประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไมใชอาหาร สิ่งทอและเครื่องนุงหม
ของใชของประดับตกแตงและของที่ระลึก ตัวอยางผูประกอบการในจังหวัดจันทบุรีทกี่ รมวิทยาศาสตรบริการไดสงเสริมความเขมแข็งดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดแก

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี (ป้าแกลบ)
กลุมแมบานเกษตรกรเขาบายศรี ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ. จันทบุรี ไดรวมกลุมผลิตผลิตภัณฑ ผลไมแปรรูป
(ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน มังคุดกวน สละกวน และทอฟฟท ุเรียน) และขนมผิง ซึ่งในการผลิตพบปญหาอุปสรรค
มีความตองการแปรรูปเพิ่มมูลคาทุเรียนทอด (ชิ้นเศษ) และตองการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากทุเรียน
ใหไดผลิตภัณฑประเภทอัดแทง (Snack bar) ผูประกอบการขาดความรูในการพัฒนา
กระบวนการผลิตใหไดคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ทําใหไมมคี วามสมํ่าเสมอหรือความคงที่
ของคุณภาพผลิตภัณฑ และไมมีองคความรูในการจัดทําระบบมาตรฐาน GMP
(Codex) เพื่อการสงออก
กรมวิทยาศาสตรบริการไดสนับสนุนองคความรูและเทคโนโลยีพัฒนา
ผลิตภัณฑจากทุเรียนชิน้ เศษเปนผลิตภัณฑขนมขบเคีย้ วจากทุเรียนผสมธัญชาติ
และนํ้าผลไม โดยผูประกอบการเขารวมโครงการคูปองวิทยเพื่อโอทอป ป 2559
สนับสนุนใหเขารวมโครงการการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการอาหารแปรรูปตาม
มาตรฐานเพื่อการสงออกประจําป 2560 การพัฒนาระบบคุณภาพใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP
(Codex) และพัฒนาผลิตภัณฑใหมเปนนํ้ากะทิทุเรียนผง เกิดประโยชนทําใหผูประกอบการไดรับเทคนิค
กระบวนการผลิตแปรรูปสรางมูลคาแก
ทุเรียนชิ้นเศษ และไดย่นื ขอ อย. ซึ่งจะผลิตสแนคทุเรียนจําหนาย และ
ผูประกอบการไดมีการประยุกตใชระบบมาตรฐาน GMP (Codex)
ในกระบวนการผลิตอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
เพิ่มมูลคาใหกบั ผลิตภัณฑ สรางโอกาสในการแขงขันเพิ่มขีดความสามารถ
ในการสงออก
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วศ. วันนี้
2. บริษัท จันทบุ รี 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
การผลิตสินคาทําใหไมมคี วามสมํ่าเสมอหรือความคงที่ของคุณภาพผลิตภัณฑ และไมมีองคความรูใ นการจัดทําระบบมาตรฐาน GMP (Codex)
และ HACCP เพื่อผลิตสินคาใหมีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการสงออก

ดังนั้นเมื่อผูป ระกอบการเขารวมโครงการการเพิ่มศักยภาพผูป ระกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการสงออกประจําป 2560
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดมีการสนับสนุนองคความรูแ ละเทคโนโลยีการพัฒนาระบบคุณภาพใหไดมาตรฐาน GMP (Codex) และ
HACCP และไดพฒ
ั นาผลิตภัณฑข้นึ ใหม ไดแก ฟรุตตี้กราโนลา (Fruity Granular) จะเห็นไดวา ประโยชนท่ีผปู ระกอบการไดรบั เปนการพัฒนา
และเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑโดยใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทําใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ผูประกอบการ SMEs ประยุกตใช
ระบบมาตรฐาน GMP (Codex) และ HACCP เพื่อควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑใหมคี วามปลอดภัยตอผูบ ริโภค
และเพื่อการสงออก

การดําเนินงานเพือ่ สรางความเขมแข็งของผูป ระกอบการไทยของกรมวิทยาศาสตรบริการ ไดมกี ารบูรณาการดําเนินงานรวมกับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อผลักดันงานวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมไปใชประโยชนผา นกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี การสรางสรรคนวัตกรรม สอดคลองกับนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และเชื่อมโยงการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนใหเขมแข็งของรัฐบาล สงเสริมศักยภาพผูประกอบการ
OTOP และ SME ในการใชเทคโนโลยีพัฒนาการผลิตสินคาทั้งระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า สงเสริมใหสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน
เพิ่มมูลคาทางเศรษกิจ นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนเศรฐษกิจประเทศไทย 4.0 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนตอไป
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SPECIAL GUEST

กรมว�ทยาศาสตรบร�การ มุงมั่นพัฒนาระบบงานรับรอง
หองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนหนึ่งในหนวยงานรับรอง
ระบบงานหองปฏิบัตกิ ารของประเทศไทย ที่มงุ มั่นพัฒนาระบบงาน
รั บ รองห อ งปฏิ บ ัติ ก ารตามมาตรฐานสากลอย า งต อ เนื ่อ ง
เมื่อหองปฏิบตั กิ ารไดการรับรองคุณภาพแลว จะสงผลใหสนิ คา และ
การบริการมีคณ
ุ ภาพ รวมทั้งผูบ ริโภคเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย
โดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา กรมวิทยาศาสตรบริการไดมอบ
ใบรับรองระบบงานหองปฏิบัติการใหกับหองปฏิบัติการที่ไดรับ
การรั บ รองความสามารถห อ งปฏิ บ ัติ ก ารทดสอบของประเทศ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จํานวน 6 หองปฏิบัติการ และ
ผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบตั ิการจํานวน
2 หนวยงาน
ในโอกาสนี้ไดสัมภาษณความคิดเห็นสวนหนึ่งของผูบริหาร
จากหองปฏิบตั กิ ารที่ไดรบั การรับรองแลว มาฝากใน Special guest คะ
“เพื่อเปนการสรางความเชื่อมัน่ ใหกับโรงพยาบาลทัง้
ภาครัฐและเอกชนศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 8 อุดรธานี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดยื่นขอรับการรับรองความสามารถ
ผูจ ดั โปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัตกิ ารทดสอบตาม
ISO/IEC 17043: 2010 จากสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โปรแกรมการทดสอบความชํานาญ
โครงการประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี
แหงชาติ รายการทดสอบเอชไอวีแอนติบอดี โดยเห็นวาในการตรวจ
วินจิ ฉัยทางหองปฏิบตั กิ ารเราเลือกกรณีการตรวจวินจิ ฉัยเกี่ยวกับโรค
HIV เนือ่ งจากถือเปนกรณีการตรวจวินิจฉัยที่สาํ คัญและมีผลกระทบสูง
จึงเลือกที่จะขอการรับรองดังกลาวเพื่อเปนการสรางความเชื่อมัน่ ใหกับ
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน”
คุณเกษร บุญยรักษโยธิน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 8 อุดรธานี

จิตรลดา คณีกุล
นักวิชาการเผยแพร

pHe ในเอทานอลและเอทานอล
แปลงสภาพ เปนสิ่งสําคัญเพื่อ
ยืนยันกับลูกคาไดวาผลิตภัณฑ
ของบริษัทมีคุณภาพและใชไดจริง ซึ่งกรมวิทยาศาสตรบริการได
เขาไปชวยตรวจสอบวิธกี ารตามระบบคุณภาพและไดใหการรับรอง
การทํางานของบริษทั ”
หองปฏิบัติการ ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด

“บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด ไดยื่นขอ
การรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบตั กิ ารตามขอกําหนด ISO/IEC 17043 : 2010 จากสํานัก
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
การทดสอบความชํานาญหองปฏิบตั กิ ารฯ ในวันนี้มคี วามสําคัญยิ่ง
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่จําเปนจะสงเสริมงานดานประกันคุณภาพ
ของระบบ ISO/IEC 17025 ของบริษัทตอไป”
บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด

“หองปฏิบัติการ ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด ไดยื่นขอ
การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามขอกําหนด
ISO/IEC 17025 : 2005 จากสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในรายการปริมาณเอทานอล และ pHe
ในเอทานอลและเอทานอลแปลงสภาพ ซึ่งการไดรับการรับรองฯ
ในวันนีเ้ ปนการรับรองเรื่องคุณภาพในรายการปริมาณเอทานอล และ
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องคการหามอาวุธเคมี - มี ไวทําไม
ภูวดี ตูจินดา
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม

สําหรับประชาชนคนไทยทัว่ ไปแลว คําวา “อาวุธเคมี
(Chemical weapons)” คงเปนคําทีด่ ูนากลัวและอันตราย
จับตองไมไดจนเกือบจะเปนนามธรรม เพราะประเทศไทยไมเคย
ผลิตอาวุธเคมี และไมเคยมีเหตุการณการใชอาวุธเคมีทีร่ ายแรง
การรับรูมีเพียงเรื่องราวจากประวัติศาสตร หรือภาพขาวตางๆ
ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น จนอาจทําใหหลายคนคิดวาอาวุธเคมีนั้น
เปนเรื่องไกลตัวจนไมคิดจะใหความสําคัญ ซึ่งไมใชความคิดที่
ถูกตองนัก เพราะอาวุธเคมีอยูใกลตัวมากกวาที่คิด
สารเคมีหลายชนิดมีทงั้ คุณและโทษ สามารถใชไดทงั้
2 ทาง (Dual use) ซึ่งหากตกอยูใ นมือของผูม คี วามรูแ ละประสงครา ย
สารเคมีธรรมดาที่เรารูจ กั และใชกนั ทั่วไป อาจถูกเปลี่ยนใหกลาย
เปนอาวุธเคมีได ยกตัวอยางเชน

- กาซเอทิลีน (Ethylene) ซึ่งเปนกาซที่เกิดจากพืช ผัก
ผลไม และดอกไมบางชนิด ใชเปนสวนประกอบที่สําคัญของสาร
เชน โพลีเอทิลนี (Polyethylene), เอทิลนี ออกไซด (Ethyleneoxide),
โพลีไวนิลคลอไรด (Polyvinyl chloride) นิยมใชกนั อยางแพรหลาย
ในอุตสาหกรรมตางๆ เชน สารทําความเย็น, การเชื่อมโลหะ,
การตัดโลหะ, และยังเปนสวนผสมทีส่ ําคัญของสเปรยฉีดเรง
การสุกของผลไม แตกาซเอทิลีน ก็เปนสารตั้งตนในการผลิต
กาซมัสตารด (Mustard gas) ซึ่งเปนอาวุธเคมีได
- ฟอสจีน (Phosgene) นอกจากจะผลิตไดงา ยและใชเปน
สารตั้งตนในการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรม
การผลิตสี (Dye), เรซิน (Resin) และยาปราบศัตรูพชื (Pesticide)
แลว ยังเปนอาวุธเคมีที่รายแรงอีกดวย

สารพิษในอาวุธเคมีเรียกวา สิ่งที่ทําใหเกิดโรคทางเคมี (Chemical Agents) ถูกแบงออกเปน 5 กลุม ดังตอไปนี้
กลุม

ความรวดเร็ว
ในการเกิดอาการ

ตัวอยางสารเคมี

ผลกระทบตอรางกาย

รูปแบบ
การแพรกระจาย

1. สารเคมีทําลายระบบหายใจ - คลอรีน (Chlorine)
(Choking agents)
- ฟอสจีน (Phosgene)
- ไดฟอสจีน (Diphosgene)
- คลอโรพิริน (Chloropicrin)

- ไมแนนอน
- ชา
- ชา
- รวดเร็ว

ก อ อัน ตรายต อ เนือ้ เยือ่ ทางเดิ น หายใจและ
เยื่อบุทางเดินทานอาหาร ทําใหเซลลถกู ทําลาย
ของเหลวสะสมอยูในปอดขาดออกซิเจนจน
หายใจไมออก

2. สารเคมีที่ทําใหพุพอง
(Blister agents)

- กาซมัสตารด (Mustard gas)
- ลูวิสไซต (Lewisite)

- ชา
- รวดเร็ว

ออกฤทธิ์ระคายเคืองตอผิวหนังและเนือ้ เยือ่ ของเหลว,
อืน่ ๆ ทํา ให ผิ ว หนัง บริ เวณทีส่ ัม ผัส สารเป น แพรกระจาย
ตุ  ม พองหากเข า ตาจะทํ า ให ต าอัก เสบและ ในอากาศ, ฝุนผง
บอดชั่วขณะ (Temporary loss of sight)

3. สารเคมีทําลายโลหิต
(Blood agent)

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

ออกฤทธิ ์ขั ด ขวางกระบวนการแลกเปลีย่ น
ออกซิเจนระหวางเซลลและเม็ดเลือดทําให
หัวใจทํางานหนัก

4. สารเคมีทําลายประสาท
(Nerve agent)

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

- รวดเร็วมาก
- รวดเร็วมาก
- รวดเร็วมาก
- รวดเร็ว

ขัดขวางการนํากระแสประสาทของเนือ้ เยือ่ ของเหลว,
เกิ ด การชั ก ไม ส ามารถควบคุ ม ร า งกายได แพรกระจาย
กลามเนื้อตางๆ รวมทั้งกลามเนื้อหัวใจไมทํางาน ในอากาศ, ฝุนผง
และเสียชีวิตในที่สุด

- ทันที
- ทันที

เกิ ด ผลกระคายเคื อ งต อ ระบบรั บความรู  ส ึก ของเหลว,
(Sensory irritant) เชน นํ้าตาไหล จามติดตอกัน แพรกระจาย
อาเจียน ระคายเคืองผิวหนัง กออาการคัน ในอากาศ
(Pruritogen) และอาการเจ็บปวด (Algogen)

5. สารเคมีทใี่ ชในการควบคุม - แกซนํ้าตา (Tear gas)
การจลาจล
- สเปรยพริกไทย (Pepper spray)
(Riot control agent)

วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ

7

กาซ

กาซ

สรรสาระ
ความจริงมนุษยใชอาวุธเคมีในการทําสงครามมานานกวา
พันป ตั้งแตการใชธนูอาบยาพิษ ไอพิษ ควันไฟที่มีไอสารหนู หรือ
นํ้ามันดินตมเดือด และมีการพัฒนาอาวุธเคมีใหมอี านุภาพเพิม่ ขึน้
อยางตอเนื่อง เชน ชาวสปารตาน (Spartan) เผาสารกอควันและ
กํามะถันเพื่อใชเปนสารพิษรมศัตรูในสงครามเพโลพอนนีเซียน
(Peloponnesian War) จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึง่ โลกไดเห็น
การใชอาวุธเคมีอยางกวางขวางเพื่อการทําลายลางศัตรูโดยเฉพาะ
การใชอาวุธเคมีจํานวนมากเปนครั้งแรกเกิดขึ้นทีเ่ มืองเลเพอร
(Leper) ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 1915 จนเมื่อ
สงครามสิ้นสุดลง มีการประเมินวา มีการใชอาวุธเคมีหลายชนิด
รวมทัง้ กาซคลอรีน กาซมัสตารด และอืน่ ๆ จํานวนมากถึง
124,200 ตัน มีทหารเสียชีวติ มากกวา 90,000 นาย นอกจากนั้น
ยังมีอีกเกือบหนึง่ ลานคนทีไ่ ดรับผลกระทบและอยูอยางทุกข
ทรมานไปตลอดชีวติ ตอมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝายนาซี
เยอรมันใชไซโคลนบี (Zyklon B หรือ กรดไซยานิก) สังหารหมู
ชาวยิวในคายกักกัน นอกจากนั้นประเทศเยอรมันยังไดผลิต
และสะสมแกซพิษ เชน ทาบุน และ ซาริน จํานวนมหาศาล
หลังสงครามโลก ยังคงมีการใชอาวุธเคมีอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน
ในสงครามเวียดนาม ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาใชกาซนํา้ ตาและ
สารกอใบไมรวง (Defoliant) เปนจํานวนมาก ประเทศอียิปต
ใชฟอสจีนและกาซมัสตารดในประเทศเยเมน การใชฝนเหลือง
(Yellow rain) ในประเทศลาวและกัมพูชา ประเทศอิรักใชกาซ
มัสตารดในสงครามระหวางประเทศอิรักและอิหราน ฯลฯ

ภาพทหารอังกฤษตาบอดจากการถูกกาซพิษในสงครามโลกครั้งที่ 1
(https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_weapons_in_World_War_I)
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ปจจุบนั นอกจากอาวุธเคมีถกู ใชเปนเครื่องมือในสงคราม
ยังถูกใชในการกอการรายและกออาชญากรรม เชน เหตุการณ
เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 1995 ทีป่ ระเทศญี่ปุน 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
ดวยกาซวีเอ็กซ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2017 ณ ทาอากาศยาน
นานาชาติกวั ลาลัมเปอร 2 ของประเทศมาเลเซีย และ กองกําลัง
รัฐบาลประเทศซีเรียเคยนําคลอรีนมาใชเปนอาวุธอยางนอย 3 ครั้ง
ระหวางป 2014-2015 กลุม ที่เรียกตนเองวากลุม รัฐอิสลาม (ไอเอส)
เคยใชซัลเฟอรมัสตารด ซึ่งเปนสารพิษรายแรง ลาสุดเมื่อเดือน
เมษายน 2017 องคการหามอาวุธเคมี (Organisation for the
Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) เปดเผยผลจาก
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารและพบหลั ก ฐานทีไ่ ม ส ามารถโต เ ถี ย งได ว  า
มีการใชกาซซารินหรือสารใกลเคียงกัน เปนอาวุธเคมีโจมตี
เมืองขานเชคูนของประเทศซีเรีย ซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิต 87 ราย
เหตุการณเหลานีท้ าํ ใหนานาชาติตระหนักถึงภัยอันนากลัว
และอํานาจการทําลายลางที่มีหลักฐานชัดเจนตั้งแตอดีตมาจนถึง
ปจจุบัน เกิดความพยายามเพื่อการบังคับหามผลิตและหามใช
อาวุธเคมี รวมทัง้ ดําเนินการเพื่อกําจัดอาวุธเคมีใหหมดจากโลก
โดยการทําอนุสัญญาหามอาวุธเคมี (Chemical Weapons
Convention, CWC) ซึ ่ง เกิ ด ความพยายามในการเจรจา
ระหวางประเทศตางๆ เปนครั้งแรกมาตั้งแตป 1675 เรื่อยมาจน
อนุสัญญาฯ นี้เปดใหนานาชาติลงนามรับรองเปนครั้งแรกที่
กรุงปารีสเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 1993 มี 130 ประเทศลงนาม
รับรอง แตใหสัตยาบันครบและมีผลบังคับใชเมือ่ 29 เมษายน
1997 โดยมีองคการหามอาวุธเคมีทําหนาที่บริหารจัดการเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามอนุสัญญาฯ และเพื่อใหเชื่อไดวามีการนํา
อนุสญ
ั ญาฯ ไปสูก ารปฏิบตั ิ คือ หามการพัฒนา ผลิต เก็บ และใช
อาวุธเคมี จัดใหมีการทําลายอาวุธเคมีทมี่ ีอยูเดิม ภายในกรอบ
ระยะเวลาทีก่ ํ า หนด ประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาจะต อ งจั ด ทํ า
คําประกาศและใหมีการตรวบสอบยืนยัน (Veriﬁcation) ตามที่
รัฐภาคีแจง หรือ ตามคํากลาวหา โดยเฉพาะสารเคมีท่ีสามารถใช
ในการผลิตอาวุธเคมีในภาคอุตสาหกรรมการแพทย เภสัชกรรม
การวิจัย หรือความมุงหมายอื่นๆ ในทางสันติ

วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ

สรรสาระ
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
- ฟอสจีน
- สารที่ใชผลิตสารเคมีพิษ ซึ่งสามารถนําไปใชเพื่อผลิตสารเคมีตามรายการที่ 1 และ 2 - ไฮโดรเยนไซยาไนด
- อนุญาตใหผลิตไดในจํานวนมากเพื่อใชในอุตสาหกรรมและการพาณิชย

สารเคมีเหลานี้จะตองมีการควบคุมใหใชตามเฉพาะวัตถุประสงคที่กําหนดภายใตอนุสัญญาฯ นี้ และองคการหามอาวุธเคมีจะมี
การสงผูตรวจติดตาม (Inspector) เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําประกาศของรัฐภาคีอยางสมํ่าเสมอ
ประเทศไทยเขาเปนรัฐภาคีของอนุสัญญาหามอาวุธเคมีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2003 และปฏิบัติตามพันธกรณีอยางเครงครัด
แมวา ประเทศไทยจะไมมอี าวุธเคมี แตการใหความรวมมือกับองคการหามอาวุธเคมี ซึ่งเปนหนวยงานที่กาํ กับดูแลการดําเนินการตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาฯ ในการตรวจสอบอุตสาหกรรมเคมี ทําใหไดประโยชนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรดวย
ทุกปองคการหามอาวุธเคมีจะจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ OPCW Associate Programme ซึ่งเปนโครงการ “Flagship”
ในการเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity building) ใหกับบุคลากรในรัฐภาคี ในป 2017 นี้ ดิฉัน นางสาวภูดี ตูจินดา นักวิทยาศาสตร
ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดรบั การคัดเลือกจากผูส มัครจํานวนกวา 600 คนจากรัฐภาคีทวั่ โลก เปนตัวแทนของประเทศไทย
เขารวมอบรมในโครงการฯ นี้ โดยมีผรู ว มโครงการฯ ทั้งหมด 32 คนจาก 31 ประเทศทั่วโลก ระหวางวันที่ 28 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2017
ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเยอรมนี ผูสําเร็จการอบรมทุกคนจะมีสวนรวมในการผลักดัน
เพื่อใหการดําเนินงานขององคการหามอาวุธเคมีบรรลุผล นั่นก็คือ ทําใหโลกใบนี้ปราศจากการใชอาวุธเคมี และสงเสริมการใชสารเคมี
ใหเกิดประโยชนในทางสันติ

ผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ OPCW Associate Programme 2017
ถายภาพรวมกับผูอํานวยการองคการตอตานอาวุธเคมี
(https://www.opcw.org/news/article/opcw-concludes-18th-edition-of-associate-programme/)

วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
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สรรสาระ

นางสาวภูวดี ตูจินดา ตัวแทนจากประเทศไทย
ไดรับเลือกใหเปนตัวแทนจากภูมิภาคเอเชีย
และตะวันออกกลางในการกลาวสุนทรพจนในพิธีปด
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
OPCW Associate Programme 2017

สํานักงานใหญขององคการหามอาวุธเคมี ณ กรุงเฮค ประเทศเนเธอรแลนด
(https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_the_Prohibition_of_Chemical_Weapons)

ปจจุบนั อนุสญ
ั ญาหามอาวุธเคมีมรี ัฐภาคีจํานวน 192 ประเทศ และองคการหามอาวุธเคมีไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
เมื่อป 2013 ดวยผลงานในการเสริมสรางสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ

เอกสารอางอิง

1. OPCW Fact Sheets 1-11
https://www.opcw.org/documents-reports/fact-sheets/
2. บทความ “อาวุธเคมี” โดย รอยเอกหญิง ดร.ปยะนุช ปบัว
http://www.sscthailand.org/index.php/research/เอกสารเฉพาะกรณี-case-study/อาวุธเคมี-โดย-รอยเอกหญิง-ดร-ปยะนุช-ปบัว
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_subway_sarin_attack
4. ตุ ปากเกร็ด. อาวุธเคมีนรก “วีเอ็กซ” [online]. 2560 [viewed 27 กุมภาพันธ 2560]. Available from:
https://www.thairath.co.th/content/867797
5. บีบีซี นาวิเกชั่น. คาด “อาวุธเคมี” คราอยางนอย 58 ชีวิตในซีเรีย [online]. 2560 [viewed 4 เมษายน 2560]. Available from:
http://www.bbc.com/thai/international-39491967
6. นพ.วิวัฒน เอกบูรณะวัฒน. phosgene [online]. 2554 [viewed 22 มิถุนายน 2554]. Available from:
http://www.summacheeva.org/index_thaitox_phosgene.htm
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การพัฒนาศักยภาพดานการผลิตสําหรับ

ผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม

ฐิตารินีย สุโรพันธ
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม
สุรวุฒิ พวงมาลี
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม

หากพูดถึงผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมแลว ทุกคนคงรูจัก
และคุนเคยเปนอยางดีวาเปนงานหัตถกรรมทีม่ ีภูมิปญญามานาน
หลายรอยป มีเอกลักษณทองถิ่นและความสวยงามเฉพาะตัว
เปนทีน่ ิยมอยางแพรหลายทัง้ ตลาดในประเทศและตางประเทศ
โดยกลุมลูกคาภายในประเทศสวนใหญเปนกลุมนักทองเทีย่ ว
รองลงมาเปนการซือ้ ขายระหวางครัวเรือน ผลิตภัณฑกระดาษ
หัตถกรรมทีไ่ ดรับความนิยมเปนของซื้อฝาก ประเภทของชํารวย
เชน กระดาษหัตถกรรมเพื่อการตกแตง กลองชุดใสของ สมุดโนต
กระดาษวาดเขียน อัลบั้มรูป ถุงกระดาษใสของ และการดอวยพร
เปนตน สวนกลุมลูกคาตางประเทศนัน้ มีคูคาหลากหลายประเทศ
ทัว่ โลก สวนใหญเปนลูกคาประเทศทางยุโรป ประเทศทางฝง
ตะวันออกกลางและประเทศทางเอเชีย ซึ่งถือไดวาประเทศเหลานี้
เปนตลาดหลักเพื่อการสงออก มียอดการสงออกมากกวาครึ่งของ
ผลิตภัณฑท่ผี ลิตไดท้งั ประเทศและยังขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจ
ผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมนัน้ จึงมีความสําคัญตออุตสาหกรรม
ทองเทีย่ วและการคาการสงออก เรียกไดวาเปนธุรกิจฐานรากทีม่ ี
ความสําคัญตอทางเศรษฐกิจของประเทศ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมเปนธุรกิจแบบ
ฐานรากทีม่ ีท้งั ผูป ระกอบการขนาดกลาง ผูป ระกอบการขนาดยอม
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจครัวเรือน ซึ่งมีรูปแบบแตกตางจาก
อุตสาหกรรมกระดาษทัว่ ไป ทัง้ กระบวนการและวัตถุดิบทีใ่ ชใน
การผลิต โดยวัสดุทใี่ ชในการผลิตสวนใหญมาจากปาธรรมชาติ
วัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ การเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใกลเคียงกับ
แหลงผลิต โดยแตละภูมิภาคของประเทศมีการใชวัสดุสําหรับ
การผลิตแตละทองถิน่ ทีต่ า งกันไป ตัวอยางเชน ภาคเหนือมีวสั ดุใน
การผลิตหลักทีเ่ ปนเอกลักษณนนั้ คือ ปอสา ทางภาคใตมีการนํา
ตนกระจูดที่เหลือจากการทําเสื่อมาทําผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม

และภาคกลาง วัสดุท่ใี ชนั้นไดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
และกระดาษรีไซเคิล ซึ่งกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ยัง
ใชวิธีแบบดั้งเดิมทีท่ ําสืบตอกันมายาวนาน ขาดความเขาใจและ
มีก ารนํ า วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีม าใช แ ละแก ป  ญ หาใน
กระบวนผลิตนอยมาก ทําใหการผลิตมีคุณภาพทีย่ ังไมคอยได
มาตรฐาน กําลังการผลิตยังตํ่าเมื่อเทียบกับความตองการ จึงทําให
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมเติบโตไดไมเต็มที่
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมกระดาษทั่วไปที่มีการวิจัยพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยกลุม วัสดุธรรมชาติและ
เสนใย กองวัสดุวศิ วกรรม เล็งเห็นความสําคัญ การนํางานวิจยั และ
พัฒนามาใชพัฒนากระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
กระดาษหัตถกรรม

การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูผูประกอบการ

การนํ า องค ค วามรู  ท างเยือ่ และกระดาษไปถ า ยทอด
เทคโนโลยีและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล ในการชวยสรางคุณภาพและมูลคาใหผูประกอบการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมในประเทศ กลุมภาคกลาง
1. กลุมพัฒนาอาชีพวีรไทย ตําบลไผจาํ ศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอางทอง 2. กลุม ดอกไมบหุ งา ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 3. วิสาหกิจชุมชนบางมวง จังหวัดนนทบุรี
4. ชุมชนตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ
กลุม ภาคเหนือไดไปถายทอดเทคโนโลยีใหแก 1. ชุมชนบานตนเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และ 2. ชุมชนมะขุนหวาน
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
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จากการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมนัน้ ไดรับ
การตอบรับที่ดีและผูประกอบการประสงคขอใหมีการฝกอบรม
เชิงปฏิบัตกิ ารในเรื่องใหมอยางตอเนื่อง รวมถึงขอใหชว ยแกปญ
 หา
เรื่องวัตถุดิบไมเพียงพอตอการผลิตและแกไขปญหาดานคุณภาพ
การผลิต ทีท่ ํา ให ผ ลิต สิน ค า ไม พ อกั บ ความต อ งการ โดย
กรมวิทยาศาสตรบริการไดทําการวิจัยพัฒนาหาวัตถุดิบทดแทน
เพือ่ ตอบโจทยและนําองคความรูไ ปถายทอดแกทางผูป ระกอบการ
เปนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดานเยือ่ และกระดาษและรักษา
สิ่งแวดลอมไปพรอมกัน ดังตอไปนี้

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ ก ระดาษหัต ถกรรมให ไ ด
มาตรฐาน

กรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก ารได ร  ว มมือ กั บ ทางสํา นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนําองคความรูเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุ ม ชนไปถ า ยทอดเทคโนโลยีแ ละฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารให
ผูประกอบการ ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสู
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยใหความรูและสงเสริมการพัฒนา
คุ ณ ภาพผลิต ภั ณ ฑ ก ระดาษหั ต ถกรรม ด า นการผลิต ให ไ ด
มาตรฐานตามหลักเกณฑทใี่ ชในการตัดสิน และกระบวนการใน
การยื่นขอตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน (มผช.) ของผลิตภัณฑ
กระดาษหัตถกรรม เพื่อใหผปู ระกอบการมีความรู และตระหนักถึง
ความสําคัญในการขอตรารับรอง มผช. ผูป ระกอบการใหความสนใจ
เปนจํานวนมากในการยื่นขอตรารับรอง มผช.

กลุมวัสดุธรรมชาติและเสนใยใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกชุมชน
ตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในการยื่นขอจนไดรบั ตรารับรอง มผช.

อีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กรมวิทยาศาสตรบริการ
ไดนําไปถายทอด คือ การผลิตภาพนูนตํา่ จากกระดาษหัตถกรรม
ปดผงเงิน ผงทอง ผงนาค ผงฝุนสีธรรมชาติ ซึ่งหลังจากเขารับ
การถายทอดแลวผูป ระกอบการนําเทคโนโลยีท่ไี ดไปพัฒนาลวดลาย
ของตนเอง จนเปนทีน่ ิยมติดตลาด โดยราคาขายอยูที่ 1,000 5,000 บาท เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษหัตถกรรมและ
ทํารายไดใหกับทางชุมชน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตภาพนูนตํ่าจากกระดาษหัตถกรรม
ปดผงเงิน ผงทอง ผงนาค ผงฝุนสีธรรมชาติ ใหแก
ชุมชนบานตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรม
สูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ใหแกชุมชนมะขุนหวาน
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตภาพนูนตํ่าจากกระดาษหัตกรรม
ปดผงเงิน ผงทอง ผงนาค ผงฝุนสีธรรมชาติ ใหแก
ชุมชนตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ

สรรสาระ
งานวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

จากปญหาปริมาณผักตบชวาจํานวนมากในแมนาํ้ กีดขวาง
การจราจรทางแมนาํ้ และระบบระบายนํา้ กอใหเกิดมลภาวะทาง
สภาพแวดลอม กรมวิทยาศาสตรบริการไดทําการวิจยั เพื่อลดปญหา
ขางตน ดวยการนําผักตบชวามาใชเปนวัตถุดบิ ในการผลิตกระดาษ
หัตถกรรมหรือใชผักตบชวาทดแทนหรือผสมกับเยือ่ จากวัสดุอื่น
รวมถึงพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑใหมีความเปนสากล นําไปผลิต
เปนภาพนูนตํ่า กลองกระดาษทิชชู กระถางตนไมและของชํารวย
เปนตน และไดถายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
กระดาษหัตถกรรมจากผักตบชวาใหแกทางวิสาหกิจชุมชนบางมวง
จังหวัดนนทบุรี

และจั ง หวั ด ขอนแก น ในโครงการพั ฒ นากระบวนการผลิ ต
กระดาษจากเศษเหลือทิง้ จากการผลิตเครื่องจักสานจากเสื่อกก
นอกจากนั้นยังไดมีการทํากิจกรรมวิจัยตอเนื่อง สําหรับกิจกรรม
วิจัยป 61 ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเสนใยจาก
ตนขาวโพด เพื่อทดแทนวัสดุปอสา และพัฒนาการผลิตเยื่อและ
กระดาษจากต น กกเหลื อ ทิง้ ในงานหั ต ถกรรม เพื ่อ เตรี ย ม
องค ค วามรู  ไว สํ า หรั บ การช ว ยแก ป  ญ หาจากผู  ป ระกอบการ
ตอไป

ในการแกปญ
 หาใหกบั ผูป ระกอบการระดับ OTOP ที่ประสงค
ขอผ า นทางโครงการคูปองวิทยเพือ่ โอทอป โดยมีการถายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวนทั้งหมด 5 ราย ไดแก ผูป ระกอบการ
จากจังหวัดเชียงใหม ในโครงการพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษ
หั ต ถกรรมจากปอสาเพื ่อ เพิ ม่ คุ ณ ภาพและลดต น ทุน การผลิ ต

การนําองคความรูจ ากการวิจยั พัฒนาทางดานเยื่อกระดาษ
และเสนใยธรรมชาติไปถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบการ
ทําใหธุรกิจผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมมีศักยภาพในการผลิต
ลดเวลา ลดตนทุน และมีวัตถุดิบในการผลิตทีเ่ พียงพอ ทําให
การสงออกสินคาทําไดอยางตอเนื่อง เมือ่ ผลิตภัณฑกระดาษ
หัตถกรรมไดมาตรฐานรับรอง มผช. ทําใหลกู คาเกิดความเชื่อมั่น
ในการเลื อ กซื ้อ และผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น ที ่ย อมรั บ ทัง้ ภายในและ
ตางประเทศ สรางความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนสู
ระดับประเทศอยางยั่งยืน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม
จากผักตบชวา ใหแก วิสาหกิจชุมชนบางมวง จังหวัดนนทบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม
จากผักตบชวา ใหแก วิสาหกิจชุมชนบางมวง จังหวัดนนทบุรี

งานวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดตนทุนการผลิต

วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ

13

สรรสาระ

การใหความรูผูประกอบการผลิตอาหาร

ระดับชุมชนโดยใชเทคโนโลยีดิจ�ทัล

นายเกรียงไกร นาคะเกศ
นางอารีย คชฤทธิ์
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ

สินคาและผลิตภัณฑชุมชนของไทยเกิดขึ้นจากภูมิปญญา
และความรูของคนในทองถิ่นทีไ่ ดรับการถายทอดและผลิตตั้งแต
อดีตจนปจจุบันจากรุนสูรุน นับเปนเอกลักษณของแตละชุมชน
ในพื้นที่แตละแหงที่มีความโดดเดนไมเหมือนกัน ในอดีตมีการบริโภค
และใชในครัวเรือนเทานัน้ แตเมือ่ มีการผลิตมากขึ้นและนํามา
จําหนายจึงจําเปนทีต่ องผลิตสินคาใหมีคุณภาพสมํา่ เสมอและ
มีความปลอดภัยตอผูบ ริโภค ผูผ ลิตจึงจําเปนตองผลิตสินคาเหลานั้น
ใหไดตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิง่ สินคาประเภทอาหาร
อาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในภาชนะพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูป
พรอมบริโภคทันที ตองมีการควบคุมการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งในดานการควบคุมวัตถุดบิ สถานที่ผลิต กระบวนการผลิต ตลอดจน
อาหารทีผ่ ลิตและจําหนาย อาหารที่ผลิตไดตามหลักเกณฑทดี่ ี
ในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในในภาชนะพรอมจําหนาย หรือ
เรียกวา Primary GMP นัน้ จะสรางความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภัย อันเปนที่ยอมรับของผูบ ริโภคและเปนไปตามกฎหมาย
สงเสริมการคาและสรางตลาดการจําหนายทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศดวย แตอยางไรก็ตามผูป ระกอบการผลิตอาหารระดับ
ชุมชนสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยที่เปนไปตามมาตรฐานนี้
กรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร โดยสํ า นั ก พั ฒ นาศั ก ยภาพ
นั ก วิ ท ยาศาสตร ห  อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ห น า ทีใ่ ห บ ริ ก ารฝ ก อบรม
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งในสถานที่ และแบบออนไลน
รวมไปถึงการสงเสริมการเรียนรูแ กบคุ ลากรในกลุม ผูป ระกอบการ
SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP โดยใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล จึงได
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับการพัฒนาความรูด า นการสงเสริม
คุณภาพผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ หนึ่งในนั้น
คือหลักสูตรหลักเกณฑท่ดี ใี นการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พรอมจําหนาย (Primary GMP) โดยการเรียบเรียงเนื้อหาใหมลี าํ ดับขั้น
ที่สามารถทําความเขาใจไดงา ยดวยตนเอง มานําเสนอโดยใชภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย รวมถึงมีการออกแบบใหมี
กิจกรรมโตตอบ (Interactive) ทีผ่ ูเรียนสามารถฝกทํากิจกรรม
เพื่อทดสอบความรูค วามเขาใจในรูปสื่อการเรียนรูแ บบดิจทิ ลั และ
ใหบริการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งผูป ระกอบการ SMEs

รูปที่ 1 แสดงตัวอยางหลักสูตรการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต

14

วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ

สรรสาระ
วิสาหกิจชุมชน และ OTOP สามารถเขาเรียนรูไดดวยตนเอง
อยางสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดคาใชจา ยในการเดินทาง
เพื่อมารับการฝกอบรมยังสถานทีท่ ีจ่ ัดฝกอบรม และสามารถ
เรียนรูไ ดทกุ ที่ทกุ เวลาผานอุปกรณส่อื สารเคลื่อนที่แบบตางๆ เชน
สมารทโฟน และแท็บเล็ต และคอมพิวเตอรพื้นฐาน
หลักสูตร หลักเกณฑท่ีดใี นการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ
ในภาชนะพรอมจําหนาย (Primary GMP) มีเนื้อหาดังนี้
1. บทนํา ใหความรูดังตอไปนี้
1.1 ความเปนมาหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.3 การควบคุมคุณภาพอาหาร
2. หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพรอมจําหนาย (Primary GMP) เนื้อหาประกอบดวย
2.1 ความหมายของ GMP
2.2 ความสําคัญของการผลิตตามหลักเกณฑ GMP
2.3 หลักเกณฑวิธีการทีด่ ีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ
ในภาชนะพรอมจําหนาย (Primary GMP) มี 6 หัวขอยอย
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
อาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในภาชนะพรอมจําหนายใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการและ
บุคคลทั่วไปในเรื่องหลักเกณฑการผลิตอาหารตาม Primary GMP
นอกจากนี้ยังเปนการเตรียมการและนําไปประยุกตใชสําหรับ
ผูป ระกอบการนําไปยื่นขออนุญาตผลิตอาหารกับ อย. ไดอกี ดวย
จากผลการสํารวจแบบสอบถามการฝกอบรมผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตทีผ่ านมาพบ วาผูผานการฝกอบรมสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนไดมากถึงรอยละ 98.93 แสดงใหเห็นถึง
ความรูความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรมและการนําไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
การดําเนินการตอมาเพื่อยกระดับการพัฒนากําลังคนดวย
เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล รวมทัง้ การส ง เสริ ม การถ า ยทอดความรู 
ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสูกลุมผูประกอบการฐานราก
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอยางทัว่ ถึง ยัง่ ยืน และ
เพิ ่ม ขี ด ความสามารถและทัก ษะของบุ ค ลากรอย า งต อ เนื ่อ ง
และตลอดชีวติ ในป 2561 สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการจึงไดมีการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนที่สามารถเขาถึงองคความรูไดงายขึ้น
โดยการเรียนผานสื่อสังคม (Social media) โดยผูเรียนสามารถ
เรียนผาน Youtube หรือ Facebook ที่เขาถึงไดงาย และนิยม
ใชกนั อยางแพรหลาย รวมถึงการมุง พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบสื่อ
การเรียนรูดิจิทัลใหมๆ ทัง้ ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
และดานอื่นๆ ทีส่ อดคลองกับบริบทของกลุมเปาหมายที่ผาน
การกลั่นกรองความถูกตองของเนื้อหาวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญ
ในแตละสาขา และมีลขิ สิทธิ์ถกู ตอง เพือ่ เผยแพรใหกลุม เปาหมาย
สามารถนําความรูไปใชไดอยางสะดวกและเหมาะสมกับบริบท
ของผูเรียน

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
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วศ.

สนับสนุนผูประกอบการและเพ��มความเชื่อมั่น
ใหผูบร�โภคดวยการรับรองผลิตภัณฑ
ดวงกมล เชาวนศรีหมุด
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

ผลิตภัณฑทผี่ ลิตเพื่อการสงออกหรือจําหนายในประเทศ
มีหลากหลายผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑบางประเภทมีการแขงขันทาง
ธุรกิจสูง หากอยูในฐานะผูผลิต/ผูจําหนาย อะไรคือสิง่ ทีท่ ําให
ผลิตภัณฑของเราโดดเดนกวาคูแ ขง ราคาถูกกวา รูปลักษณสวยกวา
หรือใชดาราดังเปนพรีเซนเตอร นอกเหนือจากกลยุทธทางการตลาด
เหลานี้แลว ผลิตภัณฑท่ีมีคณ
ุ ภาพดีและคงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ
เปนคุณสมบัตสิ ําคัญอยางหนึ่งที่ชว ยใหผลิตภัณฑสามารถแขงขัน
และคงธุรกิจไวไดอยางยั่งยืน อยางไรก็ตามสําหรับผูป ระกอบการ
รายเล็กหรือผูป ระกอบการรายใหม การสรางความเชื่อมัน่ ในคุณภาพ
ผลิตภัณฑอาจตองใชระยะเวลานานในการพิสูจน หากธุรกิจของ
ผูป ระกอบการดังกลาวไมเขมแข็งพอ อาจตองลมเลิกไปกอนที่จะ
ประสบความสําเร็จ
ในฐานะของผูบริโภค เราเลือกซื้อ เลือกใชผลิตภัณฑ
จากคุณสมบัติอะไร บางรายอาจเลือกซื้อจากราคา เลือกซื้อ
จากความพึงพอใจในรูปลักษณ หรือเลือกซื้อจากหลายปจจัยรวมกัน
สิง่ เหลานีบ้ างอยางสามารถพิจารณาและตัดสินใจไดในทันที
แตคุณสมบัติบางอยาง เชน ไมมสี ารพิษตกคางเขาสูรางกาย
มีความทนทานตอการใชงานในระยะยาว คุณสมบัติเหลานี้
อาจทําใหเกิดการลังเลในการตัดสินใจ
ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑหรือการแสดงเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑทอี่ อกโดยหนวยงานกลางที่ดําเนินงาน
ตามระบบบริหารงานคุณภาพดานการรับรองผลิตภัณฑ มีสวน
สนับสนุนใหผปู ระกอบการผลิตผลิตภัณฑทมี่ ีคณ
ุ ภาพใหสามารถ
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แขงขันในตลาดได และเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ใหกบั ผูบ ริโภคในการเลือกซื้อ
เลือกใชผลิตภัณฑที่ดี
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดพฒั นาหนวยรับรองผลิตภัณฑ โดยกลุม รับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ กองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ
ทําหนาที่ใหบริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ ดวยการออกใบรับรอง
และ/หรื อ เครื ่อ งหมายรั บ รองให กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที ่มี คุ ณ ลั ก ษณะ
คุณสมบัติเปนไปตามขอตกลง ขอกําหนด กฎระเบียบ กฎหมาย
สําหรับแตละผลิตภัณฑ สงเสริมใหผลิตภัณฑที่ผลิต นําเขา/สงออก
ทั้งจําหนายภายในประเทศและสงออกตางประเทศมีคุณภาพที่ดี
เปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ ชวยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ
ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ใหเปนที่ยอมรับในประเทศและในระดับสากล
วศ. ไดดําเนินงานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑภายใต
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ซึ่งเปนมาตรฐาน
สําหรับหนวยรับรองผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือในการ
รับรองผลิตภัณฑ แสดงถึงความเปนกลาง โปรงใส และตรวจสอบ
ไดในการใหบริการ รวมทั้งยืนยันความสามารถในการดําเนินการ
ดานการรับรองผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
วศ. มีรปู แบบใหบริการรับรองผลิตภัณฑ จํานวน 3 รูปแบบ
คือ รูปแบบการรับรองประเภทที่ 1a รูปแบบการรับรองประเภท
ที่ 1b และรูปแบบการรับรองประเภทที่ 5 ทั้งนี้ข้นึ อยูก บั ประเภท
ผลิตภัณฑและการดําเนินธุรกิจของผูป ระกอบการ ซึ่งรายละเอียด
รูปแบบการรับรองแสดงดังตารางที่ 1
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สรรสาระ
ตารางที่ 1 รูปแบบการรับรองและกิจกรรมการตรวจประเมิน
รูปแบบการรับรอง

ประเภทที่ 1a

ประเภทที่ 1b

กิจกรรมการตรวจประเมิน
การประเมินเพื่อรับรอง

ประเมินเอกสาร + ประเมินผลิตภัณฑ + ทบทวนและตัดสินใหการรับรอง

การตรวจติดตาม

ไมมี

อายุใบรับรอง

1 ป

เครื่องหมายรับรอง

หามแสดงเครื่องหมายรับรอง

การตออายุการรับรอง

ยื่นตออายุกอนใบรับรองสิ้นอายุ ไมนอยกวา 30 วัน

การประเมินเพื่อรับรอง

ประเมินเอกสาร + ประเมินผลิตภัณฑ + ทบทวนและตัดสินใหการรับรอง

การตรวจติดตาม

ไมมี

อายุใบรับรอง

6 เดือน

เครื่องหมายรับรอง

แสดงเครื่องหมายรับรองได ตามเงื่อนไขที่กําหนด

การตออายุการรับรอง

ยื่นตออายุกอนใบรับรองสิ้นอายุ ไมนอยกวา 30 วัน
ประเมินเอกสาร + ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
+ ประเมินผลิตภัณฑ + ทบทวนและตัดสินใหการรับรอง
สุมตรวจตัวอยางจากทองตลาด หรือจากโรงงานเพื่อตรวจสอบ
รวมกับประเมินระบบคุณภาพ หรือประเมินกระบวนการผลิต/บริการ
3 ป กรณีผูผลิต และ 18 เดือน กรณีผูนําเขา/ผูจําหนาย

การประเมินเพื่อรับรอง
การตรวจติดตาม
ประเภทที่ 5

อายุใบรับรอง
เครื่องหมายรับรอง
การตออายุการรับรอง

แสดงเครื่องหมายรับรองได ตามเงื่อนไขที่กําหนด
อายุใบรับรอง 3 ป ยื่นตออายุกอนใบรับรองสิ้นอายุ ไมนอยกวา 180 วัน
อายุใบรับรอง 18 เดือน ยื่นตออายุกอนใบรับรองสิ้นอายุ ไมนอยกวา 90 วัน

รูปที่ 1 เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
รูปที่ 2 กิจกรรมการเขาหารือกับผูประกอบการและตัวอยางผลิตภัณฑที่ยื่นขอการรับรอง

ตั้งแตปง บประมาณ 2560 จนถึงปจจุบนั วศ. ไดดาํ เนินงานใหการรับรองผลิตภัณฑกลุม ผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน : ภาชนะเซรามิก
ทีใ่ ชกับอาหาร ซึ่งมีผูประกอบการผูผลิตเซรามิกในจังหวัดลําปางและในกลุมจังหวัดภาคกลาง เชน สมุทรสาคร นครปฐม ยืน่ ขอการรับรอง
ผลิตภัณฑดังกลาวเรียบรอยแลว
นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2561 วศ. ไดขยายขอบขายใหการบริการรับรองผลิตภัณฑในกลุมผลิตภัณฑวัสดุกอสราง ไดแก
ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑมอรตารสาํ หรับกอ และผลิตภัณฑมอรตารสาํ หรับฉาบ เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมกอสรางและการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมอื่นที่ตอ งใชผลิตภัณฑประเภทนี้ จากการประชาสัมพันธเบือ้ งตนมีผปู ระกอบการกลุม วัสดุกอ สรางหลายรายสนใจขอรับบริการ
การรับรองผลิตภัณฑทั้ง 3 ประเภทแลว
ทัง้ นี้ตั้งแตปงบประมาณ 2560 - 2562 ถือเปนชวงเริ่มตนของการบริหารงานระบบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ วศ. จึงขอยกเวน
ค า ธรรมเนี ย มการบริ ก ารรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห กั บ ผู  ป ระกอบการ หากผู  ป ระกอบการท า นใดที ่ส นใจเข า ร ว มขอการรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ
สามารถติดตามขาวสารไดที่ 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 ดานสิ�งทอ
สุรัตน เพชรเกษม
เทพวิทูรย ทองศรี
อมรพล ชางสุพรรณ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
กองผลิตภัณฑอุปโภคและเคมีภัณฑ

การที่รฐั บาลมีนโยบายพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
เพื ่อ เสริ ม สร า งให แ ตละชุมชนไดใชภูมิป ญ ญาทองถิ่นพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ ที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น เพื่อผลิตจําหนาย
สูตลาดผูบริโภคอันจะนําไปสูการสรางรายไดใหกับประชาชน
สิ่งทอเปนผลิตภัณฑหนึ่งที่สรางรายไดใหกบั ประเทศไทยในระดับตนๆ
แตการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อใหไดรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ตองเผชิญกับปญหาดานสิง่ แวดลอม
กลาวคือ นํ้าทิง้ ทีถ่ ูกปนเปอนในกระบวนการผลิตถูกระบายทิ้ง
ลงสูส ่งิ แวดลอมโดยไมผา นกระบวนการบําบัดที่ถกู ตอง กอใหเกิด
การแพรของสารมลพิษตางๆ ลงสูแหลงนํ้าและดิน
จากการสํารวจขอมูลเบือ้ งตนพบวาผูประกอบการสินคา
OTOP ดานสิ่งทอบางแหงมีการรวมตัวกันเปนกลุม แมบา นก็จะมี
การทํากิจกรรมที่บานของหัวหนากลุม และมีระบบบําบัดนํ้าเสีย
แตไมไดใชงานเพราะมีขนาดใหญไมสะดวกในการใชงาน และ
บางพื้นที่ที่ไมไดรวมตัวกันก็จะทํากิจกรรมตามบานของตัวเอง
นํ้าเสียที่ปนเปอ นถูกระบายลงแหลงนํา้ สงผลกระทบใหน้ําเนาเสีย
เนื่องจากผูประกอบการยังขาดความตระหนักในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เห็นวาปญหาสิ่งแวดลอมยังเปนปญหาไกลตนเองและ
ขาดความรูเรื่องการบําบัดนํา้ เสีย แตอยางไรก็ดีมีผูประกอบการ

นํ้าเสีย
จากการยอม

เติมคลอรีนผง
สารสม และปูนขาว
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บางราย มีความประสงคท่จี ะใชองคความรูท างวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีชว ยแกไขปญหาการปนเปอ นของสารมลพิษในนํ้าทิ้งที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการฟอกยอม ไดแก สี ความเปนกรด-ดาง ความเนาเสีย
ของนํา้ เสียทั้งในรูปของ บีโอดี และ ซีโอดี กรมวิทยาศาสตรบริการ
ได ต ระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น อย า งยิง่ ทีจ่ ะต อ งสร า งจิ ต สํ า นึ ก
ในการดูแลสิ่งแวดลอมใหกบั ชุมชน จึงไดออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย
อยางงาย โดยการตกตะกอนดวยสารเคมีเพื่อใหน้าํ ทิ้งจากกระบวนการ
ฟอกยอมผานเกณฑมาตรฐานนํา้ ทิ้ง สามารถปลอยสูส งิ่ แวดลอมได
โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งระบบดังกลาว
ควรมีวธิ กี ารใชงานที่ไมยงุ ยาก ราคาประหยัด และสามารถดําเนินการได
ภายในชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการไดดําเนินการเก็บและ
รวบรวมตัวอยางนํ้าเสียจากการยอมเสนดายที่นาํ ไปทําสิ่งทอของ
กลุมแมบานเปาหมาย ทีอ่ ยูในจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําพูน
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี นํ า มาศึ ก ษา
คุณลักษณะของนํา้ เสีย และรวบรวมขอมูลดังกลาวมาทํานํา้ เสีย
สังเคราะหใหมีลักษณะของนํา้ เสียใกลเคียงกับนํา้ เสียในแตละ
พื้นที่ เนื่องจากนํ้าเสียแตละแหงมีลักษณะที่แตกตางกัน เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดในหองปฏิบตั กิ าร ซึ่งมีกระบวนการ
ดังนี้

กวนเร็ว
และกวนชา
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ในกระบวนการบําบัดมีการใชสารสมชวยในการตกตะกอน
คลอรีนผงชวยในการฟอกสี และปูนขาวเพื่อชวยปรับคาความเปน
กรด-ดาง ซึ่งเปนสารเคมีทหี่ าซื้อไดงายเหมาะทีก่ ลุมแมบาน
จะจัดหานํามาใชในการบําบัดนํ้าเสียได หลังจากที่ไดขอ มูลจาก
การทดลองในหองปฏิบตั กิ ารแลว จึงนําไปถายทอดเทคโนโลยี
การบํา บัด นํา้ เสีย จากการฟอกย อ มผ า โดยการฝ ก อบรม
เชิงปฏิบัติการใหกับผูประกอบการสิ่งทอกลุมเปาหมาย
ระบบบําบัดนํ้าเสียที่ออกแบบมีขนาดเล็ก เคลื่อนยาย
ไปทําการบําบัดตามทีต่ างๆ ไดสะดวก ขั้นตอนการทํางาน
ไมยุงยากและงายตอการบํารุงรักษา ซึ่งจากการถายทอด
เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียผูประกอบการมีความพึงพอใจ
และจะนําไปใชเพื่อทําใหสิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น

รูปที่ 1 กลุมแมบานเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

รูปที่ 2 กลุมแมบานเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

รูปที่ 3 ระบบบําบัดนํ้าเสียโดยการตกตะกอนดวยสารเคมี

รูปที่ 4 สาธิตการบําบัดนํ้าเสีย
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การพัฒนาส�่อองคความรูทางว�ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ�่อผูประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
เพ็ญพิชชา เข็มเงิน
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ็ญวิภา บัลลังกโพธิ์
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในประเทศไทยมีผูประกอบการธุรกิจระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก เชน SMEs OTOP ฯลฯ เปนจํานวนมากและสามารถ
สรางรายไดใหแกประเทศนับลานลานบาท โดยมูลคา GDP SMEs
ในไตรมาสที่สองของป 2560 สามารถขยายตัวได 4.9% ถึงแมจะ
ชะลอตัวลงจากไตรมาสกอนเล็กนอย (5.0%) ในขณะที่ GDP
ประเทศขยายตัวได 3.7% โดยมีสัดสวนตอ GDP ประเทศ 42.1%
คิดเปนมูลคากวา 1.56 ลานลานบาท รัฐบาลจึงใหความสําคัญ
กับการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการธุรกิจระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากดังกลาวฯ ใหมีความเขมแข็งและเกิดการพัฒนาในเชิง
นวัตกรรม โดยนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตรชาติ
20 ป มุง เนนใหเกิดการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศดวยปญญา
และนวั ต กรรม เพื อ่ สร า งมูล ค า เพิ ม่ ให กั บ สิน ค า และบริ ก าร
สรางขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศหลุดพนกับดัก
รายไดปานกลางไปพรอม ๆ กับการพัฒนาสังคมใหเปนสังคม
แหงการเรียนรูผ า นระบบดิจทิ ัล อยางไรก็ตาม ผูป ระกอบการตาง ๆ
เหลานี้ยังคงประสบปญหาทีอ่ าจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจ
ใหเติบโต เชน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานบรรจุภณ
ั ฑ ปญหา
ดานการตลาด และปญหาดานการพัฒนาสินคาหรือบริการใหมี
ความเปนนวัตกรรม เปนตน
กรมวิทยาศาสตรบริการไดใหความสําคัญตอองคความรู
ซึ่งเปนสวนสําคัญในการชวยแกไขปญหาตาง ๆ ดังกลาวขางตน
และยังมีความสําคัญตอการพัฒนาสินคาใหมีคณ
ุ ภาพ มีความเปน
นวัตกรรมเพื่อตอบรับกับแนวคิดของรัฐบาล จึงไดมกี ารสรรหา พัฒนา
และรวบรวมองคความรูทจี่ ําเปน ตลอดจนไดมีการถายทอด
องคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ
เพื ่อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การนํา องค ค วามรู  ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีไ ปใช ใ นการผลิต สิน ค า ที ่มี คุ ณ ภาพได ม าตรฐาน
โดยจํานวนผูประกอบการทีไ่ ดรับประโยชนจากการถายทอด
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เทคโนโลยีในปงบประมาณ 2557 - 2560 มีจาํ นวนทั้งสิ้น 19,359 ราย
ในการนี้ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจในการจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
และเผยแพรองคความรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญตอการเขาถึงองคความรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประชาชนทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูป ระกอบการของประเทศไทย
ในระดับเศรษฐกิจฐานรากทัว่ ประเทศทีต่ องการนําองคความรู
และเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาสินคาและบริการของตนเองสู
Smart SMEs หรือ Smart OTOP กาวสู Thailand 4.0 จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาระบบการถายทอดองคความรูดังกลาว
ใหเขาถึงผูใชงานไดมากขึ้น โดยนําองคความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทเี่ กิดจากการวิจัยของกรมวิทยาศาสตรบริการ
ตลอดจนการแกไขปญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑซึ่งไดถายทอดใหแกผูประกอบการมาพัฒนาเปน
สื่อองคความรูฯ ใหอยูในรูปแบบที่พรอมใชงาน มีเนื้อหาที่เขาใจ
ไดงาย และสะดวกตอการคนหานั่นคือการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ซึ่งเปนสื่อเทคโนโลยีที่อยูในรูปแบบพรอมใชงาน มีความทันสมัย
นาสนใจเนื่องจากเปนการบูรณาการเทคโนโลยีหลายอยางเขาดวยกัน
เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการออกแบบและใชงาน โดยบทบาทของ
สื่อมัลติมีเดียมีผลตอดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการเรียนการสอน
ดานธุรกิจ ดานการนําเสนอ ดานโฆษณาและประชาสัมพันธ
ดานการบันเทิง ฯลฯ โดยเมื่อนําสื่อมัลติมีเดียมาปรับใชกับ
องคความรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเผยแพรสผู ใู ชงาน
จะสามารถสรางประโยชนตาง ๆ ได เชน
• สรางความนาสนใจใหกับเนื้อหาไดมาก ชวนใหติดตาม
ตลอดเนื้อเรื่อง
• สื่อความหมายไดชัดเจน เนื่องจากเปนการผสมผสาน
ทั้งขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
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แมลงไทยกินได จากเศรษฐกิจฐานรากสูการยกระดับ

คุณภาพและความปลอดภัย

สุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธิ์
นักวิทยาศาสตร กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

แมลงเปนสัตวท่มี นุษยท่วั โลกนิยมรับประทาน เนื่องจากแมลง
เปนแหลงของโปรตีนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ หลายประเทศ
รับประทานมด ปลวก หนอนดวง หนอนผีเสือ้ และตั๊กแตน
เปนอาหารหลัก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
หรือเอฟเอโอ (FAO) คาดการณประชากรโลกจะเพิ่มเปน 9,000 ลานคน
ภายในป 2593 จึงสงเสริมใหผูคนทั่วโลกหันมาบริโภคแมลงเปน
แหลงโปรตีนเพิ่มขึ้นและนิยมใชเสริมอาหารสําหรับเด็กที่เปน
โรคขาดโปรตีน (Protein-energy-malnutrition)
ประเทศไทยมีแมลงทีส่ ามารถรับประทานได และใหคุณคา
ทางอาหารสูง ไมนอ ยกวา 300 สายพันธุ (Huis A.V. และคณะ 2013)
แมลงทีน่ ิยมรับประทานในประเทศไทย ไดแก จิ้งโกรง จิ้งหรีด
แมลงปอง ดักแดไหม หนอนไมไผ ตั๊กแตนปาทังกา ตัวออนของตอ
และแมลงกินนู มีการศึกษาคุณคาทางโภชนาการจากการบริโภคแมลง
100 กรัม โดยกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข
พบวาแมลงจะใหพลังงานเฉลีย่ ระหวาง 98 - 231 กิโลแคลอรี
มีโปรตีน 9 - 28 กรัม คารโบไฮเดรต 1 - 5 กรัม ไขมัน 2 - 20 กรัม
และอุดมดวยไปดวยธาตุอาหารอื่น เชน ทองแดง เหล็ก สังกะสี
แมงกานีส ซีลีเนียม แมกนีเซียม เปนตน เมือ่ เปรียบเทียบโปรตีน
ในแมลงกับเนือ้ ปลาพบวาจิ้งหรีดมีปริมาณกรดอะมิโนที่จําเปน
ตอรางกายใกลเคียงกับเนื้อปลาดุกดังแสดงใน ตารางที่ 1

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

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

สรรสาระ
ความนิยมรับประทานแมลง ทําใหเกิดการเพาะเลี้ยงแมลง
ในรู ป แบบของฟาร ม แมลงแทนการจั บ จากแหล ง ธรรมชาติ
เฉพาะฟารมจิ้งหรีดมีกวา 20,000 แหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาทิ จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ และมหาสารคาม สายพันธุ
ทีน่ ิยมเพาะเลีย้ ง ไดแก พันธุสะดิ้ง ทองดํา และจิ้งหรีดขาว
มีกําลังผลิตสูงถึง 7,500 ลานตัน/ป คิดเปนมูลคาจิ้งหรีดสดกวา
750 ลานบาท เนือ่ งจากจิ้งหรีดเปนแมลงทีเ่ ลีย้ งงาย ตนทุนตํ่า
เลี้ยงได 7 - 8 รุนตอป ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
ในระบบบอสี่เหลีย่ ม ยกสูงจากพื้นทําดวยแผนกระเบือ้ งเรียบ
มีภาชนะรองกันมด และแมลงอื่น ที่ขาของบอทั้งสี่ขา ง พรอมมุง ครอบ
ดานบน ภายในมีถาดรองไข (ชนิดเยือ่ กระดาษ) วางรองเปนชั้น
คลายคอนโดมิเนียมใหเปนที่อาศัย และหลบภัย บอเลี้ยงจิ้งหรีด
หนึ่งบอจะมีจิ้งหรีดราว 40,000 ตัว แตการเพาะเลี้ยงดวยระบบ
บอสีเ่ หลีย่ มอาจกอใหเกิดอัตราการตายทีค่ อนขางสูง พบวา
สาเหตุการตายของจิ้งหรีดเพาะเลีย้ งมาจากจุลินทรียหลายชนิด
ไดแก แบคทีเรีย โปรโตซัว เชื้อรา และไวรัส เปนตน จากวิธีการ
เพาะเลีย้ งทีไ่ ม ไ ด ส ุข ลัก ษณะทํา ให เ กิ ด ความเสีย่ งต อ การ
ปนเปอ นขามของจุลนิ ทรียจ ากสภาพแวดลอม รวมถึงการแพรระบาด
ของปรสิต และไวรัส ลงสูฟารม
จิ้งหรีดที่เพาะเลี้ยงในฟารมสวนใหญไดรบั อาหารหลักเปน
อาหารไก อาหารปลา อาหารหมู และอาหารแมว โดยมีใบผัก
และรําออนเปนอาหารเสริม (ศุภชัย, 2558) ซึ่งเปนวัสดุทาง
การเกษตรทีม่ กั มีจุลนิ ทรียอาศัยอยูหรือปนเปอนมาจากการหัก
ตัดแตง อาจมีการปนเปอนดินและนํา้ ที่ไมไดสุขลักษณะทีด่ ี
รวมถึงสิง่ สกปรกอื่นๆ จากสิง่ แวดลอม ซึ่งจุลินทรียทปี่ นเปอน
เหลานี้จดั เปนอันตรายทางชีวภาพตามหลักการวิเคราะหอนั ตราย
(Hazard analysis) นอกจากนี้หากมีการเก็บรักษาที่ไมเหมาะสม
อาจกอใหเกิดการปนเปอนขาม การเจริญของจุลินทรียจากวัตถุดิบ
และการสะสมของสารกอภูมิแพฮิสตามีน (histamine) สําหรับ
แบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคกับมนุษยทอี่ าจพบไดจากกระบวนการ
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่ไมถูกสุขลักษณะมีหลายชนิด เชน Salmonella
species, Escherichia coli, Listeria monocytogenes,
Shigella species และ Enterococcus species เปนตน
เพื่อแกไขปญหาดังกลาวกรมวิชาการเกษตร ไดมีการออกราง
แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่องการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีด่ ีสําหรับฟารมจิ้งหรีด เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดการฟารมเพาะเลีย้ งจิ้งหรีดทีม่ ีสุขลักษณะทีด่ ีสามารถปองกัน
การปนเปอนขามของจุลินทรีย

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

การแปรรูปแมลงนิยมใชวธิ กี ารตม การอบ และการทอด เปนตน
ประเทศเม็กซิโกนําหนอนผีเสื้อมาผลิตเปนอาหารกระปองจําหนาย
ในประเทศ และสงออกไปยังประเทสหรัฐอเมริกา (นันทกานต, 2557)
สําหรับประเทศไทยก็มกี ารแปรรูป และพัฒนาเปนผลิตภัณฑสง ออก
ไปยังประเทศญี่ปุน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เปนตน
อยางไรก็ตามผลิตภัณฑแปรรูปแมลงเหลานี้อาจมีปญหาดาน
คุณภาพและความปลอดภัยทัง้ ทางเคมีและจุลินทรียจากวัตถุดิบ
และวัสดุสัมผัสอาหาร ดังนั้นกระบวนการในการแปรรูปแมลง
ยังเปนสิ่งที่ตอ งใหความสําคัญ และสามารถนําเอาหลักการอาหาร
ปลอดภัย (Food safety) และการวิเคราะหอันตราย (Hazard
analysis) เขามาชวยในการจัดการระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
สําหรับผลิตภัณฑท่ีแปรรูปจากแมลงเพื่อใหไดผลิตภัณฑคณ
ุ ภาพ
และปลอดภัยเปนที่ยอมรับในระดับสากล

ตัวอยางการแปรรูปแมลงดวยวิธีการทอด
ที่มา: https://goo.gl/images/v56fjf (บน),
https://goo.gl/images/KjMQNk (ลาง)
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สรรสาระ
หลักการอาหารปลอดภัย (Food - safety) ใหความสําคัญ
กับคุณภาพในการผลิต และการเก็บรักษาแมลง ทั้งแมลงวัตถุดบิ
และผลิตภัณฑจากความตองการของผูบ ริโภคที่ตอ งการความเชื่อมั่น
ในผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารทีบ่ ริ โ ภค องค ก ารหรื อ หน ว ยงานต า งๆ
ทั้งผูผลิต ผูขนสง ผูจัดจําหนาย ลวนตองมีสวนรับผิดชอบ จึงได
มีการตั้งมาตรฐาน ISO 22000 เพื่อควบคุมระบบการจัดการดาน
ความปลอดภัยในอาหาร (Food safety management system :
FSMS) นอกจากนี้หลายประเทศชั้นนําของโลกไดจดั ทํามาตรฐาน
เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารอื่นๆ ยกตัวอยาง
เชน มาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) โดยสมาคมการคา
สําหรับอุตสาหกรรมขายปลีกของประเทศอังกฤษมาตรฐาน IFS
(International Food Standard) สําหรับผูคาปลีกในเยอรมนี
และผูคาปลีกอาหารฝรั่งเศส เปนตน
การวิเคราะหอนั ตราย (Hazard analysis) เปนระบบสําคัญ
ที่ใชในการประกันคุณภาพระหวางกระบวนการผลิตโดยการวิเคราะห
อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ แลวกําหนดวิธีปองกัน
รองรับอุบตั กิ ารณท่อี าจเกิดขึ้น กอใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิต
อยางตอเนือ่ ง (Huis A.V. และคณะ 2013) และยัง่ ยืนตาม
หลักการของ PDCA (P : plan; D : do; C : check; A : act)
นอกจากนี้ยังตองอาศัยมาตรฐานอื่นๆ เพื่อชวยใหระบบการผลิต
และวิเคราะหทดสอบเปนทีย่ อมรับในระดับสากลตอไป เชน
GMP, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 เปนตน พรอมรองรับ
การบังคับใชระเบียบอาหารใหมของสหภาพยุโรป (ESFA) ที่ปรับ

กฎระเบียบใหการยอมรับแมลงเปนอาหารใหม (Novel Food)
เกณฑมาตรฐานดานสุขลักษณะสําหรับผลิตภัณฑจากแมลง
ประกาศโดย The commission of the European communities
(TCEC) ไดกาํ หนดปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดใหมีคา ตํ่าสุด เทากับ
5.70 cfu/g และสูงสุด เทากับ 6.70 log cfu/g จากการชัก
ตัวอยาง 5 ชิน้ ในแตละลอตการผลิต โดยจะตองมีอยางนอย
2 ตัวอยางที่ใหผลการวิเคราะหคุณภาพอยูในชวงระหวางคาตํ่าสุด
และคาสูงสุด โดยผลการวิเคราะหจะตองเปรียบเทียบกับขอกําหนด
ของ Eu Regulation (EC) No. 1441/2007 (TCEC, 2007)
สําหรับปริมาณยีสต และราที่ไดระบุไวสาํ หรับผลิตภัณฑเนื้อสัตว
ตองมีคาตํ่ากวา 4 cfu/g (Stannard, 1997)
แมลงอยูคูกับประเทศเกษตรกรรมอยางประเทศไทย
มายาวนาน และไมเปนเพียงอาหารพื้นบานอีกตอไป แมลง
ถูกแปรรูปเปนอาหารหลายชนิดจําหนายทั้งในประเทศและสงออก
มีการเพาะเลี้ยงแมลงหลายชนิดที่ไดรบั การสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยใชระบบการบริหารจัดการ และใชความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยเพื่อให
สามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขันในระดับสากล ซึ่งเปนการพัฒนา
จากเศรษฐกิจฐานรากสูก ารยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
สรางแหลงรายได และอาชีพใหมสสู งั คมไทย หากมีขอ สงสัย หรือ
ตองการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
สามารถติ ด ต อ กองผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารและวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหาร
กรมวิทยาศาสตรบริการ
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สรางชาติดวยว�ทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ศันสนีย ชีระพันธ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการในสังคมปจจุบันใหได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ เพิ่มมูลคาใหกบั สินคาและบริการในประเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีเ่ ขมแข็งทําใหเกิดการพัฒนาและสราง
นวัตกรรมใหกบั กระบวนการผลิตสินคาและบริการ สรางความมั่นใจ
ใหกับผูบริโภค เพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจ
การนําความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช
เพื่อสรางเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตสินคาและบริการ รวมถึง
การคิดคนนวัตกรรมทีใ่ ชในกระบวนการผลิตเพื่อใหใชทรัพยากร
ทีม่ ีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ทําใหประเทศไทยเรา
ซึ่งมีความไดเปรียบในดานทรัพยากรที่อดุ มสมบูรณ และหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปาไม และแรธาตุตา งๆ มีทรัพยากรที่ใชในกระบวนการผลิต
อยางตอเนื่องและเหมาะสม นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตสินคา
และบริการตลอดจนถึงการขนสงสินคาและบริการไปยังผูบ ริโภค
หากเรานํ า เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาใช ใ นทุก ๆ ขั้ น ตอน
อยางเหมาะสมจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดไดสินคาและบริการ
ทีม่ ีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานและเปนทีย่ อมรับ สรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน ทําใหสินคาและบริการเหลานั้นมีคณ
ุ ภาพ
และตรงตามตองการของผูบริโภคมากขึ้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ชวยในการผลิตสินคา
และบริการ โดย
- เพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองจากการสูญเสีย
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตใหนอยลง
- ลดตนทุนการผลิต เพราะการผลิตสินคาจํานวนมากขึ้น
จะทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง สรางกําไรมากขึ้น สินคามีราคาถูกลง
ไดเปรียบในการแขงขัน
- ทําใหสินคาและบริการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
มีการกําหนดระดับคุณภาพ ใชมาตรฐาน ควบคุมกระบวนการผลิต
ตั้งแตการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิต รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพสินคาใหตรงตาม
มาตรฐาน ผูบริโภคเชื่อถือและยอมรับ เปนการเพิ่มคุณคาและ
คุณภาพของสินคาและบริการ

- ลดแรงงานหรือกําลังคนในการทํางานใหนอยลง
- เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทํางาน ทําใหพนักงาน
ทํางานไดอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
- ทําใหประเทศมีผลกําไรเพิ่มขึ้น ทําใหประชากรและ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกิดความมัน่ คง ทัง้ ในระดับจุลภาค
และมหภาค สงผลใหประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น เพิ่มความมั่นคง
ในการทํางาน อัตราการวางงานลดลง ภาพรวมของประเทศดีข้นึ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใชในการผลิตและบริการมีดังนี้
- การใชเครื่องมือ อุปกรณทที่ ันสมัยในกระบวนการ
ผลิตสินคาและบริการ ทําใหสามารถผลิตสินคาและบริการจํานวน
มากขึ้น ในเวลารวดเร็ว มีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคและ
อุปโภค ลดตนทุนการผลิต เพราะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จะชวยลดแรงงานหรือกําลังคนรวมทัง้ ลดระยะเวลาในการผลิต
แตไดปริมาณสินคาและบริการมาก
- การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการออกแบบสินคา
และบริการ ชวยใหเกิดการประดิษฐคดิ คนรูปแบบของสินคาและ
บริการที่หลากหลาย ตรงความพอใจของผูบ ริโภค สรางโอกาสให
ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาและบริการไดตามความตองการ
เปนการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค เพิ่มความไดเปรียบ
ในการแขงขัน
- การใชเทคโนโลยีในการโฆษณาสินคาและการใหบริการ
เชน การใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการซือ้ และขายสินคาและ
บริการตางๆ โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต การโฆษณาผานทาง
สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ทําใหผูบริโภคสามารถหาขอมูล ศึกษา
รายละเอียดของสินคาและบริการไดหลายชองทาง สามารถซื้อ
ขายสินคาและบริการไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
- การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
เพื ่อ ให เ กิ ด กระบวนการทํา งานทีเ่ ป น ระบบ มีม าตรฐาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลดระยะเวลาในการทํางาน
- การใชเทคโนโลยีในการขนสง ทําใหการขนสงวัตถุดิบ
ในการผลิตรวดเร็วขึน้ การขนสงสินคาและบริการไปถึงผูบริโภค
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
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ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทุกคนตอง
กาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ การเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย
ล ว นส ง ผลต อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ทํ า ให ป ระเทศ
ไม ส ามารถพั ฒ นาได อ ย า งเต็ ม ที ่ การรู  เ ท า ทัน สถานการณ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูต ลอดเวลา จะชวยใหประเทศสามารถ
พัฒนาไปสูค วามมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ทําใหประชากรกินดีอยูด ี
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได ดังนัน้ วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงมีความสําคัญตอการปฏิรปู โครงสราง
ทางเศรษฐกิ จ ใหม (New Economic Model) ในทุก มิติ
ทัง้ ภาคธุ ร กิ จ เกษตร การศึ ก ษา การก า วเข า สู โ มเดลใหม
Thailand 4.0 ทีม่ ุงเนนการแกปญหาใหประเทศหลุดพนจาก
กับดักรายไดของประชากรในระดับกลางเปนการปฏิรปู เศรษฐกิจใหม
โดยใช ฐ านความรู  วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
อยางเหมาะสม เพื่อการพัฒนาตอยอดเศรษฐกิจของประเทศ
ปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการสรางมูลคาที่เพิ่มขึ้น
กับสินคาและบริการตางๆ ของประเทศ ซึง่ ตองอาศัยการวิเคราะห
ทดสอบ และการพัฒนามาตรฐานในดานตางๆ ตามกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ 6 ดาน ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดาน
การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ และนโยบาย
ยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหกรม
วิทยาศาสตรบริการ ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดํ า เนิน การพั ฒ นาโครงสร า งพื ้น ฐานทางคุ ณ ภาพ (MSTQ)
ซึ่งประกอบดวยมาตรวิทยา (Metrology, M) การมาตรฐาน
(Standardization, S) การทดสอบ (Testing, T) และการรับรองคุณภาพ
(Quality, Q) จะเห็นไดวา MSTQ มีสวนสําคัญในการผลักดัน
ใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งกรมวิทยาศาสตรบริการ
มีบทบาทภารกิจที่เกี่ยวของหลายดานทั้งการถายทอดเทคโนโลยี
ใหบริการวิเคราะห ทดสอบผลิตภัณฑท่เี กี่ยวของกับภาคการผลิต
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อุตสาหกรรม และ SMEs จึงชวยสงเสริมผูประกอบการในทุก
ภาคสวนโดยการใหความรู ใหคาํ ปรึกษา ใหขอ มูลทางวิชาการและ
เทคโนโลยีทใี่ ชในกระบวนการผลิตการบริการวิเคราะหทดสอบ
(สวนของ Testing) ผลิตภัณฑตา งๆ ของกรมวิทยาศาสตรบริการ
ทีไ่ ดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลจะชวยสงเสริมใหสินคาของ
ผูป ระกอบการมีความนาเชื่อถือ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ทัง้ ในและต า งประเทศ นอกจากนี ้สํ า นั ก บริ ห ารและรั บ รอง
หองปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งเปนหนวยรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการ มีบทบาทดานการพัฒนาและรั บ รองระบบงาน
หองปฏิบัติการของประเทศใหไดรับการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐานสากล ทัง้ การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดานฟสิกส เคมี และ
วิทยาศาสตรชีวภาพ การรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรม
การทดสอบความชํ า นาญตามมาตรฐาน 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
การรับรองระบบงานหองปฏิบตั ิการ (Asia Paciﬁc Laboratory
Accreditation Cooperation, APLAC) ทั้งในดานการรับรองระบบ
งานหองปฏิบตั กิ ารทดสอบ การรับรองผูจัดโปรแกรมการทดสอบ
ความชํานาญหองปฏิบตั กิ าร และการรับรองผูผ ลิตวัสดุอา งอิง และ
ในระดับสากลกับองคการระหวางประเทศวาดวยการรับรองระบบงาน
หองปฏิบตั กิ าร (International Laboratory Accreditation
Cooperation, ILAC) ดานการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ
ทดสอบ สรางความเชื่อมั่นใหแกผูประกอบการ ผลักดันใหเกิด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สินคาและบริการตางๆ ของประเทศ
เป น ทีย่ อมรั บ ทัง้ ในประเทศและสากลสร า งความพร อ มใน
การแขงขันบนเวทีการคาโลก อํานวยความสะดวกในการคาขาย
ระหวางประเทศ และสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยภาพรวม
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เทคโนโลยีเฮอรเดิลกับการยืดอายุ
การเก็บรักษาผล�ตภัณฑอาหาร

ขนิษฐา อินทรประสิทธิ์
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักเทคโนโลยีชุมชน
ลลิตา ชูแกว
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักเทคโนโลยีชุมชน

สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ เปน
หน ว ยงานทีม่ ี ภ ารกิ จ ในการดํ า เนิน โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผูประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร ตามนโยบายของรัฐบาล
ในการสงเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพสินคา OTOP
โดยนําองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใช
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหสามารถผลิตสินคา
ทีม่ ีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน การดําเนินโครงการฯ
เริ่มดําเนินการตัง้ แตป 2556 จนถึงปจจุบัน พบวา ผูป ระกอบการ
แปรรูปอาหารสวนใหญประสบปญหาสินคาประเภทอาหาร
มีอ ายุก ารเก็ บ สั้ น อัน เนือ่ งมาจากการเสือ่ มเสีย ของอาหาร
(food spoilage) และตองมีการควบคุมปจจัยตางๆ ในระหวาง
การแปรรูปและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑอาหาร
กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดศึกษาผลิตภัณฑอาหาร
แตละชนิดรวมกับการควบคุมปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเสื่อมเสีย
ของอาหาร เชน คาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) ความเปนกรด - ดาง
(pH) และปริมาณออกซิเจน โดยใชเทคโนโลยีการถนอมอาหาร
แบบผสมผสาน หรือ เทคโนโลยีเฮอรเดิล อันไดแก การใช
ความรอน (thermal processing) การทําแหง (dehydration)
การหมัก (fermentation) การใชวัตถุกันเสีย (preservative)
การลดคาวอเตอรแอคติวิตี้ (water activity) การฉายรังสี
(food irradiation) รวมถึงการใชเทคโนโลยีดา นบรรจุภณ
ั ฑ เชน
การบรรจุแอคทีฟ (active packaging) การบรรจุแบบสุญญากาศ
(vacuum packaging) รวมกันอยางเหมาะสมในการแปรรูป
อาหารแตละชนิด เพื่อปองกันการเสื่อมเสียของอาหาร โดยเนน

การควบคุมทั้งการเจริญของจุลนิ ทรียท ่ที ําใหเกิดโรค (pathogen)
จุลินทรียทที่ ําใหเกิดการเสื่อมเสีย (microbial spoilage) และ
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ต  า งๆ ทีท่ ํา ให อ าหารเสื ่อ มคุ ณ ภาพ ข อ ดี ข อง
เทคโนโลยีเ ฮอร เ ดิ ล คื อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพและคุ ณ ค า ทาง
โภชนาการของอาหาร โดยมุง เนนที่จะลดความรุนแรงของการใช
เทคนิคการถนอมอาหารวิธีการอยางใดอยางหนึ่งเพียงวิธีเดียว
ซึ่งอาจมีผลทําลายคุณภาพของผลิตภัณฑ เชน การฆาเชื้อที่อณ
ุ หภูมสิ งู
เป น เวลานาน มีผ ลทํา ลายคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ ทัง้ นี ้
กรมวิทยาศาสตรบริการไดนําองคความรูท ่ไี ดไปแนะนําและถายทอด
แกผูประกอบการ นําไปใชพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
ใหสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารไดนานขึ้น
เทคโนโลยีเฮอรเดิลนั้นเหมาะกับการแปรรูปอาหารประเภท
ผลิตภัณฑ OTOP เพราะใชเทคโนโลยีพ้นื ฐาน และเครื่องมือที่ใช
ราคาไมแพง ผูประกอบการไมตองใชเงินลงทุนสูง เปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพสูงชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ไดผลิตภัณฑ
มีคณ
ุ ภาพดีเปนที่ยอมรับของผูบ ริโภค จากการศึกษาลักษณะของ
ผลิตภัณฑอาหารแตละประเภทและปจจัยทีม่ ีผลตอคุณภาพ
รวมกับการนําเทคโนโลยีเฮอรเดิลมาประยุกตใชในการชวยยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร ดังตาราง
กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดตระหนักถึงการนําองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาผนวกกับภูมิปญญาทองถิ่น
ทีส่ ําคัญและมีศักยภาพของจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
และพัฒนากระบวนการผลิตสินคา รวมทั้งการแกปญหาและพัฒนา
การผลิตเพื่อสรางความไดเปรียบ การขยายโอกาสทางการคา
และความสามารถในการแขงขันของประเทศไดอยางยั่งยืน
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ตารางตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีเฮอรเดิลเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
ผลิตภัณฑ
กลุมนํ้าพริกและเครื่องแกง

ปจจัยที่ควบคุม/เทคนิคการถนอมอาหาร

การนําไปประยุกตใช

1. การปรับลด คา pH เชน เติมกรดมะนาว (กรดซิตริก)

- ใชความเปนกรดชะลอหรือยับยัง้ การเจริญของ
จุลินทรีย

2. การลดคาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) ในอาหาร เชน การคั่ว การอบ

- ลดนํ้าอิสระในอาหารทําให aw ตํ่าเพื่อชะลอหรือ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย

3. การใชความรอน เชน การนึ่งฆาเชื้อที่อณ
ุ หภูมิไมเกิน 100 องศาเซลเซียส - การใชความรอนเพือ่ ยับยั้งการเจริญและลดปริมาณ
จุลินทรีย

กลุมอาหารหมัก
เชน แหนม

4. การบรรจุแบบสุญญากาศ (vacuum packaging)

- ลดปริมาณออกซิเจนเพื่อยับยัง้ การเจริญของ
จุลินทรีย

1. ควบคุม คา pH ที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการหมัก

- สรางสภาวะที่เหมาะสมใหจลุ นิ ทรียค แู ขงเพื่อยับยั้ง
การเจริญของจุลินทรียที่ทําใหผลิตภัณฑเสื่อมเสีย

2. ควบคุมปริมาณออกซิเจน

- สรางสภาวะทีไ่ มมีออกซิเจนเพื่อยับยัง้ การเจริญ
ของจุลินทรีย

กลุมผลิตภัณฑจากผลไมแปรรูป 1. การลดคาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) ในอาหาร เชน เติมนํา้ ตาลในปริมาณสูง - ลดนํ้าอิสระในอาหารทําให aw ตํ่า เพื่อชะลอหรือ
เพื่อลดปริมาณนํ้าอิสระ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย
เชน แยม
2. การปรับลดคา pH เชน การเติมกรดมะนาว (กรดซิตริก)

- ใชความเปนกรดชะลอหรือยับยัง้ การเจริญของ
จุลินทรีย

3. การใชความรอน เชน ใชความรอนประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส - การใช ค วามร อ นเพื่ อ ยับ ยัง้ การเจริ ญ และลด
ในการแปรรูป
ปริมาณจุลินทรีย
กลุมขนมไทย
เชน ขนมเปยะ ฝอยทอง

1. การลดคาวอเตอรแอคติวติ ้ี (aw) ในอาหาร เชน การอบ การกวน การใสซอง - ลดนํ้าอิสระในอาหารทําให aw ตํ่า เพื่อชะลอหรือ
บรรจุสารดูดซับความชื้น (ซองซิลิกาเจล)
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย
2. การบรรจุแบบสุญญากาศ ลดปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ

- ลดปริมาณออกซิเจนเพื่อยับยัง้ การเจริญของ
จุลินทรีย

3. การใชความรอน เชน การนึ่งฆาเชื้อที่อณ
ุ หภูมิไมเกิน 100 องศาเซลเซียส - การใช ค วามร อ นเพื่ อ ยับ ยัง้ การเจริ ญ และลด
ปริมาณจุลินทรีย
กลุมผลิตภัณฑประเภททอด
เชน ปลาชอนแดดเดียว

1. การลดคาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) ในอาหาร เชน การเติมเกลือ การอบ - ลดนํ้าอิสระในอาหารทําให aw ตํ่า เพื่อชะลอหรือ
การใสซองบรรจุสารดูดซับความชื้น (ซิลิกาเจล)
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย
2. การบรรจุแบบสุญญากาศ ลดปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ

- ลดปริมาณออกซิเจนเพื่อยับยัง้ การเจริญของ
จุลินทรีย
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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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ดวยเคร�่องมืองายๆ

ทวีศักดิ์ แกวบุรี
บรรณารักษชํานาญการ
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รอบรูร อบโลก ฉบับนี้ จะพานองๆ หนูๆ มารูจ กั เทคโนโลยี
สุดลํา้ กับการสรางโลกเสมือนจริง หลายคนคงรูจักและไดสัมผัส
มาแลวกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ผานสื่อสิง่ พิมพ สือ่ โฆษณา
ไมวาจะเปนหนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพมติชน และเมื่อ
ไม น านมานี้ใ ครทีไ่ ด เข า ร ว มพิ ธี ถ วายดอกไม จั น ทน ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”
ก็ ค งได ส ัม ผัส ความสวยงามของพระเมรุ ม าศในแบบ 3 มิติ
ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ AR จากแผนพับที่ระลึกที่ไดรับ
ในงานพระราชพิธีมาแลว
เกริ่นมาขนาดนี้ นองๆ หนูๆ คงเริ่มตื่นเตนกันแลวละสิ วา
เราจะสราง AR ดวยตนเองไดจริงๆ หรือ อยาเพิ่งใจรอนกอนอื่น
เรามาทําความรูจ กั เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือ AR กันสักเล็กนอย
AR หรือ Augmented Reality (Augmented=สวนเพิ่ม
หรือเสริม) + (Reality=ความจริง) แปลความหมายตรงตัวก็คือ
การนําเอาโลกเสมือนจริงมาขยายหรือเพิ่มเติมโลกแหงความจริง
หรือการนําเอาความจริงและความเสมือนประสานเขาดวยกันดวย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล แตถงึ อยางไรก็ตามความหมายในภาษาไทยก็ยัง
ไมมีคาํ เรียกหรือคํานิยามเทคโนโลยี AR อยางเปนทางการ แตคาํ
ที่มักจะใชกนั อยางกวางขวางในบานเราก็คอื เทคโนโลยีเสมือนจริง
การสรางสือ่ ดวยเทคโนโลยี AR นัน้ ปจจุบันมีวิธีสราง
หลายวิ ธี ตั้ ง แต เ ทคนิค อย า งง า ยไปถึ ง การใช เ ทคนิค ขั ้น สู ง
เนือ่ งจาก AR สามารถสรางดวยสือ่ หลายรูปแบบ ไมวาจะเปน
ภาพ 3 มิติ ภาพถาย วีดีโอ นอกจากนี้ยังรองรับสื่อมัลติมีเดียได
หลายประเภท โปรแกรมสราง AR ฟรีท่สี ามารถสรางไดงา ยไมยงุ ยาก
ในปจจุบนั มีใหเลือกใชงานมีอยูห ลายโปรแกรม เชน ARToolKit,
Vuforia, WikiTude, Kudan AR, และ LayAR แตเครื่องมือที่
ผู เขี ย นแนะนํา ในฉบั บ นีเ้ ป น การสร า งสือ่ AR ด ว ยวิ ธี ง  า ยๆ
ดวยขัน้ ตอนที่ไมยงุ ยากซับซอน ผานเว็บไซต http://www.layar.com
ซึ ่ง สามารถแสดงผลงานผ า น Application LayAR ด ว ย

โทรศัพทมือถือทัง้ ในระบบ iOS และ Android กอนอืน่ ตอง
เตรียมอุปกรณและเครื่องมือที่ใชสราง ดังนี้
1. สื่อสิ่งพิมพทเี่ ราตองการนํามาสราง AR เชน หนังสือ
แผนพับ หรือภาพถาย ที่อยูในรูปของไฟลดิจิทัล
2. ไฟลทตี่ องนํามาประกอบสื่อสิ่งพิมพของเรา เชน
ไฟลภาพ ไฟลวีดีโอ ไฟล Animation หรือ Link เว็บไซตตางๆ
3. โทรศัพทมือถือ
4. คอมพิวเตอร
ขั้นตอนการสราง
1. เขาไปทีเ่ ว็บไซต http://www.layar.com ในกรณีที่
เขาใชงานครั้งแรก ตองทําการสมัครสมาชิกที่ดา นบนมุมขวากอน
คลิกที่หวั ขอ (Free Sign up) เมื่อทําการสมัครสมาชิกแลวยืนยัน
การสมัครสมาชิกผานเว็บไซต

2. ตั้งชื่อผลงานและประเภทผลงานทีต่ องการสราง แลว
ทําการอัพโหลดไฟลงาน สามารถเลือกไดท้งั ไฟล JPG, PNG, PDF
และ PDF เบื้องตนในสวนของโปรโมชั่นที่ใหเราใชงานไดฟรี
สามารถอัพโหลดไดเพียง 1 หนา
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รอบรู รอบโลก
3. จากเมนูดานขวา เลือกในหมวด Basic สามารถเลือก
ประเภทของไฟล AR ที่ตอ งการใสเขาไปในสื่อของเรา เชน ไฟลวดี โี อ
สไลดภาพนิ่ง เว็บไซต อีเมล เบอรโทรศัพท facebook เปนตน

4. เมือ่ ใสขอมูลเพิ่มของไฟล AR ทีเ่ ราเพิ่มเขามาแลว
สามารถคลิกที่เมนู Test เพื่อใหโปรแกรมแสดงผลงานใหเราตรวจ
สอบได โดยดาวนโหลด Application LayAR บทโทรศัพทมือถือ
หนาจอจะแสดงกลองถายรูป วิธกี ารใชงาน เพียงกดชัตเตอรถา ย
ภาพหนาจอคอมพิวเตอร

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

เพียง 5 ขั้นตอนงายๆ เราก็สามารถสรางโลกเสมือนจริง
ดวยเทคโนโลยี AR ไดแลว สวนนองๆ คนไหนทีส่ รางผลงาน
เรียบรอยแลว อยาลืมเอามาอวดกันไดที่ Fackbook Fanpage
ของเราไดนะครับที่ @ScienceLibraryDSS รอบรู รอบโลกฉบับหนา
จะมีอะไรมาใหสนุกกันอีกตองคอยติดตามกันนะครับ
เอกสารอางอิง

5. เมื่อไดไฟลงานที่ตอ งการแลว เลือกเมนู PUBLISH เพือ่
เผยแพรผลงาน ทั้งนี้เราสามารถเลือกแชรไฟลทสี่ รางขึ้นมาเพื่อ
โปรโมทหรือแชรใน Social Media ได
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พนิดา ตันศิร.ิ โลกเสมือนผสานโลกจริง Augmented Reality.
วารสารนักบริหาร [ออนไลน]. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2551. ปที่ 29 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2552.
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มาทํา อม ยิ้ มคริส ตัล กันเถอะ !
นางสาวสัตติญา ดีดวงพันธ
นักวิทยาศาสตร
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ

สําหรับวารสารฉบับนี้ ในหัวขอ Science สไตลสนุก จะมาชวนนอง ๆ ทําอมยิม้ คริสตัลกันดูนะคะ
เนื่องจากเปนกิจกรรมสนุก สามารถทําไดเองทีบ่ า น อีกทั้งสามารถทําเปนของขวัญใหเพือ่ น ๆ ก็ไดดว ย
เด็ก ๆ จะสนุก เพลิดเพลิน ไดทดลองและลงมือทําดวยตนเอง อีกทั้งเปนกิจกรรมที่ชว ยสงเสริมการเรียนรู
ฝกการสังเกต จดจําอีกดวย กอนอื่นเราไปเตรียมอุปกรณการทําอมยิ้มคริสตัลกันเลย!

อุปกรณที่ตองเตรียม

1. นํ้าตาลทรายขาว 5 ถวยตวง
2. นํ้าสะอาด 2 ถวยตวง
3. แกวนํ้าใส
4. ไมหนีบผา
5. ไมสําหรับทําเปนกานอมยิ้ม
6. สีผสมอาหาร
7. หมอ
8. ทัพพีหรือสปาตูลา

ที่มา: https://th.wikihow.com

วิธีทํา

1. เทนํ้าลงไปในหมอที่เราเตรียมไว รอนํ้าเดือด จากนั้นใหใสน้าํ ตาลลงไปและใชชอ นคนใหละลาย
ทั้งหมด
2. เมือ่ ใส น ํา้ ตาลหมดแล ว
ทิ้งสวนผสมใหเดือดตอไปอีกสักพัก เพื่อ
ใหสวนผสมละลายทัง้ หมดในระหวาง
นัน้ หยดสีผสมอาหารลงไปในแกวนํ้า
ประมาณ 1 - 2 หยด แลวตามดวยกลิ่น
ที่ชอบ
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3. ยกสวนผสมลงจากเตา เมื่อสวนผสมเริ่มเย็นตัว ใหเทลงแกวที่หยดสีผสมอาหารไว อยาลืม
คนใหสีเขากันกับสวนผสม
4. นํ า ไม ท เี ่ ราเตรี ย มไว สํ า หรั บ ทํา
กานอมยิ้มจุม ลงในนํ้า แลวคลุกกับนํ้าตาลทราย
จนติดทั่วไม และนําไปจุม ที่สว นผสมที่เราไดทาํ ไว
5. ใชไมหนีบผาหนีบปลายกานอมยิ้ม
ดานบน เพื่อปองกันไมใหปลายไมรวงลงมา
ติดกับกนแกว ซึ่งอาจทําใหดึงไมออกไดยาก
ในภายหลัง
6. รอให ส  ว นผสมกั บ นํ ้า ตาลเป น
คริสตัลประมาณ 3 - 7 วัน
7. เมื่อไดคริสตัลอยางใจตองการแลว
เจาะนํ้าตาลแข็ง ๆ ทีอ่ ยูด า นบนสวนผสมออก
แลวเทสวนผสมเหลว ๆ ทิง้ ไป สิ่งที่เหลืออยู
ในแก ว คื อ อมยิ ้ม คริ ส ตั ล ทีเ่ กาะอยู บ นไม
อย า งสวยงามเพี ย งแค ข ยั บ ไม เ ล็ ก น อ ย
ที่มา : https://th.wikihow.com
ก็สามารถดึงอมยิ้มออกมาไดแลว
ผลึกนํ้าตาลเกิดขึ้นไดอยางไร ?
สารสวนใหญจะละลายไดดีในตัวทําละลายทีร่ อนมากกวาอุณหภูมิหอง ดังนั้นเมื่อทําให
สารละลายอิม่ ตัวทีอ่ ุณหภูมิสูงเย็นตัวลง จะทําใหสารแยกตัวออกมาจากสารละลายในรูปของแข็ง
กระบวนการนี้เรียกวา การตกผลึก (crystallization) ดังนั้นสารประกอบอยางนํ้าตาล มีลักษณะ
เปนผลึกโดยธรรมชาติอยูแ ลว การนํานํ้าตาลที่เปนผลึกมาผสมนํ้าที่อุณหภูมสิ งู แลวพักใหเย็นตัวลง
จะชวยสรางสภาพแวดลอมใหเกิดหินผลึกที่มีขนาดและสีสันแตกตางกันไป
เอกสารอางอิง
มีเดียวิก.ิ 2560. ทําผลึก. (ออนไลน).อางถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560. เขาถึงจาก : https://th.wikihow.com/ทําผลึก.
บลิสบาย. 2560. อมยิ้มนํ้าตาลคริสตัลแบบโฮมเมด. (ออนไลน). อางถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.
เขาถึงจาก : http://www.blisby.com/blog/diy-crystal-rock-candy/.
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ศัพทวิทยนารู
ปุณณภา เอี่ยมนอก
นักวิทยาศาสตร
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. Primary GMP หรือ GMP ขั้นตน หมายถึง มาตรฐานการผลิตขั้นตน
ซึ่งเปนเกณฑท่กี ระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศวาดวยเรื่อง วิธกี ารผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
เปนหลักเกณฑวิธีการที่ดี ในการผลิตขั้นตน สําหรับกลุมอาหารพรอมปรุงและ
อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันที รวมไปถึงกลุม อาหารทั่วไปที่ยังไมไดถกู บังคับ
ใหปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543

2. Good Manufacturing Practice : GMP หมายถึง กรรมวิธี
การผลิตที่ดี หลักเกณฑและวิธกี ารที่ดใี นการผลิต เปนขอกําหนดขั้นตํ่าที่ผผู ลิตอาหาร
ตองดําเนินการเพื่อใหไดอาหารที่เหมาะสมสําหรับการบริโภค ประกอบไปดวย
ขอกําหนดทีเ่ กี่ยวกับสุขลักษณะพื้นฐาน วิธีการผลิต อุปกรณตาง ๆ
ที่ใชในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร

3. food safety (ความปลอดภัยทางอาหาร) หมายถึง การรักษาหรือระวัง
ปองกันอาหารจากสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
4. Augmented Reality : AR หมายถึง เทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มกี ารนํา
ระบบความจริง เสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อสรางสิ่งทีเ่ สมือนจริงใหกับ
ผูใ ช จัดเปนแขนงหนึ่งของงานวิจยั ดานวิทยาการคอมพิวเตอร วาดวยการเพิ่ม
ภาพเสมือนของโมเดลสามมิตทิ ่สี รางจากคอมพิวเตอรลงไปในภาพที่ถา ย
มาจากกล อ งวิ ดี โ อเว็ บ แคมหรื อ กล อ งในโทรศั พ ท มื อ ถื อ แบบ
เฟรมตอเฟรมดวยเทคนิคทางดานคอมพิวเตอรกราฟก
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]. เขาถึงจาก: http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/30_2/
pdf/aw28.pdf
วารสารอาหารและยา [ออนไลน]. [อางถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2560]. เขาถึงจาก: http://kmfda.
fda.moph.go.th/Journal/Chapter/5/18_149_E_1.56.pdf
สถาบันเทคโนโลยีพระเจาเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. พจนานุกรม วิศวกรรมอาหาร (อังกฤษ-ไทย).
กรุงเทพฯ : ฟูด เน็ทเวิรค โซลูชั่น, 2549 หนา 41, 68, 72.
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กรมวิทยาศาสตรบริการ รวมประชุมความรวมมือทางวิชาการ
ดานนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ประเทศญี่ปุน
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ และคณะ เขาประชุมความรวมมือทางวิชาการดานนวัตกรรมอาหาร
และวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ประเทศญี่ปุน พรอมดวย นางสาวนงนุช เมธียนตพิริยะ ผูอํานวยการ
กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร นางพจมาน ทาจีน ผูอํานวยการกองความสามารถ
หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ นางสาวสุภัตรา เจริญเกษมวิทย นายมโนวิช เรืองดิษฐ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ ในระหวางวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

การลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพ
สินคา OTOP ให ไดมาตรฐาน จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ และนางแนงนอย เวทยพงษ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ พรอมดวย
ผูบ ริหาร และคณะทํางานจากสํานักเทคโนโลยีชมุ ชน ลงพื้นที่เพือ่ ตรวจติดตามการดําเนินงาน โครงการ
ยกระดับคุณภาพสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน และโครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานกุดนาขาม
ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร ระหวางวันที่ 3 - 5 กันยายน 2560

ความรวมมือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชนดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ หองประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบริการ
วันศุกรที่ 8 กันยายน 2560
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คณะผูแทน Japan Food Research Laboratories (JFRL) ประเทศญี่ปุน
เยี่ยมชมกรมวิทยาศาสตรบริการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธานและกลาวตอนรับคณะผูแ ทนจาก Japan Food Research
Laboratories (JFRL) ประเทศญี่ปุน ซึ่งทั้งนี้คณะผูแทนจาก Japan Food Research Laboratories
(JFRL) ไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัตกิ าร ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 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

กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสํานักหอสมุดฯ สงมอบดอกไมจันทน
จํานวน 12,132 ดอก แกสํานักพระราชวัง
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย นางสาวลดา พันธสขุ มุ ธนา
ผูอ ํานวยการสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมคณะ เปนผูแ ทนจาก
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

โครงการ การเพิ่มศักยภาพผูประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐาน
เพื่อการสงออก
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขมวง
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธานในการปดโครงการ การเพิ่มศักยภาพผูป ระกอบการ
อาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการสงออก และกลาวรายงาน โดย ดร.สุมิตรา บุญบํารุง สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวย ดร.จงรัก วัชรินทรรตั น รักษาการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูแทนสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหง
ประเทศไทย กลาวถึง ความรวมมือและความสําคัญของโครงการฯ และผูป ระกอบการอาหาร SMEs
อาหารแปรรูปเขารวมดวยกวา 22 ราย ณ ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
วันที่ 18 กันยายน 2560
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการนํา
วิทยาศาสตรยกระดับสินคา พื้นที่ภาคกลาง
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรตี รวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงาน เพื่อยกระดับสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
โดยใชวทิ ยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน ในพื้นที่ภาคกลาง
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ศูนยเรียนรูก ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ พรอมผูบ ริหาร นักวิจยั กรมวิทยาศาสตร
บริการ ไดใหการตอนรับและเสนอผลงานของผูป ระกอบการชุมชนในพื้นที่ภาคกลางที่กรมวิทยาศาสตร
บริการ ไดชว ยแกไขปญหา พัฒนากระบวนการผลิตใหมีคณ
ุ ภาพและไดรบั การรับรองตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชมุ ชน

พิธถี วายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั ร.4
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2560
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางอุมาพร สุขมวง
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ และนางแนงนอย
เวทยพงษ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ พรอมดวยผูบ ริหาร เขารวมพิธถี วายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรียพ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั เนื่องในวันคลายวันสวรรคต โดยมี รศ.นพ.สรนิต
ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูนําคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน
เจาหนาที่ วท. วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พรอมรับเสด็จ พลเรือเอก หมอมเจาปุสาณ สวัสดิวตั นิ 
ผูแทนพระองค เสด็จในการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และทรงวาง
พวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ พระบรมราชา
นุสาวรีย หนาพระราชวังสราญรมย กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 ตุลาคม 2560

การมอบนโยบายขับเคลื่อนองคกรสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางอุมาพร สุขมวง
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ จัดประชุมการมอบ
นโยบายการขับเคลื่อนองคกร โดยมีผบู ริหาร ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง เขารวมฟง ณ หองประชุม
ภูมิบดินทร กรมวิทยาศาสตรบริการ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
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หนวยรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุน (IAJapan)
เขาเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยนางดุษฎี มั่นความดี
ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ เปนประธานและกลาวตอนรับคณะผูแทนจาก
หนวยงานรับรองระบบงานของประเทศญี่ปนุ 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

การนําเทคนิคทางวิทยาศาสตรกําหนดและวัดคาสีธงชาติ ไทย
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปนหนึ่งในหนวยงาน
ที่สํานักนายกรัฐมนตรี ไดเชิญใหเขารวมประชุมหารือการพิจารณากําหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย
โดยมีการคัดเลือกธงตนแบบที่จะกําหนดสีดว ยวิธกี ารวัดสีธงตนแบบจากแหลง 1. ธงชาติจากพิพธิ ภัณฑ
สถานแหงชาติ 2. ธงชาติจากพิพิธภัณฑธงชาติไทย และ 3. ธงจากราชนาวี โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ
ไดรับมอบหมายใหพิจารณาคัดเลือกธงจากทั้ง 3 แหลง โดยดูจากลักษณะปรากฏ และการวัดคาสี
ดวยเครื่อง Colorimetric spectrophotometer แลวนําเสนอตอทีป่ ระชุมเพื่อกําหนดคาสีของ
ธงตนแบบ

กรมวิทยาศาสตรบริการ มุง ปรับปรุงบริการการรับรองระบบงาน
หองปฏิบตั กิ ารทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
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
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กรมวิทยาศาสตรบริการ หนุนผูประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มอบเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑปลาสมให ไดมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขมวง
รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธานในพิธมี อบเครื่องมือ อุปกรณ
และวัสดุในกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนผูป ระกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑปลาสม จํานวน
13 กลุม ภายใต “โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑปลาสมใหไดมาตรฐาน” เพื่อใหสินคามีคณ
ุ ภาพ
ปลอดภัยตอผูบ ริโภคเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด รวมทั้งเพิ่มรายไดใหแกชมุ ชน วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมอวานีขอนแกนโฮเทล แอนด คอนเวนชั่นเซนเตอร จังหวัดขอนแกน

การยกระดับศักยภาพหองปฏิบัติการภาคเหนือ หนุนการพัฒนา
คุณภาพสินคาตามมาตรฐานสากล
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางแนงนอย เวทยพงษ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ นางดุษฎี มั่นความดี ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร
และ นางรติกร อลงกรณโชติกลุ นักวิทยาศาสตรชาํ นาญการพิเศษ ลงพื้นที่ปฏิบตั ริ าชการในการเยี่ยมชม
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จ. เชียงใหม เพื่อเตรียม
ดําเนินการ โครงการยกระดับศักยภาพหองปฏิบัติการเพื่อพัฒนา SME ชุมชนในภูมิภาครองรับ
ประเทศไทย 4.0 ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จ.เชียงใหม วันที่
16 ตุลาคม 2560

คณะผูบ ริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ กรมวิทยาศาสตรบริการ รวมพิธีถวาย
ผาพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 2560
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางอุมาพร สุขมวง
รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ และนางแนงนอย เวทยพงษ รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตรบริการ พรอมดวยคณะผูบ ริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ วศ. เขารวมพิธถี วายผาพระกฐิน
พระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 2560 โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร พรอมดวยคณะผูบริหาร
ขาราชการ เจาหนาที่ และประชาชน รวมในพิธี ณ วัดปอมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง)
ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 ตุลาคม 2560
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กรมวิทยาศาสตรบริการ เนนพัฒนาการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร
การผลิตวัสดุอา งอิง ตามมาตรฐานสากล รองรับการแขงขันของผูป ระกอบการ
อาหารไทย
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขมวง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ในฐานะเปนหองปฏิบัติการอางอิงดานอาหารของอาเซียน สาขา
วัสดุสัมผัสอาหาร มุง เนนการสงเสริมศักยภาพหองปฏิบัตกิ ารวิเคราะห ทดสอบและสรางความเขมแข็ง
งานวิจยั ดานวัสดุสมั ผัสอาหารของประเทศ โดยใหความสําคัญการพัฒนาองคความรูแ ละงานดานการทดสอบ
วัสดุสมั ผัสอาหารรวมกับผูเ ชี่ยวชาญดานวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศเบลเยี่ยม เปาหมายพัฒนาการ
ศักยภาพนักวิทยาศาสตรและยกระดับหองปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร การผลิตวัสดุอางอิง
การวิจัยวัสดุสัมผัสอาหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการเทคโนโลยี

ครบรอบ 80 ป สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ “วศ. เนนความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรกรมวิทยาศาสตรบริการที่ถายทอดสูสังคม”
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางอุมาพร สุขมวง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธานเปดงานสถาปนา วันครบรอบ 80 ป สถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ
พรอมดวยคณะผูบริหาร และผูเกษียณอายุราชการและอาจารยผูสอนของสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
รวมทั้งศิษยเกาสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เขารวมบําเพ็ญกุศลวันครบรอบฯ ณ หองโถง ชั้น 6
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

การพัฒนานวัตกรรมการบริการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบ
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางอุมาพร สุขมวง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ไดเปดเผยถึงความคืบหนาการดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตรบริการ
ที่เปนทีมงานนวัตกร I Team หรือ Innovation Team กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภายใตโครงการหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ไดมีการพัฒนานวัตกรรมการบริการรับรอง
ระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มาระยะหนึ่งแลว
อยางไรก็ตามเพื่อใหระบบบริการมีความสมบูรณ สามารถใชประโยชนไดจริงตรงตามความตองการ
ของผูประกอบการหองปฏิบัติการเปาหมายเมือ่ ตนเดือนพฤศจิกายนทีผ่ านมาจึงไดเปดให
ผูประกอบการหองปฏิบัติการผูใชระบบบริการนีจ้ ริงไดทดลองใชนวัตกรรมบริการ พรอมทัง้
ใหขอเสนอแนะที่จะพัฒนาระบบบริการภาครัฐนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
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ผลักดันโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ MSTQ พรอมกระจายองคความรู
ความสามารถ ผานหองปฏิบัติการที่ ไดรับการรับรอง
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักบริหาร
และรับรองหองปฏิบัตกิ าร จัดพิธมี อบใบรับรองระบบงานหองปฏิบัตกิ าร ใหกบั หองปฏิบตั กิ ารที่ได
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

ตอนรับ ผูเชี่ยวชาญจาก NMIJ เปดหองปฏิบัติการ
และพรอมรับคําปรึกษาดานมาตรวิทยา
ดร.พจมาน ทาจีน ผูอํานวยการกองความสามารถหองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ
กรมวิทยาศาสตรบริการ พรอมดวยนักวิจยั และนักวิทยาศาสตร ไดใหการตอนรับ Dr.Souichi Telada
Length Standards Group ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจาก National Metrology Institute of Japan
(NMIJ) เขาใหคําปรึกษาทางเทคนิคและเยี่ยมชมหองปฏิบัติการมาตรวิทยา ณ อาคารหอสมุดฯ
กรมวิทยาศาสตรบริการ จากความรวมมือดานมาตรวิทยา ระหวางกรมวิทยาศาสตรบริการ และ NMIJ
ปจจุบนั ไดมกี ารขยายขอบขายความรวมมือมากขึ้น ที่นําไปสูก ารทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน
ในระดับสากลและจากการประชุมหารือระหวางหนวยงานทําใหมีการสงผูเ ชี่ยวชาญจาก NMIJ เดินทาง
มาใหคําปรึกษาเทคนิคตางๆดานมาตรวิทยา ซึ่งมี นายวันชัย ชินชูศักดิ์ หัวหนากลุมสอบเทียบ
เครื่องมือวัด 2 ใหการตอนรับ และพาเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการมาตรวิทยา ในดานบริการทดสอบ
และสอบเทียบ ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

การนําวิทยาศสาตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริม OTOP และ SME
จ.จันทบุรี เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 6 หนวยงานในกํากับ นําโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)
จัดกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การสงเสริมศักยภาพผูป ระกอบการโอทอป
และ SMEs เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ” เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกผผู ลิต
ผูป ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับโอทอปดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเกียรติเปนประธาน
เปดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางและแนวนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
ซึ่งกลาวรายงานการจัดงาน โดย นางอุมาพร สุขมวง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ และ นายพงศพฒั น วงศตระกูล
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี กลาวตอนรับ ณ โรงแรมมณีจันทรีสอรท แอนด สปอรตคลับ
จังหวัดจันทบุรี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ

1 People in focus :

• นางอุมาพร สุขมวง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
บทบาท กรมวิทยาศาสตรบริการ ในยุคประเทศไทย 4.0

ป ที่ 6 6 ฉ บั บ ที่ 2 0 6 ม ก ร า ค ม 2 5 6 1

บรรณาธิการทักทาย

วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการฉบับที่ 206 ประจําเดือน
มกราคมนี้ คอลัมน People in Focus ไดรบั เกียรติจาก นางอุมาพร
สุขมวง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการใหสัมภาษณถึงบทบาท
วิสยั ทัศนในการผลักดันการดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตรบริการ
ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่มุงมั่นยกระดับโครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย ใหมี
ความเขมแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล
นอกจากนั ้น แล ว ยั ง มี ส รรสาระในด า นการนํ า วิ ท ยาศาสตร
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งานบริการวิทยาศาสตร ในการกําหนดและวัดคาสีธงชาติไทย
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปนหนึ่งในหนวยงาน ที่สาํ นักนายกรัฐมนตรี ไดเชิญให
เขารวมประชุมหารือการพิจารณากําหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย โดยที่กรมวิทยาศาสตรบริการไดเปนหนึ่งในหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนจาก 9 หนวยงาน ประกอบไปดวย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงานกฎระเบียบกลาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ ในการคัดเลือกธง
ตนแบบ ที่จะกําหนดสีดว ยวิธกี ารวัดสีธงตนแบบจากแหลง ดังนี้ 1. ธงชาติจากพิพธิ ภัณฑแหงชาติ จากธง 2 ประเภท ไดแก ธงชัย
เฉลิมพล และ ธงไตรรงค 2. ธงชาติจากพิพธิ ภัณฑธงชาติไทย และ 3. ธงจากราชนาวี โดยที่กรมวิทยาศาสตรบริการไดรบั มอบหมายให
พิจารณาคัดเลือกธงจากทั้ง 3 แหลง โดยดูจากลักษณะปรากฏ และการวัดคาสีดว ยเครื่อง Colorimetric spectrophotometer แลวนําเสนอ
ตอที่ประชุมเพื่อกําหนดคาสีของธงตนแบบ และไดประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 134 ตอนพิเศษ 245 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2560
ใหเปนเกณฑลกั ษณะของคาแนะนําของธงชาติไทย
ตามที่มติคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ป การประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม เปนประธานกรรมการ และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ เปนรองประธานกรรมการ
ไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกําหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย เพื่อใหมีมาตรฐานสีและเปน
มาตรฐานสีตามหนวยสากล โดยกําหนดในลักษณะของคาแนะนําทางราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจงึ ไดกําหนดจัดการ
ประชุมหารือรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้ง 9 หนวยงานที่ ไดกลาวขางตน
จากมติทีป่ ระชุมการพิจารณากําหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทยดังกลาว ไดมีมติใหมีการตรวจสอบคาแถบสี (สีน้าํ เงินแก สีขาว
และสีแดง) จากธงชาติ 3 แหลง ซึ่งมติท่ปี ระชุมใหกรมวิทยาศาสตรบริการเปนผูต รวจสอบพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมและมีมติเห็น
สมควรใหกําหนดคาแถบสีธงชาติไทยจากธงชาติราชนาวี และใชผลของกรมวิทยาศาสตรบริการ จากการทดสอบคาแถบสีธงชาติไทย
(สีน้าํ เงินแก สีขาว และสีแดง) ดวยเครือ่ ง Colorimetric spectrophotomete ซึ่งผลของการทดสอบที่ ไดนําเสนอตอที่ประชุมไดกําหนด
คา CIELAB D65 สีแดง คา L* = 36.4 , a* = 55.47 , b* = 25.42 สีขาว คา L* = 96.61 , a* = -0.15 , b* = -1.48 และสีนา้ํ เงิน
คา L* = 18.63 , a* = 7.89 , b* = -19.45 โดยไดกําหนดคา rE* (delta E) ไมเกิน 1.5 และไดประกาศเปนราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 134
ตอนพิเศษ 245 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2560 ใหเปนเกณฑลกั ษณะของคาแนะนําทางราชการ
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