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โครงการสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง “การควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินคา 

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  

โดยวิธีที่ไมทําลายเพื่อการแขงขันบนเวทีการคาโลก” 

“Quality Control of Agricultural Commodities and Industrial 

Product Standards by Non-destructive Evaluation Technique for 

Competitiveness in the World Trade” 
 

หลักการและเหตุผล 

       เนื่ อ ง จ ากการ เปลี่ ยนแปลง เทค โน โลยี อย า งก า วกร ะ โดดทํ า ให

ภาคอุตสาหกรรมยังไมสามารถประยุกตใช และดัดแปลงเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก

ตางประเทศมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับบุคลากร

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเพียงพอในดานปริมาณและคุณภาพ 

       จากเหตุผลขางตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เล็งเห็นถึงศักยภาพการใช

ประโยชนอยางกวางขวางของเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพสินคาโดยวิธีไม

ทําลาย (Non-destructive quality evaluation) โดยการใชพลังงานคลื่น

แมเหล็กไฟฟายานความถี่ Near Infrared เพื่อใชในกระบวนการควบคุมและ

ประกันคุณภาพมาตรฐานของสินคา ในยุคการแขงขันของสังคมเศรษฐกิจยุคใหม 

เนื่องจากเปนเทคนิคหรือเครื่องมือที่สามารถทํานายคาทางเคมีไดอยางรวดเร็ว 

แมนยํา ประหยัดเวลา และลดตนทุนในการใชสารเคมีและลดตนทุนการผลิตใน

ระยะยาว  ถึงแมวาจะไมสามารถแกปญหาทั้งหมดขางตนได แตเทคนิค NIR ก็

เปนองคความรูหนึ่งที่ใชประโยชนอยางแพรหลายในตางประเทศ ขณะนี้ ในหลาย

กลุมอุตสาหกรรมทั้งที่เปนอาหารและไมใชอาหาร (Food industries and Non-

food industries) อาทิเชน อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม

เครื่องสําอาง และยา อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเคมีและโพลีเมอร และ

อุตสาหกรรมปโตรเคมีรวมทั้งสิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากนี้ การใชประโยชนจาก

การใช NIR ยังจะนําพาบุคลากรของประเทศไทยรวมทั้งอาจารยและนักวิจัย และผู

ที่เกี่ยวของกับงานดานนี้ไดเรียนรู องคความรูดานวิชา Chemometrics ซึ่ง

เกี่ยวของโดยตรงกับการใชประโยชนในอุตสาหกรรมมากขึ้นอีกแขนงหนึ่ง 
      การเชิญผูรู (guru) ที่เปนผูเชี่ยวชาญในระดับโลก คือ Dr. Phil Williams ซึ่ง

เปนบุคคลแรกที่นําเอาองคความรูและเทคโนโลยี NIR ไปใชประโยชนในประเทศ

แคนาดา และไดสรางปรากฏการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ 

จากการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของขาวสาลีไปเปนวิธีการใชเทคนิค NIR 

(รายละเอียดประวัติผลงานที่มีผลกระทบตอวงการอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุพืชได

แนบมาพรอมนี้) จะทําใหอุตสาหกรรมตางๆของไทยตื่นตัวขึ้นตลอดจนหนวยงาน

ของรัฐ สามารถนําองคความรู chemometrics และเทคโนโลยีการตรวจสอบสินคา

โดยไมทําลายโดยเฉพาะการใชประโยชนจาก NIR ไปใชใหเกิดประโยชนอยาง

แทจริงในภาคการผลิตและหนวยงานรัฐจะไดทํางานวิจัยและพัฒนาเพื่อทันตอการ 

กําหนดการ 

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง การควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินคาทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  

โดยวิธีที่ไมทําลายเพื่อการแขงขันบนเวทีการคาโลก 
 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2550 

8.00-8.30 น.     ลงทะเบียน 

8.30-9.00 น.     พิธีเปด  

9.00-10.30 น.   Keynote lecture I : “An Overview of Current and Future Applications  

                     of NIRs Technology in the world Industries : Agriculture, Food,  

     Cosmetics, Pharmacy, Textiles, Petrochemistry, Polymers and  

     Chemistry By Phil Williams, PDK Grain, Canada  

10.30-11.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

11.00-12.30 น.  Keynote lecture II : “Introduced NIR technology as a rapid, reliable,  

      method and an official method for Agriculture and Food”  

         By Phil Williams, PDK Grain, Canada 

12.30-13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30-13.45 น.  ความสําคัญของ NIRs technology เพื่อการแขงขันในเวทีการคาโลก 

      โดย รศ.วิชัย  หฤทัยธนาสันติ์,  ผูอํานวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
13.45-14.00 น.  สถานการณและการใชประโยชนดวยเทคนิค NIR ในประเทศไทย :  

                      แนวโนมงานวิจัยในดานเทคนิค NIR ในความตองการของอุตสาหกรรม 

                      และมาตรฐานคุณภาพของสินคา  

        โดย นางวารุณี  ธนะแพสย, สถาบนัผลติผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร 

14.00-14.20 น.  หลักการพื้นฐานและทฤษฎขีองเทคนิคอินฟราเรดยานใกลสเปกโตรสโกป      

       โดย ดร. ศุมาพร เกษมสําราญ, สถาบนัผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร 

14.20-14.40 น.  เครื่องมือและหลักการเกี่ยวกับเครื่องอินฟราเรดยานใกลสเปกโตรสโกป 

                     โดย ดร.ศิวลักษณ  ปฐวีรัตน, คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  

     ม.เกษตรศาสตร 

14.40-15.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

15.00-15.20 น.  การสรางสมการ calibration, validation และ software ตางๆ ที่นํามาใช       

                      งาน โดย ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน  

                      ม.เกษตรศาสตร 

15.20-15.40 น. การปรับแตงสเปกตรัมกอนการวิเคราะห โดย ดร.อนุพนัธ เทอดวงศวรกลุ 

     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร 

15.40-16.00 น. การวเิคราะหทางเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน,       

                     คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร 

16.00-16.15 น. การใชประโยชน NIRs กับอุตสาหกรรมยา  

    ตัวแทนจากองคการเภสัชกรรม 

16.15-16.30 น. การใชประโยชน NIRs กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว  

    ตัวแทนจาก บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 

16.30-16.45 น. การใชประโยชน NIRs กับอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

    ตัวแทนจาก บริษัทอัลลายนรีไฟนนิ่ง จํากัด 

16.45-17.00 น. ตอบขอซักถาม และปดการสัมมนา 

 

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหมจะไดชวยสนับสนุนภาคเอกชน

ในการแขงขันในเวทีการคาโลกได 

วัตถุประสงคหลักของโครงการ 

     1. เพื่อเผยแพรองคความรูเบื้องตน ทฤษฎี และการใชประโยชนของสปกโตร 

สโกปรังสียานใกลอินฟราเรด (Near Infrared Spectroscopy) ในอุตสาหกรรม

อาหารและมิใชอาหาร ใหกับบุคลากรของรัฐและเอกชน  

     2.  เพื่อนําความรูที่ไดไปพัฒนาและประยุกตใชกับงานวิจัย หรือการนําไปใช

ประโยชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  1. สามารถทําใหภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานของรัฐตระหนักและเตรียม

ปรับตัวในเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถใชเทคโนโลยีนั้นใหไดประโยชนอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

   2. ทําใหการวิจัยและพัฒนานําองคความรูไปตอยอดหรือนําไปประยุกตใชให

เกิดประโยชนอยางแทจริงในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งอุตสาหกรรมอาหารและ

ไมใชอาหาร 

กลุมเปาหมาย 

   1.  ผูประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบคุณภาพที่ มี

ศักยภาพจะใชประโยชนในองคความรูได ทําใหในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

สามารถลดตนทุนไดในระยะยาวในการลงทุนได 

    2.  หนวยงานราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและ

พัฒนา 

วัน เวลา และ สถานที่ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 8.00-17.00 น.  

   ณ หองบอลลูน AB  โรงแรมมารวยการเดนท  

ลักษณะการจัดสัมมนา 

   ภาคเชา : บรรยายพิเศษเปนภาษาอังกฤษ โดย Dr. Phil Williams  

   ภาคบาย  : สัมมนาเชิงวิชาการเปนภาษาไทย โดยคณาจารยและนักวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม 

คาลงทะเบียน : 500 บาท 

วิธีการชําระเงิน : โอนเงินเขาบัญชี ออมทรัพย ธนาคารทหารไทย  

                 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่บัญชี 069 – 2 – 37648 - 6 

                 ชื่อบัญชี โครงการการตรวจสอบสินคาเกษตร 

     การรับลงทะเบียนจะถือตามสําเนาเอกสารการโอนเงิน พรอมแบบ

ลงทะเบียนการเขารวมสัมมนา แลวแฟกซมาที่ 02-5620339  ภายในวันที่ 22 

มิถุนายน 2550  

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

คุณนภษร  ลีบุญญานนท  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

E-mail : hong_days@yahoo.com  โทรศัพท 02-9428600-3 ตอ 502,  

084-0843980 โทรสาร 02-5620339  



 
Phil Williams กับ NIR ในประเทศแคนาดา 

Phil Williams ทํางานที่สถาบันวิจัยการเกษตร (Agricultural 

Research Institute) นิวเซาทเวลล ประเทศแคนาดา โดยทํางานกับนักวิจัย

ปรับปรุงพันธุขาวสาลีเปนเวลาหลายป ในเดือน กุมภาพันธ 1970 เขาไดรับ

มอบหมายงานใหญในการคัดแยกขาวสาลี โดยใชปริมาณโปรตีน เขาตอง

คัดแยกขาวสาลีปริมาณทั้งสิ้น 20 ลานตันตอป ปริมาณขาวสาลีขนาดนี้ ทํา

ให Canadian Grain Commission เสียคาใชจายสูงมากสําหรับสารเคมี 47 

ตัน ในการทดสอบ macro-Kjeldahl test ในป 1972-73 สามารถตรวจสอบ

ได 480 ตัวอยางตอ 7 ชั่วโมงในหนึ่งวัน  ดวยกําลังคน 5 คน (4คน 

ตรวจสอบ 1 คน บดตัวอยาง) 

Phil เริ่มกังวลใจ และหาวิธีการอื่นในการตรวจสอบ ในป 1971 เขา

ไดทราบขอมูลวามีเครื่องมือที่สามารถทดสอบโปรตีนไดโดยใชเวลาเพียง 

10 วินาที ดวยความแมนยํา 0.1% จากนั้นผูอํานวยการสถาบันไดอนุมัติให

ซื้อเครื่อง NIR จากบริษัท Neotec (NIRsystems ในปจจุบัน) เครื่อง NIR 

เครื่องแรกของแคนาดานี้ ไดมาถึงหองปฏิบัติการของ Phil ในวันที่ 3 

กุมภาพันธ 1972 การทดสอบ NIR ไดเริ่มตนครั้งแรก เครื่องมือทํางานได

ไมดีนักแตดีพอที่ทําให Phil ไดเชื่อมั่นวา การใช NIR ในการวิเคราะห

โปรตีนเปนทางที่ถูกตอง Phil เขาใจถึงความสําคัญของการสรางสมการ

ทํานายกอนการใชเครื่องมือ เขาใชเวลาหลายปในการคนพบและปรับปรุง

สมการทํานายเพื่อลดความผิดพลาดในการทํานาย การสุมและการเตรียม

ตัวอยาง ความไวของสเปคตรัมตออุณหภูมิ และความชื้น ในเดือน 

พฤศจิกายน 1973 Phil ไดเสนอสมการทํานายโปรตีนและความชื้นในขาว

สาลี บารเลย และโอต ในการประชุมทางวิชาการที่จัดโดย AACC ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ในปตอมา Phil รวมกับบริษัท Neotec ไดริเริ่มระบบการวิเคราะห

อัตโนมัติ (Automated Digital Analyser; ADA) ขึ้นโดยทํางานรวมกับ

เครื่อง NIR โดยมีระบบการวัดสเปคตรัมตัวอยางอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมโดย

คอมพิวเตอร ระบบนี้ไดเริ่มใชตรวจสอบโปรตีนอยางจริงจังในป 1976 เปน

ผลทําใหหองปฏิบัติการวิเคราะหโปรตีนดวยวิธี Kjeldahl ใน Calgary ปด

ลงอยางถาวรในป 1976 นอกจากนี้ Phil ไดใชเวลาหนึ่งปศึกษากับ Karl 

Norris ผูซึ่งเปนบิดาแหงวงการ NIR ที่ Beltsville ในป 1977 เขาทั้งสองได

พัฒนาวิธีการปรับปรุงสเปคตรัมทางคณิตศาสตร (Mathematical 

treatment) เพื่อชดเชยความผิดพลาดในการทํานายโปรตีนเนื่องจากการ

แปรปรวนของขนาดอนุภาค และความชื้น Phil ยังไดเสนอแนวคิด รวมกับ 

Wally Zarowsky เกี่ยวกับการชดเชยความแปรปรวนอุณหภูมิ โดยวิธีการ

สรางสมการทํานายชดเชยอุณหภูมิ ซึ่งถือเปนตัวอยาง Chemometrics ใน

ยุคตนของวงการ NIR  

ในปจจุบัน Phil Williams มีอายุ 73 ป และยังทํางานเปนที่ปรึกษา

ใหกับบริษัทหลายบริษัทในหลายประเทศ ในดานการตรวจสอบคุณภาพ

สินคาดวยเทคนิค NIR และผลงานของทานในขณะนี้ยังดําเนินการจัดการ

กับขอมูลจํานวนมากๆเพื่อสรางเครือขาย (Networking) ใหเชื่อมโยงกับ

สถานีตรวจสอบหรือโรงงานหลายๆโรงงานที่มีเครื่อง NIR หลายๆตัว โดย

การควบคุมจากแล็ปกลาง (a central laboratory) ดวยเครื่อง computer 

ตัวเดียวซึ่งเปนระบบที่ทันสมัยเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว, 

อุตสาหกรรมน้ําตาล, อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุพืช และปรับปรุงพันธุ เปนตน 

ทานมีผลงานที่ไดรับความสําเร็จทั้งในออสเตรเรียและในแคนาดาไดรับเชิญ

ใหไปบรรยายพิเศษและเปนอาจารยในหลายประเทศรวมทั้งผลงานที่ไดรับ

การตีพิมพเผยแพรตลอดจนการเขียนหนังสือ (text books) อยูหลายเลม

และที่สําคัญทานไดรับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล      
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