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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

พศ. สาร          BLPD Newsletter 

เรียนสมาชกิ พศ.สาร 
สวัสดีคะ ชาวพศ.สารที่เคารพ ชวงน้ียางกาวเขาสูฤดูฝน อากาศ

เปลี่ยนแปลงบอย การรักษาสุขภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ ไมวาจะพักผอนให
เพียงพอ  รับประทานอาหารที่มีประโยชน  การแบงเวลาสําหรับออกกําลังกาย  
นอกจากนี้การทําจิตใจใหแจมใสเบิกบานก็เปนสิ่งสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาการ
ดูแลสุขภาพทางกาย  เพราะปจจัยเหลาน้ีจะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหเรา
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอฝากสมาชิกพศ.สารทุกทาน ดวยความ
หวงใย มาถึงพศ.สารของเราฉบับน้ี มีเน้ือหาสาระดีๆ มาฝากสมาชิกทุกทาน ไม
วาจะเปนขาวคราวการฝกอบรม รวมถึงบทความวิชาการดีๆ เชิญทุกทานติดตาม 
ไดเลยคะ 
 

จารวี สุขประเสริฐ 
jaravee@dss.go.th   

พิธีลงนามบันทึกความรวมมือทาง
วิชาการ ระหวางกรมวิทยาศาสตรบริการ 
กับ กรมประมง วันท่ี 25 พฤษภาคม 52 

พศ. เซยไฮ!!  ฉบับที่ 13 :   มิถุนายน  2552 

หองขาวสาร : แนวทางในการตอสูเพื่อความอยูรอดของกิจการในภาวะปจจุบัน 

ขาวสารฝกอบรม 
นาย ปฐม แหยมเกตุ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตรบริการ และ ดร. สมหญงิ 
เปยมสมบูรณ อธิบดีกรมประมง ไดลง
นามความรวมมือทางวิชาการ โดยกรม
วิทยาศาสตรบริการ จะเปนที่ปรึกษา
ดานพัฒนาบุคคลากรและหองปฏิบัติ 
การวิเคราะหทดสอบกรมประมง ใหได
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 
ระหวางป 2552-2553 โดยมีผูบริหาร
ท้ังสองฝายรวมเปนสักขีพยาน ณ หอง
ประชุม ช้ัน 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม  
กรมวิทยาศาสตรบริการ เม่ือ 25 พ.ค. 52 

 
ชนก  ทวมจร 

chanok@dss.go.th 

ขาวสารวทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

ขอคิด(ใหม)   
แนวทางบางประการในการตอสูเพื่อความอยูรอดของกิจการในภาวะปจจุบัน 
1. สนใจขาวสารความเคลื่อนไหวที่เปนองความรูในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งขาว

เศรษฐกิจเปนประจําทุกวัน บางธุรกิจอาจตองติดตามขาวรายชั่วโมง 
2. สิ่งท่ีองคกรรับเขาในรูปของขาว เปนความรูท่ีตองมีการประเมินและสรุปเพ่ือนําไป

ดําเนินการ ความรูจะไมกอใหเกิดประโยชนถาไมนําไปใชอยางเหมาะสม 
3. เมื่ออุปสรรคถาโถม ไมมีเวลาผลัดวันประกันพรุง ตองเรงดําเนินการปรับแกใหทันเวลา 
4. เลิกรอความชวยเหลือจากภายนอก เพราะจะไมทันตอเหตุการณ 
5. ถาคุณมีความซื่อสัตยตอตนเอง คุณควรรูวาจะถูกถามในสิ่งใดและรูคําตอบที่เหมาะสมกับ

คําถามนั้น 
6. แมสถานการณจะเลวรายลง แตไมไดหมายความวาจะเลวรายไปทุกวัน ตองแสวงหา

โอกาสในวันหนา 
7. จงตระหนักวาความกลัวเปนอุปสรรคตอความเชื่อมั่น 
8. การแกไขสําคัญกวาปญหาที่เกิด คนที่เหนือกวาเราอาจชวยเราได 
9. อยาปฏิเสธความสามารถของตัวเอง ตองเช่ือมั่นวาเมื่อคุณตองทํา คุณจะทําไดสําเร็จอยาง

ดีท่ีสุด 
 

อัจฉรา พุมฉัตร 
achara@dss.go.th 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

   พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
♦ เทคนิคการเตรียมสารละลาย วันที่ 2-3 มิ.ย. 2552   
♦ สถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ วันที่ 8-9 มิ.ย. 2552  
♦ การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ 10-12 มิ.ย. 2552  
♦ การใช HPLC ในงานวิเคราะหทดสอบ วันที่ 16-19 มิ.ย. 2552  
♦ การสอบเทียบเครื่องแกววัดปริมาตร วันที่ 23-24 มิ.ย. 2552  
♦ เทคนิคการสือคนสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป เพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา วันที่ 25-26 มิ.ย. 2552  

♦ การตรวจสอบความใชไดของวิธี วันที่ 29-30 มิ.ย. 2552   
     รายละเอียดเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/training   
     ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460   
   สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

♦ สถิติ สําหรับงานทดสอบ (รุนที่ 1 ) วันที่ 15-16 มิ.ย. 2552   
♦ สถิติ สําหรับผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ  
วันที่ 22-23 มิ.ย. 2552 

♦ การรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมการทดอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการ คร้ังท่ี 1 วันที่ 25 มิ.ย. 2552  

ติดตอ: คุณดรุณี (darunee@dss.go.th) 02 201 7126  
   สํานักเทคโนโลยีชุมชน จัดอบรมหลักสูตร   

♦ การขึ้นรูปเน้ือดินสีดวยแปนหมุน วันที่ 24-26 มิ.ย. 2552   
♦ เทคนิคการทําเคร่ืองประดับเซรามิกหอม วันที่ 25-27 มิ.ย. 2552  
ติดตอ: คุณชลัย ศรีสุข (chalai@hotmail.com)  02 201 7369   

http://blpd.dss.go.th/training
http://www.e-learning.dss.go.th
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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

High  Performance Liquid Chromatography หรือ HPLC เปน
เทคนิคการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) 

และเชิงปริมาณ (quantitative analysis) ท่ีนิยมอยางแพรหลายในงานดาน
ตางๆ ท้ังทางดานเภสชักรรม เกษตรกรรม อาหาร สิ่ งแวดลอม และอ่ืนๆ     
เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของเทคนิคHPLC   
และเพ่ิมทักษะการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ ไดจัดฝกอบรม 
หลักสูตร “การใช HPLC ในงานวิเคราะหทดสอบ (HPLC Technique)”   
หัวขอหลักสูตรครอบคลุมหลักการและองคประกอบหลักของ HPLC การควบ 
คุมคุณภาพของการวิเคราะห การใช บํารุงรักษาและ แกปญหาเครื่องมือ โดย
เปนหลักสูตรฝกอบรมที่มีเน้ือหาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ  
ทานสามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีน่ี  
(http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/outlinepdf/i004.pdf) 

 
 

ปวิน  งามเลิศ 
pawin@dss.go.th 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การใช HPLC ในงานวิเคราะหทดสอบ (HPLC Technique) 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

ถามถามถาม การพิจารณาประสิทธิภาพของคอลัมนน้ันพิจารณาไดอยางไร  
ตอบตอบตอบ    ประสิทธิภาพของคอลัมนน้ันพิจารณาไดจากเกณฑของคาพารามิเตอรตางๆ ไดแก  

 

void volume 

capacity factor (k' > 2) 

resolution (Rs > 2)  

tailing factor (T < 2 ) 

theoritical plate (N > 2000) 
 

โดยคาพารามิเตอรเหลาน้ีคํานวณไดจาก chromatogram ของการฉีดสารตัวอยาง 
พารามิเตอรแตละตัวหมายถึงอะไรและ บอกอะไรเราไดบาง 
 

 Void volume คือ ปริมาตรชองวางในคอลัมนท่ีทําใหคอลัมนไมสามารถจับสาร (retain) ไวได ซึ่ง
สามารถหาไดงายๆ จากการฉีดสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก (เชน uracil) โดยสารน้ีจะไมถูก retain ไวใน
คอลัมนสามารถผานออกมาพรอมกับ mobile phase ได เมื่อเราได retention time (void time) ของ
peak ดังกลาวแลว เมื่อนําไปคูณกับ flow rate ท่ีใชก็จะไดเปนคา void volume ซึ่งจะมีความสําคัญ
ในการคํานวณคาพารามิเตอรอ่ืนๆ ตอไป  

ในเซลลพชื และเซลลสตัว ถาสารละลายภายนอกเซลลมี
แรงดนัออสโมซสิสงูกวาสารละลายภายในเซลล 

โมเลกุลของนํ้าจะแพรออกจากเซลลสูภายนอก เซลลจะเหี่ยว เรียกสภาพเชนน้ีวา 
พลาสโมไลซิส (Plasmolysis) ถาเซลลอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีนํ้าภายนอกเซลล
มากกวาภายในเซลล นํ้าจากภายนอกจะแพรเขาสูเซลล ในกรณีของเซลลพืช แมจะ
ไดรับนํ้ามากเกินไป ก็ไมทําใหเกิดอันตรายเทากับในเซลลสัตว เน่ืองจากเซลลพืชมี
ผนังเซลลท่ีแข็งแรง แตในเซลลสัตวนํ้าที่แพรเขาไปในเซลลอาจทําใหเซลลขยายตัว
ไดเร่ือยๆ อาจทําใหเซลลแตกได 

อยางไรก็ตาม การเหี่ยวของผักผลไมท่ีถูกแชอยูในนํ้าเกลือมีผลตอการชะยาฆา
แมลง ทําใหยาฆาแมลงที่เคลือบอยูท่ีผิวของผักผลไมกระจายอยูในนํ้าเกลือ รวมท้ังใน
สารละลายนํ้าเกลือน้ี ชวยใหยาฆาแมลงมีความสามารถในการละลายอยูในนํ้าเกลือน้ัน
ไดดวย เน่ืองจากยาฆาแมลงถูกทําใหเปนเกลือของสารอินทรีย 
(Salt organic) โดยสวนใหญแลวสารอินทรียจะไมละลายน้ํา อีกท้ัง
โมเลกุลของเกลืออินทรียท่ีมีขนาดใหญน้ี ไมสามารถซึมผานเขาสู
เซลลพืชได เน่ืองจากรูของเซลลมีขนาดเล็กลงเน่ืองจากการเหี่ยว
ลงของเซลลพืช การใชนํ้าเกลือลางชะผักผลไมสามารถชะลางยาฆา
แมลงที่มีใหหลุดออกมา อยูในสารละลายน้ําเกลือไดมากขึ้น และ
ภายหลังการลางนํ้าเกลือออกไปแลวก็ใหกลับมาแชในนํ้าธรรมดาอีก
คร้ัง เพ่ือใหเซลลของผักและผลไมเตงตึงดังเดิม ทําใหผักผลไมมี
ความสด กรอบนารับประทานเพิ่มขึ้นไปอีก  

ดังน้ัน กลไกการลางผักดวยนํ้าเกลือสามารถเขาใจการ 
ชะลางไดดังท่ีไดเขียนมาแตตน ซึ่งการใชเกลือลางผัก จึงเปนการ
ใชสารเคมีท่ีราคาถูกแตมีประสิทธิภาพสูง อยากชวนเชิญมาลางผัก
ดวยนํ้าเกลือกันเถอะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

สมบัติ  คงวิทยา 
sombat@dss.go.th 

ตอบคําถามวทิยาศาสตร : การใช HPLC ในงานวิเคราะหทดสอบ (HPLC Technique) 

สาระนารู : มาลางผกัผลไมดวยนํ้าเกลือกนัเถอะ 

ภาพจาก www.winsent.com/www/
water/reverse-osmosis.html 

ภาพจาก http://fruitranger.exteen.com/20090409/entry-1 

HPLC 

http://www.winsent.com/www/water/reverse-osmosis.html
http://fruitranger.exteen.com/20090409/entry-1
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/outlinepdf/i004.pdf
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โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดท่ีนี ่   ขอมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

 

กรมวทิยาศาสตรบริการ ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

 Capacity factor (k') เปนคาที่บอกความสามารถในการ retain สารที่จะวิเคราะหไวในคอลัมน ซึ่งคาน้ี
จะตองใช void time ในการคํานวณ 

 
 
 
 
 
 
 

 
โดยท่ี 
tR   =  เวลาของสาร 
t0     =เวลาของตัวทําละลายที่ไมถูกหนวงในคอลัมน 

 
 

 

 Resolution(Rs) เปนคาพารามิเตอรท่ีใชบอกความสามารถในการแยก peak ออกจากกัน เน่ืองจากใน
การวิเคราะหหาปริมาณ หากมี peak ท่ีตองการเช่ือมรวมกับ peak อ่ืน พ้ืนที่ของ peak ก็จะไมชัดเจนทําให
การคํานวณปริมาณผิดพลาด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยท่ี 
R  =  คาการแยก 
tRA =  เวลาของสาร A 
tRB =  เวลาของสาร B 
WA =  ความกวางของฐานพีก A 
WB =  ความกวางของฐานพีก B 
W1/2A=  ความกวางของฐานพีก A ท่ีคร่ึงหน่ึงของความสูง 
W1/2B=  ความกวางของฐานพีก B ท่ีคร่ึงหน่ึงของความสูง 
 
 

 Tailing factor   เปนคาที่บอกลักษณะของ peak และจะมีคาสูงเมื่อคอลัมนเร่ิมเสื่อมคุณภาพ  
 
 Theoriticalplate(N) เปนคาที่ใชในการบอกประสิทธิภาพของคอลัมน โดยจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
สารตัวอยาง และสภาวะที่ใชในการวิเคราะห เชน mobile phase, flow rate, อุณหภูมิ, คุณภาพ และการ
บรรจุของ packing material  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยท่ี 
tR    =  เวลาของสาร 
WB  =  ความกวางของฐานพีก 
W1/2 =  ความกวางของฐานพีกท่ีคร่ึงหน่ึงของความสูง 
 

                                                             อารีย  คชฤทธิ์    
ที่มา http://share.psu.ac.th/blog/science-equipment/12279                                          aree@dss.go.th 
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