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สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไดรับการยอมรับรวมกับองคกรภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ

(APLAC MRA) และการยอมรับรวมกับองคกรระหวางประเทศวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ

(ILAC MRA) ตอเน� องในรอบที่ 2 อีก 4 ป ถึงป พ.ศ. 2557

   สุดา  นันทวิทยา
 สาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตรบรกิาร 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการยอมรับรวมกับองคกร

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ (Asia Pacific 

Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition 

Arrangement, APLAC MRA) และการยอมรับรวมกับองคกรระหวาง

ประเทศวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ (International Laboratory 

Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, 

ILAC MRA) ตอเนื่องในรอบที่ 2 อีก 4 ป ถึงป พ.ศ. 2557 ในขอบขาย

การรับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553  

ในทีป่ระชมุ APLAC MRA Council ณ เมอืงโอซากา ประเทศญีปุ่น โดย

สาํนกัฯ ไดรับการยอมรบัรวม APLAC MRA ในขอบขายการรบัรองระบบ

งานหองปฏบิตักิารทดสอบ เปนครัง้แรก เมือ่วนัที ่ 22 พฤษภาคม 2549 

และตอมาไดรบัการยอมรบัรวม ILAC MRA ในขอบขายการรบัรองระบบ

งานหองปฏิบัติการทดสอบ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549  

 ในการประชมุประจาํปนี ้16
th
 APLAC General Assembly and 

Technical Meetings สํานักฯ ไดสงเจาหนาที่จํานวน 3 คนเขารวมการ

ประชุม ไดแก  

 1. นางดรุณี วัชราเรืองวิทย

  ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ

 2. นางสุดา นันทวิทยา

  หัวหนากลุมกํากับดูแลมาตรฐานหองปฏิบัติการ

 3. นางดุษฎี มั่นความดี

  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

 สํานักฯ ไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ APLAC ที่มีประโยชน

ตอกรมวิทยาศาสตรบริการ และการดําเนินงานของสํานักฯ ไดแก

 1. APLAC และ PTB จะรวมจดัการอบรมหลกัสตูร Enhanced 

Training of PT Expert (for PTP or Assessor) ซึ่งประกอบดวย 

workshops จํานวน 3 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ป โดย workshops

คร้ังแรกสํานักฯ รับเปนเจาภาพซึ่งจะจัดในประเทศไทยประมาณ

เดือนสิงหาคม 2554

 2. เจาหนาท่ีของสํานักฯ รับเปนผู รับผิดชอบการรวบรวม

ตัวอยางกรณีศึกษา (database of case studies) ใชสําหรับการอบรม

ผูประเมิน โดยมี working group ประกอบดวย 

 Suda Nantavithya DSS (Convenor), Thailand 

       Roxanne Robinson A2LA, USA  

       Regina Robertson NATA, Australia

      Llewellyn Richards IANZ, New Zealand

 3. เจาหนาท่ีของสํานักฯ นางสุดา นันทวิทยา ไดทําหนาที่เปน 

Secretary of APLAC Training Committee  ตอเนื่องเปนปที่ 2

 4. ในท่ีประชุม APLAC General Assembly มีหนวยรับรอง

จํานวน 7 ประเทศ ซึ่งรวมท้ังสํานักฯ ดวย ไดแสดงความจํานงจะย่ืน

ขอขยายขอบขาย APLAC MRA ในสาขาการรับรองผูจัดโปรแกรมการ

ทดสอบความชาํนาญหองปฏบิตักิาร เมือ่ APLAC พรอมขยายขอบขาย 

APLAC MRA ไปยงัการรบัรองการทดสอบความชํานาญหองปฏบิติัการ
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 กิจกรรมดี ๆ ของชาว วศ. ที่ขอนําเสนอในคราวน้ี 

เปนกิจกรรม เสวนา...ศุกร (สุข) กับ Science… ซึ่งในปงบประมาณ 2553 นี้ ไดจัดกิจกรรม

ทั้งหมด 8 ครั้ง โดยในแตละครั้งจะไดรับความรวมมืออยางดีจากสํานัก / โครงการตาง ๆ ของ วศ. เปนผู คัดเลือก

หัวขอเสวนาที่นาสนใจ และเปนประโยชน มานั่งพูดคุยที่บริเวณหนาหองประชุมชั้น 3 สํานักหอสมุดฯ

 เสวนา...ศุกร (สุข) กับ Science...นี้ เกิดขึ้นจากแนวความคิดของผูบริหารที่มีความตองการให

ชาว วศ. ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณในเร่ืองท่ีเปนประโยชนและนาสนใจ มาถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู

และเลาสูกันฟงในบรรยากาศสบาย ๆ ชวงบายวันศุกร พรอมกับการจิบกาแฟ โดยความถี่ในการจัด เดือนละ 1 ครั้ง หรือ

อาจมากกวา 1 ครั้ง

 สําหรับในเลมนี้ เรามีภาพการจัดเสวนา...ศุกร (สุข) กับ Science… ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 4
มานําเสนอ เปนการเรียกนํ้ายอย และสําหรับอีก 4 ครั้งที่เหลือ จะขอนําเสนอในเลมตอไป 

ÍÂ‹ÒÃÍªŒÒ !!! ä»ªÁÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡Ñ¹ä´ŒàÅÂ¤‹Ð   

 จากการเสวนาสรุปไดวา เทคนิคการถายภาพและการตัดแตงภาพ ตองคํานึงถึง 3 สวน ดังนี้ 

 1. Technical quality คุณภาพทางดานเทคนิค ขั้นตอนการปรับโฟกัส การตกแตง การลางอัดภาพ

 2. Composition องคประกอบ จากมุมมองของกลองและระยะความยาวของเลนส ความสมดุลและการวาง

องคประกอบของภาพ 

 3. Emotional Appeal ความดึงดูดสายตาและอารมณ สิ่งท่ีสําคัญสําหรับภาพท่ีดี ก็คือจะตองเปนภาพที่ดูแลว  

สมควรแกการจดจํา

ที่ขอนําเสนอในคราวน้ี ที่ขอนําเสนอในคราวน้ี ที่ขอนําเสนอในคราวน้ี 

   ครั้งที่ 1  “เทคโนโลยีแสงและเงา”
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 โดยภาพรวมของการเสวนา
เปนการนําเสนอเรื่องราวการเดินทางไปเมืองจางเจี่ยเจี้ย มณฑลหูหนาน 

ประเทศจีน และเนื่องจากผูบรรยายเปนคนกลัวความสูง กลัวที่แคบ

แตความสวยงามของภูมิประเทศ อากาศที่บริสุทธิ์ รวมทั้งเพ่ือน ๆ ผูรวม

เดินทาง ลวนเปนกําลังใจใหจิตใจเขมแข็งเอาชนะความกลัวตาง ๆ ไปได

   ครั้งที่ 2  “เสนทางธรรมชาติบําบัด (ใจ)”

 ประเด็นท่ีสรุปไดจากการเสวนา เปนเรื่องความปลอดภัยในการบริโภค

อาหาร มีหลักสําคัญอยู 5 ประการ คือ

 1. การรักษาความสะอาด อุปกรณประกอบอาหาร วัตถุดิบที่ใช ตลอดจน

บุคคลผูปรุงอาหาร

 2. การแยกระหวางอาหารดิบและอาหารสุก ไมวางหรือเก็บในที่เดียวกัน

 3. การปรุงอาหารใหสุกทั่ว ใชอุณหภูมิไมตํ่ากวา 70 องศาเซลเซียส

ในการปรุงอาหาร

 4. การเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม

 5. การใชนํ้าและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร

   ครั้งที่ 3 “Safe Food for Good Life - กินดีมีสุข”

 วิทยากรไดกลาวถึงแนวคิดและประสบการณในการยื่นขอจดสิทธิบัตร 

และการประดิษฐท่ีสามารถขอรับสิทธิบัตรได จะตองประกอบดวยลักษณะ

ดังนี้

 1. เปนการประดิษฐขึ้นใหม

 2. เปนการประดิษฐที่มีขั้นตอนการประดิษฐสูงขึ้น

 3. เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม

 สําหรับผูที่สนใจอยากเปนนักประดิษฐตองอาน ศึกษา และคนความาก

ในการขอจดสิทธิบัตรนั้น นอกจากนี้วิทยากรไดยกตัวอยางเพื่อใหขอสังเกต

วาหากการประดิษฐอยูในขอบเขตเดียวกันแตคนละเงื่อนไข

ครั้งที่ 4 “สิ่งที่ควรรู...กอนจดสิทธิบัตร”

àÃ×èÍ§ÃÒÇ¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨¢Í§àÊÇ¹Ò...ÈØ¡Ã� (ÊØ¢) ¡Ñº Science... 
 äÁ‹ä´ŒÁÕá¤‹ 4 ¤ÃÑé§ ·Õè¹íÒàÊ¹Í¹Õé ÂÑ§ÁÕãËŒµÔ´µÒÁ¡Ñ¹ã¹àÅ‹ÁË¹ŒÒÍÕ¡´ŒÇÂ

¤ÃÑé§¹Õé!!! µŒÍ§ÅÒä»¡‹Í¹ ...ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð...
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วศ. สรางมูลคาเพิ่มแกสินคาเกษตร

ขาว ผลไมและพืชสมุนไพร

วรรณดี  มหรรณพกุล       

 ประเทศไทยมผีลผลติทางการเกษตรทีห่ลากหลายซึง่เอือ้ตอการแปรรปูเปนผลติภณัฑ ภาครฐัจงึมแีนวนโยบายทีจ่ะสงเสรมิให

เกดิเกษตรอตุสาหกรรม โดยมเีปาหมายแกปญหาสนิคาเกษตรท่ีมรีาคาตกต่าํ ประเทศไทยเปนผูผลติขาวรายใหญ นอกจากนีม้กีารปลกู

พืชเศรษฐกิจ และผักหลากหลายชนิด กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) โดยสํานักเทคโนโลยีชุมชน มีภารกิจหนึ่งคือ การวิจัยพัฒนา

ผลติภณัฑใหม หรอืเทคโนโลยกีารผลติใหม โดยมผีลงานวจิยัทางดานการแปรรปูอาหาร เพ� อสรางมลูคาเพิม่แกสนิคาเกษตร เชน ขาว  

ผลไม ผักและพืชสมุนไพร และถายทอดเทคโนโลยีเพ� อแกไขปญหาใหแกชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( SMEs) และ

เพ� อสนบัสนนุเทคโนโลยกีารแปรรปูอาหาร ใหแกภาคการผลติในระดบัอตุสาหกรรมดวย และผลงานวจิยัไดถายทอดสูภาคการผลติเพ� อ

การสรางรายได และสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตัวอยางผลงานเทคโนโลยีอาหารที่นําไปสูผลสําเร็จเชิงพาณิชย

การแปรรูปขาวและธัญชาติ

 1. กลุมอาชพีสหกรณอษุางาดาํ ต.หนองเตาเหลก็ อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี 

รบัถายทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูขาว ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี 19-21 

สิงหาคม 2551

        ไดนําองคความรูการทําขาวกลองงอก การผลิตนมถ่ัวเหลือง

ไปใชแปรรปูผลติภณัฑในเชงิพาณชิย เชน เคร� องด� มขาวกลองงอก เคร� องด� ม

น้ํานมถั่วเหลืองผงสูตรตาง ๆ ทําใหผลิตภัณฑดังกลาวไดรับเคร� องหมาย อย. 

และ มผช.

 2. โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3 เตางอย จ. สกลนคร

กรมวทิยาศาสตรบรกิาร รวมกบั สถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยันครพนม 

ถายทอดองคความรู เทคโนโลยกีารผลติอาหารสาํเรจ็รปูบรรจกุระปอง(ขาวหอม

มะลิ ขาวเสริมสุขภาพ และขาวกลองงอก)  ใหแก โรงงานหลวงอาหาร

สําเร็จรูปที่ 3 เตางอย จ. สกลนคร เม� อ 27-29 เมษายน 2552 และ บริษัท

ดอยคําผลิตภัณฑอาหารจํากัด ไดมีแผนการผลิตเพ� อสงออกในช� อการคาวา 

U-RICE ขณะนีอ้ยูในระหวางการกอสรางขยายโรงงานการผลติ และมเีปาหมาย

จะดําเนินการผลิตในป 2554
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 3. ถายทอดในโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแปรรูป

ขาวหอมนิล การผลิตขาวกลองงอก และขาวเคลือบสมุนไพร ใหแก “หมูบาน

ขาวหอมนิล” ตําบลไผจําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง  วันท่ี 13–14 

กรกฎาคม และ  29–30 กรกฎาคม  2553 และถายทอดเทคโนโลยีใหแกหมูบาน

ในตําบลผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 ธันวาคม 2552 

การแปรรูปผลไม  และพืชสมุนไพร

 - ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกลวยเล็บมือนาง ในโครงการหมูบาน

วิทยาศาสตรฯ “หมูบานผลิตภัณฑกลวยแปรรูป” อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2553

    - ในป 2553 ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสตรอเบอรร่ี ผลหมอน 

ขาวโพด สมโอ เนื้อปลา ล้ินจี่ สับปะรด ทุเรียน ในพื้นที่หลายจังหวัด ตามที่

รองขอการสนับสนุนเทคโนโลยี

วันที่ หลักสูตรการแปรรูป สถานที่

25 - 27 ม.ค. 53 สตรอเบอรรี่  และผลหมอน หอประชุม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

4 - 5 ก.พ. 53 สมโอ และเนื้อปลา บานทาขาวโพด  จ. ชัยนาท

25 - 26  มี.ค. 53 ลิ้นจี่ และเนื้อปลา ศูนยเรียนรู อ.บางคนที จ. สมุทรสงคราม

10 - 11  มิ.ย. 53 ผลหมอน อ. เมือง จ. อุตรดิตถ

17 - 18 มิ.ย. 53 ทุเรียน  สม และพุทรา อบต. หวยออ จ. แพร

24 -25 มิ.ย. 53 สับปะรด อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
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กนิษฐ  ตะปะสา

 เม� อวันท่ี 8 กันยายน 2553 ท่ีผานมา กรมวิทยาศาสตร

บรกิารไดแถลงขาวเปดตวั “ศนูยเชีย่วชาญดานแกว” แหงแรกใน

อาเซียนขึ้น  เพ� อดําเนินงานใหบริการวิเคราะหทดสอบ  วิจัยและ

พัฒนา ใหคําปรึกษาทางวิชาการและการฝกอบรม แกภาค

อุตสาหกรรมแกวและกระจกอยางครบวงจร  ศูนยเชี่ยวชาญดาน

แกวไดพัฒนามาตั้งแตป 2549 โดยเริ่มตนจากโครงการพัฒนา

หองปฏิบัติการแกวและกระจกที่ไดขยายศักยภาพการใหบริการ

ที่ผานมามีลูกคาและผูประกอบการมาใชบริการเพิ่มขึ้นอยาง

ต่อเนื่องในทุกด้านที่ให้บริการ จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ    

 สิ่งสําคัญที่สุดในการยกระดับเปนศูนยเชี่ยวชาญฯ คือ

การพัฒนาสมรรถนะทางดานวิชาการของบุคลากร  ไดสนับสนุน

บุคลากรในการฝกอบรมหลักสูตรทางวิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศอยางตอเน� อง ลาสุดทางศูนยฯ ไดสงกระผมไปฝก

อบรมใน Summer school หลักสูตร “Second Workshop for 

New Researchers in Glass Science and Technology,  Glass 

– The Fourth State of Matter?” ณ เมอืง Montpellier ประเทศ

สาธารณรฐัฝรัง่เศส ระหวางวนัที ่26 - 30  กรกฎาคม พ.ศ. 2553  

จัดโดย International Committee on Glass หรือ ICG ซึ่งเปน

องคกรทางวชิาการดาน Glass Science and Technology ระดบั

นานาชาติ ทําหนาที่จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (technical 

committee:TC) ในดานตาง ๆ  และกาํหนดทศิทางการดาํเนนิงาน

วจิยัและพฒันาดานเทคโนโลยวีสัดแุกว  ซึง่ทางศนูยฯ เปนสมาชกิ 

ICG  ในนามประเทศไทย  และอยูใน TC02 Chemical Durability 

& Analysis Summer school ของ ICG ครั้งนี้จัดเปนคร้ังท่ี 2 

โดยมีวัตถุประสงคใหนักวิจัยหรือนักศึกษาปริญญาเอกไดเรียนรู

ความรูพื้นฐานที่สําคัญของ Glass Science and Technology 

จากผูเชีย่วชาญทัง้จากมหาวทิยาลยัและอตุสาหกรรมจากประเทศ

ในทวีปยุโรป โดยจัดขึ้นที่ Montpellier University II ซึ่ง

เปนมหาวทิยาลยัทีม่ชี� อเสยีงทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

อยางมากแหงหนึ่งของฝรั่งเศส  หัวขอการฝกอบรมครอบคลุม

หลายดาน เชน Bioactive glasses เทคนิคการวิเคราะหพ้ืนผิวแกว  

การวิเคราะหโครงสรางของแกวโดยใชเทคนิคการสั่นสะเทือน

ของอะตอม การทนทานตอสารเคมี (Chemical durability)

Glass ceramic sealants การใชขอมูลทางเทอรโมไดนามิกส

หาความสัมพันธของโครงสรางของแกวกับองคประกอบทางเคมี  

พฤติกรรมการแตกราวของแกว เทคนิคการสราง Special glass  

เปนตน   

 เพ� อฝกการแกปญหาอยางมหีลกัวชิา ทางผูจดัไดแบงกลุม

ผูอบรมตามงานที่แตละคนกําลังศึกษาและสนใจ ให โจทยแตละ

กลุมไปแกปญหาและนําเสนอตอผูอบรมและอาจารย  กลุมของ

กระผมไดรับโจทยวา ถาโรงงานผลิตแกวโซดาไลมไมสามารถ

จัดหา Na
2
CO

3
 (Soda ash) มาใช ในสวนผสมวัตถุดิบ (batch) ได 

ควรหาวัตถุใดมาใชแทน? ซึ่งปญหาไดเกิดขึ้นจริงกับบริษัทแกว

ช� อดังในประเทศอิตาลีและประเทศไทยในอดีต ทางกลุมไดระดม

สมองและหาขอมูลดานสมบัติ ราคา แหลงวัตถุดิบ ของ NaCl, 

K
2
CO

3
, Na

2
SO

3
 และนาํมาเปรยีบเทยีบ  ไดขอสรปุวาใช  K

2
CO

3
 

แทนโดยไดนาํเสนอเหตผุลในการเลอืกใช  ถงึแมขอมลูทีนํ่าเสนอ

ไมไดเปนขอมลูเชงิลกึ  แตก็ไดหลกัการคดิวเิคราะหในการแกปญหา  

หลังจากการฝกอบรมครั้งนี้นอกจากความรูที่ไดแลว ยังไดรูจักกับ

คนในวงการวิจัยดานแกวอีกมากมาย ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษา

ปริญญาเอกท่ีทํางานวิจัยในตางประเทศ นับเปนโอกาสที่ดี

ในการสรางเครือขายดานงานวิจัยของศูนยแกวฯ ตอไป

                                        Summer School ´ŒÒ¹á¡ŒÇ
³ »ÃÐà·È½ÃÑè§àÈÊ
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อรทัย  ลีลาพจนาพร

             

 สวสัดคีะทานทีเ่คารพทกุทาน เวลาผานไปอยางรวดเรว็ชัว่พรบิตา  เดอืนนีเ้ปนเดอืน

ที ่2 ของปใหมแลว  กมุภาพนัธเปนเดอืนแหงความสขุ สําหรับหนุมสาว วยัสดใส วยัทํางาน 

บางทานก็จะไดของกํานัลเปน  กุหลาบแดงชองาม  ช็อคโกแลตหอมอรอย   

 ในฐานะที่สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ มีหนาที่รับผิดชอบ

การจัดฝกอบรม เพ� อเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ และเพิ่มศักยภาพ ใหนักวิทยาศาสตร

ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ผูควบคุมคุณภาพ และผูที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร ชวงเดือนกุมภาพันธ และมีนาคมนี้ สํานักพัฒนาศักยภาพฯ ขอเสนอ

หลักสูตรที่เหมาะสําหรับทานดังนี้

 เริ่มตนดวยหลักสูตร “เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ทางอาหาร” วันที่ 1-3

ก.พ. 54 แลวตอดวย การฝกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนหองปฏิบัติการที่ขอ

การรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/ IEC 17025 โดยเฉพาะ คือ

  หลักสูตร “ขอกําหนด ISO/ IEC 17025” กําหนดฝกอบรม วันที่ 8-9 ก.พ. 54  

  หลักสูตร “เทคนิคการเตรียมสารละลาย”  วันที่ 10-11 ก.พ. 54  

  หลกัสตูร “การจดัทาํเอกสารในระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO/ IEC 17025” 

กําหนดฝกอบรม วันที่ 15-16 ก.พ. 54 

  หลักสูตร “การใช AAS ในงานวิเคราะหทดสอบ” อบรม วันที่ 22 - 25 ก.พ. 54

 ในเดือนมีนาคม จะมีหลักสูตรที่มุงพัฒนาดานการวิเคราะหทดสอบ คือหลักสูตร

การสอบเทียบเคร� องมือวัดอุณหภูมิ, ความไมแน�นอนของการวัดทางการสอบเทียบ และ

ทางจลุชวีวทิยา, การใชสถิติสาํหรับงานวเิคราะหทดสอบ และเทคนคิการสบืคนสารสนเทศ

จากวารสารฯ ซึ่งทานสามารถสอบถามไดที่ 0 2201 7452 / e-mail : kpanya@dss.go.th

 นอกจากชดุหลกัสตูรระยะสัน้ดงักลาวขางตนแลว สาํนกัพฒันาศกัยภาพฯ ขอเสนอ 

หลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูที่ประสงคจะพัฒนาตนเอง สูการเปนนักวิเคราะหมืออาชีพ

ที่แทจริง หรือผูที่สนใจยกระดับฝมือการวิเคราะหทดสอบไปสูระดับที่เปนที่ยอมรับ

ตามมาตรฐานสากล 2 สาขา คือ สาขาเคมี และสาขาจุลชีววิทยา ซึ่งเปดรับสมัครแลว 

 หลกัสตูรนกัวเิคราะหมอือาชพีสาขาเคม ีฝกอบรมตัง้แตวันท่ี 1 มี.ค. – 2 ส.ค. 2554 

สนใจสอบถามที่คุณเบญจพร / คุณปวิน 0 2201  7435 Email : pawin @dss.go.th

 หลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา (อาหาร) จะเร่ิมตนเดือน

พฤษภาคม หลักสูตรนี้ฝกอบรมเฉพาะ วันพุธ – วันศุกร ระหวาง 10 พ.ค. ถึง 1 ก.ค. 54  

โดยสาขาจุลชีววิทยา แบงเปน 2 ชุดวิชา ที่ทานสามารถเลือกชุดใดชุดหนึ่ง

หรือเลือกทั้ง 2 ชุดวิชา หลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพสาขาจุลชีววิทยานี้ สอนโดย

วิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ที่ทานสามารถนําความรูไปใชไดจริง ขอเชิญสมัครดวน

ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ติดตอสอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0 2201 7436  –  7 หรือ

http://blpd.dss.go.th/micro หรือ oratai@dss.go.th

 



8
จดหมายขาว วศ.DSS Newsletter จดหมายขาว วศ.

ÊÑÁÁ¹ÒàÃ×èÍ§
 

  จากการที่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ไดมีการควบคุมการใชสารเคมีของสหภาพยุโรป  โดยใช

ระเบียบ REACH  (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ซึ่งเปน

กฎระเบียบของประชาคมยุโรปวาดวยสารเคมีและการใชประโยชนจากสารเคมีอยางปลอดภัย ที่เกี่ยวของ

กบัการจดทะเบยีนสารเคม ี(Registration)  การตรวจสอบและประเมนิรายงานศกึษาถงึอนัตรายและความ

เสีย่งในการผลิตและใชสารเคมี (Evaluation)  การขออนุญาตผลิตหรอืใชสารเคมีที่เปนอันตรายมากโดยมี

เง� อนไข (Authorization) และการจาํกดั(Restriction) การผลติ การจาํหน�ายหรือใชสารเคมท่ีีมอีนัตรายมาก   

การควบคมุการใชสารเคมนีีท้าํใหเกดิผลกระทบตอผูประกอบการทีอ่ยูในและนอกกลุมประเทศสหภาพยโุรป 

โดยเฉพาะผูที่นําสินคาเขาไปขายในสหภาพยุโรป มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบ REACH ซึ่งผูนําเขา

สินคายอมตองการขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีในตัวสินคาและการประเมินความเสี่ยงจากผูขายดวย

ผูสงสินคาเขาไปขายในตลาดยุโรปจึงมีหนาที่ที่จะตองหาขอมูลใหกับคูคา 

 ดังนั้น กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดทําขอตกลงความรวมมือกับ United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO) ในการตรวจสอบสารเคมีตามระเบียบ REACH เพ� อเปนการชวย

เหลือผูประกอบการของไทยในการสงสินคาเขาไปยังสหภาพยุโรป ในผลิตภัณฑประเภทของเลน และวัสดุ

สัมผัสอาหาร โดยไดมีการจัดฝกอบรมใหกับนักวิทยาศาสตรของกรมวิทยาศาสตรบริการในหัวขอเร� อง 

“Analysis of Allergenic Fragrances in Toys and Bisphenol - A in Food Packaging and Toy” 

ขึ้นในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2553 เชิญ Dr.Thomas Gude  ผูเชี่ยวชาญจาก UNIDO มาเปนวิทยากร

หวัขอการสมัมนาไดพดูถงึมาตรฐานที่ใชวเิคราะหทดสอบและปรมิาณต่าํสดุทีส่ามารถใหมไีดของสารจาํพวก 

Allergenic Fragrances ในของเลน และ Bisphenol – A ในของเลนและวัสดุสัมผัสอาหาร รวมถึงมีการ

ฝกภาคปฏิบัติในการวเิคราะหทดสอบหาปริมาณสารดังกลาว เพ� อพัฒนาศักยภาพของนักวทิยาศาสตรของ

กรมวิทยาศาสตรบริการ ใหสามารถวิเคราะหทดสอบ รวมถึงเปดใหบริการการหาปริมาณสารจําพวก 

Allergenic Fragrances ในของเลน และ Bisphenol – A ในของเลนและวัสดุสัมผัสอาหาร ไดอยาง

ถูกตองแมนยํา และเปนที่น�าเช� อถือ

จิรสา  กรงกรด, มาณพ  สิทธิเดช        

“Analysis of Allergenic Fragrances in Toys 
and Bisphenol - A in Food Packaging and Toy”    and Bisphenol - A in Food Packaging and Toyand Bisphenol - A in Food Packaging and Toy

““Analysis of Allergenic Fragrances in Toys Analysis of Allergenic Fragrances in Toys Analysis of Allergenic Fragrances in Toys 
and Bisphenol - A in Food Packaging and Toyand Bisphenol - A in Food Packaging and Toy”  ”  
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 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ที่ผานมา ไดไปรวมงาน NSTDA Investor Day

ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดย สวทช. งานเร่ิมลงทะเบียนเวลา 11.30 น. 

พอถึงเวลาประมาณเที่ยงกวา  ๆ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ไดเดินทางมาถึงและกลาวเปดงานพรอมบรรยายพิเศษเรื่อง 

“ยุทธศาสตรของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 10 ป ขางหนา” มีตอนหนึ่งที่

ทานกลาววาอยากใหผลงานวิจัยไดออกจากห้ิงไปสูหาง และในปตอ ๆ ไปจะใหหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร  ฯ ไดมีโอกาสนําผลงานวิจัยของตนเองมานําเสนอรวมกับ

สวทช.ดวย

 หลังจากที่ทานรัฐมนตรีฯ บรรยายจบลง ไดมีการเสิรฟอาหารสไตลยุโรปเมนูอาหาร

ประกอบดวย ซุปครีมปูเสิรฟกับครูตองกระเทียมโหระพา ปลากะพงขาวหมักเคร� องเทศ

ซอสพริกหวาน เคกบลเูบอรรีช่สี และชาหรอืกาแฟ ตอจากนัน้มกีารนาํเสนอผลงานวจิยัเดน

บนเวทีที่ สวทช.เลือกมานําเสนอจํานวน 5 เร� อง จากจํานวนผลงานวิจัยที่นํามาแสดง

ตามบูธ ประมาณ 30 เร� อง คือ

 1. Aqua  -  RAS ระบบหมุนเวียนน้ําเพ� อการเลี้ยงสัตวน้ํา (Biotech)

 2.  CephSmile V2 ระบบจําลองใบหนาหลังการจัดฟนและวางแผนการจัดฟน 

(Nectech)

 3. G  -  Rock เม็ดมวลเบาสังเคราะห (Mtech)

 4. Nano silk conditioner  น้ํายานาโนสําหรับผาไหม (Nanotech)

 5. K9 Diagnostic Kit  -  MDR ชุดตรวจการแพยาของสุนัข (Biotech)

 หลงัจากนาํเสนอผลงานโดยนกัวจิยัจบลง ไดมกีารโหวตวาเร� องใดท่ีนาํเสนอผลงาน

ไดดีที่สุด และเร� องใดที่มีศักยภาพในการลงทุนไดมากท่ีสุด ดวยการแจกการดลงคะแนน

ใหผู โหวตกดตัวเลขที่ตนเองตองการโหวต ซึ่งสามารถประมวลผลไดทันทีที่การโหวต

เสร็จสิ้นลง ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เร� องท่ีไดรับการโหวตวานําเสนอ

ผลงานไดดีที่สุดคือเร� องที่ 5 (ชุดตรวจการแพยาของสุนัข) สวนเร� องท่ีไดรับการโหวตวามี

ศักยภาพในการลงทุนไดมากที่สุดคือเร� องที่ 3 (เม็ดมวลเบาสังเคราะห)

 การจัดงานครั้งน้ีนับวาเปนโอกาสอันดีท่ีผูประกอบการอุตสาหกรรม นักลงทุน

และนักวิจัย ไดมีโอกาสเจรจาทางธุรกิจกันแบบตัวตอตัว (One  -  on  -  one Matching) และ

เปนการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชนอีกรูปแบบหนึ่งดวย

§Ò¹ Investor Day 
เปรมใจ   อรรถกิจการคา

 เม็ดมวลเบาสังเคราะห  

 ชุดตรวจการแพยาของสุนัข
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 ในวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2553  สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของประเทศไทย เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการมาตรวิทยาประจําปของ

องคกรภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 26 (26
th
 APMP General Assembly & Related Meetings) ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี กิจกรรม

สําคัญ เชน Workshops, APMP DEC Meeting,  TC Meetings, APMP Symposium และ APMP General Assembly

 Asia Pacific Metrology Programme  หรือ  APMP เปนองคกรมาตรวิทยาระดับภูมิภาคที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรวิทยา

ระหวางประเทศ (International Committee for Weights and Measures : CIPM) โดยสมาชิกคือประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก

มีสมาชิกสามัญ (Full Members) จํานวน 23 ประเทศ และสมาชิกสมทบ (Associate Members) จํานวน 5 ประเทศ องคกรฯ มีวัตถุประสงค

เพ� อพัฒนาขีดความสามารถดานมาตรวิทยา (Metrological Capabilities) ในกลุมประเทศสมาชิก

 ในโอกาสท่ี APMP จัดการประชุมในประเทศไทยครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตรบริการไดสงผูแทนจาก โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ เคมีและ

ฟสิกสและวิศวกรรม สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ เขารวมประชุม เพ� อติดตามความกาวหนาของระบบมาตรวิทยาสากลในหลายสาขา

มุมมองของนานาชาติ เพ� อเรียนรูการยกระดับความสามารถดานมาตรวิทยาเคมี และเพ� อแลกเปลี่ยนประสบการณของผูเชี่ยวชาญจากนานาประเทศ 

จะทาํใหเขาใจความสาํคญัของระบบมาตรวทิยาทีม่ตีอการคาระหวางประเทศ ซึง่เปนประโยชนอยางยิง่ทีจ่ะนาํมาสูการพฒันาระบบงานดานมาตรวทิยา

ของกรมวิทยาศาสตรบริการตอไป  

 ในการประชุม TCQM ผูอํานวยการโครงการวิทยาศาสตรชีวภาพไดนําเสนอกิจกรรมการจัดเปรียบเทียบผลการวัด Bisphenol A เพ� อ

ผลักดันใหประเทศสมาชิกเห็นประโยชนและรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ ของการทดสอบดานวัสดุสัมผัสอาหาร  ซึ่งตองประสานความรวมมือกับ

สถาบันมาตรวิทยาและดําเนินการเพิ่มเติม เพ� อนําเสนอในการประชุม APMP 2011 ที่จะจัดขึ้นในป พ.ศ. 2555 ณ ประเทศญี่ปุน

สําหรับรายละเอียดและขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดจาก http://www.apmpweb.org/ และ

http://www.nimt.or.th/nimt/Announcement/index.php?

menuName=news_detail&menuNameOld=&type=hotissue&NewsId=239

 ในวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2553  สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของประเทศไทย เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการมาตรวิทยาประจําปของ

26
th
 APMP General Assembly & Related Meetings26

th
 APMP General Assembly & Related Meetings

กรมวิทยาศาสตรบริการเขารวมการประชุม

Members of APMP, 2010 บังอร  บุญชู
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อานตอหนา 12 ➤ ➤

ชลัย  ศรีสุข

กรมวิทยาศาสตรบริการ
กับการติดตามผลการถายทอดเทคโนโลยี

 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) โดยสํานักเทคโนโลยีชุมชน มีภารกิจสําคัญในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ เพ� อลด

ตนทุนการผลิต เพิ่มมูลคาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน โดยการนําเทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัยพัฒนาถายทอดสูภาคการผลิต

ในรูปแบบของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหแกผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs วิสาหกิจชุมชน และชุมชน โดยมีเปาประสงคใหผูรับ

การถายทอดสามารถนําองคความรูที่ ไดรับจากการถายทอดไปใชประโยชนสนับสนุนใหเกิดการสรางงาน สรางรายได และสงเสริมการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงไดดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 ที่ผานมา ภารกิจสําคัญที่ตามมา คือติดตามผลวามีการนําเทคโนโลยีที่ถายทอด

ไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2553 ผูบริหารของ วศ. ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

นางสาวอุราวรรณ อุนแกว ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดนําเจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ สํานักงบประมาณ

เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการถายทอดเทคโนโลยีของ วศ.  

 วันแรก  ของการเดนิทางไดเขาเยีย่มชมการดาํเนนิงานของกลุมอาชพีสหกรณอษุางาดาํ  ตาํบลหนองเตาเหลก็  อาํเภอเมอืง  จงัหวดั

อุดรธานี ซึ่งนําองคความรูการทําขาวกลองงอก การผลิตนมถั่วเหลืองผงไปตอยอดการผลิตเชิงพาณิชย ปจจุบันผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ

ดังกลาว ไดรับการรับรองคุณภาพเคร� องหมาย อย. และ มผช. สามารถทํารายได ใหสมาชิกกลุมฯ อยางมั่นคง และในชวงบายเดินทางตอไปยังกลุม

สมุนไพรบานคงหมากหลอด ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งไดนําองคความรูท่ีไดรับการถายทอดมาผลิตเคร� องด� มสมุนไพร

กึง่สาํเรจ็รปูและลกูประคบสมนุไพรจาํหน�ายสรางรายได ใหกบัสมาชกิของกลุม เม� อเสรจ็สิน้ภารกจิตดิตามผลงานทกุคนมคีวามสุขที่ไดเหน็ผลงานวจิยั

พัฒนาของหน�วยงาน มีการนําไปใชประโยชนสรางรายไดและกอใหเกิดความผาสุกใหกับคนในชุมชน

 

พัฒนาของหน�วยงาน มีการนําไปใชประโยชนสรางรายไดและกอใหเกิดความผาสุกใหกับคนในชุมชน

 วันที่สอง  คณะเจาหนาทีฯ่ ไดเขารวมประชมุกับนายอําเภอเซกา นายกองคการบริหารสวนตาํบลทากกแดง อาํเภอเซกา จงัหวดัหนองคาย  

และชาวบานในพื้นท่ี เพ� อรับทราบปญหาอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและการผลิตเคร� องกรองน้ํามาใช ซึ่ง วศ. รวมกับ

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เขาไปถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารกรองและเคร� องกรองน้ํา โดยใหผูเขารับการอบรมไดปฏิบัติ

ดวยตัวเอง เพ� อสรางวิทยากรในพื้นที่ใหสามารถถายทอดตอใหคนในพื้นที่ และองคการบริหารสวนตําบลทากกแดงไดนําองคความรูไปตอยอด

จัดฝกอบรมใหคนในชุมชนอยางตอเน� อง ปจจุบันมีครัวเรือนที่ผานการฝกอบรมและมีเคร� องกรองน้ําไว ใช ในครัวเรือน จํานวน 269 ครัวเรือน

จาก 1,506 ครัวเรือน คิดเปนจํานวนรอยละ 17.86 ของครัวเรือนทั้งหมด ถือเปนความสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยีที่สามารถทําใหประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีน้ําใสสะอาดที่เพียงพอตอการอุปโภคบริโภค ลดคาใชจายในครัวเรือน และยังสรางวิทยากรในพื้นที่ที่สามารถสรางเครือขาย

การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนอ� น ๆ นับวาเปนการใชงบประมาณที่ใหผลตอบแทนอยางคุมคาที่สุด ชวงบายคณะของเราเขาเยี่ยมชมการดําเนินงาน

ของศนูยศลิปาชพีบานกดุนาขาม ตาํบลเจรญิศลิป อาํเภอเจรญิศลิป จงัหวดัสกลนคร ซึง่เปนศนูยศลิปาชพีหนึง่ในเจด็ศนูยที ่วศ. เขาไปใหการสนับสนุน 
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ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
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ปณ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งตีพิมพ

กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค : 1. เผยแพรกิจกรรมและผลงานของกรมฯ 2. เผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกลุมเปาหมาย ไดแก 

ผูประกอบการ หนวยราชการ เอกชน สถานศึกษา และผูสนใจทั่วไป 3. เปนสื่อกลางระหวางกรมฯ กับกลุมเปาหมาย
กองบรรณาธิการ : นางดรุณี  วัชราเรืองวิทย   นางสาวลดา  พันธสุขุมธนา   นางวรรณดี  มหรรณพกุล   นางจันทรัตน  วรสรรพวิทย

นางสาวอรทัย  ลีลาพจนาพร   นางสาวอุดมลักษณ  เวียนงาม   นางสาวสุภาพร  โควนฤมิตร   นางเทพีวรรณ  จิตรวัชรโกมล
นายเทพวิทูรย  ทองศรี   นางสุพรรณี  เทพอรุณรัตน   นางธารทิพย  เกิดในมงคล   นางวลัยพร  รมรื่น

ภาพ : นางสาววิไลวรรณ  สะตะมณี   นายไกรวุฒิ  อินนุพัฒน   พิสูจนอักษร : นางสุกาญดา  มีฟก
จัดทําโดย :  ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม  โทร. 0 2201 7097 - 8   โทรสาร 0 2201 7470  

www.dss.go.th

ตอจากหนา 11 ▼ ▼

เคร� องมือ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และการถายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สมาชิกของศูนยศิลปาชีพฯ  

สามารถนําองคความรูที่ ไดรับการถายทอดไปประยุกตและพัฒนาตอยอดไดผลิตภัณฑ

รูปแบบใหมที่สวยงาม ตอบสนองความตองการของผูซื้อ ทําใหมียอดจําหน�ายเพิ่มรายได

ใหแกศูนยศิลปาชีพฯ แหงนี้ไมนอยกวารอยละ 10 ตอป

 วันที่สาม  ของการเดินทาง  คณะเจาหนาท่ีฯ  เยี่ยมชมการดําเนินงานแปรรูป

ผลิตผลทางการเกษตรของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3 (เตางอย) ตําบลเตางอย

อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปในโครงการพระราชดําริ 

ซึ่ง วศ. รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม  ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

อาหารสําเร็จรูปบรรจุกระปอง เชน ขาวหอมมะลิ ขาวเสริมสุขภาพ และขาวกลองงอก ใหกับ

โรงงานฯ  และปจจบุนับรษิทั ดอยคาํผลติภณัฑอาหาร จํากัด ไดมแีผนการผลติเพือ่การสงออก

ในชื่อการคาวา  U-RICE 

 วันที่สี่  คณะเจาหนาทีฯ่  เขาเยีย่มชมการดาํเนนิงานการผลติถานอดัแทงจาก

วัสดุเหลือทิ้งของกลุมชุมชนยอดแกว ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งไดรับ

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก วศ. และผลิตถานอัดแทงขาย  ปจจุบันทางกลุมฯ ยังคง

ตองการคําปรึกษาแนะนําจาก วศ. ในกรณีที่การผลิตมีปญหาและอุปสรรค

 

ตองการคําปรึกษาแนะนําจาก วศ. ในกรณีที่การผลิตมีปญหาและอุปสรรค

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ  การเดินทางเยี่ยมชมการดําเนินงานของหน�วยงานและ

ชมุชน  ที่ไดรบัการถายทอดเทคโนโลยจีาก วศ.  ทัง้ 6 แหง  สามารถสรุปไดวาเปนความสาํเร็จ

ของการวิจัยพัฒนาที่สามารถทําใหเกิดผล ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีสามารถนําองคความรู

จากผลงานวิจัยของ วศ.ไปใชประโยชนในการผลิตเชิงพาณิชย สรางมูลคาเพิ่มไดมากมาย

และยังชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทําใหเกิดผลกระทบในทางที่ดีตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางแทจริง


