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โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพคืออะไร เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา
อย่างไร

บทความพิเศษ   
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และนวัตกรรมด้วย NQI

People in Focus
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Special guest
ผู้ประกอบการกระดาษ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ วทน.
จาก วศ.

สรรสาระ
• ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง ต่อยอดความเชื่อมั่นงาน  
 นวัตกรรมสู่อนาคต  
• ผลิตภัณฑ์กะปิอัดก้อน..ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค
• สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสได้จริงหรือ
• การสอบเทียบกล้องส�ารวจ 
 (The calibration of theodolites)
• การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ 
 (Safety Determination of Novel Foods)
• เอกสารมาตรฐานในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

Science สไตล์สนุก
ถ้าเราเหนื่อยล้า จงเดินเข้าป่า

รอบรู้ รอบโลก
ไบโอพลาสติก ทางเลือกรักษ์โลกที่ทั่วโลกใส่ใจ

ศัพท์วิทย์น่ารู้
NQI Drive Innovation 
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นีเ้กดิมกีารระบาดใหญ่ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ระบาด
ไปทัว่โลก ขณะทีเ่ขยีนบทความนี ้พบผูต้ดิเชือ้ทัว่โลกมากกว่าหนึง่แสนห้าหมืน่คน  

และมีผู้เสียชีวิตหลายพันคน หนึ่งในประเทศที่พบผู้ติดเชื้อและพบผู้เสียชีวิตคือประเทศไทย 
การคัดกรอง การตรวจเบื้องต้น การทดสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ ล้วนแล้วแต่เป็น 
ขั้นตอนส�าคัญในการยืนยันการติดเชื้อของผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อควบคุมการระบาดและเพื่อวางแผน
การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การทดสอบในห้องปฏบิตักิารทีใ่ห้ผลการทดสอบท่ีถกูต้อง แม่นย�า และน่าเชือ่ถอื เกีย่วข้อง
กบัปัจจัยต่าง ๆ  เช่น การเก็บตวัอย่างเพือ่ทดสอบต้องถูกต้องเหมาะสม บุคลากรในห้องปฏิบตักิาร 
ต้องมคีวามสามารถ ความรู ้ และความช�านาญ เครือ่งมอืและอปุกรณ์ต้องได้รับการดแูลบ�ารุงรักษา 
อย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ วิธีการทดสอบและขั้นตอนต่าง ๆ  ที่น�ามาใช้ต้องมีการตรวจสอบว่า
ใช้ได้และเหมาะสม มกีารควบคมุคณุภาพภายในและการควบคมุคณุภาพภายนอก ห้องปฏบิตักิาร 
ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน จากที่กล่าวมานี้เป็นกิจกรรมส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่ง
ของระบบทีเ่รยีกว่า ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคณุภาพ หรอื Quality Infrastructure (QI) ทีน่ี ้
มาดูว่า QI คืออะไร เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของเราและส่งเสริมประเทศเราอย่างไร 

จากนิยามโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่ก�าหนดจากการประชุมประจ�าปีของ Network  
on Metrology, Accreditation and Standardization for Developing Countries  
(DCMAS) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กล่าวว่า “โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ เป็นระบบท่ี 
ประกอบขึ้นจากองค์กร ท้ังองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีนโยบาย กฎหมายและกรอบ 
การกํากับดูแล และแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยพึ่งพากระบวนการ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรวิทยา  
การกาํหนดมาตรฐาน การรบัรองระบบงาน การตรวจสอบและรบัรอง และการกาํกบัดแูลตลาด  
โดยหลักการแล้ว การดําเนินการทั้ง 5 ด้านควรเป็นอิสระจากกันในทางวิชาการ แต่มีการ
ประสานทิศทางและนโยบายให้สอดคล้องกัน เพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดทํางานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน”

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพคืออะไร
เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด*

ช่วง

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

วศ. วันนี้
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เรามาดูนิยามของแต่ละองค์ประกอบกัน
1. มาตรวิทยา (Metrology, M) หมายถึง วิทยาศาสตร์ 

ของการวัด (science of measurement) มวีตัถปุระสงค์ในการ 
ท�าให้การวัด (measurement) มีความแม่นย�าและเที่ยงตรง  
และผลการวัด (measurement result) ไม่ว่าจะกระท�าท่ีใด  
เมื่อใด หรือโดยผู้ใดสามารถเปรียบเทียบกันได้ และผลการวัด 
สามารถน�าไปใช้งานได้ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้

2. การกาํหนดมาตรฐาน (Standardization, S) หมายถึง  
การจัดท�าเอกสารข้อก�าหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวทางต่าง ๆ  
เพื่อให้ผู ้เกี่ยวข้องน�าไปใช้เป็นกรอบหรือแนวปฏิบัติในการ 
ด�าเนินงานให้เป็นอย่างเดียวกัน

3. การรับรองระบบงาน (Accreditation, A) หมายถึง 
กระบวนการประเมนิหน่วยตรวจสอบและรบัรอง (Conformity  
Assessment Body: CAB) ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ 
อย่างอิสระ เพ่ือให้มั่นใจในความเป็นกลางและความสามารถ
ของหน่วยดังกล่าว

4. การตรวจสอบและรบัรอง (Conformity Assessment, 
CA) หมายถึง การด�าเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดง 
ว่าผลติภณัฑ์ บรกิาร หรอืระบบ มคุีณสมบติัตามทีม่าตรฐานระบุ  
หลักของการตรวจสอบและรับรอง คือ การทดสอบ (testing) 
การรับรอง (certification) และการตรวจ (inspection)

5. การกํากับดูแลตลาด (Market Surveillance, MS)  
คอืกระบวนการท่ีท�าให้มัน่ใจว่าสนิค้าและบรกิารท่ีเข้าสูต่ลาดนัน้ 
เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
ความเป็นธรรมทางการค้า การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมและประโยชน์ 
สาธารณะอื่น ๆ

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 
(National Quality Infrastructure, NQI) 
มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันและ
ส่งเสริมประเทศของเราอย่างไร
 
NQI กับคุณภาพชีวิตของเรา 

นอกจาก NQI จะเก่ียวข้องกับสุขภาพดังที่กล่าวถึง 
ในกรณี COVID-19 แล้ว ยังเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของเรา 
ในด้านอื่น ๆ  ด้วย เช่น อาหารปลอดภัย สินค้ามีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน พลังงานหรือเทคโนโลยีสะอาดที่มีประสิทธิภาพ  
ลดมลพิษ สถานที่ท่องเที่ยวและบริการสะอาดปลอดภัย และ
เราได้อยู่ในสังคมแห่งคุณภาพ

NQI กับการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลจะช่วย 

วศ. วันนี้
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เอกสารอ้างอิง
สถาบันมาตรวิทยา สมุดปกขาวโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
UNIDO. Rebooting Quality Infrastructure for a sustainable future. วันที่เข้าถึง 17 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก 
 https://tii.unido.org/sites/default/files/publications/QI_SDG_PUBLICATION_Dec2019.pdf

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยใน 
ตลาดโลก สร้างความน่าเช่ือถือและมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา
ของนานาประเทศ เศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง 
สนบัสนุนการพัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมาย สนบัสนนุเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมโดยการผลักดันสินค้านวัตกรรมเข้าสู ่ตลาด 
ในเชิงพาณิชย์ 

จากที่กล่าวมา กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะที่เป็น 
ส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 
ได้ด�าเนินงานสนับสนุนเพื่อให้ระบบมีความแข็งแรงในทุก 
องค์ประกอบของ NQI ได้แก่ 1) ด้านการมาตรฐานโดยเป็น
กรรมการวิชาการและเป็นหน่วยงานพัฒนามาตรฐานของ
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2) ด้านการรับรอง
ระบบงาน โดยเป็นหน่วยรับรองระบบงาน 3) ด้านมาตรวิทยา 
โดยเป็นห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาระดับทุติยภูมิ 4) ด้าน

การตรวจสอบและรับรอง โดยเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ/ 
สอบเทียบ หน่วยทดสอบความช�านาญและเป็นหน่วยรับรอง  
และ 5) ด้านก�ากับดูแลตลาด เป็นผู้สนับสนุนงานคุ้มครอง 
ผู ้บริโภคและเผยแพร่ความรู ้เพื่อสร้างความตระหนักด้าน 
คุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศของเรามีความ 
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเข้าสู ่เชิงพาณิชย์ และส�าคัญที่สุดคือ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย 

ทกุท่านสามารถตดิตามความเคลือ่นไหว การดาํเนนิงาน
ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร และความรูด้้าน NQI ผ่านช่องทาง 
ต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ www.dss.go.th 
Facebook : กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
Facebook : Doctor D 

วศ. วันนี้
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ทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ให้ความส�าคัญเรื่องโครงสร้าง 

พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality  
Infrastructure) หรือ NQI เป็นระบบที่มีบทบาทส�าคัญต่อ 
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแข่งขันด้วยคุณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภัย เพือ่ให้ผูบ้รโิภคมคีวามเชือ่มัน่ ยอมรบัสนิค้า 
การช่วยยกระดับการผลิต ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย การส่งออก
เป็นไปได้อย่างราบร่ืน ไม่มปัีญหาอปุสรรคทางการค้า ผลกัดนัให้ 
เกิดการเจริญเติบโตของความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 

ในการเร่งขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ BCG และนวตักรรมด้วย NQI  
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดงานสัมมนา เร่ือง “โครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัตกรรม
ไทยสูเ่ชงิพาณชิย์” ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาหลากหลายทัง้จากหน่วยงาน 
ภาคการศกึษา นักวชิาการ นกัวจิยั นกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบัิตกิาร  
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จ�านวนกว่า 300 คน และ 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ยังได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ “การพัฒนา
ความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ระหว่าง 
ภาคการศกึษากบักรมวทิยาศาสตร์บรกิาร พร้อมปาฐกถาพิเศษ  
เรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และนวัตกรรมด้วย NQI” 
(Driving BCG Economy and Innovation with NQI) 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG 
และนวัตกรรมด้วย NQI 
กระ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

การลงนามบันทึกความเข้าใจ “การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ระหว่างภาคการศึกษากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

บทความพิเศษ
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พร้อมกันนี้ ดร.สุวิทย์ฯ ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย�้าว่า
ปัจจุบันรัฐบาลก�าลังผลักดันการพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจ 
BCG หรือ Bio – Circular- Green Economy โดยเตรียมจะ
ประกาศให้ปี 2020 เป็นปี BCG Economy ปีแห่งเศรษฐกจิยัง่ยนื 
ขับเคลื่อนความมั่งคั่งทั่วไทย เศรษฐกิจ BCG นั้นมีความพิเศษ 
ต่อประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ตอบโจทย์ใน 6 มิติ คือ ต่อยอด เชื่อมโยง ตอบโจทย์  
ครอบคลุม กระจาย และสานพลัง โดยเศรษฐกิจ BCG  
ประกอบด้วย 4 ตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ด้านการพัฒนา 4 สาขา
ยุทธศาสตร์ ด้านการเตรียมก�าลังคน ด้านผู้เชี่ยวชาญ และ 
ผูป้ระกอบการ การพฒันาเชงิพืน้ที ่และด้านการพฒันาเทคโนโลยี 
และองค์ความรู้ชัน้แนวหน้า 4 ตัวสนบัสนนุ ได้แก่ ด้านปลดลอ็ค 
ข้อจ�ากัดทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานส�าคัญและสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านการสร้างความ
สามารถของก�าลังคน และด้านยกระดับเครือข่ายพันธมิตร
ต่างประเทศ ซ่ึงการท�างานของกระทรวงจะเป็นการท�างาน
ในรูปแบบจตุภาค (quadruple helix) ที่มีมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยเป็นแกนหลักของกระทรวง อว. ด�าเนินงานร่วมมือ
กับภาคเอกชน ภาคชุมชน รวมทั้งพันธมิตรจากต่างประเทศ 
การที่ไทยจะพัฒนาได้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 นี้จะต้องท�าการ
พลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศจากท�ามากได้น้อยไปสู่ท�าน้อย 
ได้มาก เป็นเศรษฐกิจทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม ซ่ึงจะเร่งให้ไทย 
สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนา  
ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงในระบบ 

ผู้ประกอบการน�าตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพได้มีส่วนช่วยยกระดับการผลิต สร้างมูลค่า มีคุณภาพและ
มาตรฐานร่วมจัดแสดงภายในงานสัมมนาฯ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จึงมีภารกิจส�าคัญที่จะต้อง 
ด�าเนินการทั้งการพัฒนา NQI ที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานเดิมที่มี
อยูแ่ล้วให้มปีระสทิธภิาพ รวมท้ังบูรณาการร่วมมอืเพ่ือสนบัสนนุ
การท�างานของหน่วยงานด้าน NQI ที่เกี่ยวข้อง และที่ส�าคัญจะ
ต้องพัฒนาไปสู่งาน NQI เพื่อเตรียมรองรับนวัตกรรรมใหม่ๆ 
ในอนาคต

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เป็นหน่วยงานให้บรกิารตรวจสอบ 
รบัรองสนิค้าและบรกิาร ตลอดจนด�าเนนิการวจัิยพฒันานวัตกรรม 
ต่าง ๆ ออกสู ่ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
และนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
ในภาคการผลิตและบริการ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและ
ความจ�าเป็นของการน�าระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
มาใช้ในการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ความร่วมมือกรมวิทยาศาสตร์บริการกับภาคการศึกษาครั้งนี ้
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ในการขับเคลื่อน
ผลงานวจิยัและนวตักรรม ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนได้มส่ีวนร่วม
เสนอความคดิเหน็ ความต้องการโครงสร้างพืน้ฐานด้านคณุภาพ 
เพ่ือน�ามาเป็นแนวทางส�าหรับการวางแผน ก�าหนดนโยบายใน
การพัฒนาความร่วมมือกันในการน�าระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคณุภาพ มาใช้ได้อย่างเป็นรปูธรรมและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
ซึง่จะส่งผลให้เกดิการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศและคณุภาพ
ชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

บทความพิเศษ
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วทิยาศาสตร์บรกิารยนิดต้ีอนรบันางสาวนสิากร จงึเจรญิธรรม 
ในการเข้าด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563  
ได้จัดงานท�าบุญเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 129 ปี  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ People in Focus ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ 
ท่านอธบิดี เนือ่งในวาระการก้าวเข้าสูปี่ที ่129 ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
ดังนี้

“กรมวิทยาศาสตร์บริการมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน เริ่มแรก 
เน้นบทบาทด้านการวเิคราะห์แยกองค์ประกอบของธาตทุีม่อียูใ่นแร่ต่างๆ  
จึงเป็นที่มาของค�าว่า “ศาลาแยกธาตุ” อย่างไรก็ตามการพัฒนาจน 
ย่างเข้าปีที ่129 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ให้บรกิารในเรือ่งหลกัทีส่�าคัญ  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวเิคราะห์ทดสอบ ด้านการตรวจสอบ ด้านการรบัรอง 
ห้องปฏิบัติการ และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เสริมด้านอื่น ๆ เช่น ถ้าหน่วยงานใดมีปัญหา 
ทีจ่ะตรวจสอบเพ่ือยนืยนัว่า ผลติภณัฑ์นัน้ ๆ  เป็นไปตามมาตรฐานหรอืไม่  
กรมวทิยาศาสตร์บรกิารจะเป็นหน่วยงานทีเ่ข้าไปช่วยเหลือให้แก่หน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนตลาดให้ตรงตามความต้องการ

นอกจากนั้นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของกรมวิทยาศาสตร์บริการคือเรา 
เป็น 1 ใน 3 ของหน่วยงานที่ให้การรับรองที่เรียกว่าเป็นหน่วยงาน  
Accreditation Body มคีวามภาคภูมใิจทีอ่งค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
การรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation 
Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA)  
ยอมรับร่วมโดยให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานที่สามารถ 
ให้การรับรองด้านความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญ 
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 เราเป็น 1 ในเอเชียท่ี 
ทาง ILAC มอบความไว้วางใจให้เป็น 1 ใน 4 ของเอเชียแปซิฟิก ซึ่งม ี
ความส�าคญัยิง่กบัความเชือ่มัน่ในการประกนัคณุภาพของห้องปฏบิตักิาร
ไทยและต่างประเทศ ทัง้ด้านการทดสอบ สอบเทยีบ และด้านการทดสอบ
ทางการแพทย์

จวบจนบัดนี้ กล่าวได้ว่าเรามีความภาคภูมิใจว่ากรมวิทยาศาสตร์
บริการน้ัน เป็นหน่วยงานที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยมีความ 
น่าเชื่อถือ และภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้ประชาชนคนไทยได้มี
โอกาสบริโภคสินค้าคุณภาพและมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทย”

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรม
129 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

People in Focus
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วารสาร วศ. ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ภาคเอกชนที่เข้าร่วมสัมมนา “การพัฒานาคุณภาพการผลิตกล่อง
กระดาษลกูฟกู” และ “การทดสอบและการสอบเทยีบเครือ่งทดสอบกระดาษ” ทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิารจดัขึน้ 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้วิชาการและเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและควบคุมคุณภาพในกระบวนการ 
ผลิตกระดาษ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ส่งเสริมการนํา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ช่วยพัฒนาคุณภาพกระดาษ ที่ปัจจุบันกําลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ลูกฟูกและกระดาษแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยม เพราะมีนํ้าหนักเบา ต้นทุนขนส่งตํ่า ปรับเปลี่ยนรูปทรงเหมาะสมกับ
ลักษณะสินค้าได้ง่าย และนํากลับมาใช้ซํ้าได้ โดยเทคโนโลยี เทคนิคการทดสอบ และสอบเทียบเครื่องทดสอบ
กระดาษ จะช่วยพฒันากระบวนการผลิตกระดาษและผลติภณัฑ์กระดาษให้มคีณุภาพ มกีารควบคมุเหมาะสม
เป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

“การสัมมนาครั้งนี้ช่วยให้ได้รับความรู้วิชาการด้านกระดาษที่ใช้ใน 
การผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ รวมทั้งความรู้วิชาการท่ีเก่ียวข้องด้าน 
การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์กระดาษ และสอบเทียบเครื่องทดสอบ
กระดาษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษ
สามารถน�าไปพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการ ช่วยแก้ปัญหาพัฒนา
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น”

SPECIAL GUEST 

นายกอบชัย ไพโรจน์สกุล 
ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.เอื้อวัฒนชัย 
โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

“การเข้าร่วมอบรมสมัมนาเชิงปฏบัิติการครัง้นีไ้ด้รบัประโยชน์และได้เรยีนรู ้
ความส�าคัญของการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด ทั้งความรู้ด้านวิชาการและด้าน 
เทคโนโลยีท่ีช่วยเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถน�าไปพัฒนาคุณภาพสินค้า 
ในการผลิต เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษ 
ค่อนข้างสูง เร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานเป็นสิ่งส�าคัญมาก ซ่ึงการอบรม 
จากนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วยเสริมให้ 
กระบวนการด�าเนินงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นไปตาม
มาตรฐานและตรงตามความต้องการเพือ่ตอบโจทย์ลกูค้าท้ังในและต่างประเทศ 
และยังรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ” 

นายวัชร โสภา 
IQC / OQC บริษัท ชัยสิทธิ์ 
บรรจุภัณฑ์และแกนกระดาษ จ�ากัด

Special guest
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ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง 
ต่อยอดความเชื่อมั่นงานนวัตกรรมสู่อนาคต

พาราเป็นพืชท่ีมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศ 

ท่ีส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1  
ของโลกนับตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ปริมาณการส่งออก 
ยางธรรมชาติของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่  
1,717,325 ตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 
รวมเป็น 4,387 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอุตสาหกรรมยางพารา 
ในประเทศไทย ประกอบด้วย 

• อุตสาหกรรมขั้นต้น หมายถึง น�้ายางสดและยางก้นถ้วย/
เศษยางจากเกษตรกรสวนยาง 

• อุตสาหกรรมขั้นกลาง เป็นการน�าผลผลิตน�้ายางสด/แห้ง
จากเกษตรกรมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ยางขัน้กลาง เช่น ยางแผ่น
รมควัน ยางแท่ง น�้ายางข้น ยางผสม ยางสกิม เป็นต้น 

• อุตสาหกรรมขั้นปลาย เช่น ยางรถยนต์ ถุงมือยาง ถุงยาง
อนามัย ยางยืด รองเท้ายาง เป็นต้น 

ปัจจุบันประเทศไทยมีส่วนแบ่งการส่งออกในตลาดโลก 
ดังต่อไปนี้ 

• น�้ายางข้นและยางแผ่นรมควันเป็นล�าดับที่ 1 ของโลก 
• ยางแท่งเป็นล�าดับที่ 2 ของโลก 
• ยางคอมปาวด์หรือยางผสมเป็นล�าดับที่ 5 ของโลก
และเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตยางล้อรถยนต์

หรือผลิตภัณฑ์ยางอื่น เช่น สายพานต่าง ๆ  ยางรองพื้น ยางรอง 
คอสะพาน ยางรดัผม อปุกรณ์กฬีา เป็นต้น ดงันัน้ผูส่้งออกจงึจ�าเป็น 
ต้องมีกระบวนการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งสินค้า 

*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ภาพที ่1 ส่วนแบ่งตลาดโลกการส่งออกยางแท่ง STR  จาก ชยัวชั  โซวเจรญิสขุ.  
(2562) อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป.แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
ปี 2562-64 วิจัยกรุงศรี

ยาง
ปรีชา คําแหง*

สรรสาระ
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ในการทดสอบที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่เสียโอกาส
ทางการตลาด และลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากการส่ง
ผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ

กระบวนการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการ
ประเมินความสามารถในการทดสอบจากหน่วยรับรองจะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความ 
ได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และช่วยให้ผู้มี
อ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์มีสมบัติ
เป็นไปตามเง่ือนไข และผลการตรวจสอบนั้นเป็นท่ียอมรับของ 
ทุกภาคส่วนในทุกประเทศ ปัจจุบันส�านักบริหารและรับรอง 
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซ่ึงเป็นหน่วยรับรอง
ระบบงานทีม่ภีารกจิและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบด้านการรบัรอง
ระบบงานห้องปฏิบตักิารทดสอบตาม ISO/IEC 17025 ได้ให้การ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 
จ�านวน 13 ห้องปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563) ดังนี้

 ลําดับ  รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ วันที่ได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ

 1 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ�ากัด (สาขาบางกล�่า) 20 มิถุนายน 2561 ยางแท่งเอสทีอาร์

     ยางผสม

 2 บริษัท วงศ์บัณฑิต จ�ากัด สาขาชุมพร 20 มิถุนายน 2561 ยางแท่งเอสทีอาร์

 3 บริษัท วงศ์บัณฑิต จ�ากัด สาขาพุนพิน และ สาขาขุนทะเล 20 มิถุนายน 2561 ยางแท่งเอสทีอาร์

 4 บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ�ากัด  20 กุมภาพันธ์ 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

 5 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) 17 พฤษภาคม 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

 6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ�ากัด 19 สิงหาคม 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

 7 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จ�ากัด 19 สิงหาคม 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

     ยางผสม

 8 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห้ง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 19 สิงหาคม 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

 9 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR  28 พฤศจิกายน 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

  บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ�ากัด สาขาทุ่งสง 

 10 ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)  28 พฤศจิกายน 2562 ยางแท่งเอสทีอาร์

  สาขาสกลนคร   ยางผสม

 11 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR  6 กุมภาพันธ์ 2563 ยางแท่งเอสทีอาร์

  บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ�ากัด สาขานราธิวาส 

 12 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR  6 กุมภาพันธ์ 2563 ยางแท่งเอสทีอาร์

  บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ�ากัด สาขาปัตตานี 

 13 ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ�ากัด (สาขาระยอง) 6 กุมภาพันธ์ 2563 ยางแท่งเอสทีอาร์

ไปต่างประเทศ โดยกองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ก�าหนดคุณภาพมาตรฐานชั้นยางแท่ง 
ที่ผลิตขึ้นหรือเรียกว่ายางแท่งเอสทีอาร์ (STR: Standard Thai 
Rubber) แบ่งออกเป็น 8 ชั้น ได้แก่ STR XL, STR 5L, STR 5, 
STR 5 CV, STR 10, STR 10 CV, STR 20 และ STR 20 CV 
และก�าหนดให้มีขั้นตอนการทดสอบสมบัติตามมาตรฐานดังนี้

 1. การเตรียมตัวอย่าง
 2. การทดสอบปริมาณสิ่งสกปรก
 3. การทดสอบปริมาณเถ้า
 4. การทดสอบปริมาณสิ่งระเหย
 5. การทดสอบปริมาณไนโตรเจน
 6. การทดสอบดัชนีความอ่อนตัว
 7. การทดสอบความหนืด
ดงัน้ันบริษทัผูผ้ลติยางแท่งเอสทอีาร์เพือ่การส่งออก จ�าเป็น

ต้องผลิตยางแท่งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
ผ่านการทดสอบคณุสมบตัจิากห้องปฏบัิตกิารทีม่คีวามสามารถ

สรรสาระ
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เอกสารอ้างอิง
กองการยาง กรมวิชาการเกษตร. (2561), การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ TESTING FOR THAI RUBBER (STR),1-29
ชัยวัช โซวเจริญสุข. อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป. [ออนไลน์]. มิถุนายน, 2562. [อ้างถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563]. 

เข้าถึงจาก: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/2c557fe2-dee8-45aa-b57c-9b757ac4e131/IO_Rubber_
190617_TH_EX.aspx 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง. [ออนไลน์]. 2562. 
[อ้างถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.gsb.or.th/getattachment/3ad6f07f-a687-43f1-8965-
8e3f2520b319/rubber_61_62.aspx 

ส�านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม และสถาบนัพลาสตกิ. รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราไทย.[ออนไลน์]. 
2562. [อ้างถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563]. เข้าถึงจาก: http://rubber.oie.go.th/box/Article/61205/รายงานสภาวะ
อุตสาหกรรมฯ%20รายปี%202562.docx.pdf

รายละเอียดรายการทดสอบและช่วงของการทดสอบ 
ท่ีได้รับการรับรองของแต่ละห้องปฏิบัติการทดสอบ สามารถ 
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://bla.dss.go.th หรือสอบถามข้อมูล 
เพิม่เตมิได้ทีห่มายเลข 02 201 7137 หรอือเีมล bla@dss.go.th

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบ
ผลติภณัฑ์ดงัทีก่ล่าวมานัน้ เป็นองค์ประกอบหนึง่ของโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าไทย และสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพและน�าไปสู่การ
พัฒนาเป็นนวัตกรรม

สรรสาระ
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ผลิตภัณฑ์กะปิอัดก้อน..
ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค

* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

เจนจิรา อยู่พะเนียด*

กะปิเป็นเครื่องปรุงรสที่ใช้เป็นส่วนผสมในน�้าพริกแกงและน�้าพริกสูตรต่างๆ ที่บริโภคอย่างแพร่หลาย 
ในประเทศแถบตะวันออกเฉยีงใต้ โดยส่วนใหญ่กะปิทีม่คีณุภาพผลิตจากกุง้ตวัเล็กหรอืเรยีกว่า “เคย” 
ในแต่ละท้องถิน่มวิีธกีารผลิตทีค่ล้ายกนั โดยเริม่จากการล้างเคยให้สะอาดด้วยน�า้ทะเลและเกบ็ส่ิงทีป่ะปน
มากบัเคยออกให้หมด น�ามาเคล้ากบัเกลือและใส่ตะกร้าพกัไว้ 1 คนื เพือ่ท�าให้น�า้ออกจากตวัเคย จากนัน้ 
น�าไปตากแดดให้แห้ง น�าไปบดหรอืนวดด้วยมอื หมกัในภาชนะ และปิดด้วยผ้าขาวบาง เพือ่ป้องกนัแมลง 
โดยใช้ระยะเวลาในการหมักตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี หรือนานกว่านั้น

นี้รายละเอียดอาจแตกต่างกันในบางข้ันตอน เช่น 
ชนิดของเคยที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ปริมาณเคยต่อเกลือ

ท่ีใช้ในการหมักและระยะเวลาในการหมัก เป็นต้น ซ่ึงวิธีแบบ
ดั้งเดิมนี้ไม่มีการควบคุมกระบวนการผลิต (อรวรรณ และวัชรี, 
2556) อาจพบการปนเป้ือนของสิง่แปลกปลอม เช่น เศษก้อนหนิ 
เปลอืกหอย และเชือ้จลุนิทรย์ีทีป่ะปนมากบักุง้หรอืเคยทีใ่ช้เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตกะปิ และกระบวนการผลิตที่ยังไม่เป็น
ไปตามข้อก�าหนดมาตรฐานการผลิตขั้นต้น (Primary GMP) จึง
เป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้ผลิตภณัฑ์กะปิไม่ได้คณุภาพ มีอายกุาร
เก็บรกัษาผลติภณัฑ์ได้ไม่นาน และไม่ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ทัง้นี้
ผู้ประกอบการที่ผลิตกะปิออกจ�าหน่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง  
สมุทรสงคราม และตราด ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกะปิ
ก้อนขนาดเล็ก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กะปิได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

การอบแห้ง เป็นกระบวนการที่ท�าให้อาหารมีปริมาณน�้า
หรือความชื้นลดลง โดยใช้พลังงานความร้อนจากแหล่งต่างๆ 
เช่น แสงแดด ห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า 
เป็นต้น เมื่ออาหารมีปริมาณน�้าหรือความชื้นลดลงจะท�าให้ค่า
วอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity ; a

w
) ลดลง ซึ่งค่าวอเตอร์ 

แอคตวิต้ีิเป็นค่าทีม่ผีลโดยตรงต่อการก�าหนดอายกุารเกบ็รกัษา
ของผลติภณัฑ์อาหาร เนือ่งจากจลุนิทรย์ีจะใช้น�า้ทีม่อียูใ่นอาหาร
ในการเจรญิเตบิโต ถ้าอาหารมค่ีาวอเตอร์แอคตวิต้ีิต�า่กว่าปรมิาณ 
น�า้ทีจ่ลุนิทรย์ีจ�าเป็นใช้ในการเจริญเติบโต จะท�าให้อาหารมอีายุ
การเก็บรักษาได้นาน แต่ถ้าอาหารมีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้สูงกว่า

ทั้ง

สรรสาระ
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การขึ้นรูปกะปิเป็นก้อน 
โดยการอัดลงในพิมพ์สแตนเลส

บรรจุในบรรจุภัณฑ์
ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท

บรรจุแบบแยกชิ้น โดยใช้แผ่นฟิล์มลามิเนต

อบกะปิอัดก้อนในตู้อบลมร้อน
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
จนกะปิก้อนมีค่าวอเตอร์
แอคติวิตี้ตํ่ากว่า 0.6

สรรสาระ
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เอกสารอ้างอิง 
นิรนาม. กะปิก้อนอบแห้ง [ออนไลน์]. 2562. [อ้างถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562]. เข้าถึงจาก: http://thaifoodtoworld.com
อรวรรณ คงพันธุ์ และวัชรี คงรัตน์. กระบวนการหมักกะปิและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกะปิ. เอกสารวิชาการกรมประมงฉบับที่ 

5/2556. [ออนไลน์]. 2556. [อ้างถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562]. เข้าถึงจาก: https://www.fisheries.go.th/industry/files/
archives/F52556.pdf5.

ปริมาณน�้าที่จุลินทรีย์จ�าเป็นใช้ในการเจริญเติบโต อาหารจะ
เน่าเสียได้ง่าย ค่าวอเตอร์แอคติวิต้ีจึงมีความสัมพันธ์กับการ
เจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร โดยเฉพาะจุลินทรีย์ก่อโรคที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค การควบคุมค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ 
จึงเป็นวิธีท่ีใช้เป็นดัชนีบ่งชี้อายุการเก็บและควบคุมความ
ปลอดภัยของอาหาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วิจัยพัฒนากระบวนการผลิต
กะปิอัดก้อน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กะปิรูปแบบใหม่อยู่ในรูปกะปิ
อัดก้อนที่สะดวกในการใช้งาน สามารถน�าไปปรุงรสอาหารโดย 
ก�าหนดขนาดให้มีปริมาณการใช้ได้อย่างเหมาะสม มีน�้าหนัก
เบาเนื่องจากมีความชื้นลดลงแต่มีความเข้มข้นและคุณค่า 
สารอาหารเท่าเดมิ ช่วยลดต้นทนุในการขนส่ง รวมทัง้ยดือายกุาร 
เก็บรักษา ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ และ
เพิม่ทางเลอืกให้แก่ผู้บรโิภค โดยมกีระบวนการผลติทีส่�าคัญดงันี้

ผลิตภัณฑ์กะปิอัดก้อนท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนา 
ขึ้นนี้มีคุณภาพดี มีสีม่วงอมน�้าตาลอ่อน มีกลิ่นหอมของกะปิ 
มีอายุการเก็บรักษาได้นาน 1 ปี โดยยังคงกลิ่นหอมและรสชาติ
เหมือนเดิม และจากผลการวิเคราะห์กะปิอัดก้อนพบว่า กะป ิ
อัดก้อนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (อ้างอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาร้า
ก้อน (มผช. 135/2557)) ซึ่งได้ทดสอบค่าต่าง ๆ เช่น ปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count) เชื้ออีโคไล (E. coli)  
ยีสต์ รา และค่าวอเตอร์แอคติวิตี้  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน ได้น�า 
ผลงานวิจัยพัฒนากะปิอัดก้อนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก ่
ผู้ประกอบการจ�านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุม่แม่บ้านบนุนาค อ�าเภอแกลง จังหวดัระยอง 2) กลุม่วสิาหกจิ 
ชมุชนกะปิเคยตาด�าคลองโคน อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม  
3) วสิาหกิจชมุชนแปรรปูอาหารทะเลบ้านตาหนึก อ�าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด และได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กะป ิ
อัดก้อนยื่นขอเลขสารบบอาหารจากส�านักสาธารณสุขจังหวัด  
เพื่อให้สามารถจ�าหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สรรสาระ
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สวมหน้ากากอนามัย 
ป้องกันไวรัสได้จริงหรือ

- ไนน์ทีน (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอยู่นั้นมีความรุนแรงเท่ากับ 
โรคซาร์ส โควิด-ไนน์ทีน (COVID-19) เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ 

ติดเชื้อ และโรคปอดอักเสบรุนแรง ซ่ึงการติดเช้ือไวรัสนี้พบได้ท้ังในสัตว์และคน  
นอกจากนี้ CoV เป็นไวรัสสายพันธุ์เดียวกันกับที่ก่อให้เกิดโรค SARS และ MERS ที่ท�าให้ 
เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรง และเสียชีวิตได้ โดยยังไม่สามารถหาท่ีมาของเช้ือนี้ได้  
ไวรัสโคโรนาสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน โดยการไอ จาม หรือสัมผัสน�้ามูกและ 
สารคัดหลั่งของคนที่ติดเชื้อ และประชาชนทั่วไปก็ต่างกลัวโรคนี้ 

ในปัจจุบันการสวมหน้ากากอนามัยเห็นกันได้อย่างแพร่หลายซึ่งไม่ว่าจะมองไป 
ทางไหนกจ็ะเหน็ผูค้นสวมใส่หน้ากากอนามยักนัอย่างชินตา แต่แท้ท่ีจรงิแล้วพวกเราเคยคดิ 
กนัไหมว่าการทีส่วมหน้ากากอนามยัสามารถป้องกนัโรคฮตินีจ้รงิหรอื ดร. เดวดิ คาร์รงิตนั  
แห่งมหาวทิยาลยั University of London ให้ข้อมลูกบั BBC News ว่า “หน้ากากอนามยั 
ที่คนทั่วไปใช้สวมกัน ไม่ได้มีความสามารถในการป้องกันเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียท่ีอยู่ใน 
อากาศ” ซึ่งเป็นที่ที่ไวรัสสามารถแพร่กระจายติดต่อกันเป็นทอด ๆ ได้ น่ันเป็นเพราะ 
หน้ากากอนามัยท่ัวไปเมื่อสวมเข้ากับใบหน้าแล้ว “หลวม” เกินไป ไม่มีช้ันกรองอากาศ 
และไม่ได้ปิดบังดวงตาซึ่งก็ยังเป็นส่วนที่ติดเชื้อไวรัสได้เช่นกัน การสวมหน้ากากอนามัย
จึงเป็นวิธีเบื้องต้นที่จะป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายไปยังผู้อื่น 

โควิด

จรวยพร แดงจิว๋*

*นักวิทยาศาสตร์ ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ทุกคนทราบกันแล้วว่า ณ เวลานี้ ข่าวเกี่ยวกับ 
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ ใหม่ “โควิด-ไนน์ทีน 
(COVID-19)” ที่ก ่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ 
(pneumonia) ที่มีการแพร่กระจายจากจุด 
เริ่มต้นในเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย 
(Hubei) ประเทศจีน ไปยังนานาประเทศ และยัง 
แพร่ระบาดมายังประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อโรคนี ้
ในประเทศจ�านวนมากขึ้น ท�าให ้ประชาชนมี 
ความกงัวลเรือ่งนีอ้ย่างมาก ผูค้นต่างตืน่กลัวจาก 
ความเส่ียงและอันตรายที่เกิดจากไวรัสโคโรนา 
ซ่ึงเวลานีห้น้ากากอนามยันัน้เป็นส่ิงทีม่คีวามส�าคญั 
และจ�าเป็นในการป้องกันไวรัสที่แพร่กระจาย

สรรสาระ
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ต้องล้างมือให้สะอาด

ล้างมือทุกครั้งหลังจากถอดหน้ากากอนามัย

ใส่หน้ากากอนามยัโดยให้ด้านท่ีมสีขีองหน้ากาก
ออกข้างนอก ด้านสีขาวอยูด้่านใน และเอาด้าน
ที่มีขอบลวดขึ้นบน 1

6

3

2

5

กดขอบลวดของหน้ากากให้แนบชิดกับ 
สนัจมกู ซึง่ควรปิดตัง้แต่จมกู ปาก และคาง

ควรเปลี่ยนหน้ากากอย่างสม�่าเสมอ โดยจบัที่ 
สายหน้ากากขณะถอดออก ไม่ควรจับที่บริเวณ
หน้ากาก

4

ทิง้หน้ากากทีม่กีารใช้แล้วลงถังขยะ
ที่มีฝาปิดมิดชิด

สรรสาระ
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เอกสารอ้างอิง : 
“โคโรนา : หน้ากากอนามัยช่วยหยุดย้ังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสได้หรือไม่” [ออนไลน์]. 25 มกราคม, 2563. [อ้างถึงวันท่ี

15 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.bbc.com/thai/international-51219048
“หน้ากากอนามัย” ป้องกัน “เชื้อไวรัส” ได้จริงหรือ?. [ออนไลน์]. 27 มกราคม, 2563. [อ้างถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563].

เข้าถึงจาก: https://www.sanook.com/health/20113/
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV). [ออนไลน์]. 30 มกราคม, 2563. [อ้างถึงวันที่ 

12 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1410
หน้ากากอนามัย กันเชื้อโรคได้จริงหรือไม่. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงจาก: https://th.city/rRizK

ประเภทของหน้ากากอนามัยมีหลายประเภท ประเภทที่ใช้กันท่ัวไป 
คือ หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาทั่วไป จะค่อนข้างกระชับกับใบหน้าและ 
แนบไปกับใบหน้า ใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านทางไอ จาม 
และอกีประเภทคอื หน้ากากอนามยัแบบ N95 จะสามารถป้องกันเช้ือโรคทีม่ี
ขนาดเลก็มาก และสามารถป้องกันได้ดกีว่าแบบธรรมดาท่ัวไป หน้ากากแบบ  
N95 นี้จะครอบลงไปที่บริเวณหน้า ปาก และจมูกอย่างมิดชิด จากข้อมูล  
รศ.นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทร อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการสวมใส ่
หน้ากากอนามัยนั้นมีด้วยกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยท่ีมีอาการของหวัด  
เช่น ไข้ ไอ หรือน�้ามูก และผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น ซึ่งจะช่วยลด 
การแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยผู ้ป่วยควรใช้หน้ากากอนามัยแบบ
ธรรมดาทั่วไป ส�าหรับหน้ากาก N-95 เป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันสูงมักใช ้ส�าหรับป้องกันการติดเชื้อในผู ้ที่ต ้องสัมผัส 
ใกล้ชดิผูป่้วย เช่น บคุลากรทางการแพทย์ เพราะฉะนัน้บคุคลทัว่ไป สามารถ
ใส่หน้ากากประเภทใดก็ได้ 

บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่า เราใส่หน้ากากอนามัยนั้น ถูกหรือไม่  
และใส่กลบัด้านหรอืเปล่า ซึง่เราจะมาบอกถึงวธิกีารสวมใส่หน้ากากอนามัย
ที่ถูกต้อง 

แต่ทัง้นีก้ารสวมใส่หน้ากากอนามยักไ็ม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถ 
ป้องกันเชื้อโรคได้ 100% เพราะสิ่งที่ส�าคัญกว่านั้นคือ ตัวเราเองต้องม ี
สขุอนามัยทีด่ ีซึง่เป็นสิง่แรกทีค่วรปฏบัิต ิและสามารถป้องกนักบัเชือ้โรคได้

ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

ใช้หน้ากากอนามยั หรอือาจจะเป็น ผ้า ทชิชู ่ปิดปากทกุครัง้หากมอีาการ
จาม ไอ หรือพบผู้คนอื่น ๆ 

ปรุงอาหารที่รับประทานให้สุก และไม่ควรทานดิบ เพราะอาจจะทําให้
เกิดโรคได้

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

1

2

3

4

สรรสาระ
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วัฒนาการของการวัดระยะไกลด้วยกล้องส�ารวจ 
(theodolites) ประดิษฐ์โดย นายโจนาธาน ซิสสัน  

ชาวอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1720 ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 17 มาถึง 
ปัจจุบันระยะเวลาร่วม 300 ปี จากระยะเวลาที่ผ ่านมา 
เทคโนโลยีการวัดระยะไกลก้าวหน้าไปอย่างมากและเครื่องมือ
นี้ได้รับการออกแบบให้ท้ังมีประสิทธิภาพและความแม่นย�าสูง
มากยิ่งขึ้น ดังรูปที่ 1

กล้องส�ารวจมีหลักการท�างานให้วัดได้ท้ังแนวราบและ 
แนวดิ่งไปพร้อมกัน ประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 2 ส่วน ได้แก ่ 
การวดัเชงิแสง (optical measurement) หรอืกล้องส่องทางไกล  
(telescope) และ การวัดเชิงมุม (angular measurement)

การสอบเทียบกล้องส�ารวจ
(The calibration of theodolites)

รูปที่ 1 วิวัฒนาการของกล้องส�ารวจ

วิ

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

วันชัย ชินชูศักดิ์*

สรรสาระ สรรสาระ
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รูปที่ 2 โครงสร้างและหลักการท�างานทั่วไปของกล้องส�ารวจ

จากแนวคิดที่ว่าเมื่อแนวทางเดินของแสงบนระนาบอ้างอิง
ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเรขาคณิต (geometrical analysis)  
เมื่อมุมอันเกิดจากแนวทางเดินของแสงเทียบกับระนาบอ้างอิง
รอบแกน Y ช่วงการวัดมุม 0 - 180 องศา ก็จะท�าให้เกิดระยะ 
ในแนวดิง่ (transit theodolite) หรอืความสงู (height) และเมือ่ 
มุมอันเกิดจากแนวทางเดินของแสงกวาดขนานระนาบอ้างอิง
รอบแกน Z ช่วงการวัดมุม 0 - 360 องศา ก็จะท�าให้เกิดระยะ
ในแนวราบ (non-transit theodolite) ดังโครงสร้างของ
กล้องส�ารวจรูปที่ 2 

จากหลกัการท�างานมอืดงักล่าว กล้องวดัระดบัจ�าเป็นต้องม ี
การสอบเทียบความถูกต้อง ซึ่งการสอบเทียบจะต้องอยู่ภายใต้ 
เงือ่นไขภาวะแวดล้อม สภาวะอากาศต่างๆ ทีก่�าหนด เช่น อณุหภูมิ  
ความเร็วลม สภาพดินฟ้าอากาศ ควรมีการบันทึกสภาพอากาศ
ขณะท�าการสอบเทียบด้วย ตามท่ีก�าหนด การสอบเทียบสามารถ
ท�าได้ทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ แต่ผลการวัดท่ีได้ 
ภายในห้องปฏิบัติการย่อมดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะมีการ
ควบคุมภาวะแวดล้อมอย่างดี ไม่มีอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม
ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติ แต่ก็มีข้อจ�ากัดในเรื่องของห้อง
ปฏิบัติการมีราคาแพง การสอบเทียบแบ่งตามหลักการท�างาน
ออกเป็น 2 หัวข้อดังนี้

สรรสาระ
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รูปที่ 4 การจัดวางต�าแหน่งของเป้าส�าหรับการสอบเทียบกล้องส�ารวจแนวดิ่ง

รูปท่ี 3 การจัดวางต�าแหน่งของเป้าส�าหรับการสอบเทียบกล้องส�ารวจ 
แนวราบแบบ full test

1

1. การสอบเทียบกล้องสํารวจแนวราบ (Measurement 
of horizontal direction)         

ISO 17123-3 ก�าหนดให้ติดตั้งกล้องส�ารวจห่างจากเป้า 
ช่วงตัง้แต่ 100 m ถงึ 250 m ดงัรปูที ่3 ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสถานทีน่ัน้ๆ  
วัดทั้งแบบธรรมดา (the simplified test) จ�านวน 4 จุด และ
การวัดแบบเต็มรูปแบบ (the full test) ต้องวัดจ�านวน 5 จุด 
น�าค่าที่วัดได้มาแทนลงในสมการต่อไปนี้

2. วธิกีารสอบเทียบในแนวด่ิง (Measurement of vertical  
angle) 

ISO 17123-3 ก�าหนดให้ระยะห่างจากผนังอาคารไม่น้อย 
กว่า 50 m ด้วยมุมที่วัด 30 องศา ดังรูปที่ 4 ความแปรปรวน
อุณหภูมิของอากาศท่ียอมรับได้ไม่เกิน 2 นาทีต่อหนึ่งองศา
เซลเซยีส ในขัน้ตอนการวดัแบบธรรมดา (the simplified test) 
มีเป้าจ�านวน 4 เป้า วัด 1 ครั้ง หากเป็นการวัดแบบเต็มรูปแบบ 
(the full test) ต้องวัดจ�านวน 4 เป้า วัด 3 ครั้งน�าค่าที่วัดได้
มาแทนลงในสมการต่อไปนี้

เมื่อ xj,k,I และ xj,k,II เป็นค่าที่วัดได้จากทิศทางของกล้อง
 j = 1, 2, 3; k = 1,….,4 (simplified test)
 j = 1, 2, 3; k = 1,….,5 (full test) เมื่อ xj,k,I และ xj,k,II เป็นค่าที่วัดได้จากทิศทางของกล้อง

 j = 1, 2, 3; k = 1,….,4 (simplified test)
 j = 1, 2, 3; k = 1,….,5 (full test)

วธิกีารสอบเทียบกล้องส�ารวจตามมาตรฐาน ISO 17123-3 นี้ 
นบัว่าเป็นแนวทางเพือ่ให้มกีารสอบกลบัมาตรฐานของกล้องส�ารวจ 
ตามมาตรฐานสากล อนึง่ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ยงัจะด�าเนนิ 
จัดท�าแนวทางการสอบกลับมาตรฐานของเครื่องมือวัดอื่นๆ  
ต่อไป เช่น กล้องวดัระดบั (levels) ตามมาตรฐาน ISO 17123-2 
และกล้องวดัระยะไกลมาก (electro-optical distance meter, 
EDM) ตามมาตรฐาน ISO 17123-4 เป็นต้น

สรรสาระ
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การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่
(Safety Determination of Novel Foods)

*นักวิทยาศาสตร์ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

อภิชญา มั่นประสิทธิ์*

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) 
พ.ศ. 2559 ได้ให้ค�านิยามของอาหารใหม่ 

(Novel food) ดังนี้
1. วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบอาหารท่ีปรากฏ

หลกัฐานทางวิชาการว่ามปีระวติัการบรโิภคเป็นอาหารน้อยกว่า 
15 ปี

2. วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ผลิต
จากกระบวนการผลิตที่ไม่ใช่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของ 
อาหารนัน้ๆ ทีท่�าให้ส่วนประกอบ โครงสร้างของอาหาร รปูแบบ
ของอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ ส่งผลต่อคุณค่า

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ซ่ึงปัจจุบนันโยบายรฐับาลมุง่ให้ความส�าคญัต่อการวิจัยและสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพือ่เพิม่มลูค่า 

ให้กบัสินค้า ท�าให้ผูป้ระกอบการหรอืนกัวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหารมกีารวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ 

อาหารใหม่ขึ้นมา โดยปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือ

คิดค้นกระบวนการผลิตใหม่

ตาม ทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมภีายในร่างกายของสิง่มีชวีติ  
(metabolism) หรือระดับของสารที่ไม่พึงประสงค์ (level of 
undesirable)  

3. ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุ (1) หรือ (2) เป็นองค์ประกอบ ทั้งนี้
อาหารใหม่ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร และอาหารท่ีได้จาก
เทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม[1]

จากค�าจ�ากัดความของอาหารใหม่ ท�าให้อาหารใหม่อาจ
ส่งผลต่อความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการบริโภคของ 
ผูบ้รโิภค จงึเป็นความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการหรอืนกัวิจยั
ท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีก�ากับดูแล

สรรสาระ
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (แมลงในรูปแบบผง) ที่มา: https://brandinside.asia/insect-business-future/

เรื่องความปลอดภัยของอาหาร ในการท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจถึง
ความปลอดภัยของอาหารใหม่ โดยองค์ประกอบในการสร้าง
ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ได้แก่ การมีมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดท�าบนพื้นฐานความเสี่ยง โปร่งใส และเป็น
ธรรม ก�ากับ ตรวจสอบและอนุญาตการจ�าหน่ายโดยหน่วยงาน
ของรัฐ บนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการที่
น่าเชื่อถือในระดับสากล

ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก�ากับดูแลความ
ปลอดภัยอาหารภายในประเทศ ได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel 
food) โดยก�าหนดให้ผู้ประกอบการอาหารที่เข้าข่ายอาหาร
ใหม่ ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยและขออนุญาตจาก
หน่วยงานรัฐที่ก�ากับดูแลก่อนผลิตหรือน�าเข้าเพื่อจ�าหน่าย โดย 
ก�าหนดให้ผูป้ระกอบการอาหารใหม่จะต้องยืน่เอกสารหลกัฐาน 
ตามท่ีระบุในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบบัที ่376) เช่น ข้อมลูผลติภณัฑ์ ข้อมลูคุณภาพหรอืมาตรฐาน 
ข้อมูลกระบวนการผลิต ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความปลอดภัย
ซ่ึงประกอบด้วยหลักฐานลักษณะทางชีวเคมี (ถ้ามี) หลักฐาน

การศึกษาทางด้านพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง หลักฐานการศึกษา
ความปลอดภัยของการใช้จุลินทรีย์ (กรณีมีการใช้จุลินทรีย ์
ในกระบวนการผลิต) ข้อมูลด้านโภชนาการ รายงานผลการ 
ผ่านประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานสากลหรือจาก 
ต่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับ เป็นต้น ให้แก่หน่วยประเมิน
ความปลอดภัยที่ส�านักคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือ
พิจารณาอนุญาต

โดยหน่วยงานประเมินความปลอดภัยอาหารท่ีได้รับการ
ยอมรบัในระดบัสากล เช่น European Food Safety Authority  
(EFSA) ประเทศอติาล ีCenter for Food Safety and Applied  
Nutrition (CFSAN) ของหน่วยงาน U.S. Food and Drug 
Administration (USFDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Food 
Standard Australia New Zealand (FSANZ) ประเทศ
นิวซีแลนด์ เป็นต้น ส�าหรับหน่วยงานประเมินความปลอดภัย
ในประเทศไทยทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2. สถาบันอาหาร สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

สรรสาระ
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ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์. รู้จักกฎหมาย “อาหารใหม่ (Novel Food)” Regulation on Novel Food. [ออนไลน์]. 

[อ้างถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563]. เข้าถึงจาก:  http://ccpe.pharmacycouncil.org/showfile.php?file=212
ส�านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.). อาหารใหม่ (Novel Food) คอือะไร. [ออนไลน์].  30 พฤษภาคม, 2561. 

[อ้างถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563]. เข้าถึงจาก: https://warning.acfs.go.th/th/articles-and-research/view/?page=8

3. ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย 
 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินความปลอดภัยส�าหรับอาหารใหม่มีดังนี้
1. การศึกษาทางด้านพิษวิทยา
การทดสอบความเป็นพิษของอาหารใหม่เป็นสิ่งที่จ�าเป็น 

เพราะอาหารใหม่มักขาดข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์  
จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารทดสอบความเป็นพษิหรอืความ
ปลอดภยัในการบรโิภค เพือ่ให้ได้ข้อมลูด้านความเป็นพิษและมี
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยก่อนออกจ�าหน่ายสู่ 
ผูบ้รโิภค การทดสอบความเป็นพิษตามปกติแล้วเป็นการทดสอบ
โดยใช้สัตว์ทดลอง โดยให้สารหรือผลิตภัณฑ์อาหารแก่สัตว์
ทดลองทางปากโดยการกนิ แล้วน�าผลการทดลองมาอธบิายและ
คาดการณ์ความเป็นพิษจากการบริโภคอาหารนั้นๆ ในมนุษย์

2. ลักษณะทางชีวเคมี
อาหารใหม่นั้นจ�าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลทางชีวเคมีซึ่งเป็น

ข้อมลูเกีย่วกบัการดดูซมึ (absorption) สารส�าคญัในผลติภณัฑ์
อาหารนั้นๆ ผ่านระบบทางเดินอาหาร การกระจาย (distribu-
tion) ของสารส�าคัญผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ ของอวัยวะในร่างกาย 
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและวิถี (reaction and fate) ของสารส�าคัญ 
รวมถึงอัตราและวิธีการขับ (excretion) สารเหล่านี้ออกไปจาก
ร่างกาย

3. การก่อภูมิแพ้ 
อาหารหรือสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์อาหารใหม่อาจ 

กระตุน้ให้ร่างกายเกดิการแพ้ โดยสารทีก่่อให้เกิดปัญหาการแพ้ 
ส่วนใหญ่เป็นสารพวกโปรตีน ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่มีโปรตีน 
หรือส่วนประกอบท่ีมีโปรตีนจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะท�าให้เกิด 
การแพ้ในผู้บริโภคได้ นอกจากน้ีหากผลิตภัณฑ์อาหารใหม่มี 
องค์ประกอบเป็นโปรตีนชนิดใหม่ซึ่งยังไม่มีการศึกษาวิจัย 
อย่างเพียงพอ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพ้ใน 
ผู้บริโภคได้เช่นกัน

4. ข้อมูลทางด้านโภชนาการ
อาหารใหม่จ�าเป็นที่จะต้องมีข ้อมูลโภชนาการที่ระบ ุ

รายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารท่ีมีในผลิตภัณฑ์ 
โดยข้อมูลเหล่านี้ได ้จากการตรวจวิเคราะห์และค�านวณ  
แต่อย่างไรก็ตามมีผลิตภัณฑ์อาหารใหม่บางชนิดท่ีอาจมีสารที่
ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ท�าให้คุณค่าทางโภชนาการ
ลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป จึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษาปริมาณ 
สารอาหาร ความคงตัวของสารอาหาร และประเมินผลกระทบ
ด้านโภชนาการและสุขภาพของผู้บริโภค

5. การศึกษาความปลอดภัยของการใช้จุลินทรีย์บริสุทธิ์ 
(กรณีมีการใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต)

อาหารใหม่ที่ใช้เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ในกระบวนการผลิต 
จ�าเป็นต้องระบคุวามปลอดภยัของจลุนิทรย์ีทีน่�ามาใช้ ประกอบ
ด้วยข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของจุลินทรีย์ เช่น การสร้างสารพิษ 
การท�าลายเซลล์เม็ดเลือดแดง ลักษณะการดื้อยา รวมถึงการ
ก่อโรค เป็นต้น

การประเมนิความปลอดภัยอาหารใหม่เป็นสิง่ส�าคญั ถงึแม้ว่า 
ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จะเริ่มได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่ม 
มากขึ้น แต่ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ยังจ�ากัดอยู่ในวงแคบ 
เนื่องจากความไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยในการบริโภคของ 
ผู้บริโภค ดังนั้นการมีมาตรฐานและกฎหมายเข้ามาควบคุมจะ 
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่มีคุณภาพและความปลอดภัย  
แต่การตรวจสอบอาหารใหม่จ�าเป็นทีน่กัวิทยาศาสตร์ต้องศกึษา 
และพัฒนาวิธีการทดสอบให้ก้าวทันต่อผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
อาหารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้
แก่อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ยกระดับให้ผลิตภัณฑ์
อาหารใหม่ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล และช่วยขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศให้มั่งคั่งและมั่นคงด้วยวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม

สรรสาระ
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สร้างพื้นฐานทางคุณภาพ คืออะไร? ท�าไมต้องมี?
โครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพ (Quality Infrastructure: QI) มีความส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ และมบีทบาท 

ส�าคัญในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม นอกจากวัตถุประสงค์ในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศแล้ว ยังรวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศด้วย 
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ประกอบด้วย

ที่มา : http://onestop.most.go.th/

เอกสารมาตรฐานในระบบ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

• มาตรวทิยา (Metrology) หมายถึง วทิยาศาสตร์ของการวดั 
ท�าให้การวัดมีความแม่นย�าและเที่ยงตรง

• การก�าหนดมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง  
การจัดท�าเอกสารข้อก�าหนด หลกัเกณฑ์ หรอืแนวทางต่าง ๆ  เพือ่ใช้ 
เป็นกรอบ หรอืแนวปฏบิตัใินการด�าเนนิงานให้เป็นอย่างเดยีวกัน

• การรบัรองระบบงาน (Accreditation) หมายถงึ กระบวน 
การประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานท่ีได้รับ
การยอมรบัอย่างอสิระ เพือ่ให้มัน่ใจในความเป็นกลางและความ
สามารถของหน่วยดังกล่าว

• การตรวจสอบและรับรอง (Conformity assessment) 
หมายถึง การด�าเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่า
ผลติภณัฑ์ บรกิาร หรอืระบบมสีมบตัติามทีม่าตรฐานระบ ุรูปแบบ 
ของการตรวจสอบและรับรองคือ การทดสอบ (Testing) การ
รับรอง (Certification) และการตรวจ (Inspection) 

• การก�ากับดูแลตลาด (Market surveillance) คือ 
กระบวนการที่ท�าให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่เข้าสู่ตลาดนั้น

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครง
อุดมลักษณ์ เวียนงาม*
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เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
ความเป็นธรรมทางการค้า การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมและประโยชน์
สาธารณะอื่น ๆ

ขออธบิายเพิม่เตมิถงึการก�าหนดมาตรฐาน (Standardiza-
tion) ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุม่แกนของโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ 
เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปพบเห็นได้จาก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งมีผลกระทบให้เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรมผ่านส่ือต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้งว่าบางผลิตภัณฑ์ไม่ได้
มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภคทัง้ทีเ่ป็นอาหารและเครือ่งใช้
ต่าง ๆ  ผูผ้ลติหรือผู้ประกอบการจงึควรตระหนกัในด้านคณุภาพ
และมาตรฐานเพราะส่งผลต่อผูบ้รโิภคและการพฒันาผลติภณัฑ์
ออกสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย

มาตรฐาน (Standard) คืออะไร ?
เอกสารมาตรฐาน เป็นเอกสารที่จัดท�าขึ้นจากความตกลง

เหน็ชอบระหว่างองค์กรทีไ่ด้รบัการรบัรองเพือ่ประโยชน์ในการ
ใช้ร่วมกัน โดยใช้เป็นกฎระเบียบ แนวทาง หรือลักษณะเฉพาะ
ส�าหรับกิจกรรมหรือผลของกิจกรรมนั้น ๆ อยู่ในกลุ่มเอกสาร
ประเภทกฎเกณฑ์หรือเอกสารท่ีมลีกัษณะบงัคบั รวมถงึเอกสาร
ประเภทข้อก�าหนดรายการทางเทคนิค หลักปฏิบัติ และกฎ
ระเบียบด้วย สามารถจ�าแนกได้ ดังนี้

1. จ�าแนกตามเนือ้หา ได้แก่ มาตรฐานผลติภณัฑ์ มาตรฐาน
กิจกรรม และมาตรฐานทั่วไป 

2. จ�าแนกตามแหล่งผลติ ได้แก่ มาตรฐานแห่งชาติ มาตรฐาน 
ภูมิภาค และมาตรฐานระหว่างประเทศ

3. จ�าแนกตามเงื่อนไขการใช้ ได้แก่ มาตรฐานไม่บังคับ 
(สมัครใจ) และมาตรฐานบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ก�าหนดค�าว่า “มาตรฐาน” 
หมายความว่า ข้อก�าหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เกีย่วกับ (1) จ�าพวก แบบ รูปร่าง มติิ การท�าเคร่ืองประกอบ 
คุณภาพ ชัน้ ส่วนประกอบ ความสามารถ ความทนทาน และความ 
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2) วิธีท�า วิธีออกแบบ 
วิธีเขียนรูป วิธีใช้ วัตถุที่จะน�ามาท�าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และความปลอดภัยอันเกี่ยวกับการท�าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(3) จ�าพวก แบบ รูปร่าง มิติของหีบห่อหรือสิ่งบรรจุชนิดอื่น  
รวมตลอดถึงการท�าหีบห่อหรือสิ่งบรรจุชนิดอ่ืน วิธีการบรรจุ  
หุ้มห่อหรือผูกมัด และวัตถุที่ใช้ในการนั้นด้วย (4) วิธีทดลอง  
วิธีวิเคราะห์ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบ และวิธีชั่ง ตวง  
วัด อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (5) ค�าเฉพาะ ค�าย่อ 
สัญลักษณ์ เคร่ืองหมาย สีเลขหมาย และหน่วยที่ใช้ในทาง
วิชาการอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หน่วยงานระดับประเทศที่ท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรฐาน 
แห่งชาติของประเทศไทยมีอยู่ 2 หน่วยงานหลัก คือ

1. ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ท�า
หน้าที่ก�าหนดมาตรฐานตามหลักสากลภายใต้ พรบ. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 : มอก., มผช.

2. ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(มกอช.) ท�าหน้าทีก่�าหนดมาตรฐาน ตาม พรบ. มาตรฐานสนิค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 : มกอช. 
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นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานระดับประเทศที่ก�าหนดโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ด้านโทรคมนาคม (กทช., กสทช.) ด้านการท่องเที่ยว (กก.) การบิน (กพท.) และ
ด้านแรงงาน (รง.)

ส�าหรับหน่วยงานทีก่�าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ มอีงค์กรก�าหนดมาตรฐาน  
อาท ิInternational Organization for Standardization (ISO), International 
Electrical Commission (IEC), International Telecommunication Union 
(ITU) เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอแนะน�ามาตรฐานระดับประเทศที่จัดท�าโดยสมาคมวิชาชีพ ซึ่งได้รับ 
ความนิยมและเป็นที่ยอมรับโดยสมัครใจจากทั่วโลก ยกตัวอย่าง American  
Society for Testing and Material International (ASTM International) ซึง่เป็น 
สมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก จัดตั้งข้ึนใน
สหรฐัอเมรกิา เมือ่ปี ค.ศ. 1898 ท�าหน้าทีก่�าหนดและจดัท�ามาตรฐานโดยการพฒันา 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและการท�างานของวัสดุ (Materials) ผลิตภัณฑ์ 
การบริการ ระบบการใช้งาน โดยจัดพิมพ์มาตรฐานมากกว่า 9,800 เรื่องต่อปี 

เอกสารอ้างอิง
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีหรือหอสมดุวิทยาศาสตร์ ดร.ต้ัว ลพานกุรม ซึง่เป็นสมาชิกบอกรบั 
มาตรฐาน ASTM ได้จัดหามาตรฐานของ ASTM มาให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึง 
ปัจจุบัน สามารถให้บริการเอกสารฉบับเต็มส�าหรับผู ้ที่สนใจใช้มาตรฐาน 
ของ ASTM สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทาง ท้ังการติดต่อด้วยตนเอง  
การสอบถามทางโทรศัพท์ อีเมล

ปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เพิ่มช่องทางในการสืบค้นด้วยระบบ 
ตรวจสอบเอกสารมาตรฐานผ่านเว็บไซต์ที่ http://siweb.dss.go.th/alert 
สามารถตรวจสอบมาตรฐานทัง้ทีถ่กูยกเลกิ และมกีารปรบัปรงุใหม่ สามารถสมัคร
เป็นสมาชิก เพื่อสืบค้น และตรวจสอบมาตรฐานของ ASTM หมายเลขที่ต้องการ 
และติดต่อขอรับบริการส�าเนาเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ที่มา : http://siweb.dss.go.th/alert
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“…ถ้าเราเหนื่อยล้า จงเดินเข้าป่า...”
สุชารัตน์ เกาะแก้ง*

คนส่วนใหญ่ชอบใช้ชวิีตอยูใ่นเมอืงเพราะความสะดวกสบายในทกุด้าน 

แต่ในความสบายนั้นก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายจากมลภาวะสารพัด 

รปูแบบ เช่น ฝุน่ PM 2.5 โรคระบาด ท�าให้คนเมอืงมภูีมต้ิานทานทีต่�า่ลง 

ป่วยง่าย เข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้น สุขภาพจิตไม่ดี มีความเครียดและ

โรคต่างๆ กต็ามมาด้วย ภัยเงียบก�าลังจะฆ่าชวิีตคนเมอืงมากขึน้ทกุวัน  

ซ่ึงเป็นสาเหตุให้คนเมืองหันกลับมาดูแลสุขภาพ ทานอาหารที่ดีต่อ

สุขภาพ ออกก�าลังกาย ท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติกันมากขึ้น เพราะ

เชื่อว่าธรรมชาติเป็นยาชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถหาซ้ือได้นอกจากการ 

เดินเข้าไปสู่ธรรมชาติด้วยตนเอง
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“…ถ้าเราเหนือ่ยล้า จงเดินเข้าป่า...” ประโยคนีคุ้น้หูกนัไหมเอ่ย เป็นเนือ้เพลงท่อนหนึง่ของเพลง “วนัหนึง่ฉนัเดนิ 
เข้าป่า” การพาร่างกายทีเ่หนด็เหนือ่ย ล้าจากการเรยีน การท�างาน หรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การออกเดินทางไปพักผ่อน  
การชวนเพื่อน ชวนแฟน ชวนครอบครัว เดินเข้าป่า เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติว่าธรรมชาติบ�าบัดสุขภาพร่างกายเราได้ 
อย่างไร ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า ต้นไม้มีพลังในการบ�าบัดรักษา ซึ่งจะปล่อยน�้ามันหอมระเหยที่เรียกว่า  
‘ไฟทอนไซด์’ (Phytoncide) ออกมาป้องกนัจลุนิทรย์ี ซึง่ไฟทอนไซด์อดุมไปด้วยประโยชน์มากมาย เช่น การเสริมสร้าง 
ระบบภูมิคุ้มกัน ลดความดันโลหิต คลายเครียดไม่ให้กลายเป็นโรควิตกกังวล ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ  
นั่นหมายความว่าการได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ซึมซับบรรยากาศ สูดอากาศสดชื่น ฟังเสียงนกร้อง ช่วยบ�าบัดจิตใจได้  
อีกทั้งยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น

การออกไปเดินท่ามกลางธรรมชาติ นอกจากจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังสามารถเป็นห้องเรียน 
วิทยาศาสตร์ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ เช่น พืช สัตว์ หรือระบบนิเวศในธรรมชาติ การประเมินคุณภาพน�้าเบื้องต้น 
จากการสังเกตสัตว์น�้าจืดขนาดเล็ก เพราะสิ่งมีชีวิตในน�้าบางชนิดจะอยู ่ได้เฉพาะในน�้าท่ีมีคุณภาพดีเท่านั้น  
หากคุณภาพน�้าไม่ดี สิ่งมีชีวิตในน�้าจะมีน้อยลง หรือแมลงต่างๆ ก็จะไม่อาศัยอยู ่ในบริเวณแหล่งน�้านั้นด้วย  
จะเห็นได้ว่า ธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์วนอยู่รอบตัวเราในทุกๆ ท่ี การสังเกตเรียนรู้ท�าให้เท่ียวอย่างสนุก และได้รับ 
ความรู้จากป่ามากมาย และที่ส�าคัญยังท�าให้สุขภาพจิตเราดีขึ้น

ที่มาภาพ : https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/forest-bathing
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ไบโอพลาสติก
ทางเลือกรักษ์โลกที่ทั่วโลกใส่ใจ

กล่าวถึงพลาสติกโดยท่ัวไปนั้น หมายถึง วัสดุท่ีเป็นสารประกอบ
อนิทรย์ีทีส่งัเคราะห์ขึน้เพือ่ใช้แทนวสัดธุรรมชาต ิพลาสตกิเป็นวสัดุ

ทีถ่กูใช้อย่างแพร่หลายในชวิีตประจ�าวนั เนือ่งจากมนี�า้หนกัเบา มคีวามเหนยีว  
และทนทาน โดยท่ัวไปพบวัสดุท่ีท�ามาจากพลาสติก เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร 
ฟิล์มแบบโปร่งใส บรรจภุณัฑ์กระดาษเคลอืบ ชิน้ส่วนยานยนต์ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามพลาสติกมีวัตถุดิบพื้นฐานที่มาจากปิโตรเลียม และจากปริมาณการใช้
พลาสตกิทัว่โลกท่ีมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งท�าให้ขยะพลาสตกิมปีริมาณท่ี
เพิ่มขึ้น ส่งผลถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากพลาสติก
จากปิโตรเลียมใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายกว่า 450 ปี ท�าให้เกิดขยะสะสม
ตามแหล่งน�า้หรอืท้องทะเล ซึง่ก็มผีลต่อสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนัน้ๆ และ 
หากน�าพลาสตกิมาเผาท�าลาย ผลท่ีตามมาก็คอืการเกดิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ซึ่งเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกอันน�าไปสู่ภาวะโลกร้อน 

รูปที่ 1 แหล่งผลิตพลาสติกทั่วไปและปัญหาขยะพลาสติก

ถ้า
กิตติยา ปลื้มใจ*

รอบรู้ รอบโลก
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ปัจจบุนักระแสรกัษ์โลกมาแรง ซึง่กระแสหนึง่ทีม่กีารตืน่ตวั
ค่อนข้างมากคือปัญหาเก่ียวกับขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก โดยจากข้อมูลพบว่าทั่วโลกมีการผลิต
ขยะพลาสตกิประมาณ 302 ล้านตัน (2558) ขณะทีป่ระเทศไทย
พบว่ามีขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน แต่หากพิจารณา
มาตรการจดัการท่ีถกูต้องพบว่า สามารถน�ากลบัมาใช้ประโยชน์
หรือรีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้านตัน หรือ 25.0% ส่วนที่เหลือถูก
น�าไปฝังกลบ เผาหรือตกค้างในสิ่งแวดล้อม ท�าให้มีการคิดค้น
พลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และสามารถย่อยสลายได้ง่าย รวมทัง้ช่วยลดงบประมาณในการ
จัดการกับปัญหาขยะพลาสติกได้อีกด้วย อีกทั้งในโลกยุคใหม่ก็
มแีนวโน้มการจ�าหน่ายสนิค้าทีค่�านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
มากข้ึน ท�าให้แนวโน้มปรมิาณความต้องการใช้พลาสตกิชวีภาพ
อาจจะขยายตัวสูงขึ้น แล้วพลาสติกชีวภาพคืออะไร รักษ์โลก
อย่างไร ท�าไมทั่วโลกถึงใส่ใจ

พลาสติกชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อย
สลายได้ด้วยกระบวนการทางชวีภาพ ซึง่สามารถแบ่งตามวัตถุดบิ 
ทีใ่ช้ได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชวีภาพ
ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และพลาสติกย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบมวลชีวภาพ ซึ่งในปัจจุบันพลาสติก
ประเภทหลังก�าลังได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งนี้วัตถุดิบที่น�ามา 
ใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพได้มาจากผลผลิตทางการเกษตร อาทิ 
มันส�าปะหลัง ข้าวโพด ข้าว อ้อย เป็นต้น และพืชเหล่านี้ล้วน 
มีส่วนประกอบของแป้ง (คาร์โบไฮเดรต) น�้าตาล (กลูโคส) และ
เส้นใย (เซลลูโลส) ซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการน�ามาผลิต

เอกสารอ้างอิง
[1] Viewed 15 March 2020. Available form: https://www.woodmac.com/search/?q=%E0%B8%B4bioplastic
[2] Viewed 15 March 2020. Available form: https://www.ryt9.com/s/prg/3008612

รูปที่ 2 วัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้ผลิต และตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

เป็นเมด็พลาสตกิชวีภาพ จากนัน้จงึน�ามาผ่านกระบวนการผลติ
จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ 
ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบท่ีน�ามาผลิตเป็นวัสดุชีวมวลท่ีมาจากวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร ท�าให้ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชผลเกษตรควบคู่ไป
กบัการรกัษาสิง่แวดล้อม พลาสตกิชวีภาพจงึเป็นหนึง่ในตวัเลือก
ที่ทั่วโลกสนใจเพ่ือเป็นวัสดุแทนพลาสติกท่ัวไปที่ผลิตมาจาก 
ปิโตรเลียมท่ีไม่ได้ท�าให้การใช้งานพลาสติกชีวภาพนั้นแตกต่าง 
ไปจากพลาสตกิทัว่ไปเลย ปัจจบุนัตลาดหลกัส�าหรบับรรจภุณัฑ์
พลาสติกชีวภาพคือ ยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ และเอเชีย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปนั้นพฤติกรรมของประชาชนร้อยละ 
75 ยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จะเห็นว่าพลาสติกชีวภาพเป็นทางเลือกรักษ์โลกที่ทั่วโลก
ใส่ใจ เนื่องจากลดปัญหาขยะสะสมเพราะสามารถย่อยสลายได้ 
ด้วยจุลินทรีย์และแบคทีเรียตามธรรมชาติ โดยจะแปรสภาพ
เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น�้า และสารชีวมวลได้ภายใน 180 วัน  
ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม และสามารถคืนกลับระบบนิเวศได้
อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้วสัดทุดแทนอย่างพลาสตกิชีวภาพมคีวาม 
ต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก 4% เป็น 40% ในอีก 10 ปี  
โดยเฉพาะตลาดบรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่ป็นผลิตภณัฑ์ 
ใช้ครั้งเดียว ท�าให้ตลาดพลาสติกชีวภาพเติบโตอย่างรวดเร็ว
โดยพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ต้องผ่านมาตรฐานตามข้อก�าหนดสากล ISO 17088 EN13432 
ASTM 6400 และ มอก.17088-2555 ก่อนน�าไปใช้งาน

รอบรู้ รอบโลก
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คือ มาตรวิทยา ท�าหน้าที่สร้างและก�ากับดูแลความสามารถทางการวัด 

และสร้างความเช่ือถือและการยอมรับความสามารถทางการวัดดังกล่าวใน

ระดับนานาชาติ

คือ การมาตรฐาน ท�าหน้าที่ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ บริการ 
และกระบวนการ

คอื การบรหิารคณุภาพ ท�าหน้าทีต่รวจสอบและรบัรองว่าหน่วยทีใ่ห้บริการ

ทดสอบ บรกิารสอบเทยีบ และบริการตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก�าหนด

ของผลิตภัณฑ์และบริการ ว่ามีความสามารถทางวิชาการ มีสมรรถนะ และ

ด�าเนินการในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานการวัดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

คอื การทดสอบ ท�าหน้าทีท่ดสอบผลติภณัฑ์เพือ่หาหลกัฐานเชงิประจกัษ์ว่า
ผลติภณัฑ์มคีณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์ หรอืมาตรฐานทีก่�าหนดไว้หรือไม่

คือ นวัตกรรม “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” นวัตกรรมนับเป็นกระบวนการที่เกิด
จากการน�าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการ
บริหารจัดการ เพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะน�า
ไปสู่การลงทุนใหม่ท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

เอกสารอ้างอิง 
1. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ [ออนไลน์]. [อ้างถงึวนัที ่12 มนีาคม 2563]. เข้าถึงจาก: http://www.nimt.or.th/main/?p=12190
2. ส�านักนวัตกรรมแห่งชาติ [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก: mhesi.go.th/main/th/org/1511-
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วันที่ 9 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัวงานบริการใหม่ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจ�าปี พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของภาคอุตสาหกรรม ผู้
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการผลิตได้
รบัการตรวจสอบสินค้าอย่างมคีณุภาพและปลอดภยัได้มาตรฐานส่งมอบให้กบัผูบ้ริโภค ณ ห้องประชมุชัน้ 3 อาคารหอสมดุ ดร.ตัว้ฯ 
ลพานกุรม เป้าหมายยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ให้มคีวามเข้มแขง็ในการตรวจสอบและ
รับรองตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมเป็น
ส่วนสนับสนุนในด้านงานบริการ เช่น สร้างศูนย์บริการ one stop service โดยให้บริการด้วยระบบ MSTQ จัดสร้างศูนย์ประจ�า
ภูมิภาค และท�างานร่วมกับห้องปฏิบัติการภาครัฐ เอกชน ชุมชน มหาวิทยาลัยฯลฯ เพื่อการท�างานที่สามารถต่อยอด และขยายผล
ได้มากขึน้ รวมถงึมุง่เน้นให้มกีารน�าองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และผลงานวจิยัไปถ่ายทอดให้กบัผูป้ระกอบ
การชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล�้าของสังคม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ น�าทีมโดย ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ดร. อรสา อ่อนจันทร์  
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ และบุคลากรกลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัย 
และออกแบบด้านอุตสาหกรรมยางปักกิ่ง (Beijing Research and Design Institute of Rubber Industry, BRDI) ณ กรุงปักกิ่ง  
ประเทศสาธารณประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ีสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตกรรมของประเทศไทย เพือ่สร้างความสัมพันธ์ 
อันดี ที่จะเป็นรากฐานความรว่มมือด้าน วทน. ซึ่งกนัและกัน โดยโครงการนี้ไดด้�าเนินการในลกัษณะโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา 
ดูงาน โดย วศ. กับ BRDI ได้ร่วมท�าโครงการ China-Thailand Rubber Research and Technology Exchange Visits ซึ่ง วศ.  
ได้น�าเสนอผลงานวิจัยเด่นด้านยาง เช่น การผลิตพ้ืนสนามกีฬา การผลิตบล็อคยางก�าบังรังสี การผลิตบล็อกยางขวางถนน  
จากยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับระหว่างประเทศหรือ ISO (International 
Organization for Standardization) 

วศ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและออกแบบด้านอุตสาหกรรมยางปักกิ่ง

วศ. เปิดตัวงานบริการทดสอบใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 หนุนผู้ประกอบการ เสริมความเข้มแข็ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
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วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 9:00 - 12:00 น.  
นางอมุาพร สุขม่วง อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิารเป็นประธาน
ในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติ
การทดสอบ ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยม ีนางพจมาน ท่าจนี ผูอ้�านวยการ
ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบติัการรายงานข้อมลูหน่วยงาน
ทีไ่ด้รบัการรบัรองฯ นางอมุาพร สุขม่วง ได้กล่าวแสดงความยนิดี
ต่อผู้บริหาร บุคลากรของห้องปฏิบัติการจ�านวน 15 หน่วยงาน 
พร้อมทัง้กล่าวถงึความส�าคัญของการสนับสนุนให้ห้องปฏิบัตกิาร 
ได้รับการรับรองฯ เนื่องจากการได้รับการรับรองฯ ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นในกระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าและท�าให้
ผลการทดสอบของสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
สากล สร้างความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกและ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังนี้การมอบใบรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ
จ�านวน 15 ห้องปฏิบัติการ

กลุม่วสัดอุจัฉรยิะและเทคโนโลยเีคลอืบผวิ กองวสัดวิุศวกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินการกิจกรรมให้ค�าปรึกษา 
เชิงลึกด้านการลดพลังงานในกระบวนการหลอมแก้วให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมแก้วของไทย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -   
12 กันยายน 2562 คณะตรวจติดตามน�าทีมโดย ดร.เทพีวรรณ 
จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา  
ผู้อ�านวยการกองวัสดุวิศวกรรม นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ และ
บุคลากรกลุ่มวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว กองวัสดุ
วิศวกรรม ลงพื้นท่ีตรวจติดตามให้ค�าปรึกษาเชิงลึกด้านการ 
ลดพลังงานในกระบวนการหลอมแก้วร่วมกับผู ้เช่ียวชาญ  
Prof. Reinhard Conradt ผู้เช่ียวชาญด้านแก้วจากประเทศ
เยอรมนี โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่หาแนวทางการลดการใช้พลังงาน 
ในกระบวนการหลอมแก้วเพือ่ลดต้นทุนในการผลติ และปรบัปรงุ 
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ภายใต้
ความร่วมมือทางวิขาการ ให้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ลดพลังงานในกระบวนการหลอมแก้ว และร่วมด�าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการลงไปส�ารวจกระบวนการผลิต
จริง รวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการหลอมของโรงงานแก้วไป
วิเคราะห์ เพื่อน�าไปสู่แนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาให้กับ 
ณ บริษัท บางกอกคริสตัล จ�ากัด จังหวัดระยอง  

วศ.มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับ 15 หน่วยงาน

วศ. ติดตามให้ค�าปรึกษาเชิงลึกด้านการลดพลังงานในกระบวนการหลอมแก้วร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
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6 ตุลาคม 2562 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อ�านวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการแทน 
ผูอ้�านวยการส�านักเทคโนโลยชีมุชน เป็นผูแ้ทนกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ลงพืน้ทีช่่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัหลงัน�า้ลดในพืน้ทีป่ระสบ 
อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
ในโอกาสน้ีได้มีการส่งมอบเครื่องกรองน�้าให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ซ่ึงเป็นเครือ่งกรองน�า้ทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิารได้มกีารพฒันาให้สามารถกรองสนมิเหลก็ ตะกอน กลิน่ คลอรนี หนิปนูหรอืความกระด้าง 
ในน�้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้โดยผ่านท่อกรองบรรจุสารกรองสนิมเหล็ก ท่อกรองบรรจุถ่านกัมมันต์  
ท่อกรองบรรจุเรซิน แล้วผ่านเข้าสู่ระบบกรองใสและระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี ผลิตออกมาเป็นน�้าสะอาดและปลอดภัย สามารถ
กรองน�้าได้ถึง 500 ลิตรต่อชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้น�าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อไป

วันที่ 24 กันยายน 2562 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เข้ารับมอบรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�าปี พ.ศ. 2562 จัดโดยส�านักงานปลัดส�านักนายก
รัฐมนตรี โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกฯ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานท่ีผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บรกิารของศูนย์ราชการสะดวกฯ (ระดับพืน้ฐาน) โดยกรมฯ มีความมุง่มัน่ทีจ่ะให้การบริการประชาชนมคีวามสะดวก 
รวดเร็ว เข้าถงึง่าย อกีทัง้ยงัได้มกีารพฒันาการให้บรกิารประชาชนตามมาตรฐานการให้บรกิารของศนูย์ราชการสะดวกอย่างต่อเนือ่ง  
ณ ห้องประชุมปรินซ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  

วศ. มอบเครื่องกรองน�้าดื่มชุมชนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อผลิตน�้าสะอาดและปลอดภัย

วศ. รบัมอบโล่และตรารบัรองมาตรฐานการให้บรกิาร ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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19 ตุลาคม 2562 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อม 
คณะผู ้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี 
เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่ง 
เทคโนโลยีของไทย” เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ที่ทรงประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ท่ีช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่พสกนิกร และสร้าง 
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีวางพานพุ ่มและ
ถวายราชสักการะฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพระจอมเกล้า 
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กรุงเทพฯ

วศ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยี 
ของไทย” ประจ�าปี 2562

21 - 25 ตลุาคม 2562 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร น�าตวัอย่าง 
ผลงานจัดแสดงในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อาหาร และบริการ
ทดสอบวิเคราะห์รสชาติในตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม  
ผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสมโปรตีนไหม ผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางสมุนไพรผสมสารสกัดมะหาด รวมท้ังยังแนะน�า
ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงการให้บริการของศูนย์ฯ สามารถมาใช้ 
บริการได้ตรงตามความต้องการ ท้ังการส่งตัวอย่างสินค้า  
เพื่อวิเคราะห์ ทดสอบ การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกทางวิชาการ 
เพื่อพัฒนานวัตกรรม และยกระดับสินค ้าให ้มีคุณภาพ 
โดยผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อส่งผลให้สร้า ง
ความสามารถทางการแข่งขันได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของกลุ ่มหรือชุมชนได้
ในอนาคต ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยจังหวัดข่อนแก่น

วศ. น�าตัวอย่างผลงานอาหารและเครื่องส�าอางสมุนไพรจัดแสดงในจังหวัดขอนแก่นกระตุ้นการใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนาสินค้า
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19 – 20 พฤศจกิายน 2562 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดย ดร.ชินวฒัน์  
ทองชัช และคณะ เข้าร่วมการประชุม ASEAN FOOD TESTING  
LABORATORY ครั้งที่ 15 ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหาร 
ของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Food Reference  
Laboratory for Food Contact Materials, AFRL for FCM) เป้าหมาย 
เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
ด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียน การประชุมครั้งนี้องค์ประชุม 
ประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ  
และห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนในสาขาต่างๆ ณ  
สาธารณรัฐสิงคโปร์ การด�าเนินงานที่ส�าคัญในการประชุมคร้ังนี้ เพื่อ 
พิจารณากิจกรรมการด�าเนินงานของห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการ 
วิเคราะห์อาหารของอาเซียน การจัดท�าร่างเอกสารแนวทางปฏิบัติและ
เกณฑ์ก�าหนดทีเ่กีย่วข้องกบัห้องปฏบิตักิารอ้างองิด้านอาหารของอาเซยีน 
รวมถงึการจดัตัง้ห้องปฏบิติัการอ้างองิสาขาใหม่ เพือ่ควบคมุการวเิคราะห์
และทดสอบความปลอดภัยของสินค้าอาหาร และอ�านวยความสะดวก
ทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน และเป็นเวทีให้ประเทศสมาชิกที่ไม่ได้เป็น
ห้องปฏบิตักิารอ้างองิด้านอาหารของอาเซยีนรายงานการด�าเนนิกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความปลอดภัยในอาหาร

วศ. ในเวท ีASEAN FOOD TESTING LABORATORY เสรมิศักยภาพห้องปฎบิตักิารอ้างองิด้านอาหาร
ของอาเซียน

28 ตุลาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เร่งเสริมสร้างศักยภาพ
ความเข้มแข็งนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการของไทยตามมาตรฐาน
สากล โดยเปิดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อก�าหนด ISO/IEC 17025 : 2017 
มุ่งเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ที่จะส่งผลสร้างศักยภาพ 
ความเข้มแข็งให้แก่นกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบัิตกิาร โดยมนีางสาวจันทร์เพญ็  
ใจธรีภาพกุล และนางวรรณภา ตนัยนืยงค์ ข้าราชการบ�านาญ ได้ให้เกยีรต ิ
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซ่ึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 8 หัวข้อ  
ได้แก่ 1.ความเป็นมาของการรับรองห้องปฏิบัติการ 2.เปรียบเทียบ 
ข้อก�าหนด ISO/IEC 17025 : 2005 กับ ISO/IEC 17025 : 2017  
3.ข้อก�าหนดโครงสร้าง และข้อก�าหนดด้านทรัพยากร 4.แบบฝึกหัด 
ข้อก�าหนดโครงสร้างและข้อก�าหนดด้านทรัพยากร 5.ข้อก�าหนดด้าน 
กระบวนการ 6.แบบฝึกหัดข้อก�าหนดด้านกระบวนการ 7.ข้อก�าหนด 
ด้านระบบบริหาร และ 8.แบบฝึกหัดข้อก�าหนดด้านระบบบริหารและ 
ถาม-ตอบ โดยมนีกัวทิยาศาสตร์ เจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในห้องปฏิบัติการท้ังภาครัฐและเอกชน และผู้จะยื่นขอรับรองความ
สามารถห้องปฏบัิตกิาร เข้าร่วมฝึกอบรม จ�านวนกว่า 60 คน ณ ห้อง 320  
ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. เร่งเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการของไทยตามมาตรฐานสากล
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13 ธันวาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดสัมมนา “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อน 
นวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ “การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ระหว่าง 
ภาคการศึกษากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และนวัตกรรม ด้วย NQI”  
(Driving BCG Economy and Innovation with NQI) ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยภาคการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย  
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จ�านวนกว่า 300 คน ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  
กรุงเทพฯ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ หรือ National Quality Infrastructure : NQI เป็นระบบที่มีบทบาท 
ส�าคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแข่งขันด้วยคุณภาพ  
มาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่น ยอมรับสินค้า การช่วยยกระดับการผลิต ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
การส่งออกเป็นไปได้อย่างราบรืน่ ไม่มปัีญหาอปุสรรคทางการค้า ผลกัดนัให้เกดิการเจรญิเตบิโตของความสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก 
และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

วศ. จัดสัมมนา “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคล่ือนนวัตกรรมไทย 
สู่เชิงพาณิชย์”

21 – 22 พฤศจิกายน 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  
ส�านักเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแบบใหม่ :  
Molecular Gastronomy ระหว่างวันท่ี 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสุภัทราแลนด์ ต�าบลหนองละลอก อ�าเภอ 
บ้านค่าย จังหวัดระยอง ในหัวข้อการแปรรูปด้วยวิธีการแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็ว : Flash Frozen, การแปรรูปด้วยวิธีการท�าให้ 
อาหารสกุด้วยน�า้ร้อนภายใต้สภาวะสญุญากาศ : Sous-Vide, การแปรรปูด้วยวธิกีารขึน้รปูของเหลวโดยใช้เจลหุม้ : Spherification 
และการแปรรูปด้วยการขึ้นรูปของเหลวโดยใช้เจลหุ้ม : Reverse Spherification

วศ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหาร
แบบใหม่ : Molecular Gastronomy

DSS NEWS



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 37

16 ธันวาคม 2562 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และรักษาการรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานให้การต้อนรับ พล.ต สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อ�านวยการส�านักงานวิจัย 
และพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าประชุมหารือและศึกษาดูงานกลุ่มวัสดุข้ันสูงและเซรามิกสมัยใหม่  
และกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยการหารือมีเป้าหมายร่วมมือ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบกให้มีความพร้อมมีความทันสมัยบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง 
การแก้ปัญหาสามารถน�าผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ด้านการทหาร ช่วยพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพให้หน่วยงานภายในกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจส�าคัญต่างๆ ต่อไป

วศ. ร่วมมือส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก น�าผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใช้ 
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

วศ. กับแนวการตรวจประเมิน ด้านระบบการบริหารและวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

24 ธันวาคม 2562 นางสาวนสิากร จึงเจรญิธรรม อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เปิดสมัมนา “Harmonization of Assessor,  
TSC, LAC” มุ่งสร้างความเข้าใจร่วมกันในการด�าเนินงานตรวจประเมินในด้านระบบการบริหารและวิชาการให้เป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน มผู้ีเข้าร่วมสมัมนาประกอบด้วย ผูป้ระเมนิ คณะอนกุรรมการพจิารณารบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร และคณะกรรมการ 
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ จ�านวนกว่า 120 คน ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยส�านักบริหารและรับรอง 
ห้องปฏบิตักิาร ตระหนกัถงึความส�าคญัในกระบวนการให้การรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร ซึง่นอกเหนอืจากความสามารถและ 
ประสบการณ์การของผู้ประเมินแล้วการตรวจประเมินภายใต้ข้อก�าหนดเดียวกัน ด้วยวิธีและหลักการทางวิชาการท่ีเป็นมาตรฐาน 
เดียวกันเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะสร้างความเชือ่มัน่ในระบบการรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบ ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบ 
ความช�านาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จึงจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณา ท�าความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยน 
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐาน 
ทีก่�าหนด รวมทัง้ข้อก�าหนด กฎระเบยีบ และเง่ือนไขการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิารของหน่วยรบัรอง ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญของประเทศต่อไป
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9-11 มกราคม 2563  กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร จดักิจกรรม 
DSS : Think Green สอดรับ BCG Model ในงาน“ถนนสาย
วิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563” เป็นกิจกรรม
ในสถานีที่ 11 DSS : Think Green แต้มสี เติมฝัน ปันโลก
สีเขียว เน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนร่วมคิดรักษ์โลกสีเขียว 
ผ่านแนวคิด 3 R คือ Reduce Reuse และ Recycle รวมทั้ง 
กิจกรรมแต้มสี ที่ช่วยให้รู ้จักกรรมวิธีที่จะได้สีจากวัตถุดิบ
ธรรมชาต ิได้ทดลองย้อมสผ้ีาและระบายสด้ีวยตนเอง กระตุน้ให้
เด็กและเยาวชนเหน็คณุค่าทรพัยากรธรรมชาตริอบตวั และเกดิ
ความรักความเอาใจใส่ดแูลรกัษาโลกเริม่ด้วยสองมือ นอกจากนี้
ยงัได้มกีจิกรรมถามตอบปัญหาและเล่นเกมทีจ่ะช่วยให้ได้เข้าใจ
เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) รวมทั้งยังได้รู้จัก 
แหล่งค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็น Science e-book DSS  
ตลอดจนนิทรรศการความรู้ศาสตร์พระราชาในการอนุรักษ์ดิน  
ทีส่�าคญัยงัได้รับเกียรติจาก ดร.สวุทิย์ เมษินทรย์ี รฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ร่วมระบายสีธรรมชาติในสถานีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เพื่อจุดประกายนักวิทย์ฯ น้อยรักษ์โลกสีเขียว

กิจกรรม DSS : Think Green 

7 มกราคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบด ี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู ้บริหารและนักวิทยาศาสตร ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือการพัฒนาคุณภาพและ 
นวตักรรมด้านผลติภัณฑ์สิง่ทอ ร่วมกบั ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และ  
น.ส.สกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้แทน 
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
มทร.กรงุเทพฯ อาจารย์สาขาวชิาวศิวกรรมเคมสีิง่ทอ มทร.กรุงเทพฯ  
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 
นิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
การประชุมครัง้นี ้ได้ร่วมกันพจิารณาประเดน็ส�าคญัการน�าวทิยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้น 
ด้านพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอของชุมชน  
โดยการด�าเนนิงานท่ีผ่านมากรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ลงพืน้ทีจั่งหวดั 
สกลนครเพือ่น�า วทน. ช่วยพฒันาการผลิตผ้าทอของชมุชนให้มคุีณภาพ 
ได้รบัมาตรฐาน สามารถยกระดบัและสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผลติภณัฑ์ 
สิ่งทอของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงน�าเสนอจังหวัด 
สกลนครเป็นชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนที่สนใจน�าไปเป็นแนวทาง
ด�าเนินงานน�า วทน. พัฒนาคุณภาพสร้างนวัตกรรมสิ่งทอของชุมชน
ตนเองอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคตต่อไป

วศ. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จังหวัดสกลนคร พร้อมเสนอเป็นชุมชนต้นแบบ ปี 63
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14 มกราคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดประชุม
หารือการจัดท�าระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของ
ประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เป้าหมาย
เพือ่หาแนวทางการขบัเคลือ่น NQI ร่วมกนัตอบโจทย์ตามความ
ต้องการ NQI system integration เพื่อการพัฒนาประเทศ  
มผีูเ้ข้าร่วมประชมุจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้หน่วยงานภายใน
กระทรวง อว. และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส�านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ส�านักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยา 
แห่งชาต ิส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
แห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กรมการค้าภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต ิและกรมวทิยาศาสตร์ 
บริการ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว 
ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. ร่วมขับเคลื่อนระบบ NQI เพื่อการพัฒนาประเทศ
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29 มกราคม 2563 ดร.ลดา พันธ ์สุขุมธนา  
ผู ้อ�านวยการส�านักหอสมุดและศูนย ์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เปิดฝึกอบรม“เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชัน้ 3  
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
โดยเน้นเทคนิคการสบืค้นสารสนเทศทางวทิยาศาสตร์ฯ  
ทีเ่ป็นหนังสืออเิล็กทรอนกิส์ (e-Book) วารสารออนไลน์  
(e-journal) เทคนิคการสืบค้น มาตรฐาน (Standard)  
จากฐานข้อมูลออนไลน์ ช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
สามารถเข ้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร ์และ 
เทคโนโลยีได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน ์
อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมให้น�าสารสนเทศที่ได้จัดสรรไว้ใช้ 
ประโยชน์ได้สงูสดุ ผูใ้ช้สามารถพฒันาและน�าสารสนเทศ
ไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา การศึกษาค้นคว้า ทดสอบ 
วิจัยและพัฒนาที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศได้ต่อไป

วศ. เสริมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
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30 มกราคม 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่
ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการประชุมหารือความร่วมมือกับ ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู ้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบริการวิชาการ และคณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ 
เสริมศักยภาพนักศึกษา เพื่อตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรด้าน NQI ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ 
วศ. ร่วมมือ มอ. Kick-off พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบโปรตีนในถุงมือยางให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 คู่ขนานไปกับการพัฒนานักศึกษา มอ. ปีที่ 4 ในรูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) 
เพื่อ Up-skill การท�างานอย่างมืออาชีพให้กับบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kick-off เสริมศักยภาพบัณฑิต 
และบุคลากรด้าน NQI ในภูมิภาคตอนใต้ของประเทศ
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30 มกราคม 2563 ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 129 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดงานท�าบุญในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา  
129 ปี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ 
คณะผู้บริหารจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับ 

128 ปี ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของประเทศไทย 
ด้วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตั้งแต่การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองบริการ 
และผลิตภัณฑ์หลากหลายที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันของประชาชนชาวไทย ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัว เช่น อาหาร น�้าดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค  
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องส�าอาง ของเล่น สมุนไพร วัสดุก่อสร้าง ยาง กระดาษ พลาสติก แก้ว อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุทางการแพทย์  
สิง่แวดล้อม ไปจนถงึเทคโนโลยอีนาคตอย่างหุน่ยนต์และระบบเซน็เซอร์ รวมท้ังท�าการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยตีัง้แต่ระดบัชมุชน 
จนถึงระดับอุตสาหกรรม เป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน. และเป็น 1 ใน 4 หน่วยงานท่ีให้การรับรองห้องปฏิบัติการ 
ในด้านต่างๆ ของประเทศ

129 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ สืบสานต่อยอดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศไทยด้าน NQI



-212.pdf   2   7/22/2563 BE   11:22 AM


	วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 มกราคม 2563
	สารบัญ
	วศ. วันนี้
	บทความพิเศษ
	People in Focus
	Special guest
	สรรสาระ
	ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง ต่อยอดความเชื่อมั่นงานนวัตกรรมสู่อนาคต
	ผลิตภัณฑ์กะปิอัดก้อน ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค
	สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสได้จริงหรือ
	การสอบเทียบกล้องสำรวจ (The calibration of theodolites)
	การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Safety Determination of Novel Foods)
	เอกสารมาตรฐานในระบบ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

	Science สไตล์สนุก
	รอบรู้ รอบโลก
	ศัพท์วิทย์น่ารู้
	DSS NEWS

