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 สวัสดี ผู้อ่านวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการทุกท่าน พบกัน  

ปีใหม่ปีนี้วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาในรูปแบบใหม่ซึ่งได้เปลี่ยนเป็น 

วารสาร ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งในส่วนผลงาน กิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการและข่าวสารที่

น่าสนใจทัว่ ๆ ไป ส�าหรบัผูอ่้านทีต่ดิตามอ่านบทความผลงานวจิยั วชิาการ 

ไม่ต้องตกใจว่าบทความวชิาการจะไม่มแีล้ว หรือขอบอกกล่าวให้ทราบว่า 

บทความวิชาการจะยังมีอยู่แต่ได้แยกออกไปจัดท�าเป็น วารสารวิชาการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ อีกหนึ่งเล่ม

 ฉบับแรกที่มีรูปลักษณ์ใหม่นี้ เปิดเล่มด้วยคอลัมน์    People  in focus 

เป็นการสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบด ี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ที่จะท�าให้ทราบถึงแนวคิด  นโยบายการบริหาร 

ของอธิบดี ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่ นอกจากนี้ยงัมคีอลมัน์อื่น  ๆ     ที่จะ 

น�าเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่ยังคงมีกลิ่นอายของสาระวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี อาทิเช่น สรรสาระ Science สไตล์สนุก เกร็ดวิทย์ และ 

DSS News

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะเป็น 

ช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์เร่ืองราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 

และทั่วถึง หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางดรุณี วัชราเรืองวิทย์

บรรณาธิการ
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ที่มาศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว

 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ด�าเนนิงานด้านบรกิารวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพื่อภาคอุตสาหกรรมและเพื่อสังคมอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสินค้าอุปโภคและบริโภค การวิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การรับรองห้องปฏิบัติการ การ 
ฝึกอบรมนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร และการให้บรกิารสารสนเทศ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ 
พฒันาศกัยภาพห้องปฏบิตักิารทีม่ใีห้เกดิเป็นศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทาง 
เพื่อให้การบริการโดยเฉพาะการวิเคราะห์ทดสอบมีความน่าเชื่อถือ
ในระดับสากล เสริมสร้างศักยภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าในภาค
การผลิตอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้

 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมแก้วและกระจกมีความส�าคัญมาก
เพราะสามารถน�ากลับมาใช้ได้อีก ดังนั้นจึงต้องการสนับสนุนข้อมูล 
ทางวชิาการแก่อตุสาหกรรมแก้ว โดยจดัตัง้ห้องปฏบิตักิารด้านแก้ว 
และกระจกตั้งแต่ปี 2543 และได้พัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ
ด้านแก้วแห่งแรกของไทยในปี 2553 ด้วยความพร้อมทั้งทางด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ บริการทาง
วิชาการสู่ประชาชน สู่อุตสาหกรรมแก้วและกระจกของประเทศ 
เพื่อการพัฒนาและสามารถส่งออก น�าเงินตราเข้าประเทศมากขึ้น
 ความรบัผดิชอบศนูย์เชีย่วชาญด้านแก้วมด้ีวยกนั 3 ด้านหลกั 
ได้แก่ บริการวิเคราะห์ทดสอบ วิจัยพัฒนา และให้ค�าปรึกษาหารือ 
ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม

 

วศ.
วันนี้

ผลการด�าเนินงาน

 L ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
 ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วให้ความส�าคัญกับการพัฒนางาน
ด้านวิเคราะห์ทดสอบ โดยขณะนี้ได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการวิเคราะห์ 
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 ในแก้วโซดาไลม์ด้วย XRF เป็นหน่วยงานแรกของ

ประเทศไทย ในปี 2555 เตรียมขยายขอบข่ายการรับรองความ
สามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในรายการ 
ที่มีความส�าคัญและมีผู้มาขอใช้บริการจ�านวนมาก ได้แก่
  1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของทราย
  1.2 การทดสอบสัมประสิทธิ์การขยายตัวของแก้ว
 นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างสมรรถนะในการทดสอบโดยศูนย์
เชี่ยวชาญด้านแก้วได้เข้าร่วมในการทดสอบความช�านาญกับสมาชิก
ของ Technical Committee 02, International Commission 
on Glass (ICG) 2 เรื่องคือ low iron sand 313/2 และ 
การวิเคราะห์ปริมาณ Sb
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3
 ที่ถูกชะออกจากกระจก ในอนาคต 

ศนูย์เชีย่วชาญด้านแก้วยงัมเีป้าหมายทีว่างแผนร่วมท�า Round Robin 
เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณสารหนู หรือ arsenic ที่ละลายออกมา
จากเนื้อแก้วขวดยา และ Round Robin เรื่อง องค์ประกอบทาง
เคมีของกระจก float
 L ด้านการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว
 เพื่อให้ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วสามารถปรับปรุงพัฒนางาน 
ให้ทนัสมยัในวชิาการ มคีวามจ�าเป็นทีบ่คุลากรจะต้องมคีวามเชีย่วชาญ 
ในเรื่องเทคโนโลยีด้านแก้ว ดังนั้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จึงส่งเสริมให้บุคลากร
ของศูนย์เชี่ยวชาญด้าน 
แก้วได้รับการฝึกอบรม 
ทั้งในและต่างประเทศ 
อาทิเช่น การฝึกอบรมเรื่อง. Energy Calculation in Glass Industry 
ณ สถาบัน RWTH Aachen เยอรมนี ที่มีความร่วมมือกันทางวิชาการ 
มานาน จากการฝึกอบรมทางวชิาการท�าให้เกดิประโยชน์น�ามาพฒันางาน 
ให้เป็นรปูธรรมโดยการให้บรกิารงานวิจัยระยะสั้นเรื่องการลดพลังงาน
ในการผลิตโดยการปรับสูตรผลิตแก้วของผู้ประกอบการ รวมทั้ง
ศูนย์เชี่ยวชาญแก้วยังให้บริการการทดสอบรายการใหม่คือ Batch 
Free Time ซึ่งเป็นการบริการทางวิชาการด้านแก้วในระดับ
เชี่ยวชาญด้วย

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว
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 L ด้านการให้ค�าปรึกษาแนะน�าวิชาการด้านแก้ว
 ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วมีความพร้อมของบุคลากร สามารถ
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าวิชาการด้านแก้ว เช่น การให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้า
ที่เกี่ยวเนื่องกับผลวิเคราะห์ทดสอบ การให้ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อใช้
ในการพิจารณาจัดเก็บภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่น�าเข้าสินค้า และ
ได้ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิต อาทิเช่น
  3.1 การปรบัปรงุสตูรแก้วเพือ่เพิม่สมบตัด้ิานการทนไฟ
  3.2 การศึกษาปัญหาต�าหนิเป็นก้อนหินในหลอดไฟ
  3.3 การควบคุมปริมาณเหล็กอ๊อกไซด์และควบคุมสี
แก้วของบรรจุภัณฑ์
  3.4 การปรับสูตรแก้วเพื่อท�าของตกแต่งบ้าน
 L ด้านการวิจัย
 โครงการท่ีด�าเนินการในขณะนี้
คือชุดโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว ซึ่งมี 5 โครงการ
ย่อยคือ
 การพัฒนาเตาหลอมแก้วเจียระไน 
ที่ใช้พลังงานชีวมวล
 การลดการ ใช ้ พลั ง ง าน ใน
กระบวนการหลอมแก้ว
 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านแก้วสู่ระดับสากล
 การศึกษาสมบัติการหลอมของวัตถุดิบแก้วเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
 โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์เชี่ยวชาญด้าน
แก้วของไทยและอาเซียน
 นอกจากนั้นได้ตั้งโครงการเพ่ือของบประมาณจากส�านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ ปีงบประมาณ 2556 ทัง้หมด 3 โครงการ 
คือ โครงการวิจัยและพัฒนาเนื้อแก้วหลอมตัวอุณหภูมิต�่าส�าหรับ
วิสาหกิจชุมชน โครงการศึกษาการใช้พลังงานและประสิทธิภาพของ 
เตาหลอมแก้วในประเทศไทยโดยใช้หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
และโครงการเพิ่มสมบัติของผิวแก้วโซดาไลม์ให้ทนต่อสภาวะ
อากาศ
 L ด้านการเผยแพร่ผลงาน ความรู้ทางวิชาการ
 โดยการเข้าร่วมจดันทิรรศการ แสดงผลงาน และการสมัมนา 
ให้ความรู้ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานประชุมสมัชชา 
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การพฒันา ในงานมหกรรม 
แสดงสินค้า ไทย-ลาว-เวียดนาม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเทคโนโลยี 
ณ จังหวัดสกลนคร จัดแสดงผลงานเรื่อง การพัฒนาสูตรแก้ว 
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ในงาน Techno Mart 
InnoMart 2011
 การเป็นวิทยากรในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานแก้ว
บรรจุภัณฑ์ ในงาน Thailand Industrial Fair Vs Food Pack 

2011 ในการสัมมนา เรื่องการปรับสูตรแก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงาน การสัมมนาการค�านวณการใช้พลังงานของเตา
หลอมแก้ว ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้น�าเสนอใน
การประชุม TC 02 ที่ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 
2554 โดยศูนย์ฯ ได้น�าเสนองาน 2 เรื่องคือ Critical defects in 
tropical countries : Soda Bloom และ PT activities in DSS  
for chemical analysis of float glass
 นอกจากนี้ได้ส่งผลงาน 3 เรื่อง คือ “Thermodynamic 
calculations of exploited heat used in a glass melting 
furnace” เรื่อง “Kinetic Investigation on the Color Striking 
of Gold Ruby Glass” และเรื่อง “Improve melting glass 
efficiency by Batch-to Melt conversion” เพื่อเสนอในการ
ประชุมนานาชาติ 3rd International Science, Social-Science, 
Engineering and Energy Conference ระหว่างวันที่ 2 - 5 
กุมภาพันธ์ 2555 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แผนการด�าเนินงานในอนาคต

 ด้านการพัฒนางานของศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้วในอนาคต  
ได้ตัง้หน่วยทดสอบภาชนะแก้วบรรจยุาอย่างครบทกุรายการทดสอบ 
และได้พยายามหาความแตกต่างจากการให้บริการทดสอบใน
ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการเพิ่มการให้บริการในระดับเชี่ยวชาญที่ต้อง
ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือหลากหลายในการประมวลผล และมี
เป้าหมายที่จะผลักดันการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแก้ว
ให้เป็น Designated Laboratory เพื่อให้สามารถให้ค่า assigned 
value  ซึ่งจะท�าให้เกิดการวิจัยพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองได้ในอนาคต

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

 ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล

 ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

 http://www.dss.go.th

 โทร. 0 2201 7368 , 0 2201 7397
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 การบริหารงานกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นสิ่งส�าคัญ
ท�าให้การบริการข้อมูลวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บรรลผุลส�าเร็จและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ      จึงท�าให้ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการต้องปรับการบริหารจัดการองค์กร 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง 

People in focus ฉบับนี้น�าท่านผู้อ่านไปพบกับ ดร.สุทธิเวช 

ต.แสงจันทร์ อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ได้เปิดเผยถึงกลยุทธ์
ในการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองตรงความต้องการผู้ประกอบการ 
ที่มีความต้องการข้อมูลวิชาการได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ 
 L แนวคดิในการบรหิารงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ภายใต้ความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงในสังคมปัจจุบัน เป็นอย่างไร

 ในมุมมองของผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การท�างานอย่าง 
สูงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเห็นว่า งานวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งส�าคัญในการน�ามาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและประชาชนในชวีติประจ�าวนั สามารถ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมกับ 
ต่างประเทศได้มากขึ้น ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นจุดศูนย์รวม 

ทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่คีวามพร้อม บคุลากร 
มคีวามเชีย่วชาญ และมเีครือ่งมอือปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ทีท่นัสมยั
สามารถช่วยแก้ปัญหาข้อขัดข้องของภาคอุตสาหกรรมได้ครอบคลุม
ความต้องการในหลายด้าน อาทิ อุตสาหกรรมเซรามิก แก้ว 
พลาสติก ยาง เยื่อกระดาษและกระดาษ เป็นต้น รวมทั้งสามารถ
น�าองค์ความรู้ไปต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น
 จากประสบการณ์ด้านการบริหารตั้งแต่รองอธิบดีจนถึง 
ผู้ตรวจราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�าให้มอง
เป็นภาพกว้างของการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยผลักดันให้วิสัยทัศน์ของกรม 
วทิยาศาสตร์บรกิารสามารถบรรลผุลได้อย่างแท้จรงิ และพร้อมทีจ่ะ 
ด�าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาลและนโยบายกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 
เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์บริการมีกรอบการท�างานที่ชัดเจนและเป็น
ที่ยอมรับของประชาชนให้ดีขึ้น จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ผู้บริหารต้องมี 
แนวความคิดที่พร้อมปฏิบัติได้และส่ือสารกับบุคลากรทุกระดับให ้
เข้าใจและตดิตามการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง โดยสร้างขวญัก�าลงัใจ 
เพือ่ให้ผูป้ฏบิตัมิคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานเพือ่องค์กรและมเีป้าหมาย 
เดยีวกนัโดยส่งเสรมิให้มส่ีวนร่วมในงานทีแ่ตกต่างกนั มกีารบรูณาการ 
ท�างานร่วมกนัของบคุลากรทกุระดบั เกดิการหลอมรวมความเชีย่วชาญ 
พัฒนางานให้แตกต่างจากเดิม และพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะทางเพือ่ให้องค์กรมคีวามพร้อมทีจ่ะก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ 
อาเซียนต่อไป 
  นอกจากนีย้งัส่งเสรมิให้มกีารท�างานร่วมกนักบัหน่วยงานอืน่ 
ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ยกระดบัความสามารถด้านวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยใีห้เกดิการยอมรบั และน�าไปใช้ในเชงิพาณชิย์ รวมทัง้ 
รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์วัสดุ 

สัมภาษณ์โดย วลัยพร ร่มรื่น
ภาพ ไกรวุฒิ อินนุพัฒน์

People
in

focus หลอมรวมความเชี่ยวชาญ

พัฒนางานให้แตกต่างบริหารองค์การรองรับเศรษฐกิจอาเซ่ียน

ดร. สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สมัผสัอาหาร และของเล่น ส่งผลต่อการยกระดบัการผลติอตุสาหกรรม 
วสิาหกจิชมุชน เพิม่ขดีความสามารถแข่งขันและเพิม่มลูค่าของสนิค้า 
และภาคบริการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เน้นให้
มีการปรับเปลี่ยนการจัดการองค์กรเพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสนับสนุนสินค้าส่งออกของไทย เช่น 
อาหาร และ ของเล่น
 
 L นโยบายผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีทิศทางอย่างไร

 ประเด็นแรก ของนโยบายทีจ่ะผลกัดนัให้งานกรมวทิยาศาสตร์ 
บริการมีทิศทางที่ชัดเจน คือการเพิ่มสมรรถนของบุคลากร ให้
ท�างานเป็นทีมมากขึ้น โดยการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและ 
สามารถถ่ายทอดความรูไ้ปยงับคุลากรอืน่ ๆ ในองค์กรได้ ขณะเดยีวกนั 
ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการเรียนรู้ โดยให้มีการเสนอ
ผลงานของกลุ่มนักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญหรือศูนย์ทดสอบ เพื่อให้เห็น 
ศักยภาพของการท�างาน และการสร้างงานบริการใหม่ ๆ ให้แก ่
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 ประเด็นที่สอง การผลักดันให้มีกฎหมายรองรับในการน�า
ผลงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม โดยมี 
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีม่กีฏหมายควบคมุอยูแ่ล้วและมอบหมาย 
หน้าที่บางส่วนให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นผู้ก�ากับดูแลเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเรื่องน้ีถือเป็น 
นโยบายหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะผลักดันให้กรม
วิทยาศาสตร์บริการมีส่วนในการดูแลความปลอดภัยและควบคุม
มาตรฐานเฉพาะทางที่หน่วยงานอื่นไม่ได้ด�าเนินการ
 ประเด็นที่สาม เป็นการผลักดันให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย 
อย่างเป็นรปูธรรมและน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชงิพาณชิย์ โดยมุง่เน้น 
ให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถสร้างนวัตกรรมที่

น�าไปพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าชุมชน ผลงานวิจัยต้องน�าไปต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน 
และเกิดการพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน ในบางครั้งอาจจ�าเป็นต้อง 
จ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร 
ด้านวจิยั นอกจากนีย้งัส่งเสรมิศกัยภาพของนกัวจิยัในการน�าผลงาน
ไปตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการแสดงผลงาน
ในเวทีการประชุมนานาชาติ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร
เพิ่มมากขึ้น
 อย่างไรก็ตามนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้องมี
การด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการต่าง ๆ  รองรับและ 
ติดตามผลการด�าเนินงานต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายท่ี
วางไว้และให้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

 L ผลงานความก้าวหน้าของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ที่เห็นเป็นรูปธรรมมีอะไรบ้าง 
 ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการได้วางนโยบายอย่างชัดเจน 
ท�าให้เกดิศนูย์เชีย่วชาญ 2 ศนูย์ ได้แก่ ศนูย์เชีย่วชาญด้านแก้ว และ 
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสด ุ
สัมผัสอาหาร ซึ่งถือเป็น 
ศูนย ์ที่ มีความส�าคัญต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศ เนื่องจากยังไม่มี 
หน่วยงานใดรับผิดชอบ 
เรือ่งดงักล่าว จงึเหน็ว่า 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิารต้องสร้างความเป็นเลิศและท�าให้ประชาชน 
ได้รับประโยชน์จากการบริการที่ครบวงจร นอกจากน้ีศูนย์เชี่ยวชาญ 
ทั้ง 2 แห่ง ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างประเทศและเป็นสมาชิก 
ทั้งในระดับอาเซียนและระดบันานาชาต ิ ในขณะนี ้ กรมวทิยาศาสตร์ 
บรกิารมแีผนทีจ่ะพฒันาศูนย์ทดสอบอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็ง ได้แก่ 
ศูนย์ทดสอบยาง ศูนย์ทดสอบของเล่น เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจไปสู่อาเซียน
 ขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมในการ
จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขา 
ต่าง ๆ  โดยท�าหน้าทีศ่นูย์ฝึกอบรมทางวชิาการของประเทศเพือ่รองรบั 
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และสามารถรับรองความสามารถ
ของบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถของภาค
อุตสาหกรรมและเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร
ในตลาดเสรีอาเซียน
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 ยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้าง

รายได้เข้าประเทศปีละกว่า 300,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีการปลูก

ยางพารารวมประมาณ 18 ล้านไร่ ใน 64 จังหวัด ภาคใต้ถือเป็น 

พื้นที่เพาะปลูกหลัก มีการปลูกต้นยางพารามากกว่า 10 ล้านไร่  

ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาค 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื เป็นพืน้ทีก่รดียางได้แล้วประมาณ 12 ล้านไร่ 

โดยเฉลี่ยแล้วพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกต้นยางพาราได้ประมาณ 80 ต้น 

และต้องใช้ถ้วยรองรบัน�า้ยาง 80 ใบ ดงันัน้จงึต้องใช้ภาชนะรองรบั

น�า้ยางจ�านวนประมาณ 960 ล้านใบ ต่อพืน้ทีป่ระมาณ 12 ล้านไร่ 

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ส่งเสริมให้มีพื้นที่ปลูกต้นยางพาราเพิ่มขึ้นอีก 

8 แสนไร่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 โดยมีพื้นที่ปลูกในภาคเหนือ 

150,000 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 500,000 ไร่ ภาคกลางและ

ภาคตะวันออก 100,000 ไร่ และภาคใต้ 50,000 ไร่ โดยทัว่ไปแล้ว

ต้นยางพารา ทีป่ลกูใหม่สามารถกรดียางได้ในอกี 7 ปีข้างหน้า

 เดิมชาวสวนยางใช้ภาชนะรองรับน�้ายางเป็นกะลามะพร้าว  

เนื่องจากภาคใต้มีการปลูกมะพร้าวเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับ 

พื้นที่ปลูกต้นยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ แต่เมื่อพื้นที่ปลูก 

มะพร้าวน้อยลง ท�าให้กะลามะพร้าวหายาก ชาวสวนจึงเปลี่ยนมาใช้ 

วรรณา ต.แสงจันทร์ *

ฉัตรชัย บาลศรี **

ถ้วยพลาสตกิแทนกะลามะพร้าว ถ้วยพลาสตกิมข้ีอด ีคอื ราคาถกู 

แต่มีข้อเสีย คือ ไม่ทนทาน เนื่องจากต้องตากแดดตากฝน 

เป็นสาเหตุให้พลาสติกกรอบและแตก ท�าให้ต้องเปลี่ยน

ถ้วยรองน�้ายางบ่อย อีกทั้งถ้วยพลาสติกมีน�้าหนักเบา ท�าให้

ปลิวไปจากต้นยางเมื่อมีลมพัดแรง นอกจากนั้นยังมีการใช้

ถ้วยเซรามิกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ถ้วยดินเผาซึ่งท�าจาก

ดินท้องถิ่น เคลือบด้วยเคลือบขี้เถ้า และเผาในเตาฟืน ถ้วยชนิดนี้ 

มีผิวหยาบ หนา มีน�้าหนักมาก และผิวเคลือบไม่มัน ท�าให้น�้ายาง 

ติดถ้วย ประกอบกับมีผู้ผลิตน้อยมาก ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้และ

ภาคตะวันออก ถ้วยดินเผาจึงมีใช้เฉพาะในภาคใต้และภาคตะวันออก

 ปัจจุบันภาชนะรองรับน�้ายางเป็นที่ต้องการของชาวสวนยาง 

เป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของต้นยางที่สามารถรีดยางได้ ท�าให้ม ี

ผู ้ประกอบการเซรามิกโดยเฉพาะจังหวัดล�าปางซึ่งได้ชื่อว่าเป็น 

แหล่งผลิตเซรามิกของภาคเหนือ หันมาผลิตถ้วยรองรับน�้ายาง

กันเป็นจ�านวนมาก มีทั้งชนิดที่เป็นเนื้อดินแดง เผาอุณหภูมิไม่สูง  

ความแข็งแรงต�่า และชนิดเนื้อขาวโดยใช้เนื้อดินที่ผลิตถ้วยชาม

จานคุณภาพดี และใช้กรรมวิธีในการผลิตเช่นเดียวกับการผลิตถ้วย

ชามจาน ซึ่งถ้วยเซรามิกดังกล่าว สามารถทนแดดทนฝนได้ดี ใช้งาน 

ได้เป็นเวลานานตลอดอายุของต้นยาง และมีน�้าหนักพอเหมาะ  

ท�าให้ถ้วยไม่ปลวิไปตามกระแสลม และทีส่�าคญัน�า้ยางไม่ตดิก้นภาชนะ 

เนือ่งจากมผีวิเคลอืบมนั ข้อเสยี คอื ราคาแพง เนือ่งจากต้นทนุสงู  และ 

เมื่อรวมค่าขนส่ง หากส่งไปขายยังภาคต่าง ๆ ยิ่งท�าให้มีราคาสูงขึ้น 

นอกจากน้ันแล้วมีผูป้ระกอบการบางรายพยายามท�าถ้วยรองรบัน�า้ยาง 

ที่ไม่มีคุณภาพออกมาจ�าหน่าย โดยเผาที่อุณหภูมิต�่า แล้วเคลือบผิว 

โดยใช้สีน�้ามัน ท�าให้ผิวเรียบเป็นมันคล้ายถ้วยเซรามิกคุณภาพดี 
____________________________________________________________________________________________________
* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

** นักวิทยาศาสตร์ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

สรรสาระ
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ซึ่งถ้วยที่ใช้สีน�้ามันทาจะไม่ทนแดดทนฝน ใช้งานไปนาน ๆ  สีจะหลุดออก 

ท�าให้น�้ายางติดค้างอยู่ภายในถ้วย ไม่สามารถกวาดออกได้หมด และ 

ก้นถ้วยอาจทะลุเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน ภาชนะรองรับน�้ายางที่ 

ชาวสวนยางต้องการมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ มีความทนทานสามารถ 

ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี เนื่องจากภาชนะรองรับน�้ายางจะ 

ผกูตดิไว้กบัต้นยาง ท�าให้ต้องตากแดดตากฝนตากน�า้ค้างอยูต่ลอดเวลา

มีน�้าหนักพอเหมาะ คือไม่หนักไป สามารถจับถือด้วยมือข้างเดียวได้ 

เวลาปาดน�้ายางออกจากภาชนะ หรือไม่เบามากไปจนปลิวไปตามลม

เมื่อมีพายุพัด นอกจากนั้นแล้ว น�้ายางต้องไม่ติดภาชนะ สามารถ

เทน�้ายางออกได้หมด ที่ส�าคัญ คือ ราคาต้องไม่แพง

 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาถ้วยดินเผารองรับน�้ายาง 

เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน มีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง 

ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิารได้เข้าไปด�าเนนิการศกึษาทดลอง โดยท�าการ 

ส�ารวจและเก็บข้อมูลลักษณะถ้วยรองรับน�้ายางที่ชาวสวนยางต้องการ 

แหล่งดินและกระบวนการผลิตของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง 

จังหวัดนครพนม ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางความร้อนของ 

วัตถุดิบ พัฒนาวิธีการเตรียมวัตถุดิบและขึ้นรูปเพื่อให้ได้ถ้วยรองรับ 

น�้ายางที่มีความหนาที่เหมาะสม และมีความสม�่าเสมอ พัฒนาสูตร 

เคลือบโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่ ขี้เถ้าจากเตาฟืน และดินเลน 

และพัฒนาเทคนิคการเคลือบเพื่อให้น�้าเคลือบไม่หลุดล่อนก่อนเข้า 

เตาเผา รวมทั้งได้ปรับปรุงรูปแบบให้สะดวกกับการใช้งาน

 ถ้วยดินเผารองรับน�้ายางที่ได้จากการวิจัยพัฒนา มีลักษณะ 

ตามที่ชาวสวนยางต้องการ คือ ไม่หนา มีน�้าหนักเหมาะสม ผิวเคลือบ 

มันวาว และมีความแข็งแรง ต้นทุนการผลิตต�่า เนื่องจากใช้วัตถุดิบ 

ในท้องถิ่น กรมวิทยาศาสตร์บริการได้น�าผลวิจัยพัฒนาถ่ายทอด

เทคโนโลยใีห้แก่ กลุม่เครือ่งป้ันดนิเผาบ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน 

จ.นครพนม เมื่อวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2554 เป็นการเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตและขยายโอกาสทางการตลาด ให้แก่วิสาหกิจ

ชุมชน

เอกสารอ้างอิง

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกยางพารา. 2554. [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2554] เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต : 

 http://www.thainr.com/th/detail-tat.php?statID=132

สธุรรม ศรหีล่มสกั และคนอืน่ๆ, น�า้เคลอืบเซรามกิทีเ่ตรยีมโดยไม่ต้องบดผสมส�าหรบัถ้วยรองน�า้ยางพาราทีท่�าจากดนิล�าปาง. วารสารเซรามกิ, 

 พฤษภาคม-สิงหาคม, 2554, ปีที่ 15, ฉบับที่ 36.

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าถ้วยรองรับน�้ายาง
ให้แก่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ต.โนนตาล 
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2554

ถ้วยดินเผารองรับน�้ายาง
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 ไซเดอร์ (cider) เป็นค�าที่ใช้เรียกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  

ที่ได้จากการหมักน�้าผลไม้ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ประเภทยีสต์ (yeast) ที่ 

สร้างแอลกอฮอล์ ต้นต�ารบัไซเดอร์ผลติในประเทศอเมรกิา องักฤษ และ 

แคนาดา โดยผลิตจากแอปเปิ้ล จึงมีชื่อเรียกว่า “แอปเปิ้ลไซเดอร์” 

เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 3.0-8.5 มคีวามเป็น 

กรดอ่อน คอื มรีสเปร้ียวเลก็น้อย ซึง่เกดิจากกรดมาลกิและกรดแลกตกิ 

รวมท้ังอดุมไปด้วยสารประกอบฟิโนลกิ    (phenolic)    สารต้านอนมุลูอิสระ 

(antioxidant) วิตามิน และเกลือแร่

 ในบางประเทศมีการผลิตไซเดอร์จากน�้าแอปเปิ้ลผสมกับ 

ผลไม้อืน่ ๆ และมรีายงานการผลติไซเดอร์จากผลไม้ชนดิต่าง ๆ ได้แก่ 

องุ่น เชอร์ร่ี ราสเบอร์ร่ี (raspberry) เครนเบอร์รี ่ (cranberry) และ 

แพร์ ด้วยเหตนุี ้ กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) จงึมีแนวคดิในการวจิยั 

ผลิตเครื่องดื่มไซเดอร์กล้วยซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านที่ปลูกกันทั่วไปใน

ประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นต้นแบบการผลิตไซเดอร์กล้วย

ประเภทของไซเดอร์

 ไซเดอร์มีรสชาติ และมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกัน 

ขึ้นกับกระบวนการหมัก ส่วนประกอบที่ใช้หมักไซเดอร์ เช่น ชนิดผลไม้ 

และระยะเวลาในการหมัก ท�าให้ไซเดอร์มีชื่อเรียกทีแ่ตกต่างกนัไป 

เช่น “soft cider” คอื ไซเดอร์ชนดิไม่มแีอลกอฮอล์ หรือมีแอลกอฮอล์ 

ในปริมาณต�่า เช่น ร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นไซเดอรท์ีไ่ด้จากช่วงต้นของ 

การหมัก โดยคงมีกลิน่รสผลไม้            มีรสออกหวาน          ซึง่โดยปกตไิม่มกีารเตมิ 

สารเพิ่มความหวาน แต่เป็นรสชาติที่มาจากน�า้ผลไม้ หรอืใช้น�า้แอปเป้ิล 

ผสมกบัไซเดอร์ทีไ่ด้จากการหมกั ไซเดอร์อีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า 

“hard cider” คือ ไซเดอร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ทีส่งูกว่าประเภทแรก 

โดยในทางการค้านิยมผลติทีร่ะดบัปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 4.5-6.5 

ไซเดอร์ท่ีมีการผลิตจากแหล่งผลิตต่างกัน ปริมาณแอลกอฮอล์

อาจแตกต่างกันได้ เช่น soft cider ในประเทศฝรั่งเศส มีแอลกอฮอล์ 

ต�่ากว่าร้อยละ 3.0 ซึ่งจะแตกต่างจากไซเดอร์ดั้งเดิมของประเทศ

อังกฤษ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 8.5 หรือสูงกว่า

กระบวนการผลิตไซเดอร์

 การผลิตไซเดอร์ประกอบด้วยข้ันตอนการหมักท่ีส�าคัญ  

2 ขั้นตอน คือ

 การหมกัระยะแรก น�าแอปเป้ิลมาสกดัให้เป็นน�า้แอปเป้ิลก่อน 

จากนัน้ท�าการหมกัน�า้แอปเป้ิลเพือ่เปลีย่นน�า้ตาลให้เป็นแอลกอฮอล์  

โดยยีสต์ (Saccharomyces) ที่ได้จากการเติมเชื้อยีสต์สายพันธุ์เฉพาะ 

หรือยีสต์ที่มีตามธรรมชาติที่ติดมากับผิวแอปเปิ้ล โดยนิยมหมักที่

อุณหภูมิ 15-18 องศาเซลเซียส

วรรณดี มหรรณพกุล*

ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์**

____________________________________________________________________________________________________
* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

** นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

สรรสาระ

การผลิตเครื่องดื่มไซเดอร์กล้วย
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 การหมักระยะที่สอง เรียกว่า malo-lactic fermentation 
เป็นการหมักบ่มที่อุณหภูมิต�่า ได้แก่ ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 
กรดมาลิกเปลี่ยนเป็นกรดแลกติกโดยแลกติกแอซิดแบคที่เรียที่มี 
ในน�้าแอปเปิ้ล ขั้นตอนนี้ จึงเป็นการหมักเพื่อให้เกิดกลิ่นรสที่ดี

งานวิจัยการผลิตไซเดอร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

  กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร วจิยัพฒันาไซเดอร์กล้วยโดยศกึษา 
การผลิตไซเดอร์จากกล้วย 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยน�้าว้า กล้วยไข่ และ
กล้วยเล็บมือนาง
 กระบวนการผลิตไซเดอร์กล้วยโดยสังเขป ประกอบด้วย
ขั้นตอนส�าคัญ ดังนี้
 1) การเตรียมหัวเชื้อตั้งต้น (starter) ใช้ยีสต์แห้งสอง 
สายพันธุ์รวมกัน คือ BDX และ RHONE 2226 เพราะท�าให้ได้กลิ่น
รสที่ดี และให้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม
 2) การหมักไซเดอร์กล้วย (fermentation) เป็นขั้นตอน
การหมักโดยเติมหัวเชื้อตั้งต้นในโหลแก้วท่ีประกอบด้วยเนื้อกล้วย 
ทีห่ัน่เป็นชิน้บาง สารละลายกรดซติรกิ และปรบัสภาพให้เหมาะสม 
ต่อการเจริญของยีสต์โดยเติมน�้าตาลในปริมาณที่เหมาะสม ยีสต์จะ 
เปลีย่นน�า้ตาลในกล้วยให้เป็นแอลกอฮอล์ ควบคมุอณุหภมูปิระมาณ 
22.0 องศาเซลเซยีส ในระหว่างการหมกัตรวจวดัปรมิาณแอลกอฮอล์ 
และค่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน�้าได้ (ปริมาณน�้าตาล) เพื่อให้ได้
ไซเดอร์ที่มีกลิ่นรสดี และมีแอลกอฮอล์ไม่เกินร้อยละ 15.0
 3) การท�าให้ใส (clarifying) ไซเดอร์กล้วยหลังผ่านการ
หมักที่ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ต้องการ จากนั้นผ่านขั้นตอนท�าให้ใส 
4 ขั้นตอน คือ การกรองตะกอนหยาบ และการกรองตะกอนละเอียด 
(racking) การกรองโดยการตกตะกอน (precipitation) ด้วย 
เบนโทไนต์ แล้วหมักบ่ม (aging) ไว้เป็นเวลาประมาณ 1.0-1.5 
เดือน และกรองด้วยเครื่องกรอง (membrane filtration) เพื่อแยก
กากละเอียดและเศษยีสต์ ก่อนการผสมปรุงแต่งรสชาติ
 4) การหมักบ่ม หลังการกรองใส น�าไปหมักบ่มเพื่อให้มี
กลิ่นรสดี โดยควบคุมอุณหภูมิหมักที่ 18 องศาเซลเซียส
 5) การผสม (blending) ผสมเครื่องดื่มไซเดอร์กล้วย  
โดยน�าน�้าไซเดอร์กล้วยท่ีผ่านการหมักและมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 

11.0-14.0 ผสมกับน�้ากล้วยชนิดใสท่ีใชเ้ทคนิคการแช่เยือกแข็ง   เพือ่ 
ปรับให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 2 ระดับ คือ 
แอลกอฮอล์ร้อยละ 6.0-6.5 และ
แอลกอฮอล์ร้อยละ 8.0-8.5

ผลส�าเร็จงานวิจัย

 วศ. ได้วิจัยผลิตไซเดอร์กล้วย
โดยใช้กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง และ 
กล้วยน�้าว้า พบว่า ไซเดอร์ท่ีผลิตจาก 
กล้วยไข่มีกลิ่นและสีดีที่สุดดีกว่าไซเดอร ์
ที่ผลิตได้จากกล้วยเล็บมือนาง และกล้วยน�้าว้า 
นอกจากนี้ได้พัฒนาปรับปรุงรสชาติของไซเดอร์กล้วย โดยผสม 
ไซเดอร์กล้วยกับน�้ากล้วยชนิดใสท่ีได้จากเทคนิคแช่เยือกแข็ง เพื่อ
ปรับปริมาณแอลกอฮอล์ให้อยู่ในช่วงระดับต�่า คือ ร้อยละ 6.0-6.5 
และระดับสูง คือ ร้อยละ 8.0-8.5 พบว่าการผสมน�้ากล้วยชนิดใส 
ท�าให้ไซเดอร์มีสีเหลืองทองที่อ่อนลง แต่ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นรสของกล้วย
มากขึ้น และเมื่อทดลองเติมน�้าผลไม้ชนิดอื่น เช่น สับปะรด และ
แอปเปิ้ล เพื่อปรุงแต่งรส ท�าให้มีสีและรสชาติที่เป็นทางเลือก 
หลากหลายให้แก่ผู้บริโภคได้ เมื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
หญิงและชาย พบว่าผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม มีความชอบต่อผลิตภัณฑ์
ไซเดอร์ ในด้านส ี กลิน่ และรสชาตทิีไ่ม่แตกต่างกนัแต่มคีวามชอบ 
รวมต่อผลติภณัฑ์ไซเดอร์ต่างกนั โดยผูบ้รโิภคชายยอมรบัผลติภณัฑ์ 
ไซเดอร์กล้วยมากกว่าหญงิ และชอบไซเดอร์กล้วยทีป่ริมาณแอลกอฮอล์ 
ระดับต�่า มากกว่าที่มีแอลกอฮอล์ระดับสูง
 กระบวนการผลติไซเดอร์จากงานวจิยันี ้สามารถใช้เป็นต้นแบบ 
การผลติไซเดอร์ระดบัชมุชน รวมทัง้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ซึ่งน�าไปประยุกต์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ได้และเป็นแนวทาง 
การผลิตเครื่องดื่มรูปแบบใหม่จากกล้วยซ่ึงเป็นผลไม้ในประเทศ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมให้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ ซึ่งควร 
มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต คุณภาพเชื้อยีสต์ สภาวะ 
ในการหมักบ่ม เทคนิคการกรอง และการปรบัรสชาต ิและส ีด้วยการ 
ผสมปรุงแต่งรสด้วยการเตมิน�า้ผลไม้ชนดิอ่ืนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
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 ปัจจุบันเงื่อนไขและมาตรการทางการค้าภายในประเทศ

และต่างประเทศ โดยเฉพาะการเปิดเสรทีางการค้าและบรกิาร เป็น 

ปัญหาหนึง่ในการกดีกนัทางการค้า (Trade barrier) ของการส่งออก 

สินค้าไทย ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ต่างก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานสินค้า

น�าเข้า เช่น สินค้าเกษตรของไทยภายใต้มาตรการความปลอดภัย 

อาหารและมาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์ การเข้มงวดในการ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องน�ามาใช้

ควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ใน

กฎหมายตามข้อตกลงของลูกค้า สร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าที่ 

ส่งออกและเฝ้าระวงัสนิค้าน�าเข้าทีไ่ม่มคีณุภาพ ดงันัน้ ผลการทดสอบ

จากห้องปฏิบัติการต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความถูกต้องของผลการทดสอบ ได้แก่ 

ความสามารถของเจ้าหน้าที่ทดสอบ ความสมเหตุสมผลของวิธีการ 

ทดสอบ ประสทิธภิาพของเครือ่งมอืและอปุกรณ์ ความสอบกลบัได้ 

ของผลการทดสอบ ความไม่แน่นอนของผลการทดสอบและการ

ประกันคุณภาพผลการทดสอบ เป็นต้น การทดสอบทางห้องปฏิบัติ

การส่วนหนึ่งเป็นการทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา ซึ่งมีความ

ส�าคัญในการบ่งชี้คุณภาพสินค้าดังกล่าวได้ การทดสอบทางเคมี 

มีทั้งการทดสอบเชิงคุณภาพ (qualitative) เพื่อบ่งชี้ชนิดของสาร

ที่ทดสอบ และการทดสอบเชิงปริมาณ (quantitative) เพื่อระบุ

ปรมิาณของสารทีท่ดสอบ ซึง่แบ่งออก ได้อกี 2 ประเภท ประเภทแรก 

คอื rational method หมายถงึ วธิทีดสอบทีผ่ลการทดสอบไม่ขึน้กบั 

วิธีทดสอบ (method-independent result) ผลการทดสอบ 

โดยวิธีนี้จะสอบกลับไปที่ SI Unit ได้โดยตรง หรือโดยผ่านวัสดุ

อ้างอิงรับรอง (certified reference material, CRM) ประเภทที่สอง

คือ empirical method หมายถึง วิธีทดสอบที่ผลการทดสอบขึ้น 

กับรายละเอียดขั้นตอนการทดสอบที่ก�าหนดไว้ในวิธีนั้น (method 

dependent result) ผลการทดสอบโดยวิธีนี้จะสอบกลับไปที่วิธี 

ทดสอบ ส�าหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยามีทั้งการทดสอบเชิง

คุณภาพ หมายถึง การทดสอบที่ให้ผลการทดสอบ “พบหรือไม่พบ” 

จุลินทรีย์ในตัวอย่างและการทดสอบเชิงปริมาณ หมายถึง การ

ทดสอบที่ระบุเป็นปริมาณจุลินทรีย์ที่ตรวจพบในตวัอย่าง          แบ่งเป็น 

2 ประเภท คอื วธิกีารตรวจนบัในหน่วย colony forming unit (cfu) 

และวธิกีารตรวจนบัในหน่วย most probable number (MPN)  

การทดสอบทางจุลชีววิทยาจัดเป็นการทดสอบแบบ empirical 

method เนื่องจากปริมาณจุลินทรีย์ที่ตรวจพบขึ้นกับรายละเอียด 

และภาวะแวดล้อมที่ก�าหนดไว้ในวิธีทดสอบ ผลการทดสอบจึงสอบ

กลับไปที่วิธีทดสอบ

 ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความ

สามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 

ข้อก�าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ

และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (General requirements for the  

competence of testing and calibration laboratories)  

จากหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับใน

กิจติศักดิ์ ยศอินทร์*

____________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สรรสาระ
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ระดับสากลแล้วจะไม่มีการทดสอบซ�้าจากประเทศคู่ค้า ท�าให้ลด 

การกีดกันทางการค้าและเป็นการสร้างความน่าเชื่อของผลการทดสอบ

 ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา

จ�านวนมากที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตาม 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิาร 

ห้องปฏบิตักิารทดสอบทางเคมทีีไ่ด้รบัการรบัรองแล้ว มกีารทดสอบ

หลายขอบข่ายทั้งที่เป็นวิธีทดสอบมาตรฐานและวิธีทดสอบที่ไม่

เป็นมาตรฐาน วิธีการทดสอบประเภท rational method เช่น  

โลหะหนัก ค่าความเป็นกรด-ด่าง สารทั้งหมด สารท่ีละลายได้

ทั้งหมด ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ความกระด้างทั้งหมด ในตัวอย่าง 

สิง่แวดล้อม เช่น น�า้ น�า้เสยี น�า้ทะเล น�า้ผวิดนิ น�า้ฝน ตะกอนดนิ  

เป็นต้น ห้องปฏบิติัการส่วนใหญ่ใช้วธิทีดสอบ Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, APHA, 

AWWA & WEF และ United States Environmental Protection 

Agency, EPA method ส�าหรบัวธิกีารทดสอบประเภท empirical 

method ที่ได้รับการรับรองจากส�านักฯ ส่วนใหญ่เป็นขอบข่ายที่

เป็นการทดสอบองค์ประกอบหลัก (proximate analysis) ของ

อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เถ้า ความชื้น โปรตีน 

กาก ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแล้วส่วนมากใช้วิธีทดสอบ 

AOAC Official Methods of Analysis ส�าหรับห้องปฏิบัติการ

ทดสอบทางจลุชวีวทิยาทีไ่ด้รบัการรบัรองจากส�านกัฯ มกีารทดสอบ

หลายขอบข่ายส่วนใหญ่เป็นวิธีมาตรฐาน เช่น Yeast and Mold 

count, Coliforms, Aerobic plate count ในตวัอย่างสิง่แวดล้อม 

อาหารและอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่วนใหญ่ใช้วิธี

ทดสอบ FDA Bacteriological Analytical Manual, Standard  

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA & WEF และ ISO รายละเอียดเพิ่มเติมค้นหาได้ 

จาก http://www.dss.go.th

 ส�านกัฯ เป็นหน่วยรบัรองระบบงานห้องปฏบิติัการของประเทศ 

ทีใ่ห้การรบัรองห้องปฏบิตักิารทดสอบ สาขาเคม ี สาขาวทิยาศาสตร์ 

ชีวภาพและสาขาฟิสิกส์ ส�านักฯ ได้รับการยอมรับร่วมกับองค์กร

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกว่าด้วยการรบัรองห้องปฏบิตักิาร (Asia Pacific 

Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition  

Arrangement, APLAC MRA) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วย 

การรบัรองห้องปฏบิติัการ (International Laboratory Accreditation 

Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA)  

ในขอบข่ายการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ดังนั้นหาก

ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยาได้รับการรับรอง

จากหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับร่วม

กับองค์กรในระดับสากลแล้ว สามารถประกันได้ว่าผลการทดสอบ

จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองนั้นจะได้รับการยอมรับไปถึง

ระดับสากลด้วย หากห้องปฏิบัติการทดสอบต้องการยื่นค�าขอรับ

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสามารถติดต่อที่ 

ส�านักฯ ได้โดยตรงหรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 7132 ถึง 34 

และหมายเลข 0 2201 7325

เอกสารอ้างอิง

International Organization for Standardization. General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories. ISO/IEC 17025: 2005.

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร. รายชือ่ห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รบัการรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบ. ส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิาร. 

[ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554] เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต : http://www.dss.go.th/dssweb/lab_ab/ 

actlab.html
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 ผลการวัดทางห้องปฏิบัติการมีบทบาทส�าคัญต่อการควบคุม

คณุภาพผลติภณัฑ์ วตัถดุบิและสนิค้า ซ่ึงส่งผลทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ

และคุณภาพชีวิต จึงเป็นเหตุผลให้ผู้รับผิดชอบการวัดทางห้อง

ปฏิบัติการต้องพัฒนาวิธีทดสอบหรือปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบให้

เหมาะสมต่อการใช้งานในห้องปฏิบัติการ การน�าวิธีทดสอบใหม่ 

มาใช้งานต้องตรวจสอบและประเมินวิธีทดสอบนั้น ๆ ว่าเหมาะสม

ต่อการใช้งานและให้ผลการวัดที่น่าเชื่อถือ

 ส�าหรับวิธีทดสอบที่มีข้อจ�ากัดในการใช้วัสดุอ้างอิงหรือวัสดุ 

อ้างองิรบัรอง การประเมนิสมรรถนะของวธิสีามารถใช้การเปรยีบเทยีบ 

วิธีทดสอบใหม่กับวิธีมาตรฐานหรือวิธีที่ยอมรับ ซ่ึงท�าได้โดยวัด 

ตัวอย่างเดียวกันด้วยวิธีใหม่และวิธีที่ยอมรับ ผลต่างของผลการวัด  

2 วิธี เป็นความคลาดเคลื่อนระบบ (systematic error) และ 

ใช้วิธีการทางสถิติประเมินว่าความคลาดเคลื่อนระบบท่ีเกิดขึ้น 

มีนัยส�าคัญหรือไม่ เพื่อสรุปว่าผลการวัดจาก 2 วิธีที่เปรียบเทียบ

แตกต่างกันหรือไม่ วิธีการทางสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติทดสอบที 

(t-test) และสถิติทดสอบทีแบบจับคู่ (paired t-test) ซึ่งเป็น 

การทดสอบนัยส�าคัญจากค่าความคลาดเคลื่อนระบบเพียงค่าเดียว

ที่เป็นตัวแทนของตัวอย่างตลอดช่วงการวัด จึงมีความเหมาะสม 

ในกรณีที่วัดปริมาณสารในตัวอย่างในช่วงความเข้มข้นแคบ แต่มี 

ข้อจ�ากัดในกรณีที่วัดปริมาณสารในตัวอย่างที่ช่วงความเข้มข้น 

กว้างมาก ๆ อาจท�าให้การประเมินผลวิธีทดสอบผิดพลาด

 การใช้ความสัมพันธ์ของเชิงเส้นของผลการวัดจาก 2 วิธี 

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์ในการประเมินความสัมพันธ์ของ

 อุมาพร สุขม่วง *   

วิธีทดสอบ บทความน้ีน�าเสนอวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการประเมิน 

วิธีทดสอบโดยการเปรียบเทียบวิธีทดสอบ 2 วิธี และแนวทาง 

การเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม

 สถิติทดสอบที แบบจับคู่ (paired t-test) การ 

เปรยีบเทยีบวธิทีดสอบ 2 วธิ ี โดยใช้สถติทิดสอบทแีบบจบัคู ่ ท�าโดย 

การวัดตัวอย่างเดียวกันด้วยวิธีที่ต้องการตรวจสอบและวิธีมาตรฐาน

หรือวิธีที่ยอมรับ วัดซ�้าหลายตัวอย่างให้ครอบคลุมช่วงความเข้มข้น 

ที่ใช้งาน แต่ละตัวอย่างวัดซ�้าหลายครั้ง ใช้โปรแกรม Excel  

ค�านวณค่าสถิติ ประเมินผล โดยเปรียบเทียบค่าสถิติทีจากการ 

ค�านวณ (t Stat) กับค่าวิกฤตท่ีได้จากการทดสอบ 2 ทาง  

(t Critical two-tail) ดังนี้

 t Stat มค่ีามากกว่า t Critical two-tail สรปุว่าการทดสอบ 

มนียัส�าคญั ผลการวดัจากวธิทีดสอบ 2 วธิ ีแตกต่างกนั

  t Stat มค่ีาน้อยกว่า t Critical two-tail สรปุว่าการทดสอบ

ไม่มนียัส�าคญั ผลการวดัจากวธิทีดสอบ 2 วธิ ีไม่แตกต่างกนั

 

 ตัวอย่างที่ 1 ห้องปฏิบัติการได้พัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณ 

phytic acid ในตวัอย่าง โดยเทคนคิ catalytic fluorimetric (CF) 

เพื่อใช้แทนวิธี extraction photometric (EP) ซึ่งเป็นวิธีเดิมที่ 

ยอมรับแล้ว ท�าการประเมินวิธีทดสอบโดยเปรียบเทียบผลการวัด 

จาก 2 วธิ ี โดยทดสอบหาปรมิาณ phytic acid ในตวัอย่างปัสสาวะ  

20 ตวัอย่าง แต่ละตวัอย่างทดสอบด้วยวธิ ี CF และวธิ ี EP แต่ละวธิี  

วัดซ�้า 3 ครั้ง ค่าเฉลี่ยของผลการวัด แสดงในตารางที่ 1

____________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

สรรสาระ
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวัด phytic acid ด้วยวิธี CF และวิธี EP  

 

  ใช้โปรแกรม Excel เลือก Data ==> Data Analysis 

==>t-Test : Paired Two Sample for Means แสดงในภาพที่ 1 

ได้ผลลัพธ์ในตารางที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงการใช้เมนูในโปรแกรม Excel ส�าหรับการทดสอบที 

  แบบจับคู่

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์การทดสอบทีแบบจับคู่

 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 2

  t Stat =3.59 และ t Critical two-tail = 2.09

  t Stat มีค่ามากกว่า t Critical two-tail

 สรุป การทดสอบมีนัยส�าคัญ ผลการวัดจากวิธีทดสอบ  

2 วิธี แตกต่างกัน

 พิจารณาข้อมูลในตัวอย่างที่ 1 พบว่าความเข้มข้นของ 

phytic acid มช่ีวงตัง้แต่ 0.13 มลิลกิรมัต่อลติรถงึ 3.56 มลิลกิรมั 

ต่อลิตร มีผลต่างเฉลี่ย 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลต่างมีค่ามาก 

เมื่อเทียบกับความเข้มข้นในช่วงต�่า ท�าให้การทดสอบนี้สรุปว่า 

ผลการวัดจาก 2 วิธี แตกต่างกัน ดังนั้นการสถิติทดสอบทีแบบจับ

คู่จึงไม่เหมาะส�าหรับการประเมินวิธีทดสอบที่วัดสารในตัวอย่างท่ีมี

ความเข้มข้นกว้างเกินไป

 ความสัมพันธ์เชิงเส้น เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

โดยทีต่วัแปรหนึง่มค่ีาคงที ่ และตวัแปรหนึง่มค่ีาไม่คงทีห่รอืขึน้อยูก่บั 

ตัวแปร      การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร        เรียกว่า     การวิเคราะห์ 

การถดถอย (Regression Analysis) ข้อมูลที่ได้สามารถประยุกต์

ใช้ในงานทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เช่น การสร้างกราฟมาตรฐาน 

ส�าหรบังานวเิคราะห์โดยใช้เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ และการเปรยีบเทยีบ 

วิธีทดสอบ 2 วิธี ได้แก่ วิธีทดสอบที่พัฒนาใหม่กับวิธีมาตรฐาน

หรือวิธีที่ยอมรับ และวิธีทดสอบ 2 วิธี ที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 

ต่างกัน จุดมุ่งหมายหลักในการศึกษาความสัมพันธ์ คอื ตวัแปรมี

ความสมัพนัธ์กนัอย่างไร และสามารถใช้ในการตดัสนิใจได้หรือไม่

t-Test: Paired Two Sample for Means
EP result CF result

Mean 2.02 1.95
Variance 0.98 0.97
Observations 20 20
Pearson Correlation 0.9966
Hypothesized

Mean Difference 0
df 19
t Stat 3.59
P(T<=t) one-tail 0.001
t Critical one-tail 1.73
P(T<=t) two-tail 0.002
t Critical two-tail 2.09

ตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยของผลการวัด
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

EP result CF result

1 1.98 1.87
2 2.31 2.2
3 3.29 3.15
4 3.56 3.42
5 1.23 1.10
6 1.57 1.41
7 2.05 1.84
8 0.66 0.68
9 0.31 0.27
10 2.82 2.80
11 0.13 0.14
12 3.15 3.20
13 2.72 2.70
14 2.31 2.43
15 1.92 1.78 
16 1.56 1.53
17 0.94 0.84
18 2.27 2.21
19 3.17 3.10
20 2.36 2.34
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 การหาความสมัพนัธ์ในขัน้ต้น เริม่จากการเขยีนกราฟความ 

สมัพนัธ์ของตวัแปร เพือ่ดแูนวโน้มความสมัพนัธ์ของตวัแปร ในกรณี

ที่กราฟเป็นเส้นตรง ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (correlation 

coefficient, r) แสดงความสมัพนัธ์มากหรอืน้อย ถ้า r มค่ีาใกล้ +_1 

มากกว่า แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นมากกว่า กราฟเส้นตรงทีไ่ด้ 

เรยีกว่าเส้นถดถอย ข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์การถดถอยสามารถ

น�ามาใช้ประโยชน์หลายเรื่อง ขึ้นอยู่กับการศึกษาความสัมพันธ์ใน 

เรือ่งใด ในบทความนี ้ กล่าวถงึเฉพาะการใช้ประโยชน์ในการประเมนิ 

วิธีทดสอบ โดยการเปรียบเทียบผลการวัดจากวิธีทดสอบ 2 วิธี  

ต่างกันหรือไม่

ขั้นตอนการประเมินวิธีทดสอบโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้น มีดังนี้

 1. น�าข้อมูลมาเขียนกราฟเพื่อดูแนวโน้มความสัมพันธ์  

พบว่าเป็นกราฟส้นตรง แสดงในภาพที่ 2

ภาพที ่2 กราฟความสมัพันธ์ระหว่างผลการวดัด้วยวธิ ีEP และ วธิ ีCP

 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเส้นถดถอย โดยใช้โปรแกรม 

Excel เลือก Data ==> Data Analysis ==> Regression  

โดยก�าหนดให้ EP Results เป็นค่าในแกน x เนื่องจากเป็น 

ผลการวัดจากวิธีเดิมค่าที่ได้ถือว่าคงที่ และ CF Results เป็นค่า 

ในแกน y แสดงในภาพที่ 3 ได้ผลลัพธ์ในตารางที่ 3

4
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ภาพที่ 3 การใช้เมนูในโปรแกรม Excel ส�าหรับการวิเคราะห์ 

  การถดถอย

ตารางที่ 3 ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์การถดถอย

 3. ก�าหนดเกณฑ์ ในการเปรียบเทียบวิธีทดสอบ 2 วิธี ว่า 

ให้ผลการวดัต่างกนัหรอืไม่ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ทีก่�าหนด พจิารณาจาก 

ค่าต่าง ๆ คือ

 สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (correlation coefficient) ใกล้ 1 

แสดงว่าตัวแปรในแกน x และตัวแปรในแกน y สัมพันธ์กันมาก  

 ความชัน (slope) เป็น 1 และจุดตัดแกน (intercept) เป็น 0  

แสดงว่าตัวแปรในแกน x และตัวแปรในแกน y เท่ากัน

 4. ประเมินผล โดยเปรียบเทียบค่าสถิติที่ค�านวณ ใน 

ตารางที่ 2 กับเกณฑ์ที่ก�าหนด
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 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.9966 แสดงความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลทั้งสองชุด ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาก

 ความชัน = 0.9924 มีค่าช่วงความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ระหว่าง 0.9521 กับ 1.0328 ซึ่งค่า 1 อยู่ในช่วงนี้

 จุดตัดแกน = -0.0497 มีค่าช่วงความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ระหว่าง -0.1399 กับ 0.0404 ซึ่งค่า 0 อยู่ในช่วงนี้

 5. สรุปผล วิธีทดสอบที่พัฒนาให้ผลการวัดไม่แตกต่างจาก

วิธีทดสอบเดิม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

 การวิเคราะห์การถดถอยจากความสัมพันธ์เชิงเส้น สามารถ

น�าไปใช้ในการประเมินวิธีทดสอบ โดยการเปรียบเทียบวิธีที่ห้อง

ปฏิบัติการใช้กับวิธีมาตรฐาน หากค่าสถิติจากการวิเคราะห์การ

ถดถอย อยู่ในเกณฑ์ยอมรับที่ระดับความเชื่อมั่นที่ก�าหนด สามารถ

สรุปได้วิธีทดสอบที่ใช้ให้ผลการวัดไม่แตกต่างกับผลการวัดจากวิธี

มาตรฐาน ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการทวนสอบวิธีทดสอบ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมช่วงความเข้มข้นกว้าง และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดสอบที่ไม่มีวัสดุอ้างอิงรับรองส�าหรับใช้

ในการตรวจสอบความถูกต้องของวิธี จ�าเป็นต้องใช้การเปรียบเทียบ

ผลการวัดกับวิธีมาตรฐาน

 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ยกมาแสดงนี้ การประเมินวิธีทดสอบ

โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบจับคู่ และการวิเคราะห์การถดถอยของ

ความสัมพันธ์เชิงเส้น จะให้ข้อสรุปแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน 

ต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางสถติทิีเ่พยีงพอ จงึจะสามารถเลอืกใช้วธิกีาร 

ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม และประเมินผลได้ถูกต้อง

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

การใช้สถิติในงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย เพื่อส่งเสริมความรู้แก่

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ให้สามารถประเมินผลและรายงาน

ผลการทดสอบได้อย่างน่าเชื่อถือ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม

ได้โดยการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจาก

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

Albright, S. Christian; Winston, Wayne L. and Zappe, Christopher. Data analysis & decision making with microsoft excel.  

3rd ed., Ohio : South-Western Cengage Learning, 2009.

Burgess, Christopher. Valid analysis methods and procedures. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2000, 87p

Fajgelj, A. ; and Ambrus, A. editor. Principles and practices of method validation, : proceedings of the joint  

AOAC/FAO/IAEA/IUPAC International workshop on the principles and practices of method validation. 

Nov. 1999, Budapest, Hungary 1999. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2000, 305 p.

Miller, James N. and Miller, Jane C. Statistics and chemometrics for analytical chemistry. 4th ed. England :  

Pearson Prentice Hall, 1999.

Otto, Matthias. Chemometrics : Statistics and computer application in analytical chemistry. Germany : Wiley, 2007.
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 ข้อมลู (Data) ในสือ่ดจิทัิลเป็นเน้ือหา (Information contents) 

หรือเรียกค�าสั้นว่า Contents มีการจัดหมวดหมู่ด้วยการอธิบาย 

รายละเอียดของข้อมูลนั้น ๆ ในลักษณะที่เรียกว่าเมทา-ดาต้า 

(Metadata) เพือ่สะดวกในการค้นหาและจดัการข้อมลูดจิทิลั ตัง้แต่

การสร้าง (Create) การจดัหา (Capture) การจดัเกบ็ (Storage) การ

จดัการข้อมลู (Management) การสบืค้น (Access) และการเผย

แพร่ (Distribution) รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันโดยมี

มาตรฐานในการใช้ข้อมูลร่วมกัน

 วิธีการแปลงข้อมูล (Convert) ที่อยู่ในรูปภาพหรือภาพ

เคลือ่นไหว รปูตวัอกัษร และเสยีงให้อยูใ่นรปูแบบดจิทิลั มหีลายวธิ ี

ได้แก่ การแปลงข้อมูลจากรูปภาพ (Image) หรือเอกสาร (Text) 

โดยการสแกน (Scan) ให้อยู่ในไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เอกสาร การใช้ 

โปรแกรมแปลงอักษรโอซีอาร์ ให้อยู่ในรูปไฟล์ ASCII การแปลง

ข้อมูลจากไมโครฟิล์มด้วยการใช้กล้องถ่ายรูปดิจิทัลชนิดพิเศษ  

การแปลงข้อมลูเสยีงจากเทปคาสเซท็หรอืจากซดี ี ด้วยการใช้โปรแกรม 

แปลงเสียงให้เป็นไฟล์ .wav หรือ .mid การแปลงข้อมูลจากวีดิโอ

พรรณดาว รตัชะถาวร*

หรือภาพเคลื่อนไหวให้เป็นไฟล์ .mpeg และ .avi โดยใช้โปรแกรม

บีบอัดข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

 จากอดตีห้องสมดุของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ทีม่ทีรพัยากร 

สิง่พมิพ์หรอืสือ่วสัด ุ (Physical objects) จนถงึปัจจบุนัส�านกัหอสมดุ 

และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์

บริการ มีการน�าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาเป็นเครื่องมือการเข้าถึง

ทรัพยากรดังกล่าว ให้สะดวกขึ้นกว่าเดิม ด้วยการใช้โมดูล OPAC  

(Online Public Access Catalog) ผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 

และได้เพิ่มทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่อดิจิทัล (Digital objects)  

ซึ่งเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้จัดเก็บข้อมูล (Server) หรือ

แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Repositories) ผ่านระบบเครือข่าย (Network)

 ลักษณะการใช้งานสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในรูปแบบดิจิทัลของส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นการเข้าถึงเนื้อหาของ

ข้อมูลโดยตรงผ่านเว็บไซต์ (Web site) http://siweb.dss.go.th/ 

ดังภาพประกอบด้านล่าง ที่มีสัญลักษณ์ CRCnetBase, ebrary, 

iSmithers Rapra และ CHEMICAL ABSTRACTS

____________________________________________________________________________________________________

* บรรณารักษ์ช�านาญการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

CRCnetBASE

ebrary

CHEMICAL ABSTRACTS

iSmithers Rapra

สรร
สาระ

สารสนเทศดิจิทัลของส�านักหอสมุดและศูนย์
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 ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมีหลายประเภท เช่น ข้อมูลที่
แปลงจากข้อมูลในสิ่งพิมพ์ ข้อมูลจากซีดีรอม ข้อมูลในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์/ฐานข้อมูลออนไลน์ ในส่วนของส�านักหอสมุดและ 
ศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
ขอยกตัวอย่างสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ
ดิจิทัลที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) และสาระสังเขป 
สาขาเคม ี (Chemical Abstracts) ในฐานข้อมลูออนไลน์ (On-line 
databases) ที่มีให้บริการฐานข้อมูลหลักที่บอกรับและให้บริการใน 
ระบบอินทราเนต็ สามารถสบืค้นได้จากทกุอาคารของกรมวทิยาศาสตร์ 
บริการที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบ LAN มีรายชื่อดังนี้

CRCnetBASE เป็นฐานข้อมลูหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-Books) ครอบคลุม 39 สาขาวิชาหลักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางส�านักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บอกรับตั้งแต่ปี 1990 ถึง ปี 2010 มีจ�านวนกว่า 
7,000 เล่ม ข้อมูลแสดงเอกสารฉบับเต็ม สามารถ 
Copy และ Print ได้ไม่จ�ากัดจ�านวน

ebrary เป็นฐานข้อมลูหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (e-Books) 
ซึง่ทางส�านกัหอสมดุฯ บอกรบั จากหลายส�านกัพมิพ์ 
มีจ�านวนกว่า 20 รายชื่อ

iSmithers Rapra เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็ก-
ทรอนิกส์ ครอบคลุมสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมยาง พลาสติก  
พอลิเมอร์และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องตั้งแต่ปี 
1995-2009 มีจ�านวนกว่า 31 รายชื่อ

Chemical Abstracts (CA on web) เป็น 
ฐานข้อมลูสาระสงัเขปสาขาเคม ี (ชวีเคม ี เคมเีชงิฟิสกิส์ 
เคมอีนิทรย์ี เคมอีนนิทรย์ีและเคมวีเิคราะห์) ครอบคลุม 
บทความวารสาร สิทธิบัตร รายงานการวิจัย รายงาน 
การประชมุสมัมนา วทิยานพินธ์และหนงัสอื สามารถ 
สืบค้นได้จาก Author Index, Subject Index, 
Substance Index ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1996 
ถึงปัจจุบัน ในเอกสารฉบับเต็มบางส่วน

 คณุลกัษณะและคณุสมบตัขิองแต่ละฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ 
ออนไลน์นั้น แตกต่างกันบ้างอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลนั้นๆ 
แล้ว จะมีการแนะน�าการใช้ฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลแก่ผู้ใช้ 
เช่น การสบืค้นขัน้พืน้ฐาน การสบืค้นขัน้สงู การสบืค้นแบบไล่เรยีง
ตามสาขาวชิา และการสบืค้นแบบไล่เรยีงตามหวัเรือ่ง โดยมรีปูแบบ
การแสดงผลการสบืค้นตัง้แต่บทของหนงัสอื และรายชือ่ของหนงัสอื 
การจัดการเอกสารในลักษณะของสาระสังเขป (Abstract) และ
เอกสารฉบับเต็ม (Full text)
 การบรกิารสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนรปูแบบ 
ดิจิทัล ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าว
ข้างต้น เป็นการขานรับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางการบริการ
สารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกรม 
วทิยาศาสตร์บรกิาร โดยสารสนเทศดจิทิลัเข้าไปสนบัสนนุในการใช้ 
ทรพัยากรสารสนเทศร่วมกนัของหน่วยงานสารสนเทศภายในประเทศ 
ผ่านระบบเครอืข่ายทีใ่ห้การเข้าถงึสารสนเทศอย่างรวดเรว็ พร้อมกนั 
ในเวลาเดยีวกนัได้ด้วยความสะดวก ไม่จ�าเป็นต้องเดนิทางไปสบืค้น 
ณ ทีท่�าการของส�านกัหอสมดุฯ เป็นการช่วยกนัประหยดังบประมาณ 
ในเรื่องอาคาร และพื้นที่จัดเก็บรักษาเอกสาร การให้บริการ 
สารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยรูปแบบ 
ดิจิทัลในระบบออนไลน์นั้นยังมีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการสืบค้น 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ในการสืบค้น การแสดงผลลัพธ์ การน�าไปใช้ 
หรือการจัดเก็บไว้ในช้ันหนังสือส่วนตัว (Add to bookshelf)  
และ Download to citation Mgr เพือ่ถ่ายโอนข้อมลูบรรณานกุรม 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ให้มีขีดความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าในงานวิจัยและ
พัฒนา สนับสนุนการเป็นแหล่งเชี่ยวชาญ งานวิเคราะห์ ทดสอบ 
แหล่งบ่มเพาะวิทยาการและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และอ�านวย 
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการจากทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก 
ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือผ่านฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ของส�านักหอสมุดฯ 
โดยตรงผ่านเวบ็ไซต์ของส�านกัหอสมดุและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่ http://siweb.dss.go.th ท�าให้ได้รับสารสนเทศ 

ที่ตรงความต้องการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

เอกสารอ้างอิง

ส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี e-book--- เวบ็ไซต์ส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

[ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554] เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต : http://siweb.dss.go.th/popup/ebook.html

ธงชัย สิทธิกรณ์. Computer dictionary. ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2550, 581 หน้า.
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กุหลาบ เลขาข�า *
อารียา อุทัยรุ่งเรือง **

 “กสิกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม จะก้าวหน้า 
เพราะรู้ค่าของวิทยาศาสตร์” เป็นค�าขวัญของกรมวิทยาศาสตร์ 
ปรากฏอยู่ในสารสนเทศสิ่งพิมพ์ภาษาไทย ทั้งหนังสือ วารสาร 
เอกสารเผยแพร่ ทกุประเภท ทีไ่ด้พมิพ์เผยแพร่แก่ประชาชนทัว่ไป 
ในปี พ.ศ. 2478 ยุคสมัย ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีคนแรกของ 
กรมวิทยาศาสตร์ ท�าให้คนที่ได้อ่านหนังสือหรือวารสารเล่มนั้น 
ในขณะนัน้ หรอืคนรุน่หลงัในปัจจบุนัตระหนกัถงึคณุค่าและความส�าคัญ 
ของวิชาวิทยาศาสตร์ ท�าให้ทราบถึงแนวคิด ปรัชญา การท�างาน  
รวมทัง้ทราบภารกจิหลกัของกรมวทิยาศาสตร์ทีด่�าเนนิอยูใ่นสมยันัน้ว่า 
ได้สนับสนุนงานของประเทศในทุกด้านสมดังค�าขวัญข้างต้น
 ในยคุแรก สมยัที ่ดร.ตัว้ฯ ด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์ 
ได้ผลติและเผยแพร่สารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์หลากหลายประเภท 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชา
วิทยาศาสตร์ให้แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยได้รู ้จักและใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ ปลูกฝัง 
ความนยิมในวชิาวทิยาศาสตร์ และสร้างความตระหนกัถงึความส�าคญั 
ของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นรากฐานส�าคัญของประเทศใน
ทกุด้าน ท่านได้กล่าวไว้ในบทบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์วทิยาศาสตร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2479 ว่า “วิทยาศาสตร์ คือ รากฐาน
แห่งความมั่นคง ถาวร ของประเทศชาติ ทั้งทางกสิกรรม  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และก�าลังการป้องกันพระราช
อาณาจักร”1 จากข้อความ แสดงให้เห็นถึงความคิดของท่านที่
พยายามสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนชาวไทยในสมัยน้ันให้เห็นถึง
ความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ และน�าวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์

____________________________________________________________________________________________________
1 “บทบรรณาธิการ : วิทยาศาสตร์กับความต้องการของประเทศ” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์. 1, 2 (ธ.ค. 2479) หน้า 106

*  บรรณารักษ์ช�านาญการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

** บรรณารักษ์ช�านาญการพิเศษ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรร
สาระ

เป็นรากฐานส�าคัญทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม การค้า และ
อุตสาหกรรม ในการสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารย 
ประเทศอย่างมัน่คงและยัง่ยนื ซึง่สะท้อนออกมาอย่างเป็นรปูธรรม
ผ่านผลงานบริการสารสนเทศในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง 
และกิจการด้านต่าง ๆ ของกรมฯ ในยุคนั้น
 จากการศกึษาเอกสารยคุแรก พ.ศ. 2460 เมือ่หน่วยงานได้รบั 
การยกฐานะเทยีบเท่ากรม ในสมยัศาลาแยกธาต ุ ถงึกรมวทิยาศาสตร์ 
ท�าให้ตระหนักถึงความรู้ ความสามารถและความทุ่มเทของคน 
ยุคนั้นที่พยายามสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร ์
แก่ประชาชน เพื่อวางรากฐานวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ให้แก่อนุชน
รุ่นหลัง ๆ หากเราได้มองย้อนพิจารณาร�าลึกถึงผลงานที่ผลิตและ 
เผยแพร่ผ่านสือ่สารสนเทศวทิยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ทกุด้าน ทกุที่ 
ทุกเวลาในยุคนั้น จะเห็นว่า อุดมไปด้วยคุณค่า สมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหา 
รูปแบบวรรณกรรม มาตรฐานการจัดพิมพ์ สมควรเป็นแบบอย่าง 
และยังได้ทราบถึงบทบาท ความส�าคัญ รวมถึงความมุ่งมั่นในการ 
สร้างผลงานของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์ ที่มีประโยชน์และมาก 
ด้วยคณุค่าของบรรพบรุษุ ท�าให้เกดิความภาคภมูใิจโดยในที่นี้จะขอ
ยกตัวอย่างเพียงผลผลิตด้านสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่น่าสนใจพร้อม
เนื้อหาที่มีคุณค่าพอสังเขปดังนี้

1.  รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์

 สารสนเทศวิทยาศาสตร์ยุคแรกจัดพิมพ์ในลักษณะรายงาน

ประจ�าปี มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ 

ผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน ฉบับแรกใช้ชื่อว่า “รายงานของ
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ศาลาแยกธาตุ กระทรวงพาณิชย์” ออกใน พ.ศ. 2460 (Report  

of The Government Laboratory, Ministry of Commerce  

1st, 1917 ต่อมาเปลีย่นชือ่เป็น “รายงานกจิการของกรมวทิยาศาสตร์” 

และ “รายงานกจิกรรมของกรมวทิยาศาสตร์” กระทรวงอตุสาหกรรม 

และออกต่อเนื่องมาจนถึง ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2522 จึงเปลี่ยนเป็น 

“รายงานกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ” กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการพลังงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาเปลี่ยน

เป็น “รายงานประจ�าปี Annual Report” จนถึงปัจจุบัน ส่วน

รายงานกิจกรรมฉบับภาษาอังกฤษตามตัวเล่มที่ปรากฏตีพิมพ์ถึง 

No. 19 ค.ศ. 1956 และบางฉบับมีการส่งตีพิมพ์ในวารสาร  

The Analyst ด้วย

2. หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์

 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทวารสาร ฉบับแรกออกในเดือน 

กันยายน พ.ศ. 2479 โดย ดร.ตั้วฯ เป็นบรรณาธิการคนแรก 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทร์ ได้ประทานสุภาษิต 

เป็นมงคลปฐมฤกษ์แก่หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ว่า “สุวิชชา โลก

วทฒนา” วิทยาดี เป็นเหตุท�าโลกให้เจริญ ซึ่งได้ใช้เป็นตรา

สัญลักษณ์ประจ�าหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ทุกฉบับ จุดมุ่งหมาย 

แรกเริม่ต้องการให้เป็นวารสารด้านวทิยาศาสตร์ในระดบัสงู เทยีบเท่า 

กบัวารสารวชิาการในต่างประเทศ จงึใช้ชือ่ภาษาองักฤษว่า “Siamese 

Journal of Science” และชื่อเทียบเคียงภาษาไทย คือ 

“VIDYASASTRA” มีรายงานผลของการค้นคว้าในวิชาวิทยาศาสตร์

ที่มีขึ้นในประเทศ และรายงานผลของการค้นคว้าที่น่ารู้ในวิชา

วิทยาศาสตร์ที่มีในต่างประเทศ รวมทั้งบทความวิจัยต้นฉบับภาษา

อังกฤษ การจัดพิมพ์ตรงตามมาตรฐานสากล แต่หลังจากออก 

ฉบบัปฐมฤกษ์ไปแล้ว ได้รบัความเหน็จากผูอ่้านเป็นอนัมาก ให้ปรบั

เนื้อหาหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เป็นการส่งเสริมความสนใจด้าน 

วทิยาศาสตร์แก่บคุคลทัว่ไป และมหีลกัวชิาการบางอย่างประกอบด้วย 

ตามสมควร เพราะวทิยาการด้านวทิยาศาสตร์ในประเทศไทยสมยันัน้ 

อยู่ในขั้นพึ่งเริ่มก่อตัว ผู้อ่านส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องท่ียากและลึกซึ้ง 

ในทางวิชาการ ฉบับที่ 2 ผู้จัดท�าจึงได้ตัดชื่อ Siamese Journal 

of Science ออกเหลอืเพยีง VIDYASASTRA วตัถปุระสงค์หลัก 

เพื่อเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และเปิดโอกาส

ให้ผูส้นใจไต่ถามข้อสงสยัต่าง ๆ รวมทัง้เผยแพร่กจิกรรมกรม ก�าหนด

ออกราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ค่าบอกรับสมาชิกปีละ 1 บาท 

ส�าหรับประเทศไทย และ 2 บาท ส�าหรับต่างประเทศ เนื้อหา 

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทุกสาขา ทั้งหลักวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา  

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กสิกรรม วิศวกรรม เภสัชกรรม  

อตุสาหกรรม แพทยศาสตร์ ตวัอย่างบทความทีล่งพมิพ์ในฉบบัที ่ 1 

ได้แก่ วิธีแยกตัวยาส�าคัญออกจากบอระเพ็ด อาหารที่ร่างกาย

ต้องการ โอสถวิทยาศาสตร์ ยาฆ่าเชื้อ ยาแก้ไข้ ยานอนหลับ  

ฐานแห่งอตุสาหกรรมเคม ี (ศกึษาคณุสมบตัวิตัถตุัง้ต้นในอตุสาหกรรม 

เคมี เช่น วัตถุดิบการท�าแก้ว สบู่ วัสดุศาสตร์ในปัจจุบัน)  

ประวตัวิทิยาศาสตร์ ผูอ่้านสามารถเขยีนมาสอบถามค�าถามเกีย่วกบั

วิทยาศาสตร์ บรรณาธิการและผู้ช่วยจะพิจารณาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ

แต่ละด้านตอบค�าถามในแผนกค�าถามค�าตอบท้ายเล่ม และม ี

บริการตอบส่วนตัวด้วยโดยผู้ถามต้องส่งแสตมป์ค่าส่งมาด้วย

 หนงัสอืพมิพ์วทิยาศาสตร์ได้ยตุกิารพมิพ์ใน ปีที ่ 9 ฉบบัที ่ 3-4 

พ.ศ. 2489 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมต้นสังกัดจะออก 

สิ่งพิมพ์ใหม่ชื่อหนังสือพิมพ์อุตสาหกร ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับ

หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ แต่ขยายขอบเขตเนื้อหาเรื่องอุตสาหกรรม

และโลหกิจ จึงยุบรวมกัน

3. SIAM SCIENCE BULLETIN หรือ THAI SCIENCE  

 BULLETIN

 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอังกฤษ ประเภทรายงานการวิจัย 

ฉบับแรกออกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ดร.ตั้วฯ ด�าริให้ 

จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 

ฉบับแรกของประเทศไทย ก�าหนดออกปีละ 1 ฉบับ วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานการค้นคว้าในทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาที่ท�าขึ้นใน

ประเทศไทย หรอืโดยคนไทย และเผยแพร่ไปในต่างประเทศทัว่โลก  

ซึ่งนอกจากจะใช้เผยแพร่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

แล้ว ยังใช้แลกเปลี่ยนกับสิ่งพิมพ์เผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์กับ 

องค์กรวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ รวม 28 ประเทศ เพื่อให้

ประเทศไทยได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่ ๆ และห้องสมุดกรม

วิทยาศาสตร์จะได้รับสิ่งพิมพ์เพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเนื้อหาที่เผยแพร่

 ฉบบัที ่ 1 เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) ตพีมิพ์ 

งานวิจัย 2 เรื่อง คือ Chemical Studies of Siamese Kapi  

(กะปิไทย) ผลงานการศึกษาวิจัยโดย ดร.ตั้ว ลพานุกรม และ 

ดร.ปุ๋ย โรจนบุรานนท์ และเรื่อง Fertilizing Materials Pepper 

Fertilization by Magdaleno M. Cero

 ฉบบัที ่2 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2481 ตพีมิพ์งานวจิยั 2 เรือ่ง 

ได้แก่ Preliminary Studies of Certain Physical Properties of  

Simese Soils” by Magdaleno M. Cero และเรือ่ง Wall Board from 

Coconut Meat by Lek Lakshanahuta and Sofromio Balce



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 60  ฉบับที่ 188 20

DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE, MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYwww.dss.go.th

 อนัดบัที ่ 4 เรือ่งน�า้มนัสนและยางสน โดย นายเกลยีว บนุนาค 

เนื้อหาเกี่ยวกับคุณสมบัติน�้ามันสน และยางสน

 อนัดบัที ่ 5 เรือ่งวุน้จากสาหร่ายทะเลของสยาม โดย นายเกลยีว 

บุนนาค เนื้อหาเกี่ยวกับ การท�าวุ้นจากสาหร่ายทะเลสาบสงขลา

 อันดับที่ 6 เรื่องยางมะละกอ โดย นายสง่า ษรสุวรรณ  

หวัหน้ากองเกษตรศาสตร์ กรมวทิยาศาสตร์ เนือ้หากล่าวถงึ การปลกู 

และการกรดียางมะละกอ การวเิคราะห์คณุภาพยางมะละกอ ซึง่เป็น 

สินค้าส่งออกไปยุโรปและอเมริกา ราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาด

สมัยนั้น

 อันดับที่ 7 เรื่องข้าวขุยไผ่ โดย ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดี 

กรมวิทยาศาสตร์ เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ข้าวขุยไผ่และ 

ข้าวขุยรวกจากจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อทราบคุณค่า 

ในการใช้เป็นอาหาร

 อนัดบัที ่ 8 เรือ่งการถนอมอาหาร โดย ม.ล.ฉวพีงศ์ รองทรง  

กองอุตสาหกรรมเคม ี เนือ้หาเกีย่วกบัการถนอมอาหารด้วยกรรมวธิต่ีาง ๆ

 อันดับที่ 9 ค�าแนะน�าในการป้องกันและรักษาตัวในเมื่อถูก

ไอพิษ โดย ดร.ประจวบ บุนนาค ให้ความรู้เกี่ยวกับไอพิษประเภท

ต่าง ๆ และวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกไอพิษ

 อันดับท่ี 10 ค�าแนะน�าเร่ืองอาหาร โดย นายแพทย์ก�าธร 

สุวรรณกิจ ให้ความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

และมีประโยชน์ต่อร่างกาย

5. แบบเรียนและต�าราทางวิทยาศาสตร์

 ในสมยันัน้ ดร.ปุย๋ โรจนบรุานนท์ ข้าราชการกรมวทิยาศาสตร์ 

ได้เรียบเรียงแบบเรียนและต�าราด้านวิทยาศาสตร์ จัดพิมพ์จ�าหน่าย

หลายรายการ เช่น

 = แบบเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น พิมพ์ในปี พ.ศ. 2479 

ราคาเล่มละ 2.50 บาท

 = สูตรอุตสาหกรรม พิมพ์ในปี พ.ศ. 2481 ปกแข็ง ราคา

เล่มละ 7.50 บาท

 = หลักวิชาเคมีเบื้องต้น พิมพ์ในปี พ.ศ. 2478 ราคาเล่มละ 

2.50 บาท

 = หลกัวิชาอาหาร พิมพ์ในปี พ.ศ. 2482 ราคาเล่มละ 2.50 บาท

6. การบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

 นอกจากจะเผยแพร่ความรู ้ในรูปส่ือส่ิงพิมพ์หลากหลาย

ประเภทแล้ว กรมวิทยาศาสตร์ยังได้จัดท�า ค�าบรรยายเผยแพร่ทาง

สื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ได้แก่ 

 เนือ่งจากประเทศไทยได้มีการเปลีย่นชือ่ จาก ประเทศสยาม 

เป็น ประเทศไทย จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ SIAM SCIENCE 

BULLETIN เป็น THAI SCIENCE BULLETIN สลับไปมา ดังนี้

 ค.ศ. 1937 -1939 Vol.1 No. 1-3 ปีละ 1 เล่ม ชื่อ  

SIAM SCIENCE BULLETIN

 ค.ศ. 1939 Vol.1 No. 4 ชื่อ THAI SCIENCE BULLETIN

 ค.ศ. 1940-1941 Vols. 2-3 Nos. 1-4 ชือ่ THAI SCIENCE 

BULLETIN ออกปีละ 4 เล่ม และหยุดผลิต

 ค.ศ. 1947 -1948 Vols. 4-5 No. 1 ปีละ 1 เล่ม ชื่อ  

SIAM SCIENCE BULLETIN เริ่มผลิตใหม่

 ค.ศ. 1949 Vol. 6 No. 1 ปีละ 1 เล่ม ชื่อ THAI 

SCIENCE BULLETIN

 ค.ศ. 1952 Vol. 7 No. 1 ปีละ 1 เล่ม ชื่อ THAI  

SCIENCE BULLETIN

 ค.ศ. 1957-1959 Vols. 8-10 Nos. 1-2 ปีละ 2 เล่ม  

ชื่อ THAI SCIENCE BULLETIN

 หลังจากที่มกีารประกาศใช้พระราชบัญญตัิสภาวิจัยแห่งชาติ 

และตั้งส�านักงานสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นเพื่อปฏิบัติงานให้กับสภาวิจัย 

แห่งชาติ และเป็นหน่วยงานในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี เม่ือ 

วันที่ 28 ตุลาคม 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท�าหน้าที่เป็น

องค์กรกลางเกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ กรมวิทยาศาสตร์จึงได้

หยุดผลิตวารสารชื่อนี้

4. เอกสารเผยแพร่ของกรมวิทยาศาสตร์

 สิ่งพิมพ์ทั่วไปท่ีออกต่อเน่ืองมีหมายเลขก�ากับตามอันดับ

ที่ผลิต มีทั้งหมด 13 รายชื่อ จัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสพิเศษต่างๆ 

เช่น พิธีกฐินพระราชทาน งานวันรัฐธรรมนูญ ส�าหรับแจกแก่ผู้สนใจ 

ทัว่ไป       หน่วยงาน และองค์กรต่าง   ๆ         เพือ่เผยแพร่ความรูแ้ละค�าแนะน�า 

อันจะเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ   ตัวอย่างเอกสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ 

ในปี พ.ศ. 2478-2482 ได้แก่

 อันดับที่ 1 เรื่องการท�าเกลือให้ดีขึ้น โดย นายอารีย์ สุพล, 

ดร.ปุ๋ย โรจนบุรานนท์ เนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เกลือ การท�า

เกลือจากน�้าทะเล การท�าเกลือให้บริสุทธิ์

 อันดับที่ 2 เรื่องทรายส�าหรับท�าแก้ว โดย นายซี เจ. เฮ้าส์ 

เน้ือหาเกีย่วกบัทราย การวเิคราะห์ วตัถดุบิในการท�าแก้ว ประเภท

ของแก้ว

 อนัดบัที ่ 3 เรือ่งค�าแนะน�าเรือ่งขงิ โดย ดร.ปุย๋ โรจนบรุานนท์ 

เนื้อหาเกี่ยวกับการแปรรูปขิง
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 = ปาฐกถาโฆษณาทางสถานีวิทยุ เผยแพร่กิจการกรม

วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2478 บรรยายโดย ดร.ปุ๋ย โรจนบุรานนท์

 = รายการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ ชื่อว่า วิทยาศาสตร์ 

ส�าหรบัประชาชน บรรยายทางสถานวิีทยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 1-30 พ.ศ. 2484-2485 และหยุดไป เริ่มบรรยายอีกครั้ง  

ครั้งที่ 1-582 ใน ปี พ.ศ. 2496-2543 ต่อมาเปลี่ยนเป็น บทความ 

วทิยรุายการเปิดโลกวทิยาศาสตร์ เสนอเรือ่งทีน่่าสนใจส�าหรบัประชาชน 

เช่น อาหาร สารเคม ี ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม สารเคมสี�าหรบัการ

ซกัฟอก อนัตรายอนัเกดิจากสารเคม ี ท�าไมเราต้องกนิอาหาร น�า้มนั

หอมระเหย ประโยชน์ของมะพร้าว ยาช่วยอดบุหรี่ วิทยาศาสตร์ 

ให้อะไรแก่ท่านบ้าง กาแฟ อาหารส�าหรับลดความอ้วน ฯลฯ

7. การเผยแพร่สารสนเทศด้วยการแสดงปาฐกถาและบรรยาย

 การเผยแพร่สารสนเทศอกีช่องทางหนึง่ของกรมวทิยาศาสตร์ 

คือ การบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ปาฐกถา เรื่อง อาหาร

ถั่วเหลือง โดย ปุ๋ย โรจนบุรานนท์ ณ ส�านักงานโฆษณา วันที่  

1 มีนาคม 2480 บรรยายแก่พระภิกษุสามเณรที่เข้ามาสอบ 

พระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ และน�ามาพิมพ์เป็นหนังสือแจกในการ

ทอดกฐินพระราชทานของกรมวิทยาศาสตร์ ณ วัดหน้าพระเมร ุ

จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 16 ตุลาคม 2481 และได้รวมเอา 

บทความบางตอนแปลจากปาฐกถา เรือ่ง น�า้นมถัว่เหลอืง (Soybean 

Milk) ซึ่งท่านแสดงเป็นภาษาอังกฤษ ณ สมาคมสตรีพระนคร  

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2481 กล่าวถึงคุณค่าทางโภชนาการของ 

ถัว่เหลอืง และมคี�าแนะน�าวธิที�าน�า้นมถ่ัวเหลอืง เป็นสตูรทีส่ามารถ 

น�าไปท�าขายได้ ประกอบด้วย เครือ่งมอืเครือ่งใช้ เงนิลงทนุ วธิกีารผลติ 

และข้อควรระวังด้านการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการเก็บและ

รักษาให้มีคุณภาพ ปัจจุบันข้อมูลยังทันสมัยสามารถน�ามาใช้ได้

8. การบรรยายทางวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์

 พ.ศ. 2481-2485 กรมวทิยาศาสตร์ได้ก�าหนดให้ข้าราชการ 

ฝ่ายวชิาการเป็นผูบ้รรยายให้แก่ข้าราชการด้วยกนัฟัง เดือนละ 1 คน 

เนือ้หาการบรรยายต้องเป็นเรือ่งทีผู่น้ัน้ปฏบิตัหิรอืศกึษาอยู ่ วตัถปุระสงค์ 

ของการจัดเพื่อให้ข้าราชการผู้บรรยายได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง

ที่จะบรรยายโดยละเอียดถี่ถ้วน ท�าให้ได้รับความรู้กว้างขวางและ 

ทนัสมยัอยูเ่สมอ รวมทัง้ให้ข้าราชการได้ทราบการปฏบิตัแิละผลงาน 

ของเพื่อนข้าราชการด้วยกัน ท�าให้เกิดความเข้าใจดีต่อกันและ

เพิ่มพูนความสามัคคีในหมู่คณะ ตัวอย่างเรื่องที่บรรยาย เช่น การ 

วเิคราะห์แร่วลุเฟรมชนดิต่าง ๆ ของการป้องกนัไอพษิ, การวเิคราะห์ 

จ�านวนจ�ากัดของสารหนู ตะกั่ว เหล็ก ซัลเฟต และคลอไรด์ในยา 

วธิวีดัอลักอฮอลในการท�าเบยีร์, สิง่ทอ, น�า้มนัปาล์มแดง, การวเิคราะห์ 

อัลกาลอยด์จากฝิ่น, ชีวะวิเคราะห์, การวิเคราะห์ไขมันเนย ฯลฯ

9. ข่าวกรมวิทยาศาสตร์

 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทจดหมายข่าว วัตถุประสงค์เพื่อ 

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  

ของกรม ออกฉบับแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2496 ปกหน้าพิมพ์ 

ค�าขวญัเดมิของหนงัสอืพมิพ์วทิยาศาสตร์ คอื “สวุชิชา โลกวทฒนา” 

วิทยาดี เป็นเหตุท�าโลกให้เจริญ พิมพ์เผยแพร่ตลอดมาจนถึง 

ฉบบัที ่ 110 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2529 เป็นฉบบัสดุท้าย ต่อจากนัน้

เปลี่ยนเป็นวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ จนถึงปัจจุบัน

 สารสนเทศในยคุแรกของกรมวทิยาศาสตร์ทีม่คุีณค่าดงักล่าว 

ข้างต้น หอสมดุวทิยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานกุรม ได้จดัเกบ็รวบรวม 

ไว้ทัง้เอกสารต้นฉบบั และปัจจบุนัแปลงให้อยูใ่นรปูของวสัดยุ่อส่วน

และบางส่วนแปลงเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว ทั้งน้ีเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่แสดงให้เห็นถึง

ประวัติอันยาวนานและผลการด�าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์อันเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศเรื่อยมาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทั้ง

จะเป็นข้อมูลความรู้ที่มีคุณค่าที่ผู้สนใจสามารถศึกษาเรื่องราวและ 

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ในยุคแรก ๆ ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

ซึ่งความรู้เหล่านั้นเป็นความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เข้าใจได้ง่าย 

กรรมวิธีไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประชาชน

ทั่วไปสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง 

ในปัจจุบัน สนใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักหอสมุดและ 

ศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 

เว็บไซต์ : http://siweb.dss.go.th อีเมล : info@dss.go.th 

โทรศัพท์ : 0 2201 7287-90
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 ปี 2554 ที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยได้เกิด 

ภาวะวิกฤตประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในหลาย 

พื้นที่ ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว 

แต่เมื่อน�้าลดสิ่งส�าคัญที่ตามมาและหนักหน่วง 

ส�าหรับผู้ประสบภัยอย่างหนึ่ง คือ การท�าความ 

สะอาด พ้ืนผิ วอาคารบ ้ าน เรื อนและวัสด ุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อขจัดคราบสกปรกทั้งหลาย 

ดังนั้น ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดพืน้ผิวจึงมีบทบาท 

และจ�าเป็นมาก เพือ่เป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ประสบภัย 

เรามาท�าความรู้จักผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดพ้ืนผิว...ฉลากเขียว

กันเถอะ ซึ่งปีที่ผ่านมาเราต่างก็ทราบกันดีว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องและรุนแรงทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ถึงเวลาแล้วหรือ

ยังที่เราควรจะหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันให้มากกว่านี้ ผลิตภัณฑ์

ฉลากเขียวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้บริโภคท่ีมีความประสงค์จะ

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

เขมชิต ธนากิจชาญเจริญ*
พิชญาภา ราชธรรมมา **

 ก่อนอื่นเรามารู้จักกับ “ฉลากเขียว (Green 

label หรือ Eco-label)” เครื่องหมายที่แสดง 

คุณค่าทางสิ่งแวดล้อม เป็นฉลากที่สถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์

คุณภาพที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่า 

เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ท�าหน้าที่อย่างเดียวกัน 

เครื่องหมายฉลากเขียวน้ีจะโชว์อยู่บนผลิตภัณฑ์ 

เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวนี้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม   

ผู้บริโภคที่มีความประสงค์จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมจะได้เลือกซื้อ

ได้ถกูต้อง

 ส�าหรบัผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดพืน้ผวิ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

ได้แก่

 1. สตูรกรด ใช้ท�าความสะอาดคราบสนมิ คราบตะกรนัใน 

ห้องน�า้ สารท�าความสะอาดหลกัมฤีทธิเ์ป็นกรด เช่น กรดไฮโดรคลอรกิ 

(กรดเกลอื) และอาจผสมกรดฟอสฟอรกิและสารลดแรงตงึผวิเพือ่ให้

สารออกฤทธิส์มัผสัผวิห้องน�า้ได้ดขีึน้

 2. สูตรด่าง ใช้ท�าความสะอาดคราบไขมันที่สกปรกมาก 

สารท�าความสะอาดหลักมีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(โซดาไฟ) โซเดียมเมตาซิลิเกต โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (STPP)

 3. สูตรใส่สารลดแรงตึงผิว ใช้ท�าความสะอาดทั่วไป สาร

ท�าความสะอาดหลักที่ใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีสมบัติเป็นตัวซัก

ล้างหรือขจัดคราบ เช่น Nonylphenol LAS ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ 

ไม่เหมาะใช้กับงานหนัก
____________________________________________________________________________________________________
*  นักวิทยาศาสตร์ช�านาญ โครงการเคมี
** นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการเคมี

สรร
สาระ
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 ข้อก�าหนดฉลากเขยีวส�าหรบัผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดพืน้ผิว 

(TGL25-R1-11) ซึ่งผ่านการอนุมัติ เม่ือ 28 มกราคม 2554  

โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว โดยสรุปมีดังนี้

 1. ข้อก�าหนดทั่วไป

  1.1 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะท่ีต้องการเป็นไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผ่านการทดสอบ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

   มอก.329-ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดประเภทกรด

ส�าหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก

   มอก.2083-ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดส�าหรับ

กระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกประเภทสารลดแรงตึงผิว

   มอก.2116-ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดพื้น

  1.2 กระบวนการผลิตและก�าจัดของเสีย ต้องเป็นไป

ตามกฎหมายและข้อบังคับของราชการ

 2. ข้อก�าหนดพิเศษ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต้องย่อยสลายทาง 

ชวีภาพได้ สารทีห้่ามมใีนผลติภณัฑ์ เช่น สารลดความกระด้างของน�า้ 

ตัวท�าละลาย สารท�าอิมัลชัน กรดบางชนิด (เช่น กรดซัลฟิวริก 

กรดฟอสฟอริก) สารที่เป็นสารก่อมะเร็ง สารที่อนุญาตให้มีได้ เช่น 

ฟอสเฟต สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ ฟอร์มาลดีไฮด์ และ 

สารโลหะหนกัซึง่เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาโลหะหนกัมคีวามเป็นพิษสูงมาก 

ดังนั้นจึงมีการก�าหนดเกณฑ์ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ท�า 

ความสะอาดพื้นผิวเพื่อขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว ดังนี้

 - สารหนู (As) ไม่เกิน 0.5 มก./กก.

 - ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.5 มก./กก.

 - แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.1 มก./กก.

 - โครเมียม (Cr) ไม่เกิน 0.5 มก./กก.

 - ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.02 มก./กก.

 - ซีลีเนียม (Se) ไม่เกิน 0.5 มก./กก.

 - นิกเกิล (Ni) ไม่เกิน 0.5 มก./กก.

 การขอใช้เครือ่งหมายฉลากเขยีว เป็นความสมคัรใจของผูผ้ลติ 

ที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ 

ผู้ประสงค์ขอใช้ฉลากเขียวสามารถติดต่อที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

และส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 กลุ่มทดสอบสารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางเคมี โครงการเคมี 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นห้องปฏิบัติการหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ท�าหน้าทีท่ดสอบผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดพืน้ผวิครอบคลมุหวัข้อ 

ต่าง ๆ ตามข้อก�าหนดฉลากเขียว โดยเฉพาะปริมาณโลหะหนัก  

จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดพื้นผิวที่ขอเครื่องหมาย

ฉลากเขียวที่ผ่านมาไม่พบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดที่มีการปนเปื้อนโลหะ 

หนกัเกนิเกณฑ์ก�าหนดของข้อก�าหนดฉลากเขยีว การทดสอบเหล่านี้

นอกจากใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

แล้ว ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลส�าหรับบริษัทผู้ผลิตในการควบคุมและ

พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส�าหรับผู้บริโภคก็สามารถใช้บริการ 

ทดสอบเพือ่ตรวจสอบหรอืศึกษาข้อมลูของผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 

พืน้ผวิได้ หากสนใจตดิต่อกลุม่ทดสอบสารเคมแีละผลติภณัฑ์ทางเคม ี

โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 0 2201 7227-8 

โทรสาร 0 2201 7229

เอกสารอ้างอิง
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ข่าวทั่วไป
ใน วศ.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์วัสดุสัมผัสอาหาร บริการวิเคราะห์ทดสอบในรายการ

ต่าง ๆ และรวมถึงบริการทดสอบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองภาค

อุตสาหกรรมด้านบริการวิเคราะห์ทดสอบ ในงาน Thailand Lab 2011 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้าน

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ แกรนด์ฮอลล์ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2554

นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบ

เครื่องกรองน�้าดื่มระดับชุมชนให้แก่ นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน 5 ชุด เพื่อ 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีน�้าดื่มเพียงพอ รวมทั้งเป็นการติดตั้งเครื่องกรองน�้าดื่ม 

ระดับชุมชนอย่างถาวรช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าด่ืมระยะยาวต่อไป โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงาน 

ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ร่วมในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554
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นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อ�านวยการ 

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน ว่าที่ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ ผู้อ�านวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม น�าคณะ

ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ น�าอาหารและถุงยังชีพไปแจกผู้ประสบภัยน�้าท่วม บริเวณหมู่บ้านมนลดา 

อ�าเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางวิจิตรา อนุวงศ์นุเคราะห์ เลขานุการกรม  

น�าคณะข้าราชการ น�าอาหารและถุงยังชีพไปแจกผู้ประสบภัยน�้าท่วมบริเวณ สะพานปรีดี เกาะเมืองอยุธยา 

วัดท่าการ้อง วัดเสนา วัดมหาโลก วัดเจดีย์แดง วังช้างอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 

2554
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ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อ�านวยการส�านัก

เทคโนโลยีชุมชน ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีพิศาล นิลยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และคณะผู้แทน 

กรรมการสมาชิกกลุ่มอาชีพชุมพร ในพ้ืนที่เป้าหมายจาก อ�าเภอเมือง อ�าเภอละแม และอ�าเภอท่าแซะ  

จังหวัดชุมพร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้านเทคโนโลยีเซรามิก เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สมุนไพร และรับทราบนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ในโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555 - 2557 ที่จะด�าเนินงาน “หมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป” ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2554
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ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะลงพื้นที่น�าสิ่งของและอาหาร ช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัย หมู่บ้านเศรษฐกิจ หมู่บ้านศิริเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ โดยสิ่งของที่น�าไปแจกจ่าย มีทั้ง 

ส่วนที่ได้ผลิตเอง อาทิเช่น ข้าวหอมมะลิพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋อง ข้าวหอมมะลิในถุงรีทอร์ต แกงเขียวหวานไก่ 

และแกงพะแนงไก่ในถุงรีทอร์ต รวมทั้งของใช้จ�าเป็นอื่น ๆ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ น�าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์

บริการ ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี เป็นข้าราชการที่ดี 

และพลังของแผ่นดินต่อจากนั้น อธิบดีฯ ได้บรรยายหัวข้อ “ปฏิสัมพันธ์และนานาทัศนะกับชาว วศ.” เพื่อสร้าง 

ความเข้าใจภาพรวมของ วศ. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554
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ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ ได้แก่ โลชั่นทา 

กันยุงและน�้าหมักชีวภาพอเนกประสงค์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่บ้านพฤกษา11 ต.คลองสาม จ.ปทุมธาน ี 

โดยมี นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอภิชาต วงษ์แจ้ง ปลัด อบต.คลองสาม 

และประธานคณะกรรมการหมู่บ้านพฤกษา 11 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน

ในการมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนรวม 7 ราย 

โดยมีนางดรุณี วัชราเรืองวิทย์ ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2554
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ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การรับรองบุคลากร

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 กับการยอมรับร่วมในระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะกรรมการระดับสูงสุด และคณะกรรมการสาขา 

ในระบบรบัรองบคุลากรของส�านกัพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องในการ 

รับรองบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 

14 ธันวาคม 2554

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง “ความปลอดภัย 

ของภาชนะแก้วบรรจุยา” แก่สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ  

ผู้อ�านวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และดร.เทพีวรรณจิตรวัชรโกมล หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว  

เป็นวิทยากรร่วมแถลงข่าวและแสดงตัวอย่างวิธีการทดสอบประเภทของภาชนะแก้วบรรจุยา และวิธีการทดสอบ

เพื่อหาร้อยละการส่งผ่านของแสงในภาชนะแก้วบรรจุยาชนิดต่าง ๆ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารหอสมุด ดร.ตั้วฯ  

เมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2554
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นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

เพื่อน�าน�้าหมักชีวภาพอเนกประสงค์ และโลชั่นทากันยุง มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อบต.นราภิรมณ์ 

และ อบต.บางไทรป่า จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสยามแจ่มกระจ่าง นายกอบต.นราภิรมย์ และ นายถนอม  

ตรีเดชา นายกอบต.บางไทรป่า จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554



32

DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE, MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYwww.dss.go.th

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 60  ฉบับที่ 188 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ น�าผลงานระบบการผลิตน�้าดื่มระดับชุมชน โลชั่นกันยุง การเพิ่มมูลค่าเซรามิกเนื้อดินแดง 

และถ้วยดินเผารองรับน�้ายางจากเนื้อดินแดง การแปรรูปข้าวและผลหม่อน ไปร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม

เชิงปฏิบัติการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 

มหาสารคาม และกาฬสินธ์) ณ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2554

ดร.กรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร์ข�านาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานแถลงข่าวผลส�าเร็จ

ระบบ nCA (เอ็น-ค่า) ระบบทีท�าให้ น�้าใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  

ส�านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนส่วนกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วม 

ในการศึกษาพัฒนาระบบเครื่องเติมอากาศในน�้าแบบฟองอากาศจิ๋ว (Micro Bubble) โดยดัดแปลงจากปั้มจุ่ม

อย่างง่ายที่มีจ�าหน่ายทั่วไป ณ ห้องโถง อาคารพระจอมเกล้าฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เมื่อวันที่  22 ธ.ค. 2554
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 วกิฤตการมหาอทุกภยัทีเ่กดิข้ึนปลายปี 2554 ได้สร้างความ 

เสียหายครั้งใหญ่ให้ประเทศไทย นอกจากจะท�าให้แหล่งชุมชนและ 

เกษตรกรรมเสยีหายแล้ว เป็นครัง้แรกทีน่�า้ท่วมเข้านคิมอตุสาหกรรม 

ทัง้ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ปทมุธาน ี และสมทุรสาคร แน่นอน

ที่บางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหล่าน้ีอาจมีสารเคมีอันตราย  

ถ้าปล่อยให้น�้าเข้าท่วมถึงและมีการรั่วไหลลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ 

ย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตคนและสภาพแวดล้อมอย่างมากมาย  

อย่างไรกต็ามน�า้ท่วมคราวนีเ้ป็นแบบค่อย ๆ หลากลงมาจากภาคเหนอื 

สู่ภาคกลาง ท�าให้แต่ละโรงงานมีเวลาเตรียมตัวและจัดเก็บสารเคมี

อันตรายให้อยู่ในที่สูงพอที่จะปลอดภัยจากน�้าท่วมได้ ท�าให้ม่ันใจ

ได้ระดับหนึ่งว่าจะไม่มีการปนเปื้อนสารพิษอันตรายมากับน�้าท่วม 

คราวนี ้ แต่ยงัมสีารพิษอกีชนดิหนึง่อาจจะปนเป้ือนกบัน�า้ท่วมคราวนี ้

คอื น�า้มนัและไขมนั (Oil&grease) ทีท่�าให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

เราจึงไม่ควรปล่อยให้มีการปนเปื้อนของน�้ามันและไขมันลงสู่

แหล่งน�้าธรรมชาติ

 การปนเปื้อนของน�้ามันและไขมันลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ

เกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การรั่วไหลของน�้ามันปิโตรเลียมใน

ทะเล น�้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนต่าง ๆ ในที่นี้

จะขอกล่าวเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ 

น�้ามันเชื้อเพลิง (Fuel) ซึ่งเป็นสารประกอบจ�าพวกปิโตรเลียม

ไฮโดรคาร์บอน (Petroleam hydrocarbon) และน�้ามันหล่อลื่น 

(lubricant) ซึ่งใช้ในระบบหล่อลื่นเครื่องจักรต่าง ๆ ในโรงงาน เมื่อ

 วสันต์ ธีระพิทยานนท์ *  

____________________________________________________________________________________________________

*  นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

สรร
สาระ

มีการรั่วไหลของน�้ามันเหล่าน้ีจากเครื่องจักรลงสู่พื้นโรงงาน และ

มีการท�าความสะอาดพื้นโรงงานด้วยน�้า ท�าให้เกิดเป็นสารผสม

ระหว่างน�้าและน�้ามันเรียกว่าสารอิมัลชัน (Emulsion) ถ้ามีการ

ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ยังไม่ผ่านระบบบ�าบัดลงสู ่

แหล่งน�้าสาธารณะย่อมเป็นการท�าลายส่ิงแวดล้อมและเป็นการท�า 

ผดิกฎหมาย กฎหมายน�า้ทิง้จากอตุสาหกรรมของกระทรวงอตุสาหกรรม 

พ.ศ. 2525 ระบุน�้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีค่าน�้ามัน

และไขมันไม่มากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นโรงงานกลั่นน�้ามัน

และโรงงานประกอบกิจการผสมน�้ามันหล่อลื่นและจาระบี ตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2512) ระบุ ต้องมีค่าน�้ามันและไขมัน 

ไม่มากกว่า 15 มิลลิกรัมต่อลิตร

ผลกระทบต่าง ๆ ของน�้ามันและไขมันในน�้าต่อสิ่งแวดล้อม

 1. ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

  เมือ่มนี�า้มนัและไขมนัไหลลงสูแ่หล่งน�า้ธรรมชาต ิ จะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพได้แก่การระเหยซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน�้ามัน ท�าให้

บางส่วนปนเปื้อนอยู่ในส่ิงแวดล้อมทั้งในส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้แก่การท�าปฏิกริยากับออกซิเจนในน�้า 

หรือแสงแดด ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพได้แก่การย่อยสลาย

โดยจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีน�้ามันบางส่วนจะถูกดูดซึมสะสมอยู่ทั้ง

ในพืชและสัตว์ ความเป็นพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มีดังนี้
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  1.1 สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในน�้า ได้แก่ สัตว์น�้าทุกชนิด 

ปะการัง และพืชน�้าอื่น    ลักษณะความเป็นพิษอาจเกิดจากการสัมผัส 

คราบน�้ามันโดยตรง หรือเกิดจากการขาดออกซิเจน เนื่องจากน�้ามัน 

มีความถ่วงจ�าเพาะน้อยกว่าน�้า จึงลอยอยู่บนผิวน�้าท�าให้ขดัขวาง 

การถ่ายเทออกซเิจนระหว่างอากาศและน�า้ มผีลให้ปรมิาณออกซิเจน 

ในน�้าลดลง ขณะเดียวกันน�้ามันก็จะปิดกั้นแสงสว่างที่ส่องลงมาสู่ 

ท้องน�้า ส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืชน�้า ท�าให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 

ในน�้าเกิดอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแพลงค์ตอนและสิ่งมีชีวิต 

เล็ก ๆ  เนื่องจากปริมาณอาหารลดลง นอกจากนี้นกและสัตว์น�้าอื่น ๆ  

ที่กินพืชน�้าบริเวณชายฝั่ง อาจได้รับพิษจากการดูดซึมน�้ามัน โดย

น�้ามันบางชนิดที่มีจุดเดือดต�่า เช่น น�้ามันปิโตรเลยีมทีม่อีะโรมาตกิสงู 

ก๊าซโซลนี หรอืแนบทา จะก่อให้เกดิพษิแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิต 

ท�าให้สัตว์น�้าขนาดเล็กตายทันที ส่วนน�า้มนับางชนดิทีม่จีดุเดอืดสงู 

เช่น น�า้มนัปิโตรเลยีมทีม่สีารประกอบ PAHs (Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons) จะก่อให้เกดิพษิแบบเรือ้รงัต่อสิง่มชีีวติ โดยการ 

ดูดซึมเอาหยดน�้ามันเล็ก ๆ เข้าสะสมในเนื้อเยื่อ และพิษเหล่านี้

สามารถถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศน์ของแหล่งน�้าได้

  1.2 ระบบนเิวศน์ป่าชายเลน เป็นทีอ่ยูข่องสัตว์นานาชนดิ 

ทั้งสัตว์น�้าและสัตว์บก เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีอาหารสมบูรณ์ เป็น

แหล่งวางไข่ และแหล่งอนุบาลสัตว์ในวัยอ่อน ถ้าคราบน�้ามัน 

เคลื่อนตัวเข้าสู่ป่าชายเลน การขจัดคราบน�้ามันจะท�าได้ยากมาก 

เนื่องจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกจ�ากัด ท�าให้คราบน�้ามัน

คงตัวอยู่นาน มีผลให้สิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดรวมทั้งป่าชายเลน 

ถูกท�าลาย

 2. ผลต่อสุขภาพของมนุษย์

  ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนน�้ามันในแหล่ง

น�้าดื่มสาธารณะ ท�าให้ สี กลิ่น และรสชาติของน�้าดื่มนั้นไม่น่าดื่ม 

รวมถึงอาหารที่น�าน�้านั้นมาปรุง มีกลิ่น และรสชาติไม่น่ารับประทาน

  ดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงมี

ความจ�าเป็นต้องมีการบ�าบัดน�้ามันและไขมันจากน�้าเสียก่อนปล่อย

ลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ

ระบบบ�าบัดน�้ามันและไขมันในน�้าเสีย

 ขั้นตอนแรกการก�าจัดอิมัลชัน โดยการเติมกรดซัลฟูริก 

เพื่อเพิ่มแรงตึงผิวที่ผิวหน้าของน�้ากับน�้ามัน และท�าให้อิมัลชันเป็น 

กลาง มหียดน�า้มนัมารวมตวักนัและลอยตวัข้ึนมา สามารถตกัน�า้มนั 

(Skim) ที่ลอยขึ้นมาออกได้ ขั้นตอนนี้ท�าให้น�้ามันและไขมันลดลง 

อยู่ในระดับ100-200 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพที่1)

 ขั้นตอนที่สองการเกิดการตกตะกอน (Flocculation) 

โดยการเติมอะลูมิเนยีมซัลเฟต และแมกนเีซียมไฮดรอกไซด์ อะลมูเินยีม 

ซลัเฟตจะท�าปฏกิริยิาไฮโดรไลซ์ภายใต้สภาวะด่าง เกดิการตกตะกอน

(Flocculation) และมหียดน�า้มนัลอยตวัขึน้มา เมือ่ตกัออกจะเหลอื

น�้าใสและตะกอน (Sludge) เพื่อเตรียมเข้าเครื่องแยกการลอยตัว 

(flotation separator)

 ขั้นตอนที่สาม Flotation separator ตะกอนจะตกลง 

สู่ส่วนล่างของ flotation separator ส่วนน�้าใสจะเข้าตัวกรอง  

(Filter aid) และเมือ่เตมิอะลมูเินยีมซลัเฟตลงไป จะท�าให้เกดิ Sludge 

เพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นการจัดสัดส่วนที่ดีที่สุดของปริมาณอะลูมิเนียม

ซัลเฟตที่เติมลงไปกับจ�านวนตัวกรองจึงมีความส�าคัญมาก เพื่อให้ 

มีการแยกตะกอนออกจากน�้าใสให้มากที่สุดก่อนที่น�้าใสจะเข้า 

ตวักรองและแยกน�า้มนัออกมาได้อกี ตะกอนบางส่วนเข้าเตาเผาและ 

บางส่วนอาจจะเติมกรดซัลฟูริกเพื่อท�าให้ตะกอนละลายได้

ของเหลวใหม่ และน�าเข้าขั้นตอนที่สองและสามใหม่ ท้ายสุดเหลือ

เป็นกาก (residue) เข้าเตาเผา น�้าหลังจากผ่านระบบบ�าบัดนี้จะมี

น�้ามันและไขมันน้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพที ่1 ระบบบ�าบดัน�า้มนัและไขมนัในน�า้เสีย     (Max Wulfinghoff, 

 P.E., 1968)

(a) น�้าเสียเข้า (b) sulfuric acid (c) magnesium hydroxide 

(d) น�้ามันลอยขึ้นมา (e) sulfuric acid (f) oil from separator 

(g) recycled Al
2
SO

4
 (h) sludge เข้าเตาเผา (i,k) filter aid (l) 

residue เข้าเตาเผา (m) น�้าทิ้งหลังผ่านระบบบ�าบัด (I) tank น�้าเสีย

เข้า (II) emulsifier and flocculator (III) flotation separator 

(IV) Al
2
SO

4
 recovery (V) rotary vacuum filter

การทดสอบหาค่าน�้ามันและไขมัน

 การทดสอบหาค่าน�า้มนัและไขมนัตาม Standard Methods 

for The Examination of Water and Wastewater ปี 2005  

มี 3 วิธีคือ
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โดยเฉพาะน�า้มนัเบนซนิ เมือ่ทดสอบโดยวธินีีจ้ะให้ผลทดสอบถกูต้อง 

กว่าวธิอีืน่ สามารถวดัปรมิาณน�า้มนัและไขมนัได้ต�า่ถงึ 0.2 มลิลกิรมั

ต่อลิตร วิธีการคือท�าตัวอย่างให้เป็นกรด แล้วสกัดน�้ามันและไขมัน

ด้วยตัวท�าละลาย trichlorotrifluroethane จากนั้นน�าส่วนที่สกัด 

ได้มาวดัค่าการดดูกลนืแสงในช่วงความยาวคลืน่ 2,700 - 3,200 cm-1 

เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน

 กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรม

วทิยาศาสตร์บรกิาร ให้บรกิารทดสอบหาปรมิาณน�า้มนัและไขมนัใน 

น�า้เสยีให้แก่โรงงานอตุสาหกรรมและผูส้นใจโดยทัว่ไป นอกจากนีย้ัง 

ให้บรกิารทดสอบรายการอืน่ในน�า้เสยี/น�า้ทิง้ด้วย เช่น BOD, COD, 

Cyanide, Formaldehyde, TKN, Phosphorus, โลหะหนกั เป็นต้น 

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรอง 

ความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 

2005 ท�าให้มัน่ใจได้ว่าให้ผลการทดสอบมคีวามถกูต้องและเชือ่ถอืได้

 1. Partition - gravimatic method ใช้ทดสอบตวัอย่างน�้า

ที่มีน�้ามันและไขมัน วิธีการก็คือท�าตัวอย่างให้เป็นกรด สกัดน�้ามัน 

และไขมันออกจากน�้าโดยใช้ตัวท�าละลาย n-hexane ในกรวยแยก 

จากนั้นระเหยตัวท�าละลายออกจนแห้ง น�าส่วนที่เหลือทิ้งไว้ให้เย็น

ในโถอบ ชั่งหาน�้าหนัก

 2. Soxhlet extraction - gravimatic method ใช้

ทดสอบตวัอย่างน�า้ทีม่สีารโพลาร์ น�า้มนัหนกั หรอืไขมนัทีไ่ม่ระเหย 

(Non-volatile grease) น�้ามันพืช ไขมันสัตว์ ขี้ผึ้ง สบู่ และ 

สารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง วธิกีารกค็อืท�าตวัอย่างให้เป็นกรด กรองน�า้มนั

และไขมันด้วยกระดาษกรอง แล้วสกัดด้วยฟรีออนเหลวโดยใช้ 

ซอกฮ์เลต ระเหยตัวท�าละลายออกจนแห้ง น�าส่วนที่เหลือไปทิ้งไว้ 

ให้เย็นในโถอบ ชั่งหาน�้าหนัก

 3. Partition - infrared ใช้หาปริมาณไฮโดรคาร์บอน

ชนิดที่ระเหยได้ง่าย กรณีที่ 2 วิธีแรกใช้ทดสอบไม่ได้ น�้ามันเบา 
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จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข*

____________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 ผลการทดสอบท่ีมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนั้นได้จาก 

วิธีมาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ วิธีที่ผู้อื่นพัฒนาขึ้นหรือวิธี 

ทีพ่ฒันาขึน้เองในห้องปฏบิตักิารกส็ามารถน�ามาใช้ได้ แต่ก่อนน�ามา 

ใช้ต้องมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผล (validity) ของการวัด  

วธิมีาตรฐานทีน่�ามาใช้โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ กต้็องทวนสอบ 

(verification) ความถูกต้องของวิธี รวมถึงความสอบกลับได้ของ 

ผลการวัด (traceability) ไปยังหน่วย SI ผลการวัดของห้องปฏิบัติการ 

มีบทบาทส�าคัญต่อผู้บริโภคและการลดปัญหาการกีดกันทางการค้า 

โดยผลการทดสอบที่มีความแม่น (accuracy) และความเที่ยง 

(precision) สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินข้อขัดแย้งทาง 

การค้าได้ บทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องแนวทางการจัดท�าความสมเหตุ 

สมผลของการหาปริมาณบิสฟีนอล-เอ-ไดไกลซิดิลอีเทอร์และอนุพันธ ์

ในวัสดุสัมผัสอาหาร การประเมินความไม่แน่นอนและการควบคุม

คุณภาพของผลการทดสอบ

ความส�าคัญของการทดสอบบิสฟีนอล-เอ-ไดไกลซิดิล

อีเทอร์และอนุพันธ์ 5 ชนิดในวัสดุสัมผัสอาหาร

 การเคลอืบกระป๋องด้วยสารเคลอืบหรอืทีเ่รยีกว่าแลกเกอร์นัน้ 

สามารถป้องกันการกัดกร่อนและการเคลื่อนย้ายของโลหะต่างๆ  

ลงสู่อาหารที่บรรจุในกระป๋องได้ อย่างไรก็ตามสารมอนอเมอร์หรือ 

บสิฟีนอล-เอ-ไดไกลซดิลิอเีทอร์ (BADGE) ทีใ่ช้ในการผลติแลกเกอร์ 

ที่ยังคงเหลืออยู ่สามารถเคลื่อนย้ายมาปนเปื ้อนกับอาหารและ 

เครื่องดื่มโดย BADGE สามารถท�าปฏิกิริยากับน�้าหรือกรดในอาหารได้ 

สารอนุพันธ์ 5 ชนิด ได้แก่ BADGE•H
2
O, BADGE•2H

2
O,  

BADGE•HCl, BADGE•2HCl และ BADGE•H
2
O•HCl ซึ่งอาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพได้ ถ้ามีการปนเปื้อนในปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์

มาตรฐานก�าหนดของสหภาพยุโรป Regulation No.1895/2005 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 ก�าหนดการเคลื่อนย้ายของ 

BADGE, BADGE•H
2
O และ BADGE•2H

2
O ปริมาณรวมกันไม่เกิน 

9 mg/6 dm2 หรือ 9 mg/kg ในอาหารหรือสารละลายตัวแทน

อาหาร (food simulants) ส�าหรับ BADGE•HCl, BADGE•2HCl 

และ BADGE•H
2
O•HCl ปริมาณรวมกันไม่เกิน 1 mg/6 dm2 หรือ 

1 mg/kg ในอาหารหรือสารละลายตัวแทนอาหาร

แนวทางการจัดท�าความสมเหตุสมผลของการวัด

 การจัดท�าความสมเหตุสมผลของการวัดหรือการทวนสอบ

ของการหาปริมาณบิสฟีนอล-เอ-ไดไกลซิดิลอีเทอร์และอนุพันธ์ 

5 ชนิด โดยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี (High  

performance liquid chromatography) เพือ่ยนืยนัความถกูต้อง 

และความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ ได้เลือกใช้วิธีมาตรฐาน 

European Standard EN 15136 : 2006 และด�าเนนิการทวนสอบ 

วิธีตามคุณลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ดังนี้

สรร
สาระ
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 1. การทดสอบความแม่น พิจารณาจากค่าการคืนกลับ 

(% recovery) โดยการเตมิสิง่ทีต้่องการวเิคราะห์ทีเ่ป็นสารมาตรฐาน 

ลงในตวัอย่างทีไ่ม่มสีิง่ทีเ่จตนาวดัทีร่ะดบัความเข้มข้นต่าง ๆ อยูใ่นช่วง 

การใช้งานที่เหมาะสม และท�าการวิเคราะห์ความเข้มข้นละ 10 ซ�้า

 2. การทดสอบความเที่ยง พิจารณาจากการทวนซ�้าได้ 

(repeatability) แสดงด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการ

ทวนซ�้าได้ (relative standard deviation of repeatability, 

% RSDr) ซึ่งท�าการวิเคราะห์ซ�้า 10 ซ�้า

 3. การทดสอบช่วงใช้งานท่ีเหมาะสม พจิารณาจากการทดสอบ 

ความเป็นเส้นตรง (linearity) ศกึษาช่วงความเข้มข้นของสารละลาย

มาตรฐานบิสฟีนอล-เอ-ไดไกลซิดิลอีเทอร์และสารอนุพันธ์ 5 ชนิด 

โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นจากการหาค่า R2

  4. ขดีจ�ากดัของการตรวจพบ (Limit of Detection, LOD) 

และขีดจ�ากัดของการวัดเชิงปริมาณ (Limit of Quantitation,  LOQ) 

ศึกษาโดยวิเคราะห์ 10 ซ�้า และค�านวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

เพื่อหาค่า LOD และ LOQ เมื่อได้ค่า LOQ แล้ว ควรศึกษา

เพื่อยืนยันค่า LOQ ที่ได้จากการค�านวณ โดยท�าการวิเคราะห์ซ�้า  

10 ซ�้า และค�านวณหาความถูกต้อง ซึ่งพิจารณาจากความแม่นและ

ความเที่ยง

การประเมินความไม่แน่นอนของผลการทดสอบ

 1. ก�าหนดรายละเอียดของสิ่งที่เจตนาวัด แสดงขั้นตอนที่ 

ชัดเจนของการวัด เช่น รูปแบบของ flow chart ระบุเครื่องมือ 

และสารมาตรฐาน การแสดงปรมิาณของการวดัในรปูสมการส�าหรบั

การค�านวณผลการวิเคราะห์

 2. การรวบรวมแหล่งท่ีมาของค่าความไม่แน่นอนที่คาดว่า

มีผลต่อการวัดโดยสามารถแสดงในรูปแบบแผนภูมิก้างปลา

 3. ค�านวณค่าความไม่แน่นอนของแต่ละแหล่งที่มาและ 

ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน ซึง่ค่าความไม่แน่นอนสามารถแบ่งเป็น 

2 ชนิด คือ Type A : ค่าความไม่แน่นอนที่ได้มาจากวิธีการสถิติ  

และ Type B: ค่าความไม่แน่นอนที่ได้จากวิธีอื่น ๆ

  3.1 การประมาณค่าความไม่แน่นอนจากการทดลอง

ชนิด Type A ท�าโดยการวิเคราะห์ซ�้า (repeatability) และหาค่า

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของค่าเฉลีย่ (Standard error of the 

mean, SEM) จากสมการ Standard error of the mean = SD/ 

  3.2 การประมาณค่าความไม่แน่นอนทีไ่ด้จากวธิอีืน่ ๆ  ชนดิ 

Type B จากข้อมลูทีม่อียูใ่นใบรบัรองต่าง ๆ เช่น การสอบเทยีบ 

และข้อมลูจากผูผ้ลติเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าในกรณี

ที่ค่าความไม่แน่นอนนั้นไม่ได้อยู่ในรูปความไม่แน่นอนมาตรฐาน 

(standard uncertainty) หรอืการกระจายไม่เป็นแบบปกต ิ (normal 

distribution) ต้องท�าการเปลี่ยนปริมาณนั้นให้อยู่ในรูปความ 

ไม่แน่นอนมาตรฐานโดยขึ้นกับชนิดการกระจายตัวของข้อมูลนั้น

  3.3 การรวมค่าความไม่แน่นอน (combined uncer-

tainty) โดยผลของค่าความไม่แน่นอนจะสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัย

ต่าง ๆ ที่แสดงปริมาณนั้น ๆ จากการก�าหนดไว้ในข้อ 1 ส�าหรับค่า

สัมประสิทธิ์ความไวสัมพัทธ์ (related sensitivity coefficient) 

สามารถหาได้จากค่าอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร xi ตามสมการ

 u(y,x
i
) แสดงค่าความไม่แน่นอนของ y ที่เกิดขึ้นจากค่า

ความไม่แน่นอนของ x
i

 การรวมค่าความไม่แน่นอนไม่สามารถท�าได้โดยการรวมค่า 

ความไม่แน่นอนมาตรฐานโดยตรง เนื่องจากค่าตั้งต้น และหน่วย 

แตกต่างกัน ต้องเปลี่ยนค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานเป็นค่าความ 

ไม่แน่นอนสัมพัทธ์ก่อน ซึ่งหาได้จากการหารค่าความไม่แน่นอน 

มาตรฐานด้วยค่าขององค์ประกอบนั้น

 4. ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (Combined standard 

uncertainty) โดยใช้ law of propagation of errors และ 

เปลี่ยนความไม่แน่นอนสัมพัทธ์เป็นความไม่แน่นอนรวมมาตรฐาน 

(uc) ดังสมการ

 5. ค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expanded uncertainty)  

เป็นค่าความไม่แน่นอนทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% ดงันัน้จงึใช้การขยาย 

ความไม่แน่นอนมาตรฐานโดยการคูณด้วยค่าที่บอกความเชื่อมั่น 

(coverage factor, k) ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 2

 ค่าความไม่แน่นอนที่ค�านวณได้ต้องน�ามาพิจารณาว่าเป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดหรือไม่ หากสอดคล้องกับเป้าหมายที่

ก�าหนดแสดงว่าวิธีทดสอบนี้เหมาะสมกับการใช้งาน

การควบคุมคุณภาพของผลการทดสอบ

 การทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการควรด�าเนินการ

ควบคุมคุณภาพของผลการทดสอบซึ่งสามารถท�าได้หลายวิธีตาม

ความเหมาะสม ดังนี้

u(y,x
i
) = c

i
. u(x

i
) =       . u(x)  

∂x
∂y
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2
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 1. การใช้ตัวอย่างท่ีเติมสารมาตรฐานเป็นตัวอย่างควบคุม

ในกรณีที่ไม่สามารถหาตัวอย่างควบคุมที่เหมาะสมได้ และค�านวณ

ค่าการคืนกลับ โดยพิจารณาให้อยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับตามที่

ห้องปฏิบัติการก�าหนด

 2. การวิเคราะห์ซ�้า พิจารณาตามเกณฑ์การยอมรับ ถ้า 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องท�าการทดสอบตัวอย่างใหม่ หากการ

วิเคราะห์ตัวอย่างซ�้าใหม่แล้วผลการทดสอบเกินเกณฑ์ท่ีก�าหนดต้อง

ด�าเนินหาสาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนการวิเคราะห์ตัวอย่างต่อไป

 3. การวิเคราะห์แบลงค์ โดยวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่มีสิ่งที่ 

เจตนาวดัหรือสารละลายแบลงค์ เพือ่ยนืยนัการไม่มขีองสารทีต้่องการ 

วิเคราะห์และไม่มีการปนเปื้อนในแต่ละขั้นตอนการวิเคราะห์

 4. การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญ

 การควบคุมคุณภาพของผลการทดสอบโดยจัดท�าความ 

สมเหตุสมผลของการวัดปริมาณบิสฟีนอล-เอ-ไดไกลซิดิลอีเทอร์

และอนุพันธ์ 5 ชนิดจะสามารถแสดงความน่าเช่ือถือของผลการ

ทดสอบและสามารถยืนยันเกณฑ์การหาปริมาณของบิสฟีนอล-เอ- 

ไดไกลซิดิลอีเทอร์และอนุพันธ์ 5 ชนิดได้ และเป็นไปตามเกณฑ์

ก�าหนดของสหภาพยุโรป (Regulation No. 1895/2005) ซึ่งการ

ประเมินค่าความไม่แน่นอนของผลการทดสอบ เป็นแนวทางในการ 

ตัดสินผลของการวัดตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ  ได้ เพื่อตรวจสอบ 

ความปลอดภยัของบรรจุภณัฑ์ (กระป๋องโลหะ) กระบวนการเหล่านี้จะ 

ท�าให้เกิดความถูกต้องในผลการวิเคราะห์ทดสอบ สร้างความเชื่อมั่น

ให้กับลูกค้า ผู้รับบริการ และสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัย

ต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคด้วย
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 การเตรียมตัวอย่างส�าหรับ

กิจกรรมทดสอบความช�านาญห้อง

ปฏิบัติการ นับว่ามีความส�าคัญ

อย่างยิ่ง เพราะจะต้องม่ันใจใน

ความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่าง 

ก่อนทีจ่ะส่งตวัอย่างให้แก่ห้องปฏบิตักิาร 

ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมฯ ดงันัน้บคุลากรทีจ่ะเตรยีมตวัอย่าง ควรมทีกัษะ

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ตัวอย่างท่ีเหมาะสมใน 

กิจกรรมนั้น ๆ  บุคลากรที่ดีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงก็จะส่งผล 

ในแง่บวกและประสบความส�าเร็จในงานที่ตนปฏิบัติ ฉะนั้น การให้ 

ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งส�าคัญของหน่วยงาน 

ที่จะต้องให้บุคลากรได้มีโอกาสในการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  

ท่ีเกีย่วข้องกับงานทีป่ฏบิตั ิ ซึง่อาจจะจดัโดยหน่วยงานอืน่ ๆ ในประเทศ 

หรือต่างประเทศ การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการจริง เพื่อน�า

ความรู้กลับมาใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านทักษะ ให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ท�ามากขึ้น และสามารถ 

น�ามาประยุกต์ใช้ปรับปรุงงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์บริการได้

ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของศูนย์บริหารจัดการทดสอบ 

ความช�านาญห้องปฏบิตักิารเป็นอย่างด ี โดยการส่งบคุลากรของศนูย์ฯ 

เข้าเยี่ยมชมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเตรียมตัวอย่าง

กจิกรรมทดสอบความช�านาญกบักลุม่งาน Chemical Proficiency 

Testing ของสถาบันมาตรวิทยา (National Measurement 

วรรณี อู่ไพบูรณ์*

Institute, NMIA) ของประเทศออสเตรเลีย ณ เมือง Pymble  

ตัง้แต่วนัที ่15 สงิหาคม - 15 กนัยายน 2554 ซึง่กลุม่งาน Chemical 

Proficiency Testing เป็นผู้เช่ียวชาญในการเตรียมตัวอย่างและ

ได้การรับรองการเป็นผู้จัดกิจกรรมการทดสอบความช�านาญ ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment-

General requirements for proficiency testing และมีการ 

ให้บริการทดสอบความช�านาญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น

ด้านต่าง ๆ  ดังนี้

 ด้าน organic เช่น การบรกิารทดสอบความช�านาญ รายการ 

pesticide in water, pesticide in soil, pesticide in food  

และรายการ hydrocarbon in water and soil

 ด้าน inorganic เช่น การบริการทดสอบความช�านาญ 

รายการ Heavy metal in soil, Heavy metal in sludge,  

Heavy metal in food

 ด้าน pharmaceutical cocaine, amphetamine  

and amphetamine-like substances.

 จากการฝึกอบรมปฏบิตังิาน ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ด้านการวางแผนกิจกรรม ด้านสถิติ ด้านระบบคุณภาพ และ 

เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการ spike  

ใน matrix sample ซึ่งเป็นสิ่งที่ศูนย์ฯ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ  

และได้มีการร่วมเตรียมตัวอย่างในรายการโลหะหนักในสับปะรด 

และยาฆ่าแมลงในมะเขือเทศ โดยมีขั้นตอนการวางแผนก่อนที่จะ

เริ่มกิจกรรมพอสรุปได้ดังนี้

____________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ

สรร
สาระ
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 1. เลือกชนิดของตัวอย ่าง 

(Choose the material) โดยจะ 

เลือกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับตัวอย่าง

ที่ลูกค้าท�าการทดสอบมากที่สุด 

หรือตามที่ลูกค้าแนะน�า เช่น การ

ศึกษา pesticide ในผักซึ่งใช้ตัวอย่าง

เป็นมะเขือเทศ หรือรายการ Heavy 

metals ในสบัปะรด ซึง่ทัง้สองตวัอย่างเป็นผกั ผลไม้ทีม่คีวามส�าคญั 

ทางการค้าต่อการส่งออกของประเทศ

 2. ค�านวณปริมาณของตัวอย่างที่ใช้ทั้งหมด (Calculate 

the total weight of material) โดยค�านวณจาก จ�านวนและ

ปริมาณชุดของตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์ จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวนทีใ่ช้ในการศกึษา homogeneity และ stability นอกจากนี้

ควรเตรียมเผื่อไว้ส�าหรับปริมาณที่อาจมีความต้องการเพิ่มขึ้น และ

ปริมาณที่อาจสูญเสียในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง เช่น การบด 

การร่อน เป็นต้น

 3. การศึกษารายการทดสอบและความเข้มข้นที่ใช้ใน

กิจกรรม โดยดูจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์ก�าหนดในการ 

ส่งออกหรือน�าเข้าสินค้า หรือตามความต้องการของลูกค้า

 4. การเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมที่สามารถเก็บรักษา

ตัวอย่างให้มีความเสถียรตลอดช่วงระยะเวลาของกิจกรรม เช่น 

ตวัอย่างมะเขอืเทศต้องเกบ็รกัษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

และภาชนะบรรจุที่ใช้ควรเป็นขวดแก้ว

 5. การเตรียมสารเคมีและวัตถุดิบที่ใช้ในกิจกรรม และ

เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง

 จากขั้นตอนการวางแผนการเตรียมตัวอย่างส�าหรับกิจกรรม 

ทดสอบความช�านาญทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ ขอยกตวัอย่างเทคนคิ 

การเตรียมยาฆ่าแมลงในตัวอย่างมะเขือเทศ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. ล้างท�าความสะอาดตัวอย่าง แล้วจึงน�ามาปั่นย่อย

ตัวอย่างให้ละเอียด

 2. น�าไปกรองผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ชั่งน�้าหนัก

ตัวอย่างด้วยเครื่องชั่งที่ผ่านการสอบเทียบ

 3. ค�านวณความเข้มข้นและปริมาณยาฆ่าแมลงที่ต้องใช้

 4. เตรียม stock solution ของยาฆ่าแมลงที่ต้องการ  

โดยต้องศกึษาสมบตักิารละลายของยาฆ่าแมลงแต่ละชนดิ ถ้าสมบตัิ

การละลายในน�้าไม่ดีอาจต้องใช้ ตัวท�าละลาย เช่น acetone  

หรือ dimethylformamide ช่วยในการละลาย

 5. ปิเปตยาฆ่าแมลงจาก stock solution ที่เตรียมไว้ 

โดยใช้ไมโครปิเปตที่ผ่านการสอบเทียบ ใส่ในตัวอย่างมะเขือเทศที่

เตรียมไว้แล้วในข้อ 2

 6. คนตัวอย่างตลอดเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง แล้วบรรจุ

ใส่ขวดแก้วสีชา ติดฉลาก เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ - 20 องศา

เซลเซียส 

 ผลจากการเข้าเยี่ยมชมและฝึกอบรมในครั้งนี้ ศูนย์บริหาร 

จดัการทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร จะเปิดให้บรกิารกจิกรรม 

การทดสอบความช�านาญฯ รายการใหม่ คือ รายการ pesticide 

และ heavy metals ในผักและผลไม้ ปีงบประมาณ 2555  

และคาดว่าจะขยายการให้บริการทางด้านสิ่งแวดล้อม ในรายการ 

heavy metals in soil ในปีถัดไป นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังคง 

ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับทางสถาบันมาตรวิทยาของ

ประเทศออสเตรเลียต่อไป เพื่อน�าความรู้มาพัฒนากิจกรรมทดสอบ 

ความช�านาญของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ 

กับห้องปฏิบัติการของประเทศไทย
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Science
สไตล์สนุก

มาช่วยกนัหาสิ่งที่ไม่ควรท�าในห้อง Lab ของเราในรปูภาพนี้กนัค่ะ

(มมีากกว่า 20 ข้อ นะคะ)

ปวีณา เครือนิล *

Science สนุก  : เกมทดสอบความรู้ เรื่อง ความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการ
 

 1. ..........................................................................................................................................................................................................

 2.  ..........................................................................................................................................................................................................

 3.  ..........................................................................................................................................................................................................

 4.  ..........................................................................................................................................................................................................

 5.  ..........................................................................................................................................................................................................

 6.  ..........................................................................................................................................................................................................

 7.  ..........................................................................................................................................................................................................

 8.  ..........................................................................................................................................................................................................

 9.  ..........................................................................................................................................................................................................

 10.  ..........................................................................................................................................................................................................

 11.  ..........................................................................................................................................................................................................

 12.  ..........................................................................................................................................................................................................

 13.  ..........................................................................................................................................................................................................

 14.  ..........................................................................................................................................................................................................

 15.  ..........................................................................................................................................................................................................

 16.  ..........................................................................................................................................................................................................

 17.  ..........................................................................................................................................................................................................

 18.  ..........................................................................................................................................................................................................

 19.  ..........................................................................................................................................................................................................

 20.  ..........................................................................................................................................................................................................

20 ท่านแรก ที่ตอบถูกมากกว่า 10 ข้อ จะได้รับของที่ระลึก

ส่งที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 โทรสาร  0 2201 7470  e-mail : pr@dss.go.th

____________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
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อุดมลักษณ์ เวียนงาม * 

   

 E.M. ย่อมาจากค�าว่า 
Effective Micro-organisms 
หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมี 
ประสิทธิภาพคิดค ้นพบโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.เทรโอะ ฮิงะ 
(TEROU HIGA) แห่งมหาวทิยาลยั 

ริวกิว เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เทคนิคทางชีวภาพ 
รวบรวมเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชนช์่วย
ปรับปรุงสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 จุลินทรีย์ชนิดดีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง แลกโตบาซิลัส เพนนิซีเลี่ยม ไตรโคเดอมา ฟซูาเรยีม 
สเตรปโตไมซสิ อโซโตแบคเตอ ไรโซเบยีม ยสีต์ รา ฯลฯ   การท�า EM Ball 
หรอื ลกูบอลจลุนิทรย์ี (EM แบบก้อน) มสีตูรการท�าแตกต่างกันไป 
ตามภูมิปัญญาแต่ละพื้นที่มีทั้งแบบก้อน (EM Ball) และแบบน�้า  
(EM liquid)
 การท�างานของ EM ไม่ใช่การบ�าบัดน�้าเสียโดยตรง แต่ใช้ 
หลักการน�าเอาจุลินทรีย์ชนิดดีมีประสิทธิภาพไปแย่งอาหาร (โคลนเลน 
ของเสีย และซากพืชซากสัตว์ที่ไหลมากับน�้า) จากจุลินทรีย์ที่มี 
อยู่ตามธรรมชาติที่เป็นสาเหตุของน�้าเน่าเสีย EM สามารถช่วย 
ปรับสภาพแหล่งน�้าที่เน่าเสีย ทั้งห้วย หนอง คลอง บึง แม่น�้า หรือ 
ทะเล โดยโยนหรือเทใส่ลงในแหล่งน�้า ปริมาณขึ้นอยู่กับขนาดของ
แหล่งน�้านั้น ๆ

วิธีการใช้งาน

 โยนลูกบอลจุลินทรีย์ลงไปในแหล่งน�้าท่ีมีโคลนตะกอน  
น�า้ขงั น�า้เน่าเสยี หรอืน�า้ทีม่กีลิน่เหมน็ โดยต้องเป็นน�า้นิง่ ในพืน้ที่  
1 ตร.ม ต่อ 1 ลูก โดยโยนไม่ให้ลูกบอลละลายตัวก่อนจะถึงพื้นดิน 
จุลินทรีย์ในลูกบอลท่ีมีประสิทธิภาพนี้จะแทรกตัวเข้าไปในโคลนเลน 

ซากพืชซากสัตว์ หรือของเสียใต้น�้าซ่ึงเป็นต้นเหตุหลักที่ท�าให้ 
น�า้เน่าเสยี โดยจลุนิทรย์ีจะเข้าไปช่วยดดูคาร์บอนไดออกไซด์และ 
ไนโตรเจน จนเกิดการย่อยสลายอินทรีย์สารต่าง ๆ จากนั้นออกซิเจน
ก็จะเข้าไปแทนที่ ท�าให้น�้าเน่าเสียลดลง 
โดยน�้าที่ขุ่นก็จะเริ่มตกตะกอนภายใน 1 
สัปดาห์ กลิ่นก็จะลดลงทั้งยังช่วยยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดได้
อีกด้วย แต่ทั้งนี้ การใช้ลูกบอลจุลินทรีย์
ในน�้าที่เริ่มจะเน่าเสียจะเห็นผลเร็วกว่า
น�้าที่เน่าเสียนานแล้ว และมีข้อสังเกตคือ 
เมื่อโยนลูกบอลจุลินทรีย์ลงในน�้าเสีย จะเห็นฟองอากาศผุดขึ้นมา 
เหมือนการให้ออกซิเจนในตู้เลี้ยงปลา

คุณสมบัติบางประการและการเก็บรักษา

 1. EM เป็นส่ิงมีชีวิต ต้องเก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ  
ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด ประมาณ 20 - 45 องศาเซลเซียส หากไม่ได้
เปิดใช้เก็บไว้ได้นาน 1 ปี
 2. EM ไม่ใช่ปุ๋ย แต่เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในสภาพพัก 
การน�าไปใช้หากเปิดใช้แล้วให้รีบปิด เก็บไว้ได้นาน 6 เดือน
 ผู ้สนใจสามารถค้นคว ้าข ้อมูลเพิ่มเติมได ้จากหอสมุด
วิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีทั้ง
หนังสือและบทความจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับ EM ให้บุคคลทั่วไป
สามารถมาใช้บริการได้ทุกวันและเวลาราชการค่ะ

เกร็ด
วิทย์

E.M. (อี.เอ็ม.) คืออะไร

____________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 60  ฉบับที่ 188 44

DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE, MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYwww.dss.go.th

 มีค�าถามที่กลุ่มนักจัดฝึกอบรมระยะสั้น ได้รับโทรศัพท์จาก 

ผู้สงสัยท่านหนึ่งว่า... “ดิฉันก�าลังท้องได้ 5 เดือนแล้ว ถ้ามาเข้ารบั 

การฝึกอบรม หลกัสตูรเทคนคิการเตรยีมสารละลาย จะได้หรอืไม่ 

จะปลอดภัยหรือไม่ อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาการ 

เข้าร่วมค่ะ” ทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้ชายก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร 

เพราะไม่เคยท้อง โชคดีมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการในหน่วยงานฝึกอบรม จึงเดินเข้าไปถามว่า

 ...“อาจารย์ครับ ผู้หญิงท้อง 5 เดือนมาท�าแล็บเตรียม 

สารละลายได้ไหมครับ” น่าสงสารอาจารย์จริง ๆ เพราะ 

อาจารย์เธอก็ไม่เคยแต่งงานและไม่เคยท้อง 

กับเค้าซะด้วย อาจารย์จึงตอบไปว่า... 

“อาจารย์ไม่เคยท้องนะค่ะ 

แต่เคยเห็นว ่าผู ้หญิงท้อง 

มากกว่า 5 เดอืนมาท�าแล็บ 

ได้เหมือนคนปกติ ไม่มีปัญหา 

อะไร แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพ 

ร่างกายของแม่ว่ามีความแข็งแรงหรือไม่ การเดิน

หรือการยืนเป็นเวลานานจะมีปัญหาหรือไม่ ถ้าถามว่าสารที่ใช้มี 

ความเป็นอันตรายต่อครรภ์หรอืไม่นัน้ สารเคมีทกุชนดิเป็นสารอนัตราย

ทั้งสิ้นแต่จะเป็นอันตรายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณสารที่ได้รับ 

ร่างกายของคนเรามีความสามารถในการรับหรือสัมผัสสารได้ไม่เท่ากัน 

หญิงมีครรภ์ก็เช่นกันเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาก ร่างกายจึงมี 

ความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติ ขอให้รับข้อคิดเห็นนี้ไปพิจารณา”

 เป็นค�าตอบที่ตอบให้รับทราบถึงการประเมินความเสี่ยง

ด้วยตนเอง เพราะบ้านเรายังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลองทางเคมีหรือมาตรฐานความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการทางเคมี และไม่มีข้อก�าหนด/ข้อปฏิบัติว่าคนท้อง 

กี่เดือนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้ มีแต่ข้อแนะน�า

หรือข้อควรปฏิบัติที่กล่าวไว้อย่างคร่าว ๆ เท่านั้นเอง เราลองมาดู

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของต่างประเทศที่เขียนเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของหญิงที่ตั้งครรภ์ ตัวอย่างเช่น 

แนวปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย Princeton ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

 “Factors that influence the susceptibility of an 

individual to the effects of toxic substances include 

nutritional habits, physical condition, obesity, medical 

conditions, drinking and smoking, and pregnancy... 

A developing fetus may be more sensitive to some 

chemicals than its pregnant mother, particularly during 

the first twelve weeks of pregnancy, when the mother 

may not know she is pregnant. Proper handling of  

chemicals and use of protective equipment is especially 

important to reduce fetal exposure to chemicals...

Laboratory workers who are contemplating pregnancy  

or are pregnant should review the toxicity of the 

chemicals in their laboratory and may consult with 

the departmental Chemical Hygiene Officer or EHS  

to determine whether any of the materials used in  

the laboratory pose additional risk during pregnancy”

Reference : http://web.princeton.edu/sites/ehs/labguide/

sec_2.htm
____________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เกร็ด
วิทย์

ปวีณา เครือนิล *



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 60  ฉบับที่ 188 45

DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE, MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY www.dss.go.th

 แปลความได้ว่า ปัจจัยเช่น นิสัยการกินอาหาร สภาพทาง 

กายภาพ ความอ้วน โรคภัยที่มี การดื่ม

สุรา สูบบุหรี่ หรือการตั้งครรภ์ 

มีผลต่อร่างกายของแต่ละ 

บุคคลในการรับผลกระทบ 

จากสา ร เ ค มี อั นต ร าย 

ที่เป็นพิษ... ในช่วง 12 

สัปดาห์แรกของครรภ์ที่ 

ผู้หญิงยังไม่ทราบว่าก�าลัง

ตั้งครรภ์อยู่นั้น ลูกในท้อง

อาจจะไวต ่อการรับสัมผัส

ไวกว่าตัวผู้เป็นแม่ ซึ่งอุ้มครรภ์เอง 

ดังนั้น ต้องมีการใช้สารเคมีและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่าง 

ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดการสัมผัสที่อาจเป็นอันตรายต่อทารก 

ในครรภ์ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางเคมีที่เตรียมตั้งครรภ์หรือ 

ก�าลังตั้งครรภ์อยู่ควรพิจารณาความเป็นพิษของสารเคมีที่ใช้และ

อาจปรึกษาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางสุขศาสตร์ เพื่อให้ทราบว่า 

สารที่ใช้ก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเป็นอันตรายระหว่างตั้ง

ครรภ์หรือไม่ ตัวอย่างสารที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เช่น

 Reproductive toxins are chemicals that can 

affect the reproductive system, including mutagens 

(chromosomal damage) and embryotoxins (harm the 

fertilized egg or fetus). Some chemicals may cross the 

placenta, exposing the fetus. 

 Reference : http://web.princeton.edu/sites/ehs/

labpage/pregnancy.htm

 สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ เช่น สารที่ท�าลายโครโมโซม 

สารที่ท�าลายไข่หรือทารกในครรภ์ สารเคมีบางชนิดสามารถผ่านไป

สู่ทารกในครรภ์ได้

 หญิงมีครรภ์ที่สงสัยว่า สารเคมีในห้องปฏิบัติการของท่าน

มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์หรือไม่ สามารถ

ดูข้อมูลจาก (M)SDS ของสารเคมีที่ท่านใช้งานในห้องปฏิบัติการ  

ในการฝึกอบรมภาคปฏบิตัใิน หลกัสตูรเทคนคิการเตรยีมสารละลาย 

ที่ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจัดขึ้น มีการ

ใช้สารเคมีซึ่งได้ตรวจสอบด้วยข้อมูลจาก (M)SDS แล้ว ไม่ระบุว่า 

มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ถึงแม้ว่าสารบางชนิดที่ใช้มีข้อมูลว่า 

มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์แต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ยืนยันใน

สัตว์ทดลองเท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันว่ามีผลกระทบต่อครรภ์มนุษย์

 ทัง้นี ้ ขอแจ้งให้รบัทราบในเบือ้งต้นว่า การฝึกอบรมในหลกัสตูร 

ดงักล่าว อาจมกีารรบัสมัผสัปรมิาณน้อยและในช่วงเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ 

จงึไม่เป็นอันตรายต่อสขุภาพเพราะห้องปฏบิตักิารทีใ่ช้ในการฝึกอบรม 

อยูภ่ายใต้การควบคมุอย่างเหมาะสม มรีะบบระบายอากาศ ตูด้ดูควนั 

ทีม่ปีระสทิธภิาพและเพยีงพอ ดงันัน้ จงึช่วยป้องกนัผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม 

รวมถึงการแจกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อ

ช่วยป้องกันการรับสัมผัสสารเคมี
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 ถ้าเอ่ยถึงค�าว่า “ห้องปฏิบัติการ” และ “สารเคมี” ส�าหรับ

คนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับสิ่งเหล่านี้ คงจะมีความเข้าใจ 

และคุน้เคยเป็นอย่างด ี แต่ส�าหรบัคนทีไ่ม่มคีวามรูห้รอืไม่ได้เกีย่วข้อง 

นับว่าเป็นสิง่ทีไ่กลตวัมากและไม่มวีนัเรยีนรูไ้ด้ง่าย ๆ เลย และยิง่เป็น 

หัวอกของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้วยแล้ว จะมีกี่คนเข้าใจ 

ความหมายในใจของคนเหล่านี้ “งานหนักมากขอเวลาพัก ขอ 

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) 

เพิ่มด้วย ท�าไงดีสุขภาพร่างกายเริ่มแย่ สุขภาพจิตเริ่มไม่ไหว” 

...และบางครั้งเสียงท่ีสะท้อนออกไปนอกจากจะหายเข้ากลีบเมฆ 

วันดีคืนดีก็กลับมาบั่นทอนก�าลังใจผู ้ปฏิบัติงานทุกระดับทุกทาง  

ทุกโอกาส จนบางทีมีค�าปลอบโยนเศร้า ๆ ให้คนห้อง Lab บางคน 

อุน่ใจว่า “ถ้าไม่มใีครรกั กร็กัตวัเองให้เป็น” เพราะมนัคงดเูป็นเรือ่ง 

ตลกร้ายมาก ถ้าคณุเอาแต่นัง่วเิคราะห์ผลติภณัฑ์ให้ชาวบ้านใช้อย่าง 

ปลอดภัย แต่ตัวเองยังมีแต่ความเสี่ยงและไม่มีความปลอดภัยเลย

 และด้วยสายงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารเคมี หรือห้อง 

ปฏบิติัการ แต่ต้องจับผลดัจบัผลมูาคลกุคลกีบัเรือ่งราวของห้องปฏบิตักิาร 

และสารเคมี ท�าให้มีเหตุการณ์ที่ต้องเจอมากับตัวเองจึงกล้าที่จะ

____________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

บอกว่ามันส�าคัญและจ�าเป็นจริง ๆ นะ ที่บุคลากรห้องปฏิบัติการ 

ทั้งหลายต้องดูแลสุขภาพของคุณเอง

 เรือ่งมนัเกดิจากวนัหนึง่เป็นวนัทีต้่องประสานพาคณะท�างาน 

เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการของเสียของบริษัทแห่งหนึ่ง คณะเรา

ได้รับการต้อนรับอย่างดี บริษัทได้ภูมิใจน�าเสนอบทบาทหน้าที่และ

การปฏิบัติงานของบริษัท และเมื่อถึงเวลาเยี่ยมชมโรงงาน พวกเรา

ได้รบัการขอร้องให้สวมอปุกรณ์ป้องกนัศรษีะ (หมวกนริภยั) ซึง่เป็น

ข้อบังคับอย่างหน่ึงของบริษัท แน่นอนมันเยี่ยมมาก...ให้คะแนน 

เตม็ห้า ส�าหรบันโยบายการใช้อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล (Personal 

Protective Equipment, PPE) แต่ใครจะเชื่อว่าเดินชมโรงงาน 

ยังไม่ถึงครึ่งทาง คนนอกห้อง Lab อย่างเราจะหน้าซีด มือสั่น  

ตาลาย เวียนหัว เปลือกตาเริ่มบวม จนถูกหัวหน้าคณะสั่งให ้

ออกจากพื้นที่เพื่อไปพักฟื้น..ทันที !!

 ความคิดแว๊บแรก..ที่เข้ามาในสมองระหว่างเดินต๊อก ๆ ไป 

สักพัก คือตลอดเวลาการเดินเยี่ยมชมโรงงานของคณะ เราเดินอยู่

ที่โล่งแจ้ง..ย�้าอีกครั้ง.. “โล่งแจ้ง”.. จึงไม่มีการสวมอุปกรณ์ป้องกัน

ระบบการหายใจ เราได้กลิ่นสารเคมีเป็นระยะ ๆ    และเมื่อเราเกิดอาการ

บางอย่างขึ้น จึงถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่ในทันที แสดงว่าสิ่งที่เราก�าลัง 

ได้รับเป็นสิ่งที่เป็นอันตราย... ขณะที่คนอื่น ๆ  ซึ่งท�างานคลุกคลีอยู่ใน 

ห้องปฏิบัติการกลับเดินต่อจนจบโปรแกรม มันเป็นความคุ้นชินกับ 

กลิน่สารเคมขีองคนทีท่�างานในห้องปฏบิตักิารอย่างนัน้หรือ แม้เราจะ 

ดใีจทีร่บัการปกป้องความปลอดภยัให้กบัคนนอกห้อง Lab ในวันน้ัน 

แต่ก็มีค�าถามหนึ่งค้างคาอยู่ในใจ “ความคุ้นชิน หมายถึง ความอดทน 

ต่อสิ่งที่เป็นอันตรายในห้อง Lab หรือไม่ ??? ตีความง่าย ๆ ว่า 

ถ้านี่คือห้องปฏิบัติการ ที่เป็นสภาวะแวดล้อมปิด ที่ใคร ๆ เรียกว่า 

เกร็ด
วิทย์ เบญจพร บริสุทธิ์ *

Labเรื่องเล่าของ คนนอกห้อง 
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เกร็ดวิทย์

“ที่อับอากาศ” คนในห้อง Lab ก็ถูกรมด้วยกลิ่นและไอระเหยของ 

สารเคมมีกีารสดูดมข้าสูร่ะบบทางเดนิหายใจ ผวิหนงั และทุกอวัยวะที ่

เป็นช่องทางผ่าน และถ้าไม่มีการป้องกันตัวท่ีดีพวกเขาเหล่านั้นมี

โอกาสได้รับอันตรายจากสารเคมีตลอดช่วงเวลาปฏิบัติงาน มันเป็น

สิ่งที่น่ากลัวมากกกก.. ขนาดเราสัมผัสเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงก็แทบจะ

เอาตัวไม่รอด แล้วพวกเขาสะสมสารเคมีในร่างกายไว้มากขนาดไหน 

เคยตรวจเช็คสภาพแวดล้อมในช่วงระยะเวลาของการท�างานหรือไม่ 

รวมทั้งได้ตรวจเช็คร่างกายกันเป็นประจ�าหรือเปล่า

 การที่ไม่มีความรู้ที่จะป้องกันดูแลตัวเอง ท�าให้เราเริ่มนับ 

หนึ่งใหม่ในการเรียนรู้สิ่งที่ไม่คุ้นเคย เราเริ่มเชื่อฟังค�าชี้แนะของคน 

ที่มีความรู้มากกว่าเรา ที่ใส่ใจและห่วงใยเรื่องความไม่ปลอดภัยที ่

เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยเฉพาะการสอนให้รู้จักอุปกรณ์ป้องกัน

ส่วนบุคคลที่ต้องใช้ขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ถึงแม้ว่าเรา

จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับของพวกนี้โดยตรงเลยสักนิด แต่เมื่อวันนึงเรา

จ�าเป็นต้องใช้มันขึ้นมาล่ะ.. ดังน้ันการเรียนรู้ไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย 

ซึ่งคงพอ ๆ  กับการที่เราเข้าใจแล้วว่าท�าไมต้องถูกเตือนเรื่องการห้าม 

น�าเอาอาหาร เครื่องดื่ม เข้าไปให้ห้องปฏิบัติการ และท�าไมเวลา

สารเคมีหกหรือมีอะไรเกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการถึงต้องมีการเขียน 

รายงานอบุตัเิหต ุ และมมีาตรการด�าเนนิการโดยเปิดหน้าต่างทกุบาน 

เปิดประตูทุกประตูเพื่อระบายอากาศให้เร็วที่สุด (ในกรณีท่ีไม่ใช ่

สารพิษหรือสารติดเชื้อ) ท�าไมต้องใช้ตัวดูดซับท�าความสะอาดสารเคมี 

แทนกระดาษทิชชู่ธรรมดา ท�าไมเวลาต้องการทิ้งต้องติดฉลากที่ 

ถุงขยะแจ้งไว้ว่าเป็นขยะปนเปื้อน

 อยากบอกว่าดีจังเลย..ที่ปัจจุบันมีการเรียนรู้พื้นฐานความ

ปลอดภยัในห้องปฏบิตักิารกนัมากขึน้ และถ่ายทอดความรูเ้หล่านัน้ 

มาสู่พวกเรา นี่ละมั๊งคือความห่วงใยของคนในองค์กรเดียวกัน 

คนนอกห้อง Lab อย่างเราอยากบอกให้รู้ว่า..เราห่วงใยพวกคุณนะ 

และอยากเห็นพวกคุณท�างานอย่างปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน ดูแล

ตัวเองด้วยทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงานในห้อง Lab และท�าทุกอย่าง 

ด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย รักนะ..จุ๊บ..จุ๊บ..  
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 เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2554 ส�านักหอสมุดและ 
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมห้องสมุดเฉพาะ 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ / สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน” และ 
การประชุมชมรมห้องสมุดเฉพาะสามัญ ประจ�าปี 2554 ณ ชั้น 3 
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 72 คนทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา งานนี้ได้รับเกียรติจาก รมต.
วท. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เข้าร่วมงาน

____________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การบรรยาย/เสวนา เกี่ยวกับ 1) การเตรียมความพร้อมของ
ภาคการบริการสารสนเทศ 2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่อาเซียน 
3) การประเมินคุณภาพ : ห้องสมุด และการบริการสารสนเทศ  
4) การเสวนาเรือ่ง การจดัการความรูแ้ละการพฒันาทรพัยากรบคุคล 
และ 5) การเตรียมความพร้อมด้าน IT กับการพัฒนาสู่อาเซียน  
โดยมสีาระส�าคญั สรปุได้ดงันี ้ ประเดน็ส�าคญัของการเปิดประชาคม
อาเซียน ประการหนึ่ง คือ การเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งต้องมีการ 
เตรยีมความพร้อม โดยเฉพาะด้าน ICT & IT นบัเป็นแรงขบัเคลือ่น 
ทีส่�าคญั สิง่ทีป่ระเทศไทยต้องตัง้รบั คอื การศกึษา ภาษา การท�างาน 
และประวัติศาสตร์ ซ่ึงห้องสมุดจะท�าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง 
ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง ดังน้ัน ห้องสมุดต้องปรับปรุงด้าน IT  
เพื่อความเหมาะสมกับอุปกรณ์การสื่อสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ขณะเดยีวกนั อาเซยีนมคีวามสนใจประเดน็ “ECO system” ดงันัน้ 
ต้องพิจารณารูปแบบ (format) ของสารสนเทศ ได้แก่ รูปแบบ 
ตัวเล่ม รูปแบบPDF file รูปแบบ PDF file ที่มีความละเอียดต�่า
เหมาะกับ web รูปแบบ I-Book ทั้งนี้การก�าหนดชนิดบริการ 
อิเลกทรอนิกส์ ต้องค�านึงถึงต้นทุนการผลิต ความเหมาะสมทั้งวิธีการ 
และราคา และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม “ECO system” สนใจ 
การใช้โปรแกรม open source การด�าเนินการต่าง ๆ ต้องค�านึงถึง 
ความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การลงทะเบียน 
แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ขอข้อมูลเกินความจ�าเป็น 
และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

 สามารถติดต่อขอชมเน้ือหารายละเอียดของการประชุม 
วิชาการฯ ได้ที่ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี หรือ e-mail : info@dss.go.th

DSS 
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อัญญาดา ตั้งดวงดี *

และการประชุมชมรมห้องสมุดเฉพาะสามัญ ประจำาปี 2554
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 หนึ่งในบทบาทของหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม 

คือ ส่งเสริมการเข้าถึงและน�าความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน/องค์กรทั้ง

ภาครัฐ / เอกชน การสนับสนุนผู้ใช้ห้องสมุดให้สามารถเข้าถึงแหล่ง

ข้อมูลและน�าข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้สะดวกและรวดเร็ว 

หนึ่งในบริการห้องสมุดเชิงรุก คือ บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม 

(Fast Document Delivery Service )

 เรามารู้จักบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Fast Document 

Delivery Service) กันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไร ตอบว่า คือ 

บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มที่มีในหอสมุดฯ โดยการส�าเนาเอกสาร

และจัดส่งให้ผู้ใช้บริการถึงหน่วยงาน และ/หรือหากสะดวกมารับ

ด้วยตนเองก็ยินดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ขอบเขตการบริการ เป็น

เอกสารประเภทบทความในวารสารภาษาต่างประเทศ วารสาร

ภาษาไทย รายงานการประชุม รายงานทางวิชาการ เอกสาร 

สิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน และเอกสารการค้า เงื่อนไขการให้

บริการ คือ ผู้ใช้บริการต้องเป็นบุคลากร วศ. มีบัตรยืมเอกสาร 

หรือบัตรเข้าใช้ห้องสมุด มีข้อมูลรายการ บรรณานุกรมให้ครบถ้วน

และเป็นเอกสารที่มีในส�านักหอสมุดฯ เท่านั้น

 ขั้นตอนการใช้บริการ ให้กรอกในแบบค�าร้องขอรับบริการ

จัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Fast Document Delivery Service)  

การติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการ หอสมุด 

วิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 1 บริการผ่านทางโทรสาร และบริการผ่านทาง

____________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ : http://siweb.dss.go.th/ ใช้เวลาด�าเนินการภายใน  

1-3 ชั่วโมง การจัดส่งเอกสารโดยส่งมอบให้ผู้ใช้บริการถึง 

หน่วยงานท่าน / แจ้งให้มารับด้วยตนเอง / ส่งตัวแทนมารับ / หรือ

ส่งทางอีเมล (กรณีตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าเป็นอิเลกทรอนิกส์ 

digital form สามารถจัดส่งไฟล์ได้ทันที)

การใช้บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม จ�าแนกเป็น

 ภายในประเทศ  ต่างประเทศ

 - กรอกข้อมูลในแบบ (F-IG-049) ค�าร้องขอรับบริการ

จัดหาเอกสารฉบับเต็ม

 - ตรวจสอบแหล่งบริการสารนิเทศจากเครื่องมือช่วย 

ค้นวารสาร: journallink และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล หรือค้นจาก website ของหน่วยงานต่าง ๆ กรณีจัดหาจาก 

ต่างประเทศ ติดต่อผ่าน British Library Document Service 

Center : BLDSC เว็บไซต์ของ BLDSC ประเทศอังกฤษ

 ส�าหรับบุคลากร วศ. ไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ 

ชาว วศ. สนใจให้ท�าบันทึกถึงผู้อ�านวยการส�านัก (ผสท.) ผ่าน 

ผอ.ส�านักท่าน และหัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่ายตามล�าดับ แจ้งความ

ประสงค์มาเพื่อใช้กับงานกิจกรรม/โครงการ ระบุให้ชัดเจนหรือ 

จากงานภารกิจหน่วยงานท่าน ส�าหรับบุคคลภายนอกมีค่าใช้จ่าย

ในการจัดหาจากต่างประเทศ รวมท้ังภายในประเทศด้วย ขอเน้นว่า 

DSS 
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อภิญญา มูนาวี *
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ท่านเป็นบุคลากร วศ. เราให้สิทธิ์พิเศษท่าน ฟรี ทุกรายการ หรือโครงการ/ กิจกรรม มีการประมวลรายการค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร สท. 

 ยินดีบริการและค�านวณค่าใช้จ่ายเป็นค่าเอกสารจัดหาฉบับเต็มจากต่างประเทศได้ไม่ว่าเป็นเอกสารประเภทใด ๆ

อัตราค่าบริการ

 บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มในประเทศ  1-10  หน้าแรก  50  บาท

 ทุก ๆ  1-10  หน้าถัดไป  50 บาท

 บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มจากต่างประเทศ  เรื่องละ 1000 บาท

 นอกเหนือจากบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มแล้ว หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีบูรณาการความร่วมมือจาก STKS ในการสืบค้นข้อมูล

เอกสารฉบับเต็ม ซึ่งมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. Science Direct 2. Scopus

 3. Sprinker of Science 4. The ACM DL (Association for Computing Machinery)

 5. ISI Web of Science 6. IEEE explorer

 7. e-journal 8. NSTDA Online Library

 ขอเชิญชวนชาว วศ. ทุกท่านที่มีความประสงค์จะใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าวติดต่อขอรับบริการ / ขอค�าแนะน�า 

หรือต้องการให้พวกเรา สท.บริการเป็นหมู่คณะให้กับทีมงานท่าน ติดต่อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง “งานของท่านคือ บริการของเรา”  

ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 : อภิญญา โทร. 0 2201 7255 ทวีศักดิ์  โทร. 0 2201 7252
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 APMP (Asia Pacific Metrology Programme) เป็น
องค์กรมาตรวิทยาระดับภูมิภาคจัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2523 โดย
มีสมาชิกเต็มรูปแบบ (Full Members) จ�านวน 23 ประเทศ  
ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ จีน ไทเป เกาหลีเหนือ ฟิจิ 
ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย 
เนปาล นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย  
สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และ เวียดนาม สมาชิกสมทบ (Associate 
Members) จ�านวน 5 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ จอร์แดน คาซัคสถาน 
แอฟริกาใต้ และ ซีเรีย ซึ่งสถาบันมาตรวิทยาของประเทศนั้น ๆ  
ท�าหน้าที่เป็นผู้แทน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านมาตรวิทยา 
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการวัดและการวิจัย รวมถึง 
การแลกเปล่ียนนักมาตรวิทยาและเทคนิคประสบการณ์ระหว่างสมาชิก
 APMP เป็นองค์กรมาตรวิทยาในระดับภูมิภาคที่ได้รับการ 
รับรองจากคณะกรรมการมาตรวิทยาระหว่างประเทศ (International 
Committee for Weights and Measures : CIPM)

วัตถุประสงค์ของ APMP

 1. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสมาชิกในด้านมาตรฐาน 
การวัดภายในภูมิภาค
 2. เพื่อยกระดับความสามารถด้านมาตรวิทยาของประเทศ
สมาชิกและสร้างการยอมรับในระดับสากล
 3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสอบกลับได้ทางการวัดของ
สมาชิก

 4. เพื่ อ ให้ ม่ันใจว่ า 
มาตรฐานการวั ดภาย ใน
ภูมิภาค สามารถสอบกลับได้
ถึงนิยามของหน่วยวัดสากล 
(SI Units) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาเมตริก
 ในการประชุม APMP ซึ่งจัดขึ้นทุกปีจะประกอบด้วยการประชุม 
ของคณะวิชาการเก่ียวกับการวัดทางฟิสิกส์และเคมี 11 สาขา ได้แก่ 
TCAUV TCEM TCFF TCL TCM TCPR TCQM TCRI TCT TCTF 
WGMM และเก่ียวกับระบบคุณภาพ 1 คณะ (TCQS) ในการประชุม 
ประจ�าปี 2554 นี้ ผู้แทนของ วศ. ได้เข้าร่วมประชุมดังนี้
 1. เข้าประชุมในคณะ TCQM (Technical Committee 
for Amount of Substance) เพื่อติดตามผลงานที่ได้เข้าร่วมใน
การเปรียบเทียบการวัดปริมาณตะกั่วและสารหนูในเครื่องส�าอาง
ชนิดครีม พร้อมทั้งน�าเสนอโครงการเปรียบเทียบผลการวัดปริมาณ
บิสฟีนอล เอ ในปลาทูน่ากระป๋อง ซ่ึงได้รับความสนใจจากประเทศ
สมาชิก ดังนั้น วศ. จะเป็นเจ้าภาพในการเปรียบเทียบการวัด 
ดังกล่าวเพ่ือน�าเสนอผลงานในปีต่อไป และการเข้าร่วมฝึกอบรมการ
สอบเทียบแท่งเทียบมาตรฐาน การสอบเทียบเครื่องวัดขนาด 3 มิติ
 2. เข้าประชุมในคณะ TCL (Technical Committee for 
Length) และ DEC (Developing Economies Committee) เป็นการ
ร่วมมือของประเทศที่ก�าลังพัฒนา)
 3. เข้าประชุมใน General Assembly ซึ่งเป็นการประชุม
ของผู้แทนผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานของประเทศสมาชิก โดย
เนื้อหาเป็นการสรุปการใช้จ่ายของ APMP ประจ�าปี พร้อมทั้ง 
มีการรายงานการด�าเนินงานของประธานในคณะวิชาการ 11 สาขา 
รวมทั้งกิจกรรมที่ APMP เกี่ยวข้อง เช่น ความร่วมมือกับ APEC 
(Asia-Pacific Economic Cooperation), EURAMET (European 
Association of National Metrology Institutes), UNIDO 
(United Nations Industrial Development Organization), 
IAEA (International Atomic Energy Agency), COOMET (Euro-
Asian Cooperation of National Metrological Institutions)
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 นักวิทยาศาสตร์หญิงของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แก่  
นางสาวอนุตตรา นวมถนอม นางสาวสวรินทร์ สินะวิวัฒน์  
นางสาวอังค์วรา พูลเกษม นางสาวภูวดี ตู้จินดา (ส่งผลงานไป 
แต่ไม่ได้ไปบรรยายเนื่องจากประสบอุทกภัย) น�าเสนอผลงานวิจัย 
วิทยาศาสตร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวทีการประชุมสภาสมาคม 
สตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐเกาหลี (Korea 
Federation of Women’s Science and Technology 
Associations : KOFWST ) จัดข้ึน ณ โรงแรม Westin Chosun 
Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 
ที่ผ่านมา
 ซึ่งเวทีการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในหัวข้อ Environmental 
Friendly Science เป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพความเป็นผู้น�า
ด้านงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากภาครัฐ มหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการ
วิจัย และภาคอุตสาหกรรม

ชื่อเรื่องผลงานที่น�าเสนอได้แก่

 นางสาวอนุตตรา นวมถนอม น�าเสนอเรื่อง The 
production of candidate certified reference material  
(CRM) of polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) in 
sewage sludge from Korea Research Institute of Standards  
and Science (KRISS) Session ที่เข้าร่วม คือ Session  
2. Technology, Education & Design for Fusion (2.2 
Education and ICT Technology for the Future)
 นางสาวอังค์วรา พูลเกษม น�าเสนอเรื่อง Method 
Validation of Analysis of Lead and Cadmium in Natural 
Water Using Flame Atomic Absorption Spectrometry 
(FAAS) Session ที่เข้าร่วม คือ 1. Better Life, Collective 
Innovation (1.1 Bio Science, Better Life)

 นางสาวสวรินทร์ สินะวิวัฒน์ น�าเสนอเรื่อง A Study 
of Total Arsenic and Inorganic Arsenic Contamination  
in Thai Rice Session ท่ีเข้าร่วม คือ 2. Technology, Education 
& Design for Fusion (2.3 Leadership of Women in Science 
& Technology)
 นางสาวภูวดี ตู้จินดา น�าเสนอเรื่อง The study of the 
quantity of organically bound chlorine in printing paper 
products in Thailand to create a database and to develop 
the printing paper standard for Thai Green label Session  
ท่ีเข้าร่วม 1. Better Life, Collective Innovation (1.3 Rethinking 
Asian Technology & Culture for Green Society)
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