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อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยมีระดับความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

ในระดับสูง ทั้งนี้เพราะการผลิตน้ำตาลนอกจากเพื่อใช้สนองต่อความต้องการบริโภคของ

ประชากรภายในประเทศแล้ว น้ำตาลที่ผลิตได้จากอุตสาหกรรมดังกล่าว ยังเป็นสินค้าส่งออกที่

สำคัญและนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศปีละ 80,000 ล้านบาท ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาล

ทรายรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายจำเป็นต้องมีการ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ

น้ำตาลทราย การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าระดับสากล 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โดยตรงในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อย

และน้ำตาลทราย พิจารณาแล้วเห็นว่าการ

พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการ

วิเคราะห์อ้อยและน้ำตาลทรายมีความสำคัญ

และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงประสงค์ที่จะ

ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อ

การแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพของห้อง

ปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพการ

ทดสอบอ้อยและน้ำตาลทรายให้ได้มาตรฐาน

สากล รายงานผลการทดสอบคุณภาพอ้อย

และน้ำตาลทรายมีความถูกต้องแม่นยำ เป็น

มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทำให้เกิดความ 

เชื ่อมั ่น ลดปัญหาข้อขัดแย้งและเพิ ่มขีด

ความสามารถในการผลิตและการแข่งขันใน

เวทีการค้าระดับสากล 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นกระทรวง-

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย ระหว่าง

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์

บริการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ

เปิดห้องปฏิบัติการวัดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 

สรา้งมาตรฐานเครือ่งมอืวดั 
ส.ส.ท.
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น้ำตาลทรายและสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อย

และน้ำตาลทรายของประเทศไทย ในการพัฒ-

นาและรักษามาตรฐานคุณภาพของน้ำตาล

ทราย การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนให้

สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าระดับสากล 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กล่าวว่า เป็นครั ้งแรกที ่มีหน่วยงานถึง 4 

หน่วยงาน มาร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติและเกษตรกร ซึ่งทั้ง 4 องค์กรต่างก็มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบการทำงานร่วมกันแบบ

บูรณาการของกระทรวง องค์กรและมูลนิธิอื่นๆ สำหรับเรื่องอ้อยเพียงเรื่องเดียวมีมูลค่าถึงแสน

ล้านบาทต่อปีและมีเกษตรกรเกี่ยวข้องสองแสนครอบครัว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีนโยบาย 

“สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” จึงมี

การบูรณาการในหลายภาคส่วน เพื่อให้แต่ละส่วนนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการผลิตและ

ทดสอบอ้อย เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำตาลที่สูงขึ้นและได้มาตรฐานสากล  

ในส่วนของอุตสาหกรรมน้ำตาลจะเน้นไปที่การสร้างเครื่องจักรกลด้วยเทคโนโลยีของ

ตนเองและสามารถขายไปยังต่างประเทศได้ด้วย ด้านกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ

หม้อต้มและสารเปรียบเทียบที่จะช่วยในกระบวนการผลิต ขณะนี้มีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

เป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ผลิตน้ำตาลลดต้นทุนในการนำเข้าสารมาตรฐานอ้างอิง

จากต่างประเทศ 

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย มีวัตถุประสงค์หลักสามประการ ได้แก่   

1. การยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 2. การพัฒนาการ
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วิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ

ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ 3. การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และ

ทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของสำนักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ ที่มี

คุณภาพตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005, ISO Guide 34 และ 

ISO Guide 43  

ทั้ง 4 ฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน. มีหน้าที ่กำกับดูแล ส่งเสริม 

สนับสนุนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายประจำ

โรงงานน้ำตาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้รับรองคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 รวมทั้งจัดโปรแกรม กิจกรรม

ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing Program: 

PT) ด้านการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย  

ส่วน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ มว. มีหน้าที่ทำการ

วิจัยพัฒนาจัดหาวัสดุอ้างอิงมาตรฐานเพื ่อสนับสนุนกิจกรรมการ

วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย 

การจัดฝึกอบรมสัมมนาประชุมปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่องมาตรวิทยา

และการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั ้งร่วมจัด

โปรแกรมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency 

Testing Program: PT) ด้านการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาล

ทราย กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ วศ. มีหน้าที่สนับสนุนการจัด

โปรแกรมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency 

Testing Program: PT) ด้านการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาล

ทรายและร่วมในการกำหนดค่าวัสดุอ้างอิง และสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสอบ

เทียบเครื่องมือวัด Refractometer ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 และยังให้บริการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในโรงงาน

น้ำตาลอีกหลายรายการ เช่น pH meter, Balance, Tem-perature 

เป็นต้น พร้อมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนกิจกรรม

ความร่วมมือ 

โดยทุกฝ่ายตกลงร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การ

ฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา สำหรับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. ความสำคัญ

ของการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Polarimeter, 

Spectrophotometer, pH meter, Refractometer 2. ความสำคัญ

ของการใช้วัสดุอ้างอิง Quartz Control Plate, Glass fiter, pH 

buffer, Standard Sucrose solution และ 3. ความสำคัญของการ

เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ใน

รายการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย  

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายให้ได้รับการรับรองระบบงานตามข้อ-

กำหนด ISO/IEC 17025:2005 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ 

สอน. ให้เป็น PT Provider ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

ISO Guide 43 และการพัฒนาการเตรียมวัสดุอ้างอิงมาตรฐานที่ใช้ใน

กระบวนการทดสอบความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้ได้มาตรฐาน 

ISO Guide 43  

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากความร่วมมือในครั้งนี้ คือ 1. 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของ

ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามข้อ

กำหนด ISO/IEC 17025:2005 2. ห้องปฏิบัติการของสำนักงานคณะ

กรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

ISO Guide 43 ให้เป็น PT Provider และมาตรฐาน ISO Guide 

43 ให้เป็นหน่วยเตรียมวัสดุอ้างอิงมาตรฐานอ้อยและน้ำตาลทรายของ

ประเทศและ 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรม

อ้อยและน้ำตาลทราย 
ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก Technologymedia News 




