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 สวัสดี…ผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 189 แล้ว 

ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มยังพร้อมด้วยข้อมูล ความเคลื่อนไหวแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน 

กิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการและข่าวสารที่น่าสนใจ    

 ฉบับนี้ เปิดเล่มด้วยคอลัมน์ วศ. วันนี้พบกับเรื่องราวของ ศูนย์เทคโนโลยีเซรามิก : เพื่อส่งเสริม 

เทคโนโลยีเซรามิกผู้ประกอบการไทย People in focus เป็นการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.ปาษาณ กุลวานิช

นักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และพบกับคอลัมน์สรรสาระเรื่องของผลกระทบของโครเมียม

และสารประกอบโครเมียมต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มารู้จักไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์กันเถอะ 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นมิตร : โปรไบโอติก รวมทั้งเรื่องราวเกร็ดความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 

ถั่วงอกปลอดเชื้อโรค การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบ ัติการ โดยใช้ Modified-z-scores

และที่ไม่ควรพลาด Science สไตล์สนุก เชิญชวนทุกท่านคิดตอบปัญหาในมุมมองการคิดที่ยืดหยุ่น 

ไม่ยึดติดอยู่กับความเข้าใจเดิม ๆ   

 ปิดท้ายด้วย ข่าวสาร DSS. News ความเคลื่อนไหวงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่อสังคมไทย 

  

             นางดรุณี วัชราเรืองวิทย์

 บรรณาธิการ
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ศูนย์เทคโนโลยีเซรามิก :  

เทคโนโลยีเซรามิกเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

วศ. วันนี้

 การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต

ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ สนับสนุนให้

สามารถปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงทัง้ในเรือ่งของต้นทุนและ

ค่าจ้างแรงงาน  ซึ่งงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของกรมวทิยาศาสตรบ์รกิารจะมสีว่นในการพฒันากระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน 

เปน็มติรตอ่ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนควบคุมคุณภาพของสนิคา้ใหไ้ด้

ตามมาตรฐาน  

 วศ. วันนี้ ได้พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเซรามิกขึ้นเพื่อให้

บริการวิชาการเทคโนโลยี เซรามิก ซึ่ ง เป็นงานบริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์

บริการ ศูนย์เทคโนโลยีเซรามิกเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีเซรามิก 

ด้านต่าง ๆ มีโรงงานต้นแบบ รวมทั้งมีบุคลากรและอุปกรณ์ 

เครื่องมือ พร้อมให้บริการ ที่เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ  

การพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์  จนถึง 

การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต 

เอื้อประโยชนต่อการส่งเสริมการส่งออกได้ โดยเปิดให้บริการ

ดังนี้

ภาพแสดงตัวอย่างผลงาน

ภาพแสดงตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยีเซรามิก
_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิชาการเผยแพร่ชำานาญการ สำานักงานเลขานุการกรม

วลัยพร ร่มรื่น *
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วศ. วันนี้

ภาพแสดงตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยีเซรามิก

 1. บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและทางกายภาพ

ของตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ได้มาตรฐาน  ได้แก่ 

ผลติภณัฑเ์ซรามกิประเภทภาชนะบรรจอุาหาร  กระเบือ้งปพูืน้/

บุผนัง สุขภัณฑ์ ซีเมนต์ และวัตถุดิบ  

 2. บริการวิจัยและพัฒนา เช่น การพัฒนาวัตถุดิบ  

พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตเซรามิก การออกแบบ  

ตกแต่งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของ 

ผู้ผลิต   

 3. พัฒนาศูนย์ศิลปาชีพและเครือข่ายวิสาหกิจเซรามิก

ขนาดกลางและเลก็ 4 ภาค โดยการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติ

เซรามิก การเตรียมเนื้อดินและเคลือบ  การทำาต้นแบบ การทำา

แบบพิมพ์ การขึ้นรูป การเผา การพัฒนารูปแบบและเทคนิค 

การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก

 นอกจากนีย้งัใหค้ำาปรกึษา บรกิารฝกึอบรมแกห่นว่ยงาน 

ทั้งสถาบันศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ผลิต  

ผู้ประกอบการ  ผู้นำาเข้าหรือส่งออกสินค้า  และผู้สนใจทั่วไป 
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 People in focus ฉบับน้ีจะนำาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับ 
นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.ปาษาณ  
กุลวานิช ซึ่งเป็นผู้คิดค้นอุปกรณ์หุ่นยนต์สมองกลที่สามารถ 
นำาไปต่อยอดเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เครื่องมือหลายชนิดท่ีจะ
นำาไปใช้งานได้จริงอย่างกว้างขวาง 

• วลยัพร  –  กอ่นอืน่อยากให ้ดร. ปาษาณ ไดเ้ลา่ถงึประวตั ิและ 
การมาเปน็ข้าราชการนกัวทิยาศาสตรข์องกรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

• ดร. ปาษาณ - ผมเข้ามารับราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 นับเป็นเวลาเกือบสิบสองปีแล้ว เริ่มจาก 
การเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ ในห้องปฏิบัติการ 
เคร่ืองมอืกล รบัผดิชอบงานออกแบบและสร้างชิน้ส่วนเครือ่งมอื 
วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ  
รวมถงึงานวจิยัและพฒันาซึง่ในปัจจบัุนลกัษณะงานยังเป็นคล้ายเดมิ 
แต่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากไม่เพียงแต่สร้างช้ินส่วน
เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงระบบอื่น ๆ ที่รวมกันเป็น “เครื่อง” ด้วย 
ผลงานสำาคัญที่ผ่านมา ได้แก่ แม่พิมพ์ยางกั้นถนนสำาหรับ 
ลดความเร็วรถยนต์ เครือ่งทดสอบการยบุตวัทีน่อน เครือ่งสอบเทยีบ 
ระยะสเกลแบบอตัโนมติัขนาดแท่นยาว 1.5 เมตร เครือ่งทดสอบ
ความอ่อนตัวของสายไฟฟ้าอัตโนมัติตาม มอก. 11-2549  
เครื่องเติมนำ้าสำาหรับทดสอบหารูรั่วของถุงมือยาง เครื่องเก็บ
ตัวอย่างนำ้าอัตโนมัติ  เรือหุ่นยนต์  เรือดำานำ้าขนาดเล็ก (ROV) 
และล่าสุดนี้เป็น หุ่นยนต์แบบมีล้อสำาหรับใช้ในภาคสนาม
 ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับราชการในกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เพราะในฐานะของข้าราชการคนหนึ่ง ได้มี
โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแตกต่างและความ
เปล่ียนแปลงที่ดีให้กับสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทย  
งานวิจัยพัฒนาทั้งหมดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมานั้น สามารถใช้ 
ได้จริงและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน อยา่งมนียัยะสำาคญั เปน็แรงผลกัดนั ทีท่ำาใหผ้มมุง่มัน่
ในการปฏิบัติภารกิจทั้งในเรื่องของความท้าทายในการท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้และความสามารถ ความท้าทาย 
ในการสร้างงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี 
ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ความท้าทายในการพิสูจน์ให้ 
เห็นว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถมีที่ยืนในระบบราชการ
และในวงการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
หนึ่งในฟันเฟืองสำาคัญท่ีจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่ความ
มั่นคง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

• วลยัพร  -  เรือ่งเกีย่วกบัหุน่ยนตส์มองกลในประเทศไทยเรา
สถานการณ์เป็นอย่างไร

• ดร. ปาษาณ  -  เรือ่งของเทคโนโลยสีมองกลหรอืทีค่นไทยเรา
รู้จักกันโดยทั่วไปคือหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่
เยาวชนไทย จะเห็นได้ว่ามีการแข่งขันหุ่นยนต์กันมากมาย 
หลากหลายรายการ สมัยที่ผมยังเด็กผมชอบดูการ์ตูนหุ่นยนต์
และคิดอยากจะทำาหุ่นยนต์ไว้เล่นเองเหมือนท่ีน้อง ๆ สมัยนี้ทำา 
หุ่นยนต์เล่นกัน สมัยก่อนไม่เหมือนกับสมัยนี้เนื่องจากยังไม่มี 
การเล่นหุ่นยนต์อย่างแพร่หลาย ไม่มีชุดประกอบหรืออุปกรณ์
สำาเร็จที่ช่วยให้การสร้างหุ่นยนต์ง่ายขึ้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้
บรรยากาศเปลีย่นไปมกีารสง่เสรมิการเรยีนรูท้างดา้นวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยโีดยใชหุ้น่ยนตเ์ปน็สือ่การสอนกนัมาก  ทำาใหเ้กดิ
ความตืน่ตวัในหมูเ่ยาวชนในเรือ่งของหุน่ยนตเ์ปน็วงกวา้งซึง่เปน็
สิ่งที่ดีมาก ๆ อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นเยาวชน 
รุ่นใหม่ ๆ ท่ีมีความสนใจเรื่องหุ่นยนต์นั้นมีความสนใจอย่างต่อ
เนือ่งและจรงิจงั  อาจจะเริม่ตัง้แตร่ะดบัประถมหรอืจะเปน็ระดบั
มัธยมก็ได้  ต่อเนื่องไปสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และ
เมือ่จบจากมหาวทิยาลยัแลว้กย็งัใชค้วามรูท้ีเ่รารกัในการประกอบ 
อาชีพอย่างจริงจัง สิ่งที่ผมสังเกตเห็นปัจจุบันในสังคมไทย  
จะพบว่ากลุ่มเยาวชนที่ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์เป็นจำานวนมาก
ยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะนำาเรื่องของหุ่นยนต์ไปทำาอะไรท่ี   
ต่อเนื่องหรือต่อยอดได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทั้งในภาคราชการ
และภาคอุตสาหกรรมเอกชนด้วยว่าเห็นความสำาคัญของ
เทคโนโลยหีุน่ยนตแ์ละจะสง่เสรมิกลุม่เดก็เยาวชนทีไ่ดร้บัรางวลั
มากข้ึนได้อย่างไร อาจจะเป็นในเร่ืองการรับเข้าทำางาน การสนับสนุน 
ให้มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ให้มากยิ่งขึ้น การส่งเสริมทางด้าน

การทำางานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นต้น 

เรื่อง วลัยพร ร่มรื่น * / ภาพ  ไกรวุฒิ  อินนุพัฒน์**

People in focus

_____________________________________________________________________________________________________________________

*  นักวิชาการเผยแพร่ชำานาญการ  สำานักงานเลขานุการกรม

** นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์  สำานักงานเลขานุการกรม
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People in focus

 สำาหรับตัวผมเองในฐานะนักวิทยาศาสตร์ของกรม 

วิทยาศาสตรบ์รกิารเองกมี็ความมุ่งม่ันและพยายามสง่เสรมินอ้ง ๆ  

เยาวชน ที่สนใจงานด้านนี้ ทั้งในเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงฝึกงาน

นักศึกษาภาคฤดูร้อน การจ้างงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมท้ัง 

การชว่ยเปน็กรรมการดูแลวิทยานพินธ์นกัศึกษาทางด้านเทคโนโลยี

หุ่นยนต์ด้วย

 ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนั้นประเทศเราก็ใช้หุ่นยนต์

กนัเยอะมากนะครบัอาจจะเปน็เนือ่งจากบรษิทัแมจ่ากตา่งประเทศ 

ต้องการให้นำามาใช้ช่วยในการผลิต แต่ก็ยังไม่มีใครตั้งบริษัท             

ทำามาหากินแบบสร้างหุ่นยนต์หรือสร้างระบบอัตโนมัติแบบ 

“สมองกลอัจฉริยะ” หรือ AI (Artificial Intelligent) ออกมาสู่

ตลาดอย่างจริงจัง

• วลัยพร –  ขอให้ ดร. ปาษาณ  เล่าถึงงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง

หุ่นยนต์ที่ทำาอยู่ในปัจจุบัน เป็นอย่างไรบ้าง 

• ดร.ปาษาณ  -  งานวิจัยที่ผมสนใจคือการออกแบบและสร้าง 

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ภาคสนาม (Field mobile robot) ตาม

ช่ือเลยนะครับคือ เป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ซึ่งอาจจะบังคับ

ด้วยมือจากระยะไกลหรือเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติก็ได้ อาจจะ 

เคลือ่นทีแ่บบเรอืบนผวินำา้ เคลือ่นทีใ่ต้นำา้แบบเรอืดำานำา้เคลือ่นที ่

บนบกเหมือนรถก็ได้ และที่สำาคัญที่สุดคือหุ่นยนต์ที่ผมสนใจ

จำาเป็นต้องสามารถปฏิบัติการได้แบบวางใจได้สูง (Highly 

reliable) ในสภาวะแวดล้อมจริงภายนอกห้องทดลอง เราจะ 

ไม่สร้างหุ่นยนต์เพื่อให้สามารถทำางานได้เพียง 2-3 นาที สำาหรับ 

ถ่ายวิดีโอประกอบวิทยานิพนธ์ หุ่นยนต์จะต้องทำางานได้จริง 

อย่างต่อเนื่องในระยะเวลานานเป็นชั่วโมงเพื่อให้ภารกิจท่ีได้รับ 

มอบหมายลุล่วง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่งานวิจัยที่ผมสนใจจะมีการ 

ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านดูแล เฝ้าระวัง และเก็บข้อมูลจาก 

สิ่งแวดล้อม ผมจึงริเริ่มโครงการต่อเนื่องชื่อโครงการสร้าง

ระบบหุ ่นยนต์เพื่อใช้ในงานทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากกรมวิทยาศาสตร์บริการสามปี 

ตั้งแต่ 2553-2555 รวมทั้งได้งบวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

(วช.) จากโครงการวิจัยร่วมกับ ดร. ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ 

ทีม่หาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุซีึง่ท่านกเ็ป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

ระบบควบคุมหุ่นยนต์แบบใช้ในนำ้าทั้งหลาย 

 อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าการประยุกต์ใช้ระบบหุ่นยนต์ 

ที่นำามาใช้ในงานสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติไม่ใช่ส่ิงใหม่   

หากแต่ว่าการคิดค้นเพื่อสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เองย่อมเป็นสิ่ง

ท่ีดีเสมอ นอกจากประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดในแง่ของการประหยัด

งบประมาณแล้วการสร้างเทคโนโลยีข้ึนใช้เองทำาให้เราเข้าใจ

เทคโนโลยีนั้นอย่างถ่องแท้ เราสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุง  

ต่อยอดได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของเราโดยไม่ต้องรอ

พึ่งความช่วยเหลือจากภายนอก ในส่วนของงานวิจัยใน

ประเทศไทยนั้นมีหลายโครงการท่ีเน้นศึกษาวิจัยระบบเกี่ยวกับ

การเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่ส่วนใหญ่จะเน้นการเก็บ

ข้อมูลจากสถานีเก็บที่อยู่นิ่งทำาให้ข้อมูลที่เก็บได้ขาดความเป็น

พลศาสตร์ซ่ึงในหลายโอกาสเป็นสิ่งท่ีนักวิทยาศาสตร์สนใจ  

กล่าวคือการเก็บข้อมูลประเภทตรวจติดตาม (Tracking) หรือ

การเก็บข้อมูลในวงกว้างในระยะเวลาอันสั้นนั้นจำาเป็นต้องใช้ 

หุ่นยนต์หรือยานพาหนะในการเก็บเท่านั้น

 สำาหรับเรือหุ ่นยนต ์ เ ก็บข ้อมูลสิ่ งแวดล ้อมทางนำ้า  

สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการใช้เกบ็ข้อมลูสิง่แวดล้อมทางนำา้ 

เช่น การเกบ็ข้อมลูคณุภาพของนำา้ ณ เวลาจรงิ เช่น ค่าการละลาย 

ออกซิเจนในนำ้า (DO) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความเค็ม 

เป็นต้น นอกจากนี้ถ้าติดตั้งอุปกรณ์ตรวจหาความลึกใต้ท้องนำ้า 

เรือหุ่นยนต์ยังสามารถเก็บข้อมูลความลึกของคูคลองรวมทั้ง 

หาปริมาตรอ่างเก็บนำ้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำา ถ้าจะกล่าว 

ภาพแสดงอุปกรณ์และการติดตั้งระบบให้ข้อมูลความลึก 
ภารกิจเก็บข้อมูลความลึกของพื้นที่ใต้นำ้าในคลองต่าง ๆ
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โดยรวมก็คือเรือสามารถติดตั้งเซนเซอร์อะไรก็ได้ที่เรือสามารถ 

บรรทุกได้และเก็บข้อมูลที่เราต้องการทั้งในแบบบังคับควบคุม 

จากระยะไกล บังคับมือโดยมีผู้บังคับนั่งในเรือด้วย หรือในแบบ 

อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนควบคุมเลย ในส่วนของการควบคุม 

แบบอตัโนมตัจิะมสีมการคณติศาสตร์ทีเ่ราออกแบบขึน้บรรจอุยู ่

ในคอมพิวเตอร์ประจำาเรือ โดยคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลจาก

เซนเซอร์นำาทางคือ GPS และตัวบอกทิศทางหัวเรือหรือ IMU  

เพื่อนำามาคำานวณและสั่งการให้เรือวิ่งไปสู่จุดหมายที่ต้องการ  

แต่เราต้องมแีผนทีด่จิติอลให้มนัก่อนนะครบัแล้วเรอืหุน่ยนต์กจ็ะ

เคลื่อนแวะไปตามจุดต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำา แผนที่ก็คือเซ็ตของ

จุดพิกัด GPS เป้าหมายนั่นเอง 

 คงจะพอมองเหน็นะครับว่าเรือหุน่ยนต์สามารถนำาไปปรบั

เปล่ียนใช้งานได้หลากหลายรปูแบบ เช่น งานทีก่รมวทิยาศาสตร์

บริการสนใจคืองานเก็บตัวอย่างนำ้าตามจุดพิกัดท่ีสนใจเพื่อ

สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์นำ้าของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

หรือเมื่อปลายปี 2554 ในเหตุการณ์มหาอุทกภัย เราก็ได้รับ

ภารกจิพเิศษเพือ่ช่วยราชการของศนูย์ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั 

(ศปภ.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

(วศ.) กบัสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนำา้และการเกษตร (สสนก.) 

เราได้มีส่วนร่วมในการนำาเรือหุ่นยนต์ รวมท้ังระบบเก็บข้อมูล 

ความลึกท้องนำ้าด้วยอุปกรณ์ Echo sounder มาใช้ในการวัดระดับ 

ความลกึของคลองต่าง ๆ  ในกรงุเทพมหานครและพืน้ทีใ่กล้เคยีง 

ที่มีผลกระทบต่อการระบายนำ้าท่วมขัง เช่น คลองแสนแสบ  

คลองลาดพร้าว คลองภาษีเจริญ คลองสนามชัย คลองมหาชัย 

คลองพระยาราชมนตรี เป็นต้น ระบบให้ข้อมูลความลึกมีบทบาท

สำาคัญในงานป้องกันอุทกภัยและการระบายนำ้า ข้อมูลความลึก 

ทีไ่ด้สามารถนำาไปเป็นข้อมลูสำาคญัในการชีจ้ดุการขดุลอกคูคลอง

หรือการวางจุดเรือผลักดันนำ้า เพื่อประโยชน์ในการระบายนำ้า

ออกจากพื้นท่ีท่วมขังให้เร็วท่ีสุด ซึ่งระบบสามารถเก็บข้อมูล

ความลึกอ้างอิงตำาแหน่งจากอุปกรณ์ GPS Echo sounder  

ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำากว่าวิธีการวัดแบบเดิมท่ีใช้การหยั่งและ

จดข้อมูลโดยคน ระบบให้ข้อมูลความลึกมีความคล่องตัวใน

การติดตั้ง สามารถติดตั้งได้กับเรือหลายแบบเช่นเรือเก็บขยะ 

ของสำานักระบายนำ้ากรุงเทพมหานคร เรือปฏิบัติการโจมต ี

ขนาดเล็กของกองทัพเรือ เรือหุ่นยนต์ของกรมวิทยาศาสตร์

บรกิาร ซึง่เป็นเรอืขนาดเลก็ใช้ในกรณทีีค่ลองแคบและไม่เหมาะ

สำาหรับการปฏิบัติงานโดยเรือใหญ่ มีสิ่งกีดขวางมาก 

People in focus

ประวัติย่อ  ดร. ปาษาณ กุลวานิช

จบการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จาก Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 

จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพแสดงหัวเซนเซอร์สำาหรับอุปกรณ์  Echo Sounder
ติดตั้งที่ท้ายเรือเก็บขยะของสำานักระบายนำ้ากรุงเทพมหานคร

ภาพแสดงระบบเก็บข้อมูลความลึกติดตั้ง
บนเรือโจมตีขนาดเล็กของกองทัพเรือ

ภาพแสดงเรอืหุน่ยนต์เคล่ือนทีใ่นแบบอตัโนมัตคิวบคมุด้วยพิกดั GPS 
กำาลังปฏิบัติการเก็บความลึกของอ่างเก็บนำ้าเพื่อประโยชน์ในการหา

ปริมาตรที่แท้จริงของอ่างอย่างแม่นยำาในระยะเวลาอันรวดเร็ว
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People in focus

• วลัยพร  –  ในอนาคตมีแผนนำาผลงานวิจัยเรือหุ่นยนต์ไป 

ต่อยอด  อย่างไรบ้าง

• ดร.ปาษาณ  -  ในส่วนของเรอืหุน่ยนต์นัน้เรามแีผนทีจ่ะนำาไป

ใช้ในทะเลเพ่ือประยุกต์ใช้ในการเกบ็ข้อมลูเพือ่สนบัสนนุงานวจิยั

ทางด้านการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของประเทศไทยดงันัน้ชิน้ส่วน 

ของเรอืจะต้องได้รบัการปรบัปรงุให้สามารถทนต่อการกดักร่อน

ของทะเลได้หรอืชิน้ส่วนท่ีเป็นคอมพวิเตอร์หรอืระบบอิเลก็ทรอนกิส์ 

จำาเป็นต้องได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม ในเรื่องเสถียรภาพ

ในการเคล่ือนทีก่เ็ป็นเรือ่งจำาเป็นมากซึง่โครงสร้างปัจจุบนัจำาเป็น

ต้องได้รับการปรับปรุงให้สามารถอยู่รอดได้ในทะเลที่มีคลื่นสูง 

นอกจากนั้นเรายังมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนจากระบบใช้ไฟฟ้าเป็น

ระบบที่ใช้นำ้ามันเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ไกลขึ้น นานข้ึน 

ในส่วนของโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เรือแบบ

อัตโนมัติน้ันสามารถนำามาปรับใช้กับเรือประเภทอื่น ๆ ได้หรือ 

จะนำามาปรับใช้ควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมีล้อก็ได้ หรือ 

ในเร่ืองของการทำางานร่วมกันของเรือหุ่นยนต์หลาย ๆ ลำาเพื่อ 

ให้ได้งานที่มากขึ้นในเวลาที่สั้นลงก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ

• วลัยพร  -  ในการสร้างผลงานวิจัย  เมื่อพบปัญหาอุปสรรค์  

มีวิธีแก้ไขอย่างไร

• ดร. ปาษาณ  -  ในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานใหม่ ๆ 

เวลาทำางานจริงย่อมมีปัญหาอุปสรรคที่ทำาให้เราต้องแก้ไขอยู่

ตลอดเวลา สิ่งแรกสุดที่ผมคิดอยู่เสมอคือ จะทำาอะไรก็ตามต้อง

มคีวามตัง้ใจอย่างแรงกลา้ และกอ่นทีจ่ะเริม่ลงมอืทำาสิง่ใดผมคดิวา่ 

เราต้องเห็นภาพตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงสุดท้ายว่าเป้าหมายสุดท้าย 

ที่ต้องการคืออะไร ทำาอย่างไรจึงจะมุ่งสู่จุดหมายได้ ยิ่งเห็นทาง

ละเอยีดลว่งหน้าเทา่ไรกจ็ะเพิม่เปอรเ์ซน็ตค์วามสำาเรจ็ใหก้บังาน

ของเราได้มากขึ้นเท่านั้น  ดังนั้นเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วพบปัญหา

และอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็ตามคิดอยู่ เสมอว่าไม่ยากเกิน 

ความสามารถของมนุษย์ท่ีจะแก้ไขและก้าวข้ามปัญหาตรงนั้น 

ใหไ้ด ้ทีส่ำาคญัคอืเราตอ้งตัง้ใจแกปั้ญหาดว้ยความมุง่มัน่ไมท่อ้แท้

ย่นย่อ ไม่หนีปัญหา ถ้าเบื่อหรือเหนื่อยต้องพัก พักเพื่อที่จะได ้

มีแรงบันดาลใจมีแรงกายเพิ่มขึ้นมาใหม่เพื่อเตรียมพร้อมที่จะ 

แก้ปัญหาให้ได้ในที่สุด

 ท้ายที่สุดนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมคำานึงถึงเสมอและอยากจะฝากไว้ 

สำาหรับทุกท่านคือ คือ ผมอยากจะให้วงการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของไทยเจริญรุดหน้าสามารถคิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ได้

เพื่อยกระดับประเทศให้อยู่ในแถวหน้า เราทุกคนควร “ทำา” ให้

มากขึ้น บ่นหรือติติงคนอื่นให้น้อยลง “ทำา” อะไรหรือครับ ผมว่า 

ถ้าในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเรามีสิ่งที่ต้องทำา

มากมายเหลอืลน้อยูแ่ลว้เพราะฉะนัน้ทำาอะไรกไ็ดค้รบั ไดป้ระโยชน์ 

แนน่อนทัง้ประเทศและตวัทา่นเอง ผมอยากใหม้คีวามรว่มมอืกนั

ระหว่างองค์กรให้มาก ๆ ละอคติและทิฐิในอดีตที่ผ่านมาทั้งปวง

เพราะอคติและทิฐิไม่ได้ช่วยให้เราก้าวหน้านะครับมีแต่จะฉุด 

ใหเ้ราลา้หลงัไปเรือ่ย ๆ  ผมอยากใหเ้ยาวชนหรอืนกัวทิยาศาสตร์

รุ่นใหม่อย่าเดินตามทางคนรุ่นเก่าให้มากนัก ควรจะกล้าทำา 

กล้าคิดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความคิดเป็นของตนเอง มีคติธรรมในใจ  

มีความขยัน มีวินัยในการปฏิบัติงาน รู้หน้าท่ี เท่านี้ผมก็คิดว่า

ประเทศเราก็น่าจะเจริญก้าวหน้าไม่น้อยหน้าใครแล้วครับ   

ในโอกาสรบัรางวลันกัวจิยักรมวทิยาศาสตร์บรกิาร
รางวลัผลงานวจิยัดเีด่นจากอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร
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* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ โครงการเคมี

  สวสัดคีะ่ทุกท่าน

ทีดิ่ฉนัต้ังขอ้หวัเรือ่งอยา่งนี ้

ก รุ ณ า อ ย่ า คิ ด ว่ า ดิ ฉั น 

จะบังอาจเขียนตำาราทำา

อาหารหรือสอนเคล็ดลับการทำากับข้าวแต่อย่างใด หากแต่ดิฉัน

จะชวนท่านมาสำารวจอุปกรณ์ทำาอาหารในครัวท่านว่ามีภาชนะ

อะลมูเินียมและแผน่อะลมูเินยีมฟอยลอ์ยูห่รอืไม ่ดว้ยเหตทุีด่ฉินั

ได้รับโจทย์จากศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ทดสอบความ 

ไม่ปลอดภัยของกะทะย่างอะลูมิเนียม พอได้รับโจทย์แบบนี้

จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปสำารวจดูว่าชาวบ้านชาวเมืองคนอื่น 

เค้าทำาอะไรกันมาแล้วบ้าง ได้เจองานวิจัยหลายเรื่องเกี่ยวกับ 

การปนเปื้อนของอะลูมิเนียมในอาหารที่มาจากการใช้ภาชนะ

อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมฟอยล์ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เลย

อยากมาเล่าสู่กันฟัง ทั้งน้ีเพ่ือให้ท่านตระหนักแต่อย่าเพิ่ง

ตระหนกจนเกินไปนะคะ

 อันตรายของอะลูมิเนียมนั้นมีวารสารหลายเล่มกล่าวว่า

อะลูมิเนียมมีส่วนทำาให้เกิดโรคหลายโรค เนื่องจากอะลูมิเนียม

เป็นธาตุที่เป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxin) การได้รับ

อะลูมเินียมมากเกินไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางสมองหลายชนดิ 

เช่น โรคพากินสัน โรคอัลไซเมอร์ แต่ยังไม่มีผู้ใดสามารถพิสูจน ์

ได้ว่าอะลูมเินียมเป็นสาเหตุของโรคเหล่านีห้รอืไม่ จากการผ่าศพ

ของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ พบว่ามีอะลูมิเนียมในเซลสมอง

มากกว่าคนทีไ่ม่เป็นโรค นอกจากนีอ้ะลมูเินยีมยงัมส่ีวนทำาให้เกดิ

โรคทางกระดูก เช่น Osteomalacia หรือโรคกระดูกผุ คือโรค 

ที่เกิดจากการขาดวิตามินดี ในผู้ใหญ่ มีลักษณะคือ มีการสะสม

แคลเซียมในกระดูกไม่เพียงพอ ในปี 2529 องค์การอนามัยโลก 

ได้รายงานค่าปริมาณที่ปลอดภัยในการบริโภคต่อสัปดาห์ หรือ 

Provisional Tolerance Weekly Intake (PTWI) ของอะลูมิเนียม 

เท่ากับ 7 มิลลิกรัมต่อนำ้าหนักตัว หมายความว่า ถ้าคุณม ี

นำ้าหนัก 60 กิโลกรัม คุณสามารถบริโภคอะลูมิเนียมได้ ไม่เกิน 

420 มิลลิกรัม ใน 1 สัปดาห์ หรือ ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน

 ท่ีนี้เรากลับมาคุยเรื่องการปนเป้ือนของอะลูมิเนียมใน

อาหารท่ีมาจากอะลูมิเนียมฟอยล์ หรือ จากภาชนะอะลูมิเนียม

กันบ้าง ดิฉันขอเริ่มต้นที่อะลูมิเนียมฟอยล์ก่อนนะคะ

 คุณ Sadettin Turhan นักวิจัยชาวตุรกีทำางานวิจัยเรื่อง

การปนเปือ้นของอะลมูเินยีมในเนือ้อบทีห่อ่ดว้ยอะลมูเินยีมฟอยล์ 

ซ่ึงทำาการทดลองกับตัวอย่างเนื้อสัตว์ 5 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่งวง 

เนือ้ววั เนือ้ไก ่เนือ้ควาย และเนือ้แกะ เนือ้ทัง้ 5 ชนดินีม้ปีรมิาณ

ไขมันเท่ากับ 2.23 % 2.28 % 2.82 % 4.33 % และ 11.38 % 

ตามลำาดับ ทำาการทดลองโดยนำาเนื้อดิบทั้ง 5 ชนิด ห่อด้วย

อะลมูเินยีมฟอยล ์แลว้นำาไปอบในเตาทีอ่ณุหภมู ิและระยะเวลา

การอบต่างกัน คือ 1) อบที่ 150 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง 

2) อบที่ 200 องศาเซลเซียส นาน 40 นาที และ 3) อบที่ 300 

องศาเซลเซยีส นาน 40 นาท ีพบวา่ปรมิาณอะลมูเินยีมในเนือ้ววั

ที่อบที่ 300 องศาเซลเซียส มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเนื้อวัวดิบ จาก 

16.39 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 48.85 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

หรือเพิ่มข้ึนเท่ากับ 198 % ขณะท่ีเนื้อควายและเนื้อแกะให้ผล

ในลักษณะเดียวกัน โดยเนื้อควายมีปริมาณอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้น 

226 % ขณะที่เนื้อแกะเพิ่มขึ้นสูงถึง 378 % สำาหรับเนื้อไก่และ

เนื้อไก่งวง ที่อุณหภูมิ 150 และ 200 องศาเซลเซียส มีปริมาณ

อะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส 

ปรมิาณอะลมูเินยีมเพิม่ขึน้ประมาณ 200 % อาจบอกไดว่้าถา้ใช้

อุณหภูมิในการปรุงอาหารสูงข้ึนการปนเป้ือนของอะลูมิเนียม 

ที่ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ก็จะมีมากขึ้นด้วย ขณะเดียวกัน

ปรมิาณไขมนัในเนือ้สตัวก์ม็ผีลกบัปรมิาณของอะลมูเินยีมเชน่กนั 

โดยสังเกตจากเนื้อแกะมีไขมันสูงที่สุดคือ 11.38 % ปริมาณ

อะลูมิเนียมท่ีปนเป้ือนในอาหารก็สูงสุดเหมือนกันคือเพิ่มจาก 

เนื้อดิบถึง 378 % งานวิจัยนี้สรุปว่าถ้าเราห่อเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง 

ด้วยอะลูมิ เนียมฟอยล์ แล้วนำาไปอบท่ีอุณหภูมิสูงก็จะมี

อะลูมิเนียมจากออกมาปนเปื้อนในอาหารมากกว่า

 มาท่ีเรื่องของอะลูมิเนียมฟอยล์อีกเรื่องนะคะ นักวิจัย 

ชาวเยอรมนัชือ่คณุ Ranau และเพือ่น ๆ  ได้ทดลองใช้อะลูมเินยีม

ฟอยล์ห่อเนื้อปลา 4 ชนิด คือปลาแมกเคอเรล ปลาเพิร์ส 

เ รื่ อ ง เ ล่ า ค น เ ข้ า ค รั ว
ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด *

สรร สาระ
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(ocean perch) ปลาคอด และปลาไซที (saithe) โดยแบ่ง 

การทดลองออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 การย่างปลาโดยไม่เตมิ 

เครื่องปรุงรสบนเตาถ่านจนสุก ส่วนที่ 2 การย่างปลาแบบ 

เติมหัวหอมและเครื่องปรุงรสแล้วนำาไปย่างบนเตาถ่านจนสุก 

ส่วนที่ 3 การอบปลาโดยไม่เติมเครื่องปรุงรสแล้วนำาไปอบในเตา

ท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส นาน 25 นาที และส่วนที่ 4  

อบปลาโดยเติมนำ้าส้มสายชูและเกลือแล้วนำาไปอบในเตาที่

อุณหภูมิและระยะเวลาตามการทดลองส่วนที่ 3 พบว่าปลา

ท่ีย่างบนเตาถ่านจะมีปริมาณอะลูมิเนียมปนเปื ้อนมากกว่า

ปลาที่อบในเตาอบ และปลาที่ผสมเครื่องปรุงจะมีอะลูมิเนียม 

ปนเปื้อนมากกว่าปลาที่ไม่ได้ปรุงรส ทั้งนี้สรุปได้ว่า อุณหภูมิที่ 

สงูกว่า (อณุหภมูทิีใ่ช้ในการย่างปลาสงูกว่าอณุหภมูทิีใ่ช้อบ) และ

เนือ้ปลาทีม่คีวามเป็นกรดสงูกว่า เป็นองค์ประกอบทีม่ส่ีวนทำาให้

เกิดการปนเปื้อนของอะลูมิเนียมในอาหาร

 นอกจากอะลูมิเนียมฟอยล์แล้ว เรามาดูการปรุงอาหาร 

ด้วยกะทะและหม้ออะลมูเินยีมบ้าง สำาหรบันกัวจิยัชาวสโลวเีนยี 

ชื่อ คุณ J. Scancar และคณะ ได้ทำาการทดสอบหาปริมาณ

อะลูมิเนียมที่ปนเปื้อนในอาหารที่ปรุงในภาชนะอะลูมิเนียม  

ซึ่งเค้าทำาการทดลองน่าสนใจหลายเรื่อง เช่น ศึกษาการละลาย

ของอะลูมิเนียมจากเครื่องชงกาแฟที่ทำาด้วยสเตนเลสและ

อะลูมิเนียม โดยการชงกาแฟ 25 กรัม ต่อนำ้า 250 มิลลิลิตร  

ต้มเดือดนาน 2 นาที พบว่า มีปริมาณอะลูมิเนียมในนำ้ากาแฟ

จากเครื่องชงอะลูมิเนียม (1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) สูง นำ้ากาแฟ 

จากเครื่องชงสเตนเลส (0.35 มิลลิกรัมต่อลิตร) อีกการทดลอง

หนึ่งคือการต้มกะหลำ่าปลีดอง (sauerkraut) ครึ่งกิโลกรัม  

กับนำ้าครึ่งลิตร ต้มนาน 2 ชั่วโมง ในหม้ออะลูมิเนียม พบว่า 

มีปริมาณอะลูมิเนียมเพิ่มข้ึนจาก 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เป็น 31.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำาการทดลองลักษณะเดียวกันกับ 

หัวผักกาดดอง (sour turnip) พบว่า มีปริมาณอะลูมิเนียม 

เพิ่มขึ้นจาก 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น 26.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

 นักวิจัยชาวอินเดียชื่อคุณ Anil D Semwal และเพื่อน ๆ  

ได้ทำาการทดลอง กับอาหารอินเดียหลายชนิด คือ Sambar 

(อาหารภาคใตข้องอนิเดยี) Kadhi (อาหารภาคเหนอืของอนิเดยี) 

ซุปมะเขือเทศ แกงไก่ แกงเนื้อแกะ และ ของหวานที่เรียกว่า 

Kheer โดยทดสอบหาปริมาณอะลูมิเนียมก่อนและหลังจาก 

การปรุงในภาชนะอะลูมิเนียม พบว่าอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด  

เช่น Sambar Kadhi ซุปมะเขือเทศ ซ่ึงมีค่า pH ประมาณ 4  

จะมอีะลมูเินยีมปนเปือ้นในอาหารหลงัจากปรงุสกุแลว้ มากกวา่

ของหวานอย่าง Kheer ซึ่งมีค่า pH เท่ากับ 6.9

 ทัง้หมดนีด้ฉินัไมไ่ดต้อ้งการใหท้า่นไปทิง้หมอ้ กะทะ หรอื

ภาชนะอะลูมิเนียมนะคะ เพียงแต่อยากให้ท่านพิจารณาการใช้

ภาชนะอะลมูเินยีมดว้ยความระมดัระวงัและเหมาะสมกบัอาหาร 

ซึง่ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การปนเปือ้นของอะลมูเินยีมในอาหาร นัน่คอื 

ชนิดของอาหารเอง ระยะเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการปรุงค่ะ

 สำาหรบัโจทยท่ี์ไดม้อบหมายจากสำานกังานคณะกรรมการ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค ถา้ไดผ้ลเปน็อยา่งไรโอกาสหนา้จะมาเล่าให้ฟัง

นะคะ
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Scancar, J., Stibilj, V., and Milacic, R., Determiantion of aluminium in Slovenian food struffs and its leachability 
from aluminium-cookware. Food Chemistry, 2004, Vol. 85, p. 151-157.  

Semwal, D. Anil, et al., Leaching of aluminium from utensils during cooking of food. Journal of the Science of 
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Turhan, Sadettin. Aluminium contents in baked meats wrapped in aluminium foil. Meat Science, 2006, Vol 74, 
p. 644-647.



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 60  ฉบับที่ 189 10 Department of Science Service

 ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของ

ประเทศไทย มีการพัฒนาและนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน

กระบวนการผลิต มีการนำาเข้าสารเคมีชนิดต่าง ๆ มาใช้เป็น

จำานวนมาก ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเหล่านี้ 

จัดเป็นของเสียอันตราย หากไม่มีการกำาจัดท่ีถูกวิธี จะก่อเกิดผลกระทบ 

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

โครเมยีมและสารประกอบโครเมยีมเปน็สารเคมทีีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม 

ต่าง ๆ เช่น การชุบโลหะ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตเม็ดสี  

ชุบเคร่ืองประดับ การย้อมผ้า การฟอกหนังสัตว์ และอื่น ๆ 

โครเมียมและสารประกอบโครเมียมมีหลายกลุ่มโดยแบ่งตาม 

Valence ไดแ้ก ่0, 1, 2, 3, 4 และ 6 ซึง่กลุม่ โครเมยีมไตรวาเลน 

(Trivalent chromium) และโครเมยีมเฮกซาวาเลน (Hexavalent 

chromium) เป็นกลุ่มที่มีความสำาคัญต่อสิ่งมีชีวิตหากมีปริมาณ

มากเกนิไปจะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพของคน สิง่มชีีวติอืน่ ๆ  

ในสิ่งแวดล้อม โครเมียมและสารประกอบโครเมียมสามารถ 

แบ่งออกเป็น

-  Chromium metal และ alloy กลุ่มนี้จะรวมถึงเหล็กกล้า 

ไร้สนิม (stainless steel) และ chromium containing- 

alloy โดยทัว่ไปกลุม่น้ีจะมคีวามเป็นพษิต่อสขุภาพค่อนข้างตำา่ 

เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น

-  Divalent chromium compound (Cr2+) หรือ chromos 

compounds ได้แก่ chromos chloride (CrCl
2
) และ chromos 

sulfate (CrSO
4
) กลุ่มนี้จะมีความเป็นพิษน้อยต่อสุขภาพ 

ของคน

-  Trivalent chromium compound (Cr3+) หรือ chromic 

compound เปน็ธาตุทีม่คีวามจำาเปน็ต่อรา่งกายในขบวนการ 

glucose metabolism ส่วน compound อื่น ๆ ท่ีพบใน 

กลุ่มน้ี ได้แก่ chromic oxide (Cr
2
O

3
), chromic sulfate 

(Cr
2
[SO

4
]
3
), chromic chloride (CrCl

3
), chromic  

potassium sulfate (KCr[SO
4
]
2
) และ chromite ore  

(FeOCr
2
O

3
)

-  Hexavalent chromium compound (Cr6+) ซึ่งแบ่งได้ 

เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ

  กลุ ่มท่ีละลายนำ้าได้ (water-soluble hexavalent  

compounds) ได้แก่ chromic acid, anhydride of chromic 

acid, monochromate, dichromate of sodium, potassium, 

ammonium, cesium, rubidium และ lithium เป็นต้น

  กลุ่มที่ไม่ละลายนำ้า (water-insoluble hexavalent 

compounds) ได้แก่ zinc chromate, calcium chromate, 

lead chromate, barium chromate, strontium chromate 

และ sintered chromium trioxide เป็นต้น

การดดูซมึและการแพรก่ระจายของโครเมยีมและสารประกอบ

โครเมียม

 โครเมียมไตรวาเลนเป็นสารที่ช ่วยในกระบวนการ 

เผาผลาญของนำ้าตาลและไขมันในร่างกาย ช่วยรักษาสมดุล

ของนำ้าตาลในร่างกายของผู ้ป ่วยเบาหวาน ผู ้สูงอายุและ

เด็กที่ขาดสารอาหาร การขาดโครเมียมไตรวาเลนจะทำาให้

พิษของผู ้ป่วยสารตะกั่วมีความรุนแรงสูงขึ้น โครเมียมและ

สารประกอบโครเมียมในร่างกายของแม่สามารถส่งต่อไปยัง 

ทารกในครรภ์ทางรก การสะสมโครเมียมในเนื้อเยื่อต่าง ๆ  

จะมีปริมาณลดลงตามอายุท่ีสูงข้ึน ยกเว้นสะสมในปอดจะไม่

ลดลงตามอายุ โครเมียมและสารประกอบโครเมียมสามารถเข้า

สู่ร่างกายหลายทาง ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของ 

Valence ความสามารถในการละลายนำ้า ขนาดของอนุภาค  

และอื่น ๆ

 ทางการหายใจ  ร่างกายจะได้รับโครเมียมและ

สารประกอบโครเมียมจากการสูดดม ทางระบบทางเดินหายใจ 

พบมากในคนงาน ท่ีทำ างานเ ก่ียว กับสารโครเ มียมและ

สารประกอบโครเมียม โครเมียมในรูปโครเมียมเฮกซาวาเลน

สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าโครเมียมไตรวาเลน

สรร สาระ

ผลกระทบของโครเมียม

และสารประกอบโครเมียมต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

จิระฉัตร ศรีแสน*

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
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สรร สาระ

เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารและลำาไส้ ไตวายเสียชีวิตได้ 

ปริมาณโครเมียมเฮกซาวาเลนที่ทำาให้เสียชีวิตได้ในผู้ใหญ่ คือ  

1-3 กรัม

 2. ความเป็นพิษแบบเรื้อรัง มักพบในคนงานที่ต้อง

ทำางานสัมผัสกับโครเมียมและสารประกอบโครเมียมเป็นเวลา

นานๆ สามารถแบ่งออกเป็น

  2.1 เป็นพิษต่อผิวหนังและทางเดินหายใจ มักม ี

สาเหตุจากการสัมผัสโครเมียมเฮกซาวาเลนเป็นระยะเวลานาน ๆ 

ทำาให้เกิดแผลเรื้อรังได้ โดยบริเวณที่สัมผัสมักได้แก่ มือและ

แขน ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุโพรงจมูก 

ตาแดง นำ้าตาไหล นำ้ามูกไหล คัดและแสบจมูก ในกรณีที่รุนแรง 

อาจเกิดแผลเรื้อรังในเยื่อบุจมูกจนเกิดผนังกั้นจมูกทะลุได้

  2.2 เป็นสารก่อให้เกดิมะเรง็ (carcinogenicity) โดย

หน่วยงาน The International Agency for Research on Cancer 

(IARC) และ US Toxicology Program จัดโครเมียมเฮกซาวาเลน 

เป็น human carcinogen เพราะมีความสามารถในการละลาย

นำ้าท่ีดี ในคนงานท่ีทำางานสัมผัสกับโครเมียมเฮกซาวาเลนเป็น

เวลามากกว่า 30 ปีขึน้ไป จะมคีวามเสีย่งสงูในการเกดิโรคมะเรง็ 

และพบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าโรคมะเร็งชนิดอื่น

ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมของโครเมียมและสารประกอบ

โครเมียม

 โครเมียมเฮกซาวาเลนในสิ่งแวดล้อมมีความเป็นพิษ

ตั้งแต่ปานกลางถึงสูงมาก โดยส่งผลต่อสัตว์ที่กินนำ้าและอาหาร

ท่ีมีโครเมียมและสารประกอบโครเมียมเข้าไปทำาให้สัตว์ตายได้  

ส่วนพืชท่ีได้รับโครเมียมเฮกซาวาเลนจะเจริญเติบโตช้าลง 

โครเมียมเฮกซาวาเลนมีความคงทนในธรรมชาติจึงเป็นไปได้ว่า

จะสะสมในสัตว์นำ้าได้

การป้องกันอันตรายจากโครเมียมและสารประกอบโครเมียม

 -  ออกแบบสถานท่ีทำางานใหเ้หมาะสม มเีครือ่งดดูอากาศ

ดีเข้าระบบและกำาจัดอากาศเสีย และฝุ่นออกไป มีชุด

ป้องกันฝุ่นละอองที่จะเข้ามาสัมผัสร่างกาย

 -  มีการสำารวจปริมาณฝุ่นละอองสารประกอบโครเมียม 

ในสถานที่ทำางานอย่างสมำ่าเสมอ

 -  แยกบรเิวณสถานทีท่ำางานทีม่เีสีย่งตอ่อนัตรายออกจาก

บริเวณอื่น ๆ ทั่วไป

 ทางการบริโภค  ร ่างกายจะได ้รับโครเมียมและ

สารประกอบโครเมยีมจากการบรโิภคอาหารและนำา้ด่ืมโครเมยีม

เฮกซาวาเลนจะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ดีกว่า

โครเมียมไตรวาเลนซ์ ถึง 3-5 เท่า ซึ่งเป็นผลจากการที่โครเมียม

เฮกซาวาเลนสามารถซึมผ่าน cell membrane ได้ดี 

 ทางผวิหนงั ทั้งโครเมียมไตรวาเลน และโครเมียมเฮกซา

วาเลนสามารถซึมผ่านผิวหนังได้น้อยมากยกเว้นกรณีที่ผิวหนัง

เป็นแผลจากการเผาไหม้ ทำาให้สารประกอบโครเมียมบางชนิด

เขา้สูร่า่งกายได ้เชน่ potassium dichromate และ chromium 

chloride

ความเปน็พษิตอ่สขุภาพของโครเมียมและสารประกอบโครเมยีม

 เมื่อโครเมียมและสารประกอบโครเมียมเข้าสู่ร่างกายแล้ว 

โครเมียมไตรวาเลนจะรวมกับ transferrin ใน plasma และ 

กระจายไปทั่วร่างกาย มีเพียงส่วนน้อยที่เข้าไปในเม็ดเลือดแดง 

ส่วนโครเมียมเฮกซาวาเลนจะผ่านเข้าไปในเม็ดเลือดแดงอย่าง

รวดเร็ว และจะรวมกับ b-chain ของ hemoglobin และ

เปล่ียนไปเป็น trivalent form ในเม็ดเลือด ทำาให้การทำางาน

ของเม็ดเลือดแดงผิดปกติโครเมียมเฮกซาวาเลนมีความเป็นพิษ

สูงกว่าโครเมียมไตรวาเลนมาก เนื่องจากโครเมียมเฮกซาวาเลน 

มีฤทธิ์เป็น oxidizing agent จึงกัดกร่อนเน้ือเยื่อต่าง ๆ ได้ 

โครเมียมเฮกซาวาเลนยังสามารถจับตัวกับโปรตีนและกรด 

นวิคลอีกิ ทำาให้เกดิการเปลีย่นแปลงรปูร่างทีผ่ดิปกติไป โครเมยีม

และสารประกอบโครเมียมจะถูกขับออกทางไตมีเพียงส่วนน้อย 

ที่สะสมอยู ่ในร่างกาย ผู ้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับ

โครเมียมและสารประกอบโครเมียมจากอาหารปริมาณวันละ 

30-100 ไมโครกรัม จะมีระดับความเข้มข้นของโครเมียมใน

ปัสสาวะประมาณ 2-10 ไมโครกรัม/ลิตร และช่วงครึ่งชีวิต  

(half-life) ของโครเมียมเฮกซาวาเลนในปัสสาวะอยู่ระหว่าง  

15-41 ชัว่โมง นอกจากนีโ้ครเมยีมและสารประกอบโครเมยีมยงั

ถกูขับออกทางนำา้ด ีประมาณร้อยละ 10 ของการขบัออกท้ังหมด

และมีปริมาณน้อยมากที่ขับออกทางผม เล็บและเหงื่อ

 ความเป็นพิษของโครเมียมและสารประกอบโครเมียม 

สามารถแบ่งออกเป็น

 1. ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน มักพบในกรณีได้รับ 

โดยการกิน โครเมียมเฮกซาวาเลน เช่น chromic acid ทำาให้

เกิดการระคายเคือง ทำาให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง 
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 -  ใช้หน้ากากป้องกัน การหายใจเอาโครเมียมและ

สารประกอบโครเมียมเข้าสู่ร่างกาย การใส่ถุงมือ  

ในขณะปฏบัิติงาน การลา้งมอื และการทำาความสะอาด

ร่างกายหลังการทำางานทุกครั้ง 

ผู้ประกอบการ

 -  เขา้ใจอันตรายจากโครเมยีมและสารประกอบโครเมยีม

ที่ใช้งานอยู่

 - มีวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

 -  มีการปฐมพยาบาลที่เหมาะสมหากได้รับพิษจาก

โครเมียมและสารประกอบโครเมียม

 -  มีการเฝ้าระวังพิษของโครเมียมและสารประกอบ

โครเมียม โดยการตรวจร่างกายเป็นประจำา 

 -  มีระบบกำาจัดของเสียโครเมียมและสารประกอบ

โครเมียม อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

คา่มาตรฐานตา่ง ๆ  ในสิง่แวดลอ้มและสถานทีท่ำางานเกีย่วกบั

โครเมียมและสารประกอบโครเมียม

 ค่ามาตรฐานความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับ

โครเมียมและสารประกอบโครเมียม ตามประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำางานเก่ียวกับสภาวะ

แวดล้อม (สารเคมี) กำาหนดให้มีปริมาณโครเมียมและ

สารประกอบโครเมียมในสถานที่ทำางานตลอดระยะเวลาทำางาน 

8 ชั่วโมงไม่เกิน 1 mg/m3 ค่ามาตรฐาน ACGIH (2004)  

TLV – Chromium (III) TWA ไม่เกิน 0.5 mg/m3 Chromium 

(VI) ไมเ่กนิ 0.05 mg/m3 คา่มาตรฐาน NIOSH REL Chromium 

(III) TWA ไม่เกิน 0.5 mg/m3 Chromium (VI) TWA ไม่เกิน 

0.001 mg/m3 และมาตรฐาน OSHA PEL Chromium (III) TWA  

ไม่เกิน 0.5 mg/m3, Chromium (VI) ไม่เกิน 1 mg/m3

 กลุ ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้บริการวิเคราะห์หาปริมาณ

โครเมียมในนำ้าเสีย/นำ้าทิ้ง และกากอุตสาหกรรม แก่โรงงาน

อุตสาหกรรมและผู ้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังให้บริการ

วิเคราะห์ทดสอบรายการอื่น ๆ ในนำ้าเสียนำ้าทิ้ง เช่น BOD 

COD TKN โลหะหนัก ฯลฯ ซ่ึงปัจจุบันห้องปฏิบัติการกลุ่มงาน 

สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้าน

การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2005 จงึทำาให้มัน่ใจ

ได้ว่าผลการทดสอบมีความถูกต้องและแม่นยำา

สรร สาระ
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 ความตระหนักทางด้านอาหารและสุขภาพที่สูงขึ้นใน

ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

ในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะนอกจาก ผัก ผลไม้ที่ให้ประโยชน์

ต่อร่างกายแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มี 

ส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์ดังกล่าวได้แก่  

โปรไบโอติก (Probiotics) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยให้สุขภาพของ

ผูบ้รโิภคดขีึน้และชว่ยลดความเสีย่งในการเกดิโรคตา่ง ๆ  โดยมกั

ถกูนำาไปใชเ้ปน็สว่นผสมของอาหารหลายชนดิและอาหารทีเ่กีย่วกบั 

สุขภาพที่นิยมมาก ได้แก่ โยเกิร์ตและผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว

ความหมายและชนิดของโปรไบโอติกคืออะไร 

 โปรไบโอตกิมาจากภาษากรกี มคีวามหมายวา่ “เพือ่ชวีติ 

(for life)” ถูกนำามาใช้ครั้งแรกในปี 1965 โดย Lilly และ Stillwell 

โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีชีวิตในรูปของอาหารหรืออาหารเสริม 

หากมีในปริมาณที่เพียงพอจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ 

โดยช่วยให้จุลินทรีย์ในลำาไส้เกิดความสมดุลและก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมาย (Bielecka, Maria., 2007)

 ชนิดของจุลินทรีย์โปรไบโอติกส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย 

ที่อยู่ในกลุ่มของแบคทีเรียกรดแลคติก ได้แก่ Lactobacillus,  

Bifidobacterium, Streptococcus อย่างไรกต็าม มกีารศกึษา

ถงึจลุนิทรยีช์นดิอืน่ ๆ  ซึง่เปน็โปรไบโอตกิทีม่คีวามสำาคญัเชน่กนั 

ได้แก่ ยีสต์ (ภาพที่ 1 และตารางที่ 1) แต่สำาหรับโปรไบโอติกที่

นิยมนำามาใช้กันมาก ได้แก่ Lactobacillus, Bifidobacterium 

เนื่องจากแบคทีเรียทั้งสองสกุลเป็นผู้อาศัยที่มีลักษณะเด่นใน

ลำาไส ้โดยที ่Lactobacillus เปน็แบคทเีรยีทีอ่าศยัอยูใ่นลำาไสเ้ลก็ 

ส่วน Bifidobacterium เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำาไส้ใหญ่ 

(O’Sullivan, Daniel J., 2006)

ภาพที่ 1  ตัวอย่างของจุลินทรีย์โปรไบโอติกชนิดต่าง ๆ  

เร่ืองน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นมิตร :

โปรไบโอติก (Probiotics)
พนารัตน์  มอญใต้*

ตารางที่ 1  ตัวอย่างชนิดของจุลินทรีย์โปรไบโอติก

Lactobacillus Bifiobacterium Streptococcus Yeasts

L. acidophilus

L. casei

L. delbrueckii subsp. 

Bulgaricus

L. reuten 

B. bifidum

B. infantis

B. longum

B. thermophilum 

Lactis alivarius subsp. 

thermophilus

Saccharomyces boulardii

S. cerevisiae

ตารางที่ 1 ตัวอย่างชนิดของจุลินทรีย์โปรไบโอติก

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทำาให้อวัยวะภายในร่างกายที่สัมพันธ์กับทางเดินอาหารทำางาน

อยา่งถูกตอ้ง นอกจากนี ้Vaughan et al. ยงัไดก้ลา่วถึงประโยชน์

ของโปรไบโอตกิทีม่ตีอ่สขุภาพไวด้งันี ้(Bielecka, Maria., 2007)

 •  เพิม่คณุคา่ทางอาหาร (ชว่ยใหก้ารยอ่ยดขีึน้, เพิม่การ

ดูดซึมของแร่ธาตุและวิตามิน)

 • ป้องกันการติดเชื้อในลำาไส้ 

 • ลดการตอบสนองต่อการอักเสบ

 • ป้องกันมะเร็ง 

 • ลดคอเรสเตอรอลในซีรั่ม

 • ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน 

 • ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น

 จากตวัอยา่งข้างตน้ โปรไบโอตกิยงัมปีระโยชนต์อ่สุขภาพ

ในด้านการป้องกันการเกิดโรคและอาการต่าง ๆ (Schmid,  

Katja., et al., 2006) อาทิเช่น

 ➢  กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะโปรไบโอติก 

สายพันธุ์ Lactic Acid Bacteria (LAB) ให้ผลดี 

ในการตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันทั้งแบบไม่จำาเพาะ

และแบบจำาเพาะ

 ➢  โรคท้องร่วง  พบว่า  Lactobacillus rhamnosus 

GG สามารถป้องกันหรือบรรเทาอาการท้องร่วงใน

เด็กซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโรตาได้

 ➢  โรคลำาไส้อักเสบ พบว่าโปรไบโอติกสามารถช่วย

บรรเทาอาการอักเสบหลังการผ่าตัด ช่วยรักษา

อาการเป่ือยของแผลในลำาไส้และรักษาโรคลำาไส้

อักเสบเรื้อรัง (Crohn ’s Disease)  

 ➢  ปอ้งกนัฟนัผ ุพบวา่เดก็เลก็ทีด่ืม่นมทีม่สีว่นผสมของ 

Lactobacillus rhamosus GG (LGG) มีปัญหา 

ฟันผุที่น้อยลง (Goldin, Barry R., 2011) 

โปรไบโอติกในอนาคต (Goldin, Barry R., 2011)

 สำาหรับในอนาคตได้มีการวางแผนในการพัฒนาและ 

การใชโ้ปรไบโอตกิเพือ่ประโยชนท์างโภชนาการและสขุภาพมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงมีการนำาสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่มาใช้ โดยการดัดแปลง

พันธุกรรมหรือโดยการคัดเลือกทางธรรมชาติ โดยจะมีการนำา 

ไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนมและและอาหารเพื่อสุขภาพ 

รวมท้ังนำาไปใช้กับเช้ือโรคท่ีจำาเพาะ ความหลากหลายของโรค 

โภชนาการ หรือ ยาชนิดต่างๆ ซึ่งได้มีการวางแผนไว้ว่า จะต้อง

สรร สาระ

การคัดเลือกสายพันธุ์โปรไบโอติก (Bielecka, Maria., 2007)

 จากงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า มีโปรไบโอติกบางชนิดเท่านั้น

ที่เหมาะจะนำาไปใช้ประโยชน์ โดยจะต้องมีการพิสูจน์แล้วว่า        

เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการควบคุมทาง

โภชนาการและด้านสุขภาพในมนุษย์ ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการ

คัดเลือกสายพันธุ์โปรไบโอติกที่สำาคัญคือ 

 • จะต้องมีต้นกำาเนิดมาจากมนุษย์

 • มีการพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นจุลินทรีย์ก่อโรค 

 • ทนทานต่อกรดแกสทริคและนำ้าดี 

 • สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในท่อทางเดินอาหาร  

 • มีความสามารถในการต่อต้านจุลินทรีย์

 • ตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน 

 • มีความสามารถในกระบวนการเผาผลาญอาหาร

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของโปรไบโอติก 

(Bielecka, Maria., 2007)

 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของโปรไบโอติกมีรูปแบบ 

ที่หลากหลาย  สามารถจำาแนกได้ดังนี้  (ภาพที่ 2)

 1) อาหารทั่วไป ได้แก่ โยเกิร์ต นำ้านม เนยแข็ง ฯลฯ

 2) ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว ได้แก่ ยาคูลท์ แอคติเมล  

ดานอน แอลซี 1 เนสเล่ย์ และอื่น ๆ  

 3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ อาหารที่อยู่ในรูป

แคปซูลและรูปแบบอื่น ๆ 

ภาพที่ 2  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโปรไบโอติกในรูปแบบต่าง ๆ

ประโยชน์ของโปรไบโอติกต่อสุขภาพ 

 เป็นที่ทราบกันแล้วว่าโปรไบโอติกมีประโยชน์มากมาย  

ไมว่า่จะชว่ยใหจ้ลุนิทรยีใ์นลำาไสเ้กดิความสมดุล ชว่ยปอ้งกนัหรอื
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มีการพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ของภาวะภูมิคุ้มกันสมดุลเพื่อ

สุขภาพที่ดีกว่า ต้องมีการกำาหนดปริมาณพอเหมาะที่มี

ประสิทธภิาพสำาหรบัสายพนัธุโ์ปรไบโอตกิแตล่ะชนดิ ในอนาคต

คาดวา่ จะมกีารนำาโปรไบโอตกิไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่ 

 •  ใชใ้นการขนสง่ยา  เอนไซม ์ ฮอรโ์มน  สารอาหารและ

จุลธาตุ  

 •  ใช้ในกระบวนการกักเก็บสารพิษ จากการศึกษา             

พบว่า แบคทีเรียสายพันธุ์ Lactobacillus และ            

Bifidobacterium สามารถลดฤทธิอ์ะฟลาทอกซนิได้

 •  ใชใ้นการลา้งสารกอ่มะเรง็ พบวา่ โปรไบโอติกบางชนดิ

สามารถล้างสารที่เปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น          

benzpyrene, heterpcyclic amines, nitrosamines  

ได้ 

 •  ใช้ในการผลิตสารแอนติบอดี้  รวมทั้งใช้ในการผลิต

เอนไซม์ที่ขาดแคลนได้ ฯลฯ

 ปจัจบุนัโปรไบโอตกิถกูนำามาใชเ้ปน็สว่นผสมในผลิตภณัฑ์

อาหารหลายชนดิ เนือ่งจากคณุประโยชนท่ี์หลากหลายทัง้ในดา้น

โภชนาการและด้านการแพทย์ ที่ช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพดีขึ้น  

แตย่งัมงีานวจิยัไมม่ากทีส่ามารถยนืยนัถงึประสทิธภิาพทีแ่ทจ้รงิได ้

อนาคตคาดว่า โปรไบโอติกจะเป็นจุลินทรีย์ตัวสำาคัญในการ

พัฒนาระดับของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและอาหารเพื่อ

สุขภาพ อีกท้ังช่วยเพิ่มมูลค่าระบบภูมิคุ้มกันของผลิตภัณฑ์

อาหาร รวมท้ังเป็นตัวช่วยในการรักษาโรคสำาคัญ หรือความ

ต้องการทางอาหารและยาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ทั้งนี้  หากสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโปรไบโอติก 

สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากประมวลสารสนเทศพร้อมใช้                   

(Information Repackaging) และข้อมูลเอกสารอ้างอิงจาก 

แฟม้ประมวลสารสนเทศพรอ้มใช ้(Information Repackaging 

File) เรื่อง โปรไบโอติก (Probiotics) ได้ที่ ชั้น 2 สำานักหอสมุด

และศูนย์สารสนเทศฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

เอกสารอ้างอิง 
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Seppo.  In Probiotics and health claims. Iowa : Wiley-  Blackwell, 2011,  p. 1-16.
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and Juneja, Vijay K.  In Probiotics in food safety and human health. Florida : CRC Press, 2006,  

p. 91-108.

Schmid, Katja., et al.  Development of probiotic food ingredients.  Edited by Ahmedna, Mohamed.,  

Goktepe, Ipek., and Juneja, Vijay K.  In Probiotics in food safety and  human Health. Florida : CRC Press, 

2006, p. 35-55.



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 60  ฉบับที่ 189 16 Department of Science Service

สรร สาระ

 ในปัจจุบันการวิจัยทางด้านต่าง ๆ มีบทบาทที่สำาคัญต่อ

การดำาเนินชวีติของคนเราทัง้ทางตรงและทางออ้มเปน็อยา่งมาก 

เนื่องจากการวิจัยก่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่เป็นคำาตอบของปัญหา

ต่าง ๆ  ได ้การวจิยัเกีย่วกบัปญัหาดา้นตา่ง ๆ  มวีธิกีารดำาเนนิการ

ได้หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีหนึ่งในจำานวนหลายวิธีที่มีการยอมรับ

และเชื่อถือกันมาก คือ การวิจัยที่อาศัยข้อมูลและระเบียบวิธี 

ทางสถิติเข้ามาช่วย ดังนั้นวิธีการดังกล่าวจึงถูกนำามาใช้กันอย่าง

กว้างขวางกับงานทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกสาขา 

ระเบียบวิธีการทางสถิติเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Method) ที่ใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยเกี่ยวกับความถูกต้องของ

สารสนเทศ เพ่ือหาผลสรปุทีถ่กูต้องของการศกึษาคน้ควา้สำาหรบั

ช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ระเบียบวิธีทางสถิติ               

ที่ใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ มีขั้นตอนสำาคัญ 4 ขั้นตอนคือ การเก็บ

รวบรวมข้อมูล (Data Collection) การประมวลผลและการ            

นำาเสนอข้อมูล (Data Processing and Presentation)              

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการตีความหมาย

ข้อมูล (Data Interpretation)

 จากขัน้ตอนของระเบยีบวธิทีางสถติดิงักลา่วจะเหน็ไดว้า่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นขั้นตอนที่สำาคัญของการวิจัย 

เพราะจะให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปของการวิจัย การวิจัยเชิงทดลอง 

อยู่ในการวิจัยประเภทหนึ่ง โดยทั่วไปมุ่งศึกษาเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหว่างวิธีการทดลองหรือทรีทเมนต์ (Treat-

ment) ทีใ่หก้บัหนว่ยทดลอง (Experimental Unit) วา่มอีทิธพิล

แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องท่ีจะ

ศึกษาและออกแบบการทดลองได้เป็นอย่างดี ในการศึกษาเพื่อ

ทดสอบคา่เฉลีย่ประชากรของแต่ละทรทีเมนต์มค่ีาเทา่กนัหรอืไม ่

หรือทดสอบอิทธิพลของทรีทเมนต์มีนัยสำาคัญหรือไม่นั้น                    

มขีอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Assumption) คอื ความคลาดเคลือ่นสุม่มา

จากประชากรเดียวกันที่มีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ย

ศูนย์และความแปรปรวนเท่ากันในทุกทรีทเมนต์และแต่ละตัวก็

เป็นอิสระซึ่งกันและกัน หากพบว่าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลง

เบื้องต้นและต้องการใช้การทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติแบบ

พาราเมตริก (Parametric test) จะทำาให้ประสิทธิภาพของ         

การทดสอบลดลง นำาไปสู่การสรุปผลการวิเคราะห์ที่ผิดพลาด 

และขาดความนา่เช่ือถือ ซึง่วธิกีารแกปั้ญหาในกรณท่ีีข้อมลูมกีาร

แจกแจงแบบไม่ปกติและความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน คือ         

การแปลงขอ้มลู (Data Transformation) โดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิ

(Statistical Methods)

 การแปลงข้อมูล หมายถึง การเปลี่ยนสภาพของข้อมูลที่

เราศึกษาให้มีการแจกแจงแบบปกติหรือทำาให้ความแปรปรวน      

มีค่าเท่ากัน เนื่องจากข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบสถิติ        

บางตัวได้กำาหนดไว้ เช่น การทดสอบค่าเฉลี่ย การทดสอบ      

ความแปรปรวน (Analysis of Variance) การวเิคราะหก์ารถดถอย 

(Regression Analysis) เป็นต้น การแปลงข้อมูลทำาได้โดยใช้        

วิธีการทางสถิติ มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงข้อมูลเป็นมาตราใหม่ 

แล้วข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือใกล้เคียงกับแบบปกติ       

ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของข้อมูลที่แปลงแล้วเป็นอิสระ     

ต่อกันจะทำาให้ความแปรปรวนมีค่าเท่ากัน การแปลงข้อมูล

กระทำาได้โดยการยกกำาลังข้อมูลเดิม โดยประมาณตัวยกกำาลัง

ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน      

ที่เป็นสัดส่วนกับค่าเฉลี่ยของประชากรแต่ละทรีทเมนต์ ดังนี้

 1) การแปลงโดยใช้รากที่สอง (Square root  trans-

formation)

  ถ้าข้อมูลมีความแปรปรวน (σ
i
2) และค่าเฉลี่ย (μ

i
) 

เปน็สดัสว่นกนั นัน่คอื σ
i
2 = k μ

i  
จะทำาใหค้วามแปรปรวนไมเ่ปน็

อิสระจากค่าเฉลี่ย การแปลงข้อมูลโดยใช้

  y*
ij =    yij     เมื่อ yij   คือ ค่าสังเกตเดิม

    k   คือ ค่าคงที่

 2) การแปลงโดยใช้ลอการิทึม  (Logarithmic  trans-

formation)

  ถ้าข้อมูลมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ
i
) และ 

ค่าเฉลี่ยเป็นสัดส่วนกัน นั่นคือ σ
i
 = k μ

i  
การแปลงข้อมูล โดยใช้

  y*
ij = log (yij)

การแปลงข้อมูลผลการวิจัยโดยวิธีทางสถิติ

ทรงพล  รดิศพงศ์*

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

�
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 สามารถแปลผลได้ว่าความแปรปรวนของประชากร 

มีค่าไม่เท่ากัน

  1.2 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของประชากร

ด้วยสถิติโคลโมโกรอฟ-สเมอร์นอฟ (Kolmogorov –Smirnov) 

ท่ีระดบันยัสำาคญั 0.05 และกราฟความนา่จะเป็นของสว่นตกคา้ง 

(Normal Probability Plot of the Residuals)

ภาพที่ 3 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติที่ทรีทเมนต์ 1

ภาพที่ 4 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติที่ทรีทเมนต์ 2

ภาพที่ 5 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติที่ทรีทเมนต์ 3

 สามารถแปลผลไดว้า่ประชากรมกีารแจกแจงแบบไมป่กติ

ทั้ง 3 ทรีทเมนต์

 2. การประมาณตัวยกกำาลังตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนที่เป็นสัดส่วนกับค่าเฉล่ีย

ของประชากรแต่ละทรีทเมนต์ 

 3) การแปลงโดยใช้รากที่สองของการกลับเศษส่วน     

(Reciprocal square root transformation)

  ถ้าข้อมูลมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย     

ยกกำาลังสามส่วนสองเป็นสัดส่วนกัน นั่นคือ σ
i
 = k μ

i
3/2   

การ แปลงข้อมูลโดยใช้

  y*
ij =    1yij

 

 4) การแปลงโดยใช้เศษส่วน  (Reciprocal  transfor-

mation)

  ถ้าข้อมูลมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย      

ยกกำาลังสองเป็นสัดส่วนกัน นั่นคือ σ
i
 = k μ

i
2 การแปลงข้อมูล

โดยใช้

  y*
ij =    1yij

 

ตัวอย่างการแปลงข้อมูล

 1. ขอ้มลูทีม่กีารแจกแจงแบบไมป่กตแิละความแปรปรวน 

มีค่าไม่เท่ากัน

ภาพที่ 1 ข้อมูลตัวอย่าง

  1.1 ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของ

ประชากรด้วยสถิติของเลวีน (Levene Test) ที่ระดับ 

นัยสำาคัญ (α) 0.05

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

_____

√
---

�
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ภาพที่ 8 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของข้อมูลที่ได้จาก

การแปลงที่ทรีทเมนต์ 1

ภาพที่ 9 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของข้อมูลที่ได้จาก
การแปลงที่ทรีทเมนต์ 2

ภาพที่ 10 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของข้อมูลที่ได้จาก

การแปลงที่ทรีทเมนต์ 3

สามารถแปลผลได้ว่าประชากรมีการแจกแจงแบบปกติทั้ง  

3 ทรีทเมนต์

 ดังนั้นในการวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของทรีทเมนต์ ส่ิงที่

นกัวจิยัพงึทีจ่ะตอ้งตรวจสอบเบือ้งตน้กอ่นทำาการวเิคราะหข์อ้มลู 

คือ ข้อมูลมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติและความ

แปรปรวนมีค่าเท่ากัน หากพบว่าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลง

เบื้องต้นเกี่ยวกับประชากรมีการแจกแจงแบบปกติและ 

ความแปรปรวนมีค่าเท่ากัน ควรทำาการแปลงข้อมูลโดยวิธีการ

ทางสถิติ เพื่อทำาให้ข้อมูลผลของการทดสอบดีข้ึน นำาไปสู่ 

การสรุปผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง σ
i
2 กับ μ

i

ความสัมพันธ์ ทรีทเมนต์ 1 ทรีทเมนต์ 2 ทรีทเมนต์ 3

σ
i
2 = k μ

i
1.0765 2.9532 4.5999

σ
i
 = k μ

i
1.0575 0.9726 0.9267

σ
i
 = k μ

i
3/2 1.0778 0.5505 0.4004

σ
i
 = k μ

i
2 1.0985 0.3116 0.1730

พบว่าความสัมพันธ์ σ
i
 = k μ

i
 คงที่มากที่สุด จึงใช้รูปแบบการ

แปลงแบบลอการิทึม

 3. ทำาการแปลงข้อมูลโดยใช้ลอการิทึม 

ภาพที่ 6 ข้อมูลตัวอย่างที่ได้จากการแปลง

  3.1 ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของ

ประชากรจากขอ้มลูทีไ่ด้จากการแปลงด้วยสถติิของเลวนี ท่ีระดบั

นัยสำาคัญ 0.05

ภาพที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จากการแปลง

สามารถแปลผลได้ว่าความแปรปรวนของประชากรมีค่าเท่ากัน                                

  3.2 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของประชากร

จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการแปลงดว้ยสถติโิคลโมโกรอฟ-สเมอรน์อฟ 

ทีร่ะดบันยัสำาคญั 0.05 และกราฟความน่าจะเปน็ของสว่นตกคา้ง 

สรร สาระ
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 ปัจจุบันทุกคนคงเคยได้ยิน และคุ้นหูกับคำาว่าพีวีซี 

เนื่องจากมักจะนำามาผลิตเป็นท่อสำาหรับใช้เป็นท่อนำ้าดื่ม ท่อ

ร้อยสายไฟฟ้าและโทรศัพท์ หรือนำามาทำาเป็นกระเป๋าสตร ี

ชื่อเต็มของมันคือ พอลิไวนิลคลอไรด์ ซึ่งผลิตมาจากไวนิล 

คลอไรด์มอนอเมอร์ (Vinyl chloride monomer,VCM) เรียก

โดยย่อว่า วีซีเอ็ม มีสูตรทางเคมี คือ C
2
H

3
Cl มีสถานะเป็นก๊าซ

ที่ไม่มีสี มีกลิ่นหอมหวาน มีความไวไฟสูงมาก มีจุดเดือดที่ 13.4 

องศาเซลเซียส จึงมีอัตราการระเหยสูง ต้องจัดเก็บไว้ในสภาวะ

ของเหลว ภายใต้ความดันในถังเหล็กกล้าไร้สนิม   

 วีซีเอ็มนี้ผลิตได้จากขบวนการ Thermal cracking ของ 

1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane, EDC) ซึ่งเป็นการ 

ให้ความร้อนแก่ อีดีซี ที่ 500 องศาเซลเซียส ความดัน 15-30 

บรรยากาศ ดังปฏิกิริยาเคมีดังนี้

 ClCH
2
CH

2
Cl → CH

2
=CHCl + HCl

 1,2-dichloroethane  vinyl chloride monomer

 การผลิต อีดีซี  สามารถผลิตได้  2  วิธีคือ  

 1. ผลิตจากขบวนการ Chlorination โดยตรง นั่นคือ

ให้เอทิลีนทำาปฏิกิริยากับคลอรีนโดยตรง หรือ 

 2. ผลิตจากขบวนการ Oxychlorination คือการทำา

ปฏิกิริยาระหว่างเอทิลีนกับกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น และ

ออกซิเจน

ภาพที่ 1 ขบวนการผลิตวีซีเอ็ม

 วีซีเอ็มที่ผลิตได้นี้ร้อยละ 97 จะนำาไปผลิตเป็นเม็ด

พลาสติกพีวีซี ด้วยขบวนการผลิตดังในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขบวนการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี

กระบวนการผลิตเริ่มต้นโดยป้อนวีซีเอ็มและสารร่วมปฏิกิริยา 

ได้แก่ ตัวเร ่งปฏิกิริยาจำาพวกสารประกอบเปอร์ออกไซด์ 

(Peroxide) สารคงสภาพ (Stabilizer) และสารหน่วง  

(Inhibitor) เข้าถังปฏิกรณ์แบบกะ (Batch Reactor) ภายใต้

ระบบปิด จะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอยของ

วซีเีอม็ในนำา้ โดยควบคมุความดนัระหว่าง 7.7 - 9.67 บรรยากาศ 

และอณุหภมู ิ50 – 80 องศาเซลเซียส โดยมพีอลไิวนลิแอลกอฮอล์ 

(Polyvinyl Alcohol) ซึง่เป็นสารช่วยการแขวนลอยและควบคมุ

ขนาดอนุภาคของพีวีซีเรซินโดยหมุนเวียนนำ้าในระบบ จนได้

ผลิตภัณฑ์ของเหลวข้น (Slurry) ซึ่งจะถูกส่งไปแยกวีซีเอ็มท่ี 

ไม่ทำาปฏิกิริยาออก และจะถูกนำาไปอัดความดันเพื่อแยกส่วน 

ที่เป็นนำ้าออก ส่วนผลิตภัณฑ์ของเหลวข้นจะถูกนำาไปไล่ไอของ 

วีซีเอ็มที่ค้างโดยไอนำ้า จากน้ันจะถูกส่งเข้าเครื่องเหวี่ยง เครื่องอบแห้ง 

เครื่องแยกขนาด และเก็บบรรจุต่อไป

 H
2
C = CHCl ➝ ---[--H

2
C – CHCl--]

n
----

 Vinyl chloride monomer          Polyvinyl chloride resin

ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นของพอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน

ส่วนวีซีเอ็มอีกร้อยละ 3 จะนำาไปผลิตเป็น 1, 1, 1- ไตรคลอโรอีเทน 

(ใช้เป็นตัวทำาละลายในอุตสาหกรรมสี กาว และสารเคลือบ  

ใช้ทำาความสะอาดเหล็กและแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์           

ฟิล์มถ่ายรูป ภาพยนตร์ และฟิล์มสไลด์) สารหล่อเย็น และ                

โคพอลิเมอร์อื่น ๆ   

มารู้จัก ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ กันเถอะ

กรรณิการ์  บุตรเอก *

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ  โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
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 ปัจจุบันมีสินค้าที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกพีวีซีเป็นจำานวน

มาก เน่ืองจากเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี  

มีความทนทานต่อสารเคมีและนำ้า เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี สามารถ

แต่งสไีด้หลากหลาย และสามารถเพิม่สารเติมแต่งต่าง ๆ  เพือ่เพิม่

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งและคงตัว หรืออ่อนนิ่ม

และยดืหยุน่มาก ๆ  ได้ สามารถนำามาผลติสนิค้าได้หลายประเภท 

ดังตัวอย่างในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตด้วยพีวีซี

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตด้วยพีวีซี

อุปกรณ์ก่อสร้าง ท่อพีวีซีสำาหรับใช้เป็นท่อนำ้าดื่มหรือร้อย

สายไฟฟ้าและโทรศัพท์ หุ้มด้ามเครื่องมือ 

หุ้มลวดเหล็ก อ่างนำ้า ประตู หน้าต่าง  

อุปกรณ์การแพทย์  ถงุบรรจโุลหติ และนำา้เกลอื ชดุให้สารละลาย

ทางหลอดเลอืด สายดดูเสมหะปราศจากเชือ้

ยานยนต์ ส่วนประกอบของกระจกบังลม หุ้มเบาะ

รถยนต์ พื้นพรม ที่พักแขน

อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องปรับอากาศ แผ่นดิสก์แบบอ่อน  

แป้นพิมพ์ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์

ของเล่น  เป็นชิ้นส่วนที่แข็งและยืดหยุ่นได้

บรรจุภัณฑ์  ฟิล์มยดืห่อหุม้อาหาร ขวดบรรจนุำา้มันเครือ่ง 

ของใช้ในครัวเรือน

 ถึงแม้ว่าวีซีเอ็มจะมีประโยชน์ในวงกว้าง แต่ในกรณี

ที่ เกิดการร่ัวไหลภายในโรงงานจะต้องมีความระมัดระวัง

ในการจัดการ เนื่องจากอาจทำาให้เกิดการปนเปื ้อนในดิน  

แหล่งนำ้าทั้งบนดินและใต้ดิน ส่งผลให้เกิดความเป็นพิษต่อ

แหล่งนำ้า และชีวิตมนุษย์มากท่ีสุด ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน 

การหายใจเอาวีซีเอ็มเข้าสู ่ร่างกาย เพราะการได้รับวีซีเอ็ม 

ในปริมาณเล็กน้อย ก็ทำาให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ 

ทางเดินหายใจ ตาลาย คลื่นไส้ เวียนศีรษะ และถ้าความ 

เข้มข้นมากกว่า 10,000 ppm จะทำาให้หมดสติ จนถึงปอด

และหัวใจทำางานล้มเหลวได้ ขณะเกิดการรั่วไหลต้องกำาจัด

แหล่งที่จะทำาให้เกิดประกายไฟ เนื่องจากเป็นสารที่ไวไฟสูง 

อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ ไอของวีซีเอ็มหนักกว่าอากาศ ดังนั้น 

มนัสามารถฟุง้กระจายได้ในระยะทางไกล และอาจสะสมในพ้ืนท่ี

ที่มีระดับตำ่า

 การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกพีวีซีที่มีไวนิล 

คลอไรด์มอนอเมอร์ตกค้างอยู่ อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของผู้บริโภคได้ เนื่องจากการได้รับสารชนิดนี้ในปริมาณสูงและ

เป็นระยะเวลานาน จะทำาให้สารดังกล่าวเข้าไปทำาลาย ตับ ปอด 

ม้าม และอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งข้ึนได้ โดยเฉพาะตับ ดังนั้น 

Environmental Protection Agency (EPA) ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา จึงจัดให้วีซีเอ็มอยู่ในสารเคมีกลุ่ม A คือเป็นสาร

ก่อมะเร็ง (Human carcinogen) นอกจากนี้องค์การอาหาร 

และยาของสหรฐัอเมรกิา (FDA) กำาหนดวา่บรรจภุณัฑท่ี์ผลิตจาก

พีวีซีเรซินเพื่อใช้บรรจุอาหารต้องมีวีซีเอ็มตกค้างน้อยกว่า  

10 ppb ทำาใหส้นิคา้ทีจ่ะสง่ไปขายยงัตา่งประเทศทีม่ขีอ้กำาหนด

ดังกล่าวต้องคำานึงถึงคุณภาพสินค้าของตนให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี ้

ผูบ้รโิภคเมือ่ตอ้งใชส้นิคา้ทีผ่ลติจากพลาสตกิพวีซี ีเชน่ พลาสตกิ

สำาหรับหุ้มห่ออาหาร ต้องพิจารณาว่าสินค้านั้นได้รับการรับรอง 

ตามมาตรฐานผลติภณัฑ ์อตุสาหกรรม (มอก.) หรอืไม ่เนือ่งจาก

สินค้านั้น ๆ มีการควบคุมปริมาณวีซีเอ็มที่สามารถตกค้างได้ใน

ระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เอกสารอ้างอิง

Product  safety assessment : Vinyl chloride monomer.  [Online]. [cite dated December 2011]  Available from 

Internet: http://www.dow.com/productsafety/finder/vcm.htm.

Vinyl chloride.  2011.  [Online]. [cite dated December  2011].  Available from internet

 http://en.wikipedia.org/wiki/Vinyl_chloride.

คู่มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูงไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551, หน้า 3-12.  
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• ความสำาคัญ

 พื้นที่ผิวจำาเพาะของวัสดุ เป็นสมบัติทางกายภาพท่ีมี 

ความสำาคญัตอ่การนำาไปใชป้ระกอบการพจิารณาเพือ่นำาวสัดนุัน้

ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการหรือ 

ตามที่มาตรฐานกำาหนด การวัดพื้นที่ผิวจำาเพาะทำาได้หลายวิธี  

แต่วิธีทีจ่ะกลา่วในทีน่ีเ้ปน็การวดัปรมิาณของแกส๊ไนโตรเจนท่ีถูก

ดูดซับบนผิวของวัสดุ แล้วนำามาคำานวณเป็นค่าพื้นที่ผิวจำาเพาะ

และปริมาตรรูพรุนของวัสดุ

• ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการเบื้องต้น

 บรูนัวร์ เอ็มเมทท์และเทลเลอร์ (Stephen Brunauer,  

Paul Hugh Emmett and Edward Teller) ได้ศึกษาการ 

ดูดซับแก๊สไนโตรเจนทั้งบนผิวหน้าและภายในรูพรุนของวัสดุ  

ดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่าแก๊สไนโตรเจนที่ถูกดูดซับนั้นจะมี 

ส่วนหนึ่งที่เคลือบบนผิวของวัสดุในลักษณะที่เป็นโมเลกุล 

ช้ันเดียวจนเต็มพื้นที่ผิวก่อน จากนั้นแก๊สไนโตรเจนที่เหลือ 

แพร่กระจายไปเคลือบบนผิวของวัสดุในลักษณะที่เป็นโมเลกุล

หลายชั้น ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งจากผลการศึกษานี้สามารถ 

เขยีนแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณของแกส๊ทีถ่กูดดูซบั (W) 

กับความดันสัมพัทธ์ (P/P
o
) ของวัสดุที่เพิ่มขึ้น เป็นสมการที่ 

เรียกว่า “สมการของ BET” ได้ดังนี้
 1  1  C - 1 _________ = ____ - ____
 W          - 1  WmC  WmC P0 (----)    P  [           ]

P(----)P
0

 โดย W =  ปริมาณของแก๊สไนโตรเจนที่ถูกดูดซับที่

ความดันสัมพัทธ์  P/P
O

  W
m
 =  ปริมาณของแก๊สไนโตรเจนที่ ถูกดูดซับ

เคลือบบนผิวของสารในลักษณะที่ เป็น

โมเลกุลชั้นเดียว

  P =  ความดันของแก๊สไนโตรเจนที่ใช้ในขณะ

ทำาการทดลอง (หน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอท)

  P
o
 =  ความดันอิ่มตัวของแก๊สไนโตรเจน (หน่วย

เป็นมิลลิเมตรปรอท)

การวัดพื้นที่ผิวจ�าเพาะและปริมาตรรูพรุนของวัสดุดูดซับ

สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล*

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ สำานักเทคโนโลยีชุมชน

  C = คา่คงทีท่ีข่ึน้อยูก่บัพลงังานทีใ่ชใ้นการดดูซบั

ภาพที่ 1 แสดงการดูดซับแก๊สไนโตรเจนบนผิวหน้าและ

ภายในรูพรุนของวัสดุ

ภาพที่ 2 แสดงการดูดซับโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจน

ของวัสดุเป็นชั้น ๆ

 จากความสัมพันธ์สมการ BET เมื่อพล็อตกราฟระหว่าง 

1/W[(P
0
/P) -1] กับ P/P

0
 จะได้กราฟเส้นตรง ดังแสดงใน 

ภาพที่ 3 มีความชัน (slope, s) ดังสมการ ;

  C - 1 S   = ---------- 
  WmC 

และจุดตัดแกน y (y-intercept, i) ดังสมการ ;
   1 i   =  --------- 
   WmC 

ภาพที่ 3 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแก๊ส

ที่ถูกดูดซับกับความดันสัมพัทธ์
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และโมเลกุลของสารถูกดูดซับชนิดอื่นให้ออกจากผิวหน้าของ

วัสดุตัวอย่าง จากนั้นทำาให้เซลล์ท้ังสองเป็นสุญญากาศ เพื่อให้

ภายในเซลล์ไม่มีโมเลกุลของแก๊สชนิดอื่น ก่อนจุ่มเซลล์ทั้ง 2  

ลงในภาชนะท่ีบรรจุไนโตรเจนเหลวเพื่อให้เซลล์ท้ังสองอยู่ใน

ภาวะอุณหภูมิตำ่า จากนั้นผ่านแก๊สไนโตรเจนเข้ามาในเซลล ์

ท้ัง 2 โดยแก๊สไนโตรเจนท่ีเข้ามาในเซลล์ท่ีมีวัสดุตัวอย่าง  

จะถูกดูดซับบนผิวของวัสดุทำาให้ความดันภายในเซลล์ท่ีบรรจุ

วัสดุตัวอย่างลดลงจนกระท่ังคงท่ี (P) ในขณะท่ีเซลล์ที่ไม่มี 

วัสดุตัวอย่างความดันของแก๊สไนโตรเจนจะคงท่ี (P
0
) ข้อมูลที่

เครื่องบันทึกผลคือค่าความดันสัมพัทธ์ (P/P
o
) และปริมาณของ

แก๊สไนโตรเจนที่ถูกดูดซับ (W) โดยวัสดุตัวอย่าง จากน้ันเคร่ือง

จะปล่อยแก๊สไนโตรเจนเข้ามาอีกเช่นเดียวกับครั้งแรก และ

แก๊สไนโตรเจนถูกดูดซับจนความดันคงท่ีอีกเป็นเช่นนี้จนกระทั่ง 

ความดนัภายในเซลล์ทีม่วีสัดตุวัอย่างไม่ลดลง (P/P
o
 @ 1) แสดงว่า 

ไม่เกิดการดูดซับแก๊สไนโตรเจนอีกแล้ว จากข้อมูลค่าความดัน

สัมพัทธ์และปริมาณของแก๊สไนโตรเจนที่ถูกดูดซับที่ได้ เคร่ือง

ทำาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมตามสมการของ BET แสดงผล 

ออกมาเป็น  ค่าพื้นที่ผิวจำาเพาะและปริมาตรของรูพรุน 

ภาพที่ 4 แสดงเครื่องวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ผิวจำาเพาะและ

ปริมาตรรูพรุน

• ประโยชน์

 สำานกัเทคโนโลยชีมุชน กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร มเีครือ่ง

วเิคราะหข์นาดพืน้ทีผ่วิจำาเพาะและปรมิาตรรพูรนุ ซึง่ไดส้ง่เสรมิ

การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าว 2 รูปแบบคือ   

 1. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 

  1.1 ผูป้ระกอบการผลติหรอืนำาเข้าวสัดท่ีุมสีมบตัใิน

การดูดซับ เช่น ซิลิกอนไดออกไซด์ คาร์บอนแบล็ค ถ่านกัมมันต์ 

เนือ่งจากวสัดเุหลา่นีใ้ชป้ระโยชนใ์นอตุสาหกรรมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

ปริมาณของแก๊สไนโตรเจนที่ถูกดูดซับบนผิวของวัสดุใน

ลักษณะที่เป็นโมเลกุลชั้นเดียว (W
m
) คำานวณโดยนำา s และ i    

แทนค่าในสมการ

   1 Wm   = --------- 
   s + i 

พืน้ทีผ่วิจำาเพาะของวสัด ุคำานวณโดยนำา W
m
 แทนคา่ในสมการ

   WmNAcs St   =  -------------- 
   M 
โดย S

t
 = พื้นที่ผิวของวัสดุ (หน่วยเป็นตารางเมตร)

 N =  เลขอาโวกราโดร (6.023 x 1023) (หน่วยเป็น

โมเลกุลต่อโมล)

 M =  นำ้าหนักโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจน (28 กรัมต่อ

โมล)

 A
cs
 =  พ้ืนทีห่นา้ตัดของโมเลกลุของแกส๊ไนโตรเจนทีถู่ก

ดูดซับ (16.2 x 10-23) (หน่วยเป็นตารางเมตร)

คา่ S
t
 ทีไ่ดเ้มือ่หารดว้ยปรมิาณของตวัอยา่งวสัดทุีใ่ชท้ดสอบ (w) 

จะได้ค่าพื้นที่ผิวจำาเพาะ หน่วยเป็นตารางเมตรต่อกรัม

   St S   =  ------- 
   W 

ปริมาตรรพูรนุรวม (V
p
) และขนาดรพูรนุเฉลีย่ (r¯

p
) ของวสัด ุ

คำานวณได้จากความสัมพันธ์ของสมการดังนี้
   Ws Vp   =  ------- 
   p

   2Vp r̄ p   =  ------- 
   St

โดย W
s
 =  ปรมิาณของแกส๊ไนโตรเจนทีถ่กูดดูซบับนผวิของ

วัสดุที่ความดันสัมพัทธ์ (P/P
o
) ≈ 1

 r =  ความหนาแนน่ของแกส๊ไนโตรเจนทีถ่กูดดูซบับน

ผิวของวัสดุที่ความดันสัมพัทธ์ (P/P
o
) ≈ 1

 S
t
 = พื้นที่ผิวของวัสดุที่ทดสอบได้

 ในการทดสอบด้วยเครือ่งวเิคราะห์ขนาดพืน้ทีผ่วิจำาเพาะ

และปริมาตรรูพรุน ดังแสดงในภาพที่ 4 ใช้เซลล์สำาหรับใส่

ตัวอย่าง (sample cell) จำานวน 2 เซลล์ เซลล์หนึ่งบรรจุวัสดุ

ตัวอย่างที่ต้องการทดสอบพ้ืนที่ผิวจำาเพาะ ส่วนอีกเซลล์ไม่ใส่

วัสดุตัวอย่างแต่ทำาหน้าที่เป็นเซลล์อ้างอิง ก่อนการทดสอบ

ต้องให้ความร้อนแก่เซลล์ที่บรรจุวัสดุตัวอย่างเพ่ือไล่ความชื้น

สรร สาระ
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 จากผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ 2554 ได้ทดสอบ

ตัวอย่าง 18 ตัวอย่าง 38 รายการ แต่ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 

- มีนาคม 2555 ได้ทำาการทดสอบตัวอย่างไปแล้ว 20 ตัวอย่าง 

36 รายการ จะเห็นว่าแนวโน้มปริมาณงานมีมากขึ้น

 2. การใหบ้รกิารสนบัสนนุงานวจิยัของกรมวทิยาศาสตร์

บริการ

  การวจิยัและพฒันาดา้นวสัดศุาสตร ์เป็นภารกจิหนึง่

ของสำานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ผ่านมา 

มีผลงานวิจัยได้แก่ ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

ถ่านผลไม้ และซิลิกาเจลชนิดครึ่งวงกลม ปัจจุบันมีงานวิจัย 

การผลติถ่านชีวภาพ (biochar) เพือ่ใช้ในการปรบัปรงุดนิในพืน้ที่

เกษตรกรรม ดังนั้น ค่าพื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุนจึงเป็นปัจจัย

สำาคัญอย่างหนึ่งที่จะบ่งชี้ประสิทธิภาพของวัสดุที่มีสมบัติ 

ในการดูดซับ

ดังนั้นจึงต้องมีการกำาหนดคุณสมบัติไว้เป็นมาตรฐาน ซ่ึงพื้นท่ี 

ผิวจำาเพาะเป็นคุณสมบัติหนึ่ง เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อตุสาหกรรม (มอก.) หมายเลข 1070-2535 : ซลิกิอนไดออกไซด์

สำาหรับอุตสาหกรรมยาง กำาหนดค่าพื้นที่ผิวจำาเพาะของซิลิกอน

ไดออกไซด ์เทา่กบั 130-200 ตารางเมตรตอ่กรมั หรอืมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หมายเลข 333-2546: 

คาร์บอนแบล็คสำาหรับอุตสาหกรรมยาง มีการกำาหนดคุณภาพ

ของคารบ์อนแบลค็ โดยใชพ้ืน้ทีผ่วิจำาเพาะเปน็เกณฑใ์นการระบุ

ชั้นคุณภาพ

  1.2 หน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำาวิทยานิพนธ์ด้าน 

วัสดุศาสตร์ มาขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างวัสดุ  

เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยา ถ่านกัมมันต์ และวัสดุที่มีสมบัติในการ 

ดูดซับอื่น ๆ

สรร สาระ
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 ข่าวทั่วไปใน 
 วศ.

  งานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำาปี  2555

 •  ดร.ปลอดประสพ สรุสัวด ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปน็ประธานเปดิงานถนนสายวทิยาศาสตร์ 

ประจำาปี 2555 ภายใต้แนวคิด Science Carnival ทั้งนี้ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำา รศ.ดร.วีระพงษ ์

แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมสถานีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แก่ เซรามิคหรรษา ข้ีผึ้งหรรษา  

เร่ืองน่ารู้เกี่ยวกับนำ้า ความรู้ในถุงขนมขบเค้ียว มหัศจรรย์กับวิทยาศาสตร์ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม : ต่อยอดความคิด  

นักวิทย์รุ่นเยาว์ และชุลมุนลุ้นโชคที่ วศ. ณ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 

2555

  วศ. ร่วมงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำาปี 2554”

 •  กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำาผลงาน ชุด Intermediate check และ Transfer standard สำาหรับเครื่อง Universal  

Testing Machine การพัฒนาสูตรแก้วประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ศูนย์เช่ียวชาญด้านแก้ว การทดสอบความปลอดภัย 

ของวัสดุสัมผัสอาหาร ลู่ลานกรีฑาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ หมวกยางคลุมบล็อกคอนกรีต และอิฐมวลเบา 

จากเศษแก้ว แสดงในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำาปี  2554” ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่าง 

วันที่  5 - 13  มกราคม  2555
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  วันคล้ายวันสถาปนา วศ. ประจำาปี 2555

 •  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำาผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์

บริการ ทำาบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ครบรอบ 121 ปี ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ช้ัน 6 อาคารตั้ว  

ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555

  นักวิทย์ วศ. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  

 • ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ซึ่ง ดร.ปาษาณ กุลวานิช ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และมีผู้ได้รับรางวัล

ชมเชย อีก 8 รางวัล เพื่อกระตุ้น ให้เกิดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตอบสนองตามความต้องการของสังคม ในงานประชุม

วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุม 

ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่  

30 มกราคม 2555

  Swedish Chemicals Agency  เยี่ยมชม วศ.

 •  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เป็นประธานต้อนรับผู้แทนจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

สาธารณรัฐประชาชนจีน และมองโกเลีย  ที่เป็นคณะผู้เข้ารับการอบรม 

Strategies for Chemicals Management กลยุทธ์การจัดการ 

เก่ียวกับสารเคมี หลักสูตรการฝึกอบรมนานาชาติขั้นสูง จัดขึ้นโดย  

Swedish Chemicals Agency (KEMI)  ซึ่งมีนางสาววันดี  ลือสายวงค์ 

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 

วิทยวิถี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 

1 กุมภาพันธ์  2555
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 วศ. จัดงานสัมมนา “ก้าวที่ 10 ในการรับรองและการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ วศ. สู่

 ประชาคมอาเซียน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณห้องปฏิบัติการทดสอบดีเด่น

 วศ. จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริม

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 •  นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  

พ.ศ.2555  

 •  เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาว 

จันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ก้าวที่ 10 ในการ

รับรอง และการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ 

วศ. สู่ประชาคมอาเซียน” พร้อมมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณห้องปฏิ บัติการทดสอบดี เด่น ใ ห้แก่ 

ห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน รวม 3 ราย  

ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ  

2. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทกรุงเทพผลิตภัณฑ์

อาหาร จำากัด  และ  3. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท

เทสท์ เทค จำากัด ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 

สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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  วศ. MOU กับ  KICET ด้านเทคโนโลยีเซรามิก       

 •  ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
และ Dr. Kim Kyung Hoe ประธานกรรมการบริหารสถาบัน
เทคโนโลยีและวิศวกรรมเซรามิก ประเทศเกาหลีใต้ Korea Institute 
of Ceramic Engineering and Technology (KICET) 
ลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเซรามิก ณ KICET กรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต้  KICET  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้นการเป็น
ผูน้ำาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นเซรามกิดัง้เดมิและเซรามกิสมยัใหม ่รวมถงึ 

การเป็น Ceramic Hub ของประเทศเกาหลีใต้ ศูนย์บริการกลุ่ม

อุตสาหกรรมเซรามิกดั้งเดิม เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ถ้วยชาม เซราดล 

ของ KICET ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ความร่วมมือนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการทำางานด้านการทดสอบและการวิจัย

พัฒนาดา้นเทคโนโลยเีซรามกิ เพือ่ประโยชนแ์กอ่ตุสาหกรรมเซรามกิ

ของทั้งสองประเทศ  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

  เยี่ยมชมโรงงานผลิตสินค้าบริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำากัด       

 •  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำานักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เยี่ยมชมโรงงานผลิตสินค้าบริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้าประเภทสัมผัสอาหาร 
และของเลน่เดก็ในประเทศ  และสง่จำาหนา่ยในต่างประเทศท่ัวโลก  โดยม ี นายประวนิ สกลุสจัจะ  กรรรมการผูจ้ดัการใหก้ารตอ้นรบั
และนำาชมโรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2555

  •  นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบ
ใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิติัการทดสอบ ใหแ้กห่อ้งปฏบัิตกิารทดสอบ 
3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยวิเคราะห์คุณภาพนำ้า คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คอสมอส  
บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำากัด และห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อุตสาหกรรมนำ้าตาลสุพรรณบุรี จำากัด รวม 3 ราย โดยมี  
นางดรุณี วัชราเรืองวิทย์ ผู้อำานวยการสำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารตั้วฯ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2555

 วศ. มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

 ให้แก่ 3 หน่วยงาน  
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 วศ. และ กฟผ. MOU การทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดฉลาก

 ประหยัดไฟเบอร์ 5

 •  ดร. สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามความร่วมมือกับนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดฉลาก 

พัดลมระบายอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความร่วมมือในการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน 

อุปกรณ์ไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศ มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการข่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีมาตรฐาน 

และมฉีลากประหยดัไฟฟา้เบอร ์5 สามารถใชพ้ลงังานไฟฟา้ไดอ้ยา่งรูค้ณุคา่มปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชนส์งูสดุกบัประเทศชาต ิ

ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท. 100  กฟผ. สำานักงานใหญ่  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

  ผู้เชี่ยวชาญ  NMIJ  เยี่ยมชม วศ.

 •  ดร . สุทธิ เวช ต.แสงจันทร์  อธิบดี  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ Dr. Kochu   

Chiba, Director of Mananagement  Center  

และคณะ จาก National Metrology Institute 

of Japan (MMIJ)  ประเทศญ่ีปุ่น เข้าพบเพื่อ 

ปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านการฝึกอบรม 

วัสดอุา้งองิ และวสัดสุมัผสัอาหาร พรอ้มทัง้เยีย่มชม 

ห้องปฏิบัติการวัสดุสัมผัสอาหารสอบเทียบ 

เครื่องมือวัดวิเราะห์ทดสอบ ศูนย์บริหาร จัดการ

ทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ณ กรม 

วิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่  27 มีนาคม  2555
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  MOU วศ. – มสธ.

 •  ดร.สุทธเิวช  ต.แสงจนัทร ์ อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร   และ  รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณ ี  สงัขะตะวรรธน ์ อธกิารบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีทางอาหาร โดยมี นางสาวจันทร์เพ็ญ  

ใจธรีภาพกลุ รองอธบิดี นางสมุาล ีทัง่พทิยกลุ ผูอ้ำานวยการโครงการวทิยาศาสตรช์วีภาพและรกัษาการรองอธบิด ีพรอ้มคณะผู้บริหาร

ของ วศ. และผู้บริหาร มสธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมอัครเมธี ช้ัน 6 อาคารดร.ตั้วฯ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555

  กรมชลประทานเยี่ยมชม วศ.  

 •  นางสมุาล ี ทัง่พทิยกลุ  รกัษาการ

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ   

ต้อนรับผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์จาก

สำานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน  

เยีย่มชมและศกึษาดงูานหอ้งปฏบิติัการนำา้  

วัสดุก่อสร้าง  ผลิตภัณฑ์ยาง และสำานัก

บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ โดยมี

นายศภุชยั  รุง่ศร ี ผูอ้ำานวยการสำานกัวจิยั

และพัฒนา เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อวันที่ 

5  เมษายน  2555
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  ความร่วมมือไทย - ใต้หวัน เพื่อยกระดับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และพัฒนางาน

 ห้องปฏิบัติการทดสอบต่อเนื่อง  

 • ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับ Dr. Jay-San Chen, 
President of TAF หน่วยรับรองระบบงานประเทศไต้หวัน (Taiwan Accreditation Foundation, TAF) เพื่อพัฒนายกระดับ 
การรบัรองระบบงานหอ้งปฏบิตักิาร และพฒันาทางวชิาการงานหอ้งปฏบิตักิารทดสอบอยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มกนันีไ้ดเ้ยีย่มชมหอ้งปฏิบติัการ
ด้านการทดสอบเซรามิก  ของเล่นเด็ก และพลาสติก  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ระหว่างกัน สอดคล้องกับความร่วมมือระหว่าง
หน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับร่วมทั้งจากระดับภูมิภาค (APLAC MRA) และในระดับสากล International  
Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) (17-21 เมษายน 2555)

  ผช.รมว.วท. ตรวจเยี่ยม วศ.

 • ดร.วิบูลย์  แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมและ
รับฟังการบรรยายสรุปผลงานกรมวิทยาศาสตร์
บริการ โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี 
กรมวทิยาศาสตร์บริการ และผูบ้รหิารกรมวทิยาศาสตร์
บริการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอัครเมธี  
ชั้น 6  อาคารตั้วฯ  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

  วศ. ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการอนุรักษ์ปักษา

 • ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น 

ประธานเปิดงาน “นิทรรศการอนุรักษ์ปักษาผ่านงานศิลป์” ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์

บริการ ได้ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดนิทรรศการ 

ดังกล่าวขึ้น ณ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์

บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นิทรรศการมีทั้งการจัดแสดง

ภาพถ่ายและภาพวาดนก หนังสือที่หายากเกี่ยวกับนก ระบบนิเวศวิทยาและ 

สิ่งแวดล้อม จัดข้ึนต่อเนื่องตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 ไปจนถึงวันที่ 

15 มิถุนายน 2555 
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  เสวนากิจกรรม (ความ) สุข กับ Science “สนุกกับงานปั้น”

 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดเสวนากิจกรรม (ความ) สุข กับ Science เรื่อง “สนุกกับงานปั้น” โดยมี นางสุพรรณ์ แก้วสุข   

ช่างปั้นสำานักเทคโนโลยีชุมชน เป็นวิทยากร  ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จำานวนมาก ณ ห้อง 310 ชั้น 3  อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2555 

  เยี่ยมชมงาน วศ.                     

 •  กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับ นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโครงการเคมี นักศึกษาคณะอัญมณี  มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี บริษัทลัคกี้ กลาส   

จำากดั เยีย่มชมศนูยเ์ชีย่วชาญดา้นแกว้ กระบวนการผลติเซรามกิ และผูผ้ลติชมุชนจงัหวดัสระแกว้ ศกึษาดงูานดา้นเทคโนโลยอีาหาร 

สำานักเทคโนโลยีชุมชน และชมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง ได้แก่  มะม่วงหยี  มะม่วงแผ่นกรอบ ซอสมะม่วง 
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 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย  

คาดว่า ในปี 2555 การผลิตเซรามิก 

เพื่อการจำาหน่ายในประเทศคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 70 ของปริมาณการผลิต

ทั้งหมดในอุตสาหกรรม จะมีมูลค่า

ประมาณ 26,800 - 27,500 ล้านบาท 

ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4-7 จากป ี2554 

โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นฟูหลัง 

นำ้าลด จากการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

เรือนที่ได้รับความเสียหาย ตลอดจน  

จากการขยายตัวของธุรกิจก่อสร้างใน 

ต่างจังหวัดและการพัฒนาโครงการที่อยู่

อาศัยและพาณิชยกรรม ที่จะส่งผลให้

ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกมี 

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนตลาดส่งออก 

คาดว่า ผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่

ซบเซา อาจส่งผลทำาให้มูลค่าการส่งออก

ชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา หดตัวร้อยละ 

5-10 การปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ 

ในการผลิตและการขนส่ง รวมไปถึง 

การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน และการออก

แรงงาน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ 

มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู ้จัก ตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้า ให้การผลิตมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดพลังงาน 

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจนควบคมุ 

คุณภาพของสินค ้า ท่ีผลิตให ้ได ้ตาม 

มาตรฐาน ได้พัฒนางานบริการของ

ศูนย ์ เทคโนโลยี เซรามิกให ้สามารถ

สนบัสนนุอตุสาหกรรมเซรามกิขนาดใหญ่ 

SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ  

ศูนย ์เทคโนโลยีเซรามิกนี้มีบุคลากร 

และเครื่องมือ รวมถึงโรงงานต้นแบบ 

พร้อมให้บริการการวิเคราะห์ทดสอบ   

การวิจัยพัฒนา การพัฒนาเครือข่าย 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและข้อมลูสารสนเทศ 

บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและ

ทางกายภาพของตัวอย่างวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ได้มาตรฐาน อาทิ 

ผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทภาชนะบรรจุ

อาหาร  กระเบื้องปูพื้น/บุผนัง สุขภัณฑ์ 

ซีเมนต์ และวัตถุดิบ บริการวิจัยและ

พฒันา พฒันาวตัถดุบิ ผลติภณัฑ์เซรามกิ 

กระบวนการผลิตเซรามิก การออกแบบ 

ตกแต ่ งผลิตภัณฑ ์และบรรจุภัณฑ ์  

ตามความต้องการของผู ้ผลิต อีกทั้ง 

มี ผลงานวิ จั ยที่ พ ร ้ อมถ ่ ายทอดแก ่ 

อุตสาหกรรมและผู ้สนใจทั่วไป อาท ิ

มาตรการกดีกนัทางการคา้ในรูปแบบของ

การกำาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม

ประเทศในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป

และญี่ปุ่น เป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบ

การเซรามิกต้องรับภาระต้นทุนการผลิต

ที่เพิ่มสูงข้ึน  และเผชิญกับการแข่งขันกับ

สินค้านำาเข้าที่เข้ามาตีตลาดในประเทศ 

ทวีความรุนแรงมากขึ้น  

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เห็นความสำาคัญของการส่งเสริมการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเพิ่ม

ขีดความสามารถของผู ้ประกอบการ 

เซรามิก ให ้ปรับตัวให ้ เข ้ ากับการ 

เปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนและค่าจ ้าง 

สรร สาระ

ความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเซรามิก

ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ

 Korea Institute of Ceramic Engineering

and Technology
ลดา  พันธ์สุขุมธนา*

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ สำานักเทคโนโลยีชุมชน
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สรร สาระ

หน่วยงานภาครัฐท่ีก่อตั้งตั้งแต่ปี 1912 

ปัจจุบันอยู่ภายใต้ Korea Institute of  

Industrial Technology Evaluation  

and Planning มีความเช่ียวชาญ 

เฉพาะทางด้ านเซรามิก เทคโนโลยี  

มีบริการอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยพัฒนา 

การทดสอบ  และการสนบัสนนุเทคโนโลยี

แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ของ 

KICET คอื Partner in Business Success 

and Customer Value Creation for 

Ceramic Industry เพื่อมุ่งสู่การเป็น  

Ceramic Leader Ceramic Expert 

และ Ceramic Hub    สถาบนัทีใ่หบ้รกิาร

กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกดั้งเดิม เช่น 

กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ถ้วยชาม เซราดล  

ของ KICET อยู่ท่ี lcheon ซ่ึงเป็นพื้นท่ี 

ทีม่ผีูผ้ลติเซรามกิประมาณ 1,000 โรงงาน  

ทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ ่มทีัง้ประเภท

เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกสมัยใหม่  

โดยมสีดัสว่นโดยประมาณ 3:7 เนือ่งจาก

เป็นภาครัฐจึงเน้นการบริการวิจัยพัฒนา  

การทดสอบ  และการสนบัสนนุเทคโนโลยี

โดยไมมุ่ง่เนน้การหารายได ้การดำาเนนิงาน 

ด้านทดสอบมีบริการทดสอบผลิตภัณฑ์

ตามมาตรฐานของประเทศเกาหลี โดย

หอ้งปฏบัิตกิารไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

ตาม KOLAS และมีบริการทดสอบ 

เพื่อการพิสูจน์และการแก้ปัญหา

 ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 

เซรามิกระหว่าง วศ. และ KICET  

ในครั้งนี้  เพื่อบูรณาการทำางานด้าน 

การทดสอบและการวิจัยพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีเซรามิกของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ 

ในครวัเรอืนเพือ่ประโยชนแ์กอ่ตุสาหกรรม 

เซรามกิของทัง้สองประเทศ เปน็สว่นหนึง่

ของแผนการสร้างเครือข่ายบูรณาการ

ทำางานของศูนย์ เทคโนโลยี เซรามิก 

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ศักยภาพในการให้บริการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์

บริการแก่ผู้ผลิตเซรามิกไทย

ถ้วยดินเผารองรับนำ้ายาง 

ภาชนะหุงต ้มเซรามิก 

เ ค ลื อ บ เ ซ ร า มิ ก ที่ มี 

คุ ณ ส ม บั ติ ยั บ ยั้ ง เ ชื้ อ

แบคทีเรีย ผลิตภัณฑ์

เซรามิกสำาหรับตกแต่ง

ห ้องนำ้ า  มี เทคโนโลย ี

การผลิตเซรามิกที่พร้อม 

ให้บริการถ่ายทอด อาทิ การเตรียม 

เนื้อดินและเคลือบ การทำาต ้นแบบ 

การทำาแบบพิมพ์  การขึ้นรูปการเผา 

การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการ 

ตกแต่งรวมทั้งยังบริการให้คำาปรึกษา  

การฝึกอบรม มุ ่งเน้นงานบริการที่ได ้

มาตรฐานเพือ่เพิม่ศกัยภาพ  ประสทิธภิาพ 

ในการผลติ เน้นการเพิม่รายได้ สร้างงาน 

สร้างอาชีพ และคุณภาพชีวิตแก่ผู้ผลิต 

ผู้นำาเข้า ผู้ส่งออกสินค้า และผู้ใช้สินค้า

ประเภทเซรามิก  

 ศูนย์ เทคโนโลยี เซรามิก เน้น 

การทำางานอย่างบูรณาการกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนภายในและตา่งประเทศ 

เพื่อให้ เกิดการนำาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพ 

ผู้ประกอบการเซรามิก ในปี 2555 วศ. 

ได้ลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

เซรามิกกับ Korea Institute of Ceramic 

Engineering and Technology  

(KICET) ประเทศเกาหลีใต้  KICET เป็น
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     นำ้า เป็นทรัพยากร

ที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง 

ต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่า 

จะเป็น คน สัตว์ พืชและ

จุลินทรีย ์ ต ่างก็ใช ้นำ้า 

ในการดำารงชีวิต มนุษย์

ใช้นำ้าในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปรรูปสินค้าเกษตร ใช้ในทาง

อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทรวมทั้งทางการแพทย์ และ 

ด้วยจำานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการ

อปุโภค บรโิภค สนิค้าและบรกิารจึงเพิม่ข้ึนตามลำาดบั ด้วยเหตนุีเ้อง 

ทำาให้ทรัพยากรนำ้าที่มีอยู ่อย่างพอเพียงไม่สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของมนุษย์ได ้อย่างเพียงพอ อีกทั้งพฤติกรรม 

ในการทำาร้ายโลกอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ร้อนแรง 

ในปัจจุบัน และยังมีผลต่อการขาดแคลนนำ้าด้วยเช่นกัน

 Water footprint เป็นตัวชี้วัดปริมาณการใช้นำ้าทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อมของสินค้าและบริการ เริ่มตั้งแต่กระบวนการ 

ผลิตจนถึงมือผู ้บริโภค สินค้าที่แสดงปริมาณการใช้นำ้าน้อย         

บ่งบอกถึงความประหยัดและคุ้มค่าได้ดีกว่าสินค้าที่มีปริมาณ 

การใช้นำ้ามากกว่า แนวคิดนี้เริ่มโดยศาสตราจารย์ Arjen Y.  

Hoekstra แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ และผู้อำานวยการของ  

Water Footprint Network (WFN) ร่วมด้วยเครือข่ายองค์กร

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น United Nations Educational Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO), International  

Finance Corporation (IFC), World Wildlife Fund (WWF) 

และ World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) ได้ร่วมกันศึกษาบันทึกข้อมูลการใช้นำ้าของแต่ละ

ประเทศพบว่า หลายประเทศนำาเข้าสินค้าที่ใช้นำ้าในกระบวน

ผลิตสูง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามียอดการใช้นำ้าทางอ้อมถึง 

2,842,000 ลิตรต่อคนต่อปี ในขณะท่ีผู้ส่งออกหลักของโลก 

อย่างจีน มียอดการใช้นำ้าทางอ้อม 1,071,000 ลิตรต่อคนต่อปี  

ทวปีอเมรกิาเหนอืและยโุรปจะต้องใช้นำา้ประมาณ 1,825,000 ลิตร 

ต่อคนต่อปี  ส่วนผู้ที่บริโภคอาหารมังสวิรัติในแถบอัฟริกานั้น 

จะมีการใช้นำ้าเพียง  730,000 ลิตรต่อคนต่อปี

แหล่งนำ้าในการคำานวณ Water footprint แบ่งออกเป็น  

3 ประเภท ได้แก่

 1. Green water footprint เป็นปรมิาณนำา้ทีอ่ยูใ่นรปู 

ของความชืน้ในดนิ เนือ่งจากนำา้ฝนทีถ่กูใช้ไปในกระบวนการผลิต

 2. Blue water footprint เป็นปรมิาณนำา้จากแหล่งนำา้ 

ธรรมชาต ิได้แก่ นำา้ผวิดนิและนำา้ใต้ดนิทีถ่กูใช้ไปในกระบวนการผลติ

 3. Gray water footprint เป็นปริมาณนำ้าที่ใช้ในการ

บำาบัดนำ้าเสียที่เกิดในกระบวนการผลิตให้เป็นนำ้าดีตามค่ามาตรฐาน

 การคำานวณ Water footprint นอกจากปรมิาณการใช้นำา้

ในแหล่งนำ้าทั้ง 3 ประเภทแล้วยังขึ้นอยู่กับอีกหลากหลายปัจจัย 

เช่น กระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกันของแต่ละผู้ผลิต แหล่งผลิต

สินค้าและบริการอยู่ในประเทศท่ีขาดแคลนนำ้าหรือไม่ ปริมาณ

นำา้ท่ีใช้และ/หรอืปรมิาณนำา้เสยีท่ีปล่อยออกมา ปัจจบัุนมเีอกสาร

เกี่ยวกับ Water footprint อยู่หลายเล่ม เช่น 

 •  The Water Footprint Assessment Manual:  

Setting the Global Standard, 2011 ซึ่งสามารถ

ดาวน์โหลดได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ตที่ http://www. 

wa te r foo tp r i n t .o r g /downloads /The 

WaterFootprintAssessmentManual.pdf 

 •  ISO 14046 : Life cycle assessment -Water  

footprint - Requirements and guidelines  

ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา

สรร สาระ

การใช้น�้าอย่างคุ้มค่ากับ Water footprint

พิชญาภา ราชธรรมมา*

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  โครงการเคมี
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 ปัจจบัุนประเทศไทยไดม้กีารศกึษาและเตรยีมความพรอ้ม

ในเรื่องนี้ ดังตัวอย่างโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน  

แสดงในตารางข้างล่างนี้

สรร สาระ

 จากข้อมูล water footprint ทำาให้เราสามารถเลือกใช้

หรอืบรโิภคอาหารและสนิค้าทีใ่ช้นำา้ในกระบวนการผลติน้อยกว่า 

เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนนำ้าของโลก

ตัวอย่างปริมาณการใช้นำ้าของสินค้าเกษตรกรรมต่าง ๆ แสดงดังภาพข้างล่างนี้

             ธัญพืช                                          เนื้อสัตว ์                                     เครื่องดื่ม

                  ผลไม ้                                                   อื่น ๆ

ที่มา http://www.waterfootprint.org
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 Water footprint เป็นทางเลอืกทีเ่กดิขึน้เพือ่ให้ทกุคนได้

ตระหนักถงึการใช้นำา้ทีม่อียูอ่ย่างขาดแคลนให้เกดิประโยชน์และ

คุม้ค่าสูงสดุ อีกทัง้ให้ผู้บรโิภคสามารถเลอืกสนิค้าและบรกิารท่ีใช้

นำ้าน้อยที่สุด ทั้งนี้สินค้าที่แสดง Water footprint บนฉลากยัง

สรร สาระ

สามารถเพิม่มลูค่าของสนิค้าได้ ซึง่ในอนาคตประเทศไทยอาจจะ

ต้องติดฉลาก Water footprint ตามท่ีมาตรฐาน ISO 14046 

กำาหนดถึงแม้ว่าขณะนี้ยังคงเป็นเพียงฉบับร่างเท่านั้น 

หน่วยงาน เรื่องศึกษา

กรมชลประทาน ศึกษาแนวคิดในการบริหารจัดการนำ้าสำาหรับข้าวในประเทศไทยโดย
อาศัยหลักการวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

สวทช การจัดทำายุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือจากผลกระทบ 
ด้าน Water footprint ของประเทศไทย

การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มนำ้ามัน ไบโอดีเซล และ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา

สถาบันอาหารร่วมกับสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โครงการวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมแป้งข้าว  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาปริมาณการใช้นำ้าของกระบวนการผลิตเอทานอลจาก 
มันสำาปะหลังในประเทศไทย

วอเตอร์ฟุตปริ้นท์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประเมินวอเตอร์ฟุตปริ้นท์ของอุตสาหกรรมยาง  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประเมินคาร์บอนและวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของไบโอเอทานอลจาก
อ้อยและมันสำาปะหลัง

เอกสารอ้างอิง

Water footprint network. Worldwide registration of the water footprint [Online] [cite dated November 2011]      
 Available from Internet : http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery&product.

กระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรม.  กรมโรงงานอุตสาหกรรม. งานสัมมนาวิชาการ ประจำาปี 2554 : สถานการณ์ Carbon 
footprint / Water footprint/ Eco-efficiency ในประเทศไทย. 2554. กรงุเทพฯ : ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา. 
[ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 14 มีนาคม 2555] เข้าถึงได้จาก : http://ftiweb.off.fti.or.th/iei/file/pdf/seminar2011/020954- 
03.pdf. 

ชนิาธปิกรณ ์พงศภ์ญิโญภาพ และ ธำารงรตัน ์ มุง่เจรญิ. วอเตอรฟ์ตุพริน้ทข์องกระบวนการผลติเอทานอลจากมนัสำาปะหลงัในประเทศไทย. 
วิศวกรรมสาร มก, มกราคม - มีนาคม, เล่มที่ 24, ฉบับที่75, 2011 : 41-52. [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2554] เข้าถึง 
ได้จาก : Available from Internet : http://www.ngosthailand.com/index.php?option

มนฑิณี ยงวิกุล. วันนี้คุณซื้อสินค้าประหยัดนำ้าหรือยัง?. คิด Creative Thailand,  สิงหาคม, 2554, vol. 2 no.11, หน้า 16. 

เอ็นจีโอ ประเทศไทย. สิ่งแวดล้อม ประเทศรำ่ารวยกำาลังเผชิญหน้าปัญหาการขาดแคลนนำ้า.  [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2554] 
เข้าถึงได้จาก : http://www.ngosthailand.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76: 
2011-02-03-09-34-24&catid=35:2011-01-31-12-43-10&Itemid=2.
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สรร สาระ

 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ 
มีความสำาคัญในการตรวจสอบความสามารถห้องปฏิบัติการ  
และเปน็หนึง่ในสว่นสำาคญัท่ีหน่วยรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร 
นำามาใชเ้พ่ือพิจารณาใหก้ารรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิาร 
เพราะผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึง
ความชำานาญของหอ้งปฏบิติัการในการทดสอบนัน้ ๆ  สว่นสำาคญั
ในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ คือ การหาค่า
กำาหนด (assigned value) และค่าความไม่แน่นอนที่เก่ียวข้อง 
โดยทั่วไปจะใช้ค่า consensus value เป็นค่ากำาหนดในการ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ดังนั้น การเลือกวิธี
คำานวณทางสถิติที่นำามาใช้จึงมีความสำาคัญ เพราะหากเลือกใช้ 
ไม่ถูกต้องอาจทำาให้ผลที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งหากจำานวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมีจำานวนน้อยกว่า 
30 หอ้งปฏบิตักิารและใชค้า่ consensus value เปน็คา่กำาหนด
ในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ 
 ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบมีจำานวนน้อยนั้น ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่มี
ค่าสุดต่าง (outlier) จะส่งผลต่อการคำานวณค่ากลางและค่าการ 
กระจายของข้อมูลนั้นได้ โดยหากสามารถทราบว่าค่าสุดต่าง 
ดังกลา่วเกดิจากความผดิพลาดทางเทคนิคสามารถตัดค่าดงักลา่ว
ออกก่อนนำาค่าที่เหลือมาคำานวณต่อได้ แต่ในทางปฏิบัติท่ัวไป
ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังโดยเลือกวิธีการทางสถิติที่ 
เหมาะสมมาใช้

 การทดสอบแบบพารามิเตอร์ (parametric test) ที่มี

การนำาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(standard deviation) มาใช้ในการหาค่า z-scores นิยมนำามา

ใชใ้นการเปรียบเทยีบผลระหวา่งหอ้งปฏบิติัการเพราะเปน็ทีรู่จ้กั

และสามารถเข้าใจได้ง่าย แต่ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วม 

มีจำานวนน้อย ๆ การนำาสถิติแบบพารามิเตอร์มาใช้นั้นอาจ 

ไม่เหมาะสม เพราะสถิติแบบนี้จะใช้ได้กับผลการทดสอบท่ีมี 

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal distribution) 
และในกรณีท่ีพบค่าสุดต่าง การตัดค่าดังกล่าวออกหรือคงไว้ 
จะส่งผลต่อค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) นั้นอย่างสังเกตได้ และหากใช้ค่า  
consensus value เป็นค่ากำาหนดก็จะมีผลกระทบด้วยเช่นกัน
 โดยที่ Z  คือ z-scores

  x - X
 Z   = ----------
  s

  x  คอื ผลของแตล่ะหอ้งปฏบิตักิาร 
  X  คือ ค่ากำาหนด
  s  คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 การทดสอบโรบัสต์ (Robust test) เป็นทางเลือกที่ 
เหมาะสมในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการเมื่อ
จำานวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมีจำานวนน้อย เพราะในการ
คำานวณไม่จำาเป็นต้องสรุปว่าผลจากห้องปฏิบัติการทั้งหมดมี 
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบใด และไม่ต้องมีการตัดค่า 
สุดต่างทิ้ง โดยสถิติที่ใช้ คือ modified  z-scores ซึ่งนำาค่า
มัธยฐาน (median) และสถิติเชิงปรับแก้ท่ีเรียกว่า median  
absolute deviation (MAD) มาใช้ในการหาค่า z-scores           
แทนการใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 

การประเมินผล   ⎜x
i
 - μ̂⎜

 MZ   = -------------------
  
                   σ

โดยที่ MZ คือ Modifed z-scores
   คือ ผลการทดสอบของแต่ละห้องปฏิบัติการ
    คือ robust mean โดยการคำานวณแบบวนซำ้า 

(iterative) (downweighting procedure) 
   คือ robust standard deviation 
 MAD   คือ median absolute deviation 
   = median ⎟ xi - median ( xi )⎟
 Median คือ ค่ามัธยฐาน

การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง

ห้องปฏิบั ติการ โดยใช้ Modified z-scores

จันทรัตน์  วรสรรพวิทย์*

นวรัฐ  เทศพิทักษ์**

_____________________________________________________________________________________________________________________

*  นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

** นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

  MAD
         = ---------------
  0.6745

^

x
i

μ̂

σ̂
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สรร สาระ

คำานวณ

คำานวณหา

คำานวณค่า

คำานวณ
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 จากตารางที่ 1 ได้ค่า modified z-scores ของห้อง 

ปฏิบัติการที่ 10 มีค่าเท่ากับ -2.29  (2 <|z|< 3) ผลทดสอบ 

อยู่ในเกณฑ์น่าสงสัย ซึ่งหากคำานวณโดยใช้วิธีอื่นอาจไม่พบ 

ข้อมูลที่น่าสงสัยได้ เนื่องจากจำานวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมี

จำานวนน้อย ดังนั้นหากนำา modified z-scores มาใช้ประเมินผล 

การเปรยีบเทยีบผลการทดสอบระหวา่งหอ้งปฏบิตักิาร จะทำาให้

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่ามีค่าน้อย  การประยุกต์ใช้ 

modified z-scores มีหลายอย่าง เช่น การนำามาคำานวณ  

outlier ของผลการทดสอบ การนำามาใช้ในการควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม เป็นต้น

ตารางที่ 1 ผลของการคำานวณ modified z-scores จากตัวอย่าง

เอกสารอ้างอิง

Belli, M., et al.  Implementation  of  proficiency  testing  schemes  for  a  limited  number  of participants.  
Accreditation and Quality Assurance, February, 2007, Vol.12, p.391-398. 

Lauk, K.  Statistical methods for evaluation of data from interlaboratory comparisons with small number of  
participants. Tartu: University of Tartu, 2010, 46 p.

Miller JN and Miller JC.  Statistical and chemometrics for analytical chemistry.  4th ed. [n.p] : Henry Ling, 2000,  
p.174-175.
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Science สไตล์สนุก 

 Science สไตล์สนุก  ฉบับนี้มาพร้อมกับปัญหาชวนคิดชวนลองหาคำาตอบกันดูนะคะ  คำาถามมีอยู่ว่า  

“นักธุรกิจคนหนึ่งคิดแผนธุรกิจซื้อขายมะพร้าวขึ้นมา โดยคิดจะซื้อมะพร้าวในราคาโหลละ 5 เหรียญ และ 
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เกร็ดวิทย์

 ห้องปฏิบัติการอาจเป็นสถานที่ที่อาจมีอันตรายและเป็น
แหล่งแพร่สิ่งก่ออันตราย (Hazards) หลายชนิด เช่น สารเคมี สาร
ก่อมะเร็ง สารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ตลอดจน
สารทีท่ำาใหเ้กิดการกลายพนัธุ ์เปน็ตน้ ผูป้ฏบิตังิานในหอ้งปฏบิตักิาร 
จงึเปน็กลุม่เสีย่งกลุม่แรกทีต้่องสมัผสัสิง่กอ่อนัตรายดังกลา่ว มงีาน
วจิยัหลายเรือ่ง ระบวุา่หอ้งปฏบิตักิาร เปน็แหลง่แพรส่ิง่กอ่อนัตราย
และเชื้อโรคหลายชนิดสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ผู้ปฏิบัติงานในห้อง
ปฏิบัติการมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานอื่น ๆ 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนเป็นจำานวนมากในหลายประเภทต้ังแต่ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 
และห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ซึ่งการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
นอกจากความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุแล้วยังมีความเสี่ยงภัยจาก
สิ่งก่ออันตรายต่าง ๆ อีกด้วย
 สิ่งก่ออันตรายในห้องปฏิบัติการ 
 1. ส่ิงก่ออันตรายทางด้านกายภาพ (Physical                
hazard) ได้แก่
  1.1 ความร้อน โดยเฉพาะไฟ นอกจากจะทำาให้เกิด
แผลไฟไหม้ (Burn) อาจสร้างความเสียหายอย่างมาก สาเหตุ 
ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ตะเกียง ถังแก๊ส ไฟฟ้าลัดวงจร รวมท้ัง
การถกูนำา้ร้อน อาหารเลีย้งเชือ้ สารละลายทีเ่ดอืด หรอืกรด-ด่าง 
ทำาให้เกิดเป็นแผลนำ้าร้อนลวก (Scald)
  1.2 แสง เชน่ แสงอลุตราไวโอเลต แสงอนิฟราเรด และ 
แสงยวู ีอาจทำาใหต้าบอดไดห้ากมองดโูดยตรงนาน ๆ  หรอืถา้ผวิหนงั
ถูกแสงดังกล่าวนาน ๆ เป็นประจำาอาจทำาให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้
  1.3 เสียง เสียงดังที่เกินกว่า 85 เดซิเบล นาน  
1 ชั่วโมง อาจทำาให้เกิดอันตรายต่อประสาทหูได้ เช่น เสียงจาก
เครื่องมือห้องปฏิบัติการหรืออุปกรณ์บางชนิด เป็นต้น
  1.4 รังสี หากร่างกายได้รับรังสีจากเอ็กซเรย์ หรือ
สารกัมมันตภาพรังสีในปริมาณที่สูงมากพอ หรือสะสมไว้นาน ๆ 
กอ่ใหเ้กดิการกดไขกระดกูและเกดิ Aplastic anemia ทำาใหภ้าวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นมะเร็ง เป็นหมัน หรือเด็กในครรภ์พิการได้
 2. สิง่กอ่อันตรายที่เปน็สารเคม ี(Chemical hazard) 
ได้แก่

  2.1 สารเคมี สารพิษ 
มลพิษต่าง ๆ เช่น สารปรอทที่ทำา
อันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
ได้แก่ สมอง และไขสนัหลงั ทำาให้เสยี
การควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 
ของแขน ขา การพูด และยังทำาให้
ระบบประสาทรบัความรูสึ้กเสียไป เช่น 
การได้ยิน การมองเห็น สารตะก่ัว
ทำาให้เกิดอาการโลหิตจาง (Anaemia) มีอาการปวดตามข้อ 
กระดูกผุ และหักง่าย เกิดการปวดท้อง นำ้าหนักลด เบ่ืออาหาร
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก อาการพิษทางประสาท และสมอง ทำาให้
ทรงตัวไม่อยู่ เกิดอาการประสาทหลอน ซึมไม่รู้สึกตัว ชัก มือและ
เท้าตก เป็นอัมพาต สลบ และอาจตายได้ สารแคดเมียมทีก่่อให้เกดิ 
โรคปอดเรื้อรัง โรคไตอักเสบ เป็นต้น
  2.2 สารก่อมะเร็ง จากการศึกษาพบว่า สารพิษ     
ก๊าซอันตรายหลายชนิด จัดเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น สารประกอบ
กลุ่มไฮโดรคาร์บอน ยาฆ่าแมลงบางชนิด สารพิษบางชนิด            
จากสิ่งมีชีวิต เช่น สารพิษจากเชื้อรา ที่เรียกว่า อะฟลาท็อกซิน 
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับ เป็นต้น
  2.3 ส่ิงระคายเคอืง เช่น กรดและดา่ง มีฤทธิก์ดัเนือ้เยือ่ 
ผงซักฟอก สเปรย์บางชนิด เครื่องสำาอางบางชนิด ทำาให้เกิดการแพ้ได้
  2.4 ยารกัษาโรค เนือ่งจากยารกัษาโรคสว่นใหญ ่เปน็
สารประกอบทางเคมีบางชนิดมีผลโดยตรง บางชนิดมีผลโดยอ้อม
ตอ่ภาวะสขุภาพ เชน่ การรบัประทานแอสไพรนินานๆ หรอืปริมาณ
มาก ๆ  อาจทำาให้เกิดแผลในกระเพาะหรือกดไขกระดูกได้ ยาเตตร้า 
ไซคลินอาจทำาให้เกิดฟันเหลืองและมีผลต่อตับ ไต ยาคลอแรมฟินิคัล 
อาจทำาให้เกิด Aplastic anemia ยาเพนนิซิลิน และซัลโฟนาไมล์ 
อาจทำาให้เกิดภาวะการแพ้ยารุนแรงได้ เป็นต้น
 3. สิ่งที่ก่ออันตรายที่ เป็นชีวภาพ (Biological             
hazard) ได้แก่
  3.1 แบคทเีรยี มหีลายชนดิ ส่วนใหญ่ไม่ทำาให้เกดิโรค 
เรยีก Non-pathogenic bacteria บางชนดิเป็นสาเหตขุองการเกดิ
โรค เรียก Pathogenic bacteria เช่น Vibrio cholerae ก่อโรค 
อหิวาตกโรค Mycobacterium tuberculosis ก่อโรควณัโรค เป็นต้น 

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบั ติการ
บุษยา  รัตนสุภา*

อมรรัตน์  สุนทรพงศ์*

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
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 เชื้อแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งปกติไม่ทำาให้เกิดโรคในบุคคลทั่วไป แต่
อาจทำาให้เกิดโรคในบุคคลบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันตำ่า 
หรอืมโีรคเร้ือรังเรียก Opportunistic bacteria เช่น Haemophilus 
influenzaeชนิดไม่มีแคปซูล เป็นต้น นอกจากเช้ือแบคทีเรียแล้ว 
ยังมีเชื้อ Rickettsia, Chlamydia และ Mycoplasma
  3.2 ไวรสั มทีัง้ชนดิดเีอน็เอไวรสั และอารเ์อ็นเอไวรสั 
เชือ้ไวรสัทีก่อ่โรคสำาคญั ๆ  ในมนุษย์ ได้แก่ เช้ือไวรัสโปลโิอ เชือ้ไวรสั
ไข้หวดัใหญ ่เชือ้ไวรสัหดั เช้ือไวรัสตับอกัเสบ เช้ือไวรัสเอดส ์เปน็ตน้
  3.3 ราและยีสต์ เช่น เชื้อ Malassezia furfur, 
Cryptococcus neoformans และ Candida albicans เป็นตน้
  3.4 ปรสิต เช่น เชื้อมาลาเรีย พยาธิตัวกลม พยาธิ
ตัวแบน และพยาธิตัวตืด เป็นต้น
  3.5 แมลงและพชืบางชนดิ เชน่ หดิ เหา ไร เหบ็และ
เห็ด มีพิษบางชนิด เป็นต้น
 อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ
 อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเป็นสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน 
โดยไม่ได้วางแผนไว้หรือไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น เช่น
 1. ไฟไหม้ เนื่องจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนั้น 
บางคร้ังจะต้องใช้ตะเกียงก๊าซด้วย การใช้ตะเกียงก๊าซนั้น 
หากเปลวไฟอยู่ใกล้กับสารที่ติดไฟง่ายหรือสารที่มีจุดวาบไฟตำ่า 
โอกาสที่จะเกิดไฟก็ยิ่งมากขึ้นด้วย จึงต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวังและไม่ให้สารที่ติดไฟง่ายอยู่ใกล้ไฟ 
 2. แก้วบาด เน่ืองจากอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
สว่นใหญเ่ปน็อปุกรณจ์ำาพวกเคร่ืองแกว้ ซึง่แตกได้ง่าย ถา้อปุกรณ์
เหล่านี้แตกผู้ปฏิบัติงานอาจถูกแก้วบาดได้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์เครื่องแก้วแตกหรือหัก หากพบควรรีบ
เก็บกวาดโดยเร็วเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น 
 3. สารเคมถีกูผวิหนงั สารเคมทีกุชนดิมอีนัตรายมากน้อย 
แตกต่างกัน บางชนิดมีฤทธิ์กัดกร่อนต่อสิ่งของและเนื้อเยื่อเป็น
อันตรายต่อผิวหนัง บางชนิดให้ไอระเหยเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ 
บางชนดิไวไฟเป็นพิษหรอืระเบดิได้ บางชนดิสามารถซมึผ่านเข้าไป
ในผิวหนังทำาให้เกิดอันตรายได้มากมายผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ควรให้

สารเคมีถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า ถ้าทราบว่าถูกสารเคมี ไม่ว่าจะเป็น
ชนิดใดก็ตามจะต้องรีบล้างบริเวณนั้น ด้วยนำ้ามากๆ ทันที เพื่อ 
ไม่ให้สารเคมมีโีอกาสทำาลายเซลล์ผวิหนงัหรอืซมึเข้าไปในผวิหนังได้
 4. สารเคมีเข้าตา ขณะปฏิบัติงานหากก้มหรือมองใกล้ 
เกินไป อาจทำาให้ไอของสาร เข้าตาหรือสารกระเด็นถูกตาได้ 
 5. การสดูไอหรอืกา๊ซพษิ เมือ่สดูไอของสารเคมหีรือกา๊ซ
พษิ ซึง่อาจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานหรอืสารทีใ่ชใ้นการทดลอง
กต็าม ปกตจิะมอีาการตา่ง ๆ  เกดิข้ึน เช่น วงิเวยีน คลืน่ไส ้หายใจ
ขัด ปวดศีรษะ เป็นต้น ซึ่งแล้วแต่พิษของสารเคมีนั้น ๆ หากไอ
นั้นกัดเนื้อเยื่อก็จะทำาให้ระคายต่อระบบหายใจด้วย 
 6. การกลืนกินสารเคมี เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่าง            
ผูป้ฏบิตังิานใชป้ากดดู สารเคมอีาจพุง่เขา้ปากได ้หากสารเคมนีัน้
เปน็สารพษิกย็อ่มจะเกดิอนัตรายตอ่ผูป้ฏบิตังิาน ควรใชอ้ปุกรณ์
สำาหรับช่วยในการดูดสารเคมี 
 อันตรายในห้องปฏบิติัการเม่ือเกดิข้ึนแลว้จะกอ่ให้เกดิความ
เสียหายตามมามากมาย บางครั้งเป็นความเสียหายร้ายแรงถึง 
เสยีชวีติ อาคารบา้นเรอืนพงัทลาย สญูเสยีเครือ่งจกัร อุปกรณ ์และ
สิ่งแวดล้อมถูกทำาลาย นอกจากนี้แล้ว ยังมีความเสียหายที่มอง 
ไม่เห็นในทันที ได้แก่ การสูญเสียเวลาในการทำางาน เน่ืองจาก 
ไม่สามารถทำางานได้ ต้องเสยีเวลาฝกึหัดผูอ่ื้นให้ทำาหนา้ทีแ่ทน เสีย
เวลาในการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุ เสียค่าใช้จ่ายซ่อมแซม
อาคารและเครื่องมือ อุปกรณ์ สูญเสียลูกค้า เสียภาพพจน์และ 
ชื่อเสียง และอื่น ๆ อีกมาก ดังนั้น ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จึงเป็นมูลค่ามหาศาลและควรหาทางป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีก  
การทำางานไม่วา่จะเปน็เรือ่งใด ณ สถานทีใ่ด ๆ  ยอ่มอาจมอีนัตราย
เกิดข้ึนได้เสมอ แต่ถ้ามีมาตรการความปลอดภัยที่บังคับใช้อย่าง
จริงจัง อันตรายจะมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยมากและจะไม่ร้ายแรง แต่
การเกิดอันตรายมักเกิดขึ้นเมื่อการเลือกและตัดสินใจทำาส่ิงใด 
สิง่หนึง่ผดิพลาดไป หรอืผูป้ฏบิติังานขาดความเอาใจใสใ่นงานทีท่ำา
หรอืละเลยเรือ่งความปลอดภยั ดงันัน้กอ่นจะทำาการใด ๆ  จึงจำาเป็น
ตอ้งศกึษาหาขอ้มลูของงานทีจ่ะทำาทัง้หมด เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
และการป้องกันอันตรายและต้องทำางานด้วยความระมัดระวัง 
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ตารางที่ 1 :  หน่วยพื้นฐานในระบบเอสไอ (SI Base Units)

เชิงปริมาณ (QUANTITY) หน่วยพื้นฐาน (BASE UNIT) สัญลักษณ์ (SYMBOL)

ความยาว (length) เมตร (meter) m

มวล (mass) กิโลกรัม (kilogram) kg

เวลา (time) วินาที (second) s

กระแสไฟฟ้า (electric current) แอมแปร์ (ampere) A

อุณหภูมิ (thermodynamic temperature) เคลวิน (kelvin) K

ปริมาณสาร (amount of substance) โมล (mole) mol

ความเข้มของการส่องสว่าง (luminous intensity) แคนเดลา (candela) cd

คำาสำาคัญ SI Unit  ระบบเอสไอ
 ระบบการวัดทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือระบบหน่วยพื้นฐาน SI ซึ่งเป็นระบบ
การวัดแบบเมตริก “SI” ย่อมาจากคำาว่า “The International 
System of Units” ซึ่งมีความสำาคัญอย่างมากต่อระบบการวัด
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีปจัจุบนั พบวา่ระบบการวดัแบบ
เมตริก “SI” เป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศท่ัวโลก   
ดงันัน้หนว่ยงาน The American Nation Institute of Standards 
and Technology (NIST) จึงได้จัดทำาหนังสือ “Guide for the 
use of the Inter-national System Units (SI)” ซึ่งเป็นคู่มือ
แนะนำาการใช้ระบบหน่วย SI อย่างถูกต้องและเป็นสากล
 เพือ่เปน็การส่งเสริมการใชร้ะบบหน่วยพืน้ฐาน SI ไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง เราจำาเป็นต้องเรียนรู้กฎ กติกา และรูปแบบของการใช้
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ (SI Derived Units) และคำานำาหน้าหน่วย
ในระบบเอสไอ (SI Prefixes) ที่จะใช้ร่วมกับหน่วยพื้นฐานใน
ระบบเอสไอ (SI Base Units) รวมทั้งการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ   
ของหน่วยในระบบการวดั ซึง่ในบทความนีจ้ะอธบิายความหมาย
ของหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยวัดระบบเอสไอ (SI) ประกอบด้วย
 1. หน่วยพื้นฐานในระบบเอสไอ (SI Base Units) เป็น
หน่วยการวัดพื้นฐานของหน่วยวัดอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งสามารถ        
สอบกลับได้ (Traceability) หน่วยพื้นฐานทั้ง 7 หน่วย ดังแสดง
ในตารางที่ 1

 2. หน่วยอนุพันธ์เอสไอ (SI Derived Units) หน่วย
อนุพันธ์เกิดจากการพิสูจน์ทางพีชคณิตระหว่างหน่วยพื้นฐาน
หรือระหว่างหน่วยอนุพันธ์ ดังแสดงในตารางที่ 2 

 3. คำานำาหน้าหน่วยในระบบเอสไอ (SI Prefixes) คือ 

สัญลักษณ์ท่ีถูกนำามาวางไว้หน้าหน่วย มีจุดประสงค์เพื่อให้                

การแสดงปริมาณมีความกะทัดรัดมากขึ้น สัญลักษณ์เหล่านี้ 

จะเข้าไปคู่กับหน่วย  จึงมีผล

เท่ากับการเพิ่มหรือลดขนาด

ของหน่วยดังแสดงใน

ตารางที่ 3

การใช้หน่วยวัดระบบเอสไอ

(SI Unit) อย่างถูกต้อง
สุกัลยา  พลเดช*

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ
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ตารางที่ 2 : หน่วยอนุพันธ์เอสไอ (SI Derived Units) 

เชิงปริมาณอนุพันธ์ (DERIVED QUANTITY) หน่วยอนุพันธ์ (DERIVED UNIT) สัญลักษณ์ (SYMBOL)

พื้นที่ (area) ตารางเมตร (square meter) m2

ปริมาตร (Volume) ลูกบาศก์เมตร (cubic meter) m3

อัตราเร็ว, ความเร็ว (speed, velocity) เมตรต่อวินาที (meter per second) m·s-1

ความเร่ง (acceleration)
เมตรต่อวินาทีกำาลังสอง 

(meter per second squared)
m·s-2

ความหนาแน่นกระแส (current density)
แอมแปร์ต่อลูกบาศก์เมตร 

(ampere per cubic meter)
A·m-3

ความแรงสนามไฟฟ้า (electric field strength) โวลต์ต่อเมตร (volt per meter) V·m-1

การซึมผ่านได้ (permeability) เฮนรีต่อเมตร (henry per meter) H·m-1

ความเข้มข้นเชิงปริมาณสาร 
(amount-of-substance concentration)

โมลต่อลูกบาศก์เมตร
(mole per cubic meter)

mol·m-3

ตารางที่ 3  คำานำาหน้าหน่วยในระบบเอสไอ (SI Prefixes)

ตัวประกอบ 
(FACTOR)

ชื่อคำานำาหน้าหน่วย 
(PREFIX NAME)

สัญลักษณ ์
(SYMBOL)

ตัวประกอบ 
(FACTOR)

ชื่อคำานำาหน้าหน่วย 
(PREFIX NAME)

สัญลักษณ ์
(SYMBOL)

101 เดคะ (deka) da 10-1 เดซิ (deci) d

102 เฮกโต (hecto) h 10-2 เซนติ (centi) c

103 กิโล (kilo) k 10-3 มิลลิ (milli) m

106 เมกะ (mega) M 10-6 ไมโคร (micro) µ

109 กิกะ (giga) G 10-9 นาโน (nano) n

1012 เทระ (tera) T 10-12 พิโก (pico) P

1015 เพตะ (peta) P 10-15 เฟมโต (femto) f

1018 เอกซะ (exa) E 10-18 อัตโต (atto) a

1021 เซตตะ (zetta) Z 10-21 เซปโต (zepto) z

1024 ยอตตะ (yotta) Y 10-24 ยอกโต (yocto) y

 สำาหรับขอ้แนะนำาเพือ่ใหผู้อ่้านสามารถใชร้ปูแบบและวธิกีาร 

เขียนของหน่วยวัดระบบเอสไอ (SI units) ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

สากล ขอเสนอตัวอย่างการใช้ที่ไม่ถูกต้องซึ่งพบเห็นบ่อย ๆ  ดังนี้

 1. สญัลกัษณข์องหนว่ยจะตอ้งเขยีนดว้ยตวัพมิพเ์ลก็ตวัตรง 

ตัวอย่าง ความยาว มีหน่วยเป็นเมตร (meter) ใช้สัญลักษณ์ m

  มวล มหีนว่ยเปน็กโิลกรมั (kilogram) ใชส้ญัลกัษณ ์kg

  เวลา มีหน่วยเป็นวินาที (second) ใช้สัญลักษณ์ s

  ปรมิาณสาร มีหนว่ยเปน็โมล (mole) ใช้สัญลักษณ ์mol

ยกเว้นสัญลักษณ์ที่ย่อมาจากชื่อบุคคล ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอย่าง กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Ampere)  

ใช้สัญลักษณ์ A

  อุณหภูมิ มีหน่วยเป็นเคลวิน (kelvin) ใช้สัญลักษณ์ K
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  ความดัน มีหน่วยเป็นปาสคาล (Pascal) ใช้สัญลักษณ์ Pa
  ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (Volt) ใช้สัญลักษณ์ V
และข้อยกเว้นอีกหน่วย คือ ลิตร ใช้ L เพื่อไม่ให้สับสนกับเลข 
“1” หรือตัวไอ “I”
 2. กรณีเขียนหน่วยเป็นภาษาอังกฤษสัญลักษณ์ของ
หน่วยจะมีรูปเป็นเอกพจน์เสมอ
ตัวอย่าง การเขียนที่ถูกต้อง l  =  75  cm  
  การเขียนที่ไม่ถูกต้อง l  =  75  cms
 3. สัญลักษณ์หน่วยจะถือว่ามีความหมายเชิงคณิตศาสตร ์
ไมใ่ชต่วัยอ่ จงึไมล่งทา้ยด้วยเครือ่งหมายมหพัภาค (.) ยกเวน้กรณี
ที่สัญลักษณ์หน่วยนั้นลงท้ายประโยคในการเขียนภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง การเขียนที่ถูกต้อง 20 mm, 10 kg, 75 cm
  การเขียนที่ไม่ถูกต้อง 20 mm., 10 kg., 75 cm.
 4. สัญลักษณ์ของหน่วยที่ได้มาจากการคูณกันของ
หน่วยสองหน่วยจะเชื่อมกันด้วยจุดกลาง (ไม่ใช่จุดล่าง) หรือ             
เว้นวรรคโดยไม่แยกบรรทัด
ตัวอย่าง N.m  หรือ  N m
 5. สัญลักษณ์ของหน่วยที่ได้มาจากการหารกันจะ 
เช่ือมกันด้วยเครื่องหมายทับ (/) หรือยกกำาลังด้วยเลขติดลบ  
โดยให้ใช้เครื่องหมายทับได้เพียงครั้งเดียว
ตัวอย่าง การเขียนที่ถูกต้อง m/s2 หรือ m×s-2  
  การเขียนที่ไม่ถูกต้อง m/s/s
 6. ไม่ควรนำาสัญลักษณ์ของหน่วยและชื่อของหน่วย           
มาเขียนรวมกัน และไม่มีการดำาเนินการทางคณิตศาสตร์ กับชื่อ
ของหน่วย
ตัวอย่าง การเขียนที่ถูกต้อง C/kg หรือ C.kg-1 หรือ                        
coulomb per kilogram 
  การเขียนที่ ไม่ถูกต้อง coulomb/kg หรือ 
coulomb·kg-1 หรือ C per kg-1 
 7. ไม่ควรใช้คำาย่อต่าง ๆ แทนสัญลักษณ์ของหน่วย 
หรือชื่อหน่วย

ตัวอย่าง ไม่ควรใช้ sec แทน s  หรือ second
  ไม่ควรใช้ mps แทน  m/s 
  ไม่ควรใช้ mins แทน  min หรือ minutes
  ไม่ควรใช้ lit แทน  L หรือ liter
 8. การเขียนสัญลักษณ์หน่วยเป็นภาษาอังกฤษ ต้อง              
ไม่เขียนหน่วยเป็นพหูพจน์
ตัวอย่าง henries ซึ่งเป็นพหูพจน์ของ  henry
 9. การเขียนคำานำาหน้าหน่วยต้องไม่มีช่องว่างระหว่าง
สัญลักษณ์ของหน่วย 
ตัวอย่าง เซนติเมตร เป็น cm ไม่ใช่ c m
 10. สญัลกัษณข์องคำานำาหนา้หนว่ยทกุคำาทีม่ากกวา่ 103 
(kilo) จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
ตัวอย่าง 106  เมกกะ (mega) ใช้สัญลักษณ์ M
  109  จิกะ    (giga)   ใช้สัญลักษณ์ G
 11. ไม่ใช้คำานำาหน้าหน่วยรวมกัน เช่น การใช้คำานำาหน้า
หน่วยในของ kg จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ gram (g)
ตัวอย่าง การเขียนที่ถูกต้อง 10-6 kg = 1 mg (1 milligram)        
  การเขียนที่ไม่ถูกต้อง 10-6 kg = 1 mkg (1 micro-
kilogram)  
 12. ต้องไม่เขียนคำานำาหน้าหน่วยโดยลำาพัง
ตัวอย่าง ต้องเขียน 109/m3 ไม่ใช่ G/m3  
  ต้องเขียน 5 ×106/m ไม่ใช่ 5 M/m3 (the number 
density of Pb atoms)
 ความรูจ้ากบทความนีช้ว่ยใหท้า่นเขา้ใจวธิกีาร กฎ กตกิา 
และรูปแบบการใช้หน่วยต่าง ๆ ในระบบหน่วย SI ได้อย่างถูก
ตอ้งทีเ่ปน็ไปตามมาตรฐานสากล เปน็การสง่เสรมิหลกัการเขยีน
ผลงานทางวิจัยหรือวิชาการที่เป็นรูปแบบเดียวกันได้ถูกต้อง
สมบูรณ์
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    ถั่วงอก คือต้นอ่อน 
ระยะเริ่มงอกของเมล็ด  
แต่คนส่วนใหญ่มักนึกถึง
เมล็ดของถั่ ว เขียวงอก  

คนไทยคุ้นเคยกับถั่วงอกจากถั่วเขียวมาช้านาน เมื่อกระแสเรื่อง
สุขภาพกำาลังเป็นที่สนใจ ทำาให้มีการนำาเมล็ดพืชหลายชนิดมา
เพาะเป็นต้นอ่อน ทำาให้ในปัจจุบันถั่วงอกและเมล็ดงอกที่เพาะ
ขายเป็นการค้ามีหลายชนิด เช่น
 ถัว่งอก เพาะจากถัว่เขยีวเมลด็เขยีวและเมลด็ดำา ใชเ้วลา
เพาะประมาณ 3 วัน มีรสกรอบ มีวิตามิน และเกลือแร่สูง
 ถั่วงอกหัวโต หรือ ถั่วเหลืองงอก ใช้เวลาเพาะนานวัน
กว่าถั่วงอก มีกลิ่นถั่วและเนื้อกระด้างกว่าถั่วงอก หัวแข็งแต่มัน 
มีโปรตีนและไขมันสูง
 โต้วเหมี่ยว เพาะจากเมล็ดถั่วลันเตา หวานกรอบ                   
รสเหมือนถั่วลันเตา ใช้เวลาเพาะประมาณ 10 วันก็ได้ต้นอ่อนที่
เก็บกินได้ มีวิตามินบี และวิตามินซีสูง
 ไควาเระ เพาะจากเมล็ดหัวไชเท้า รสกรอบ หวานซ่า                                 
เล็กน้อย มีวิตามินเอ วิตามินซี และโปแตสเซียมสูง 
 อัลฟาลฟา (Alfalfa) เพาะจากถั่วลันเตาชนิดหนึ่ง  
นิยมใช้เป็นผักสลัด มีโปรตีนและวิตามินบีสูง
 ถั่วแดงงอก เพาะจากถั่วแดง หรือ adzuki beans  
เพาะง่ายเหมือนถั่วเขียวงอก มีหัวโต ช่วยให้กรอบมัน 
 ถั่วลิสงงอก กรอบอร่อย มีรสมัน ถั่วลิสงเพาะยากกว่า 
ถั่วอื่น ๆ เพราะขึ้นราได้ง่าย ดังนั้นถึงแม้จะอร่อยมาก แต่กลับ 
มีคนเพาะขายกันน้อย พบมากในภาคใต้
 ถั่วดำางอก กรอบ มัน รสดี ไม่มีกลิ่นถั่ว
 งางอก เพาะจากเมล็ดงาได้ไม่ยาก รสกรอบ และ 
ขมเล็กน้อย มีโปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุสูง
 เมล็ดทานตะวันงอก เมล็ดเพาะได้ง่ายโดยแกะเปลือก
ออกก่อน มีกรดไขมันดีในปริมาณสูง
 ปัจจุบันในต่างประเทศยังนิยมนำาเมล็ดธัญพืชหลายชนิด
มาทำาเมล็ดงอก เช่น ข้าวสาลีงอก ข้าวโอ๊ตงอก ข้าวบาร์เลย์งอก 
ข้าวไรย์งอก ข้าวโพดงอก ฯลฯ ทำาให้ได้เมล็ดงอกที่หลากหลาย
มากขึ้น

 ถ่ัวงอกและเมล็ดงอกอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามิน  
คนเอเชียรับประทานถ่ัวงอกท้ังดิบและสุก จนกลายเป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมอาหารไปแล้ว มีหลักฐานทางโบราณคดียืนยัน
ว่า “คนจีน” เป็นชนชาติแรกท่ีรู้จักวิธีการเพาะถ่ัวงอกกินเป็น 
อาหารมาไม่น้อยกว่า 4,000 ปีแล้ว ซ่ึงในสมัยนั้นจะใช้เมล็ด 
ถ่ัวเหลืองในการเพาะ ทำาให้ถ่ัวงอกท่ีได้มีลักษณะหัวโต จึงนิยม
เรียกกันว่า “ถั่วงอกหัวโต” คนจีนโบราณใช้ถั่วเหลืองงอก 
เป็นแหล่งวิตามินซีในฤดูหนาวที่ผักและผลไม้หายาก แม้แต่
กะลาสีเรือก็กินถ่ัวงอกเพื่อช่วยป้องกันรักษาโรคลักปิดลักเปิด 
ส่วนโปรตีนในถั่วงอกจะมีมากกว่าถั่วธรรมดาเล็กน้อย นอกจาก
นั้น ในถั่วงอกยังมีวิตามิน บี 12 ซึ่งจำาเป็นสำาหรับการซ่อมแซม
เซลล์ มีธาตุเหล็กและเลซิตินช่วยบำารุงสมองและระบบประสาท 
ถัว่งอกเป็นอาหารทีย่่อยง่าย มเีส้นใยสงู เนือ่งจากในกระบวนการ
งอกของเมล็ดถั่วโปรตีนจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโน แป้งเป็น
คาร์โบไฮเดรตหรือกลูโคส และไขมันกลายเป็นกรดไขมัน ทำาให้
ร่างกายสามารถย่อยเพื่อนำาไปใช้ได้อย่างง่ายดาย จึงช่วยเร่ือง
ระบบการย่อยอาหาร ไม่ต้องทำางานหนกัเหมอืนกบัการกนิเนือ้สัตว์ 
ช่วยให้การขับถ่ายดี ช่วยดูดซับของเสียออกจากร่างกาย 
เมื่อระบบร่างกายไม่ต้องทำางานหนัก ร่างกายจึงเส่ือมช้า 
ทั้งยังให้พลังงานตำ่า ปราศจากไขมัน ไม่เพียงเท่านั้นในถั่วงอก 
ยังมีสารออซินัน (Auxinon) ซึ่งเป ็นสารต ้านความแก่  
คนท่ีกินถ่ัวงอกเป็นประจำาจึงยังคงความหนุ่มสาวได้ยาวนาน 
ไม่แก่เกินวัย และเหมาะที่จะใช้เป็นอาหารสำาหรับคนท่ีต้องการ
ลดนำา้หนกั นกัโภชนาการจงึยกให้ถัว่งอกเป็นสดุยอดอาหารเพือ่
สุขภาพอีกอย่างหนึ่ง
• อันตรายในถั่วงอกและต้นถั่วงอก
 แมว้า่ถ่ัวงอกและเมลด็งอกจะมากคณุคา่แตก็่ยงัมอีนัตราย
แอบแฝงอยู่ อันตรายจากพืชเหล่านี้มีได้ 3 ทาง คือ มาจาก              
ตัวมันเองท่ีมีสารมีสารพิษพวกท่ีเรียกว่าไฟเตต ซ่ึงเมื่อกินเข้าไป
จะไปจบัแรธ่าตบุางชนดิทีอ่ยูใ่นอาหาร ทำาใหร้า่งกายไมส่ามารถ
ดูดซึมแร่ธาตุเหล่านั้นเข้าร่างกาย ส่งผลให้เป็นโรคขาดแร่ธาตุ 
สารพิษเหล่านี้สามารถทำาลายได้โดยการต้ม จึงควรรับประทาน
ถ่ัวงอกสกุดกีวา่ถ่ัวงอกดบิ หากจะรบัประทานดบิกไ็มค่วรบรโิภค
ปริมาณมาก

ถั่วงอกปลอดเชื้อโรค

สุพรรณี  เทพอรุณรัตน์ *

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ  โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เกร็ดวิทย์
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อะไร เชื้อแบคทีเรียอีโคไลจะแพร่สู่คนได้จากการรับ
ประทานอาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีม่เีชือ้แบคทเีรยีชนดินี้
ปนเป้ือนอยู ่ซึง่เชือ้ชนดินีม้กัจะปนเป้ือนมากบัอาหาร 
นำา้ หรอื มอืของผูป้ระกอบอาหาร จะพบอาการตัง้แต่
เริ่มท้องร่วงเล็กน้อย จนกระทั่งเกิดภาวะลำาไส้อักเสบ
และมีอาการเลือดออกไม่หยุด เกิดอาการปวดท้อง
อย่างรุนแรงและพบเลือดปนกับอุจจาระ เชื้ออีโคไล              
ที่ทำาให้เกิดโรคที่พบในถั่วงอกและต้นถั่วอ่อนได้แก่                
อี. โคไล O157 : H7 และ O104

 - ลิสทีเรีย  (Listeria) 
   ลิสทีเรีย อาจทำาให้เกิดการติดเชื้อที่ร้ายแรงและ

อนัตรายถงึชวีติไดใ้นเดก็เลก็ คนออ่นแอ หรอืผูส้งูอาย ุ
และผู้ท่ีมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ แม้ว่าบุคคลที่มี
สขุภาพดกีอ็าจเจบ็ปว่ยได ้เชน่ ไขส้งู ปวดศรีษะรุนแรง 
คลื่นไส้ ปวดท้องและท้องเสีย การติดเชื้อ ลิสทีเรีย 
สามารถทำาให้เกิดการแท้งบุตรในสตรีตั้งครรภ์                
โดยเฉพาะ ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส (Listeria             
monocytogenes) เป็นแบคทีเรียท่ีไม่เพียงแต่รอด
ชีวิตได้ที่อุณหภูมิแช่แข็งและอุณหภูมิสูง มันยังสามารถ 
เติบโตภายใต้ความเย็นระดับตู้เย็น ค่อนข้างทนต่อ
คลอรีนและระดับเกลือสูง ไนไตรท์ และกรดมันยัง
สามารถเจริญเติบโตได้ในผลิตภัณฑ์บรรจุสูญญากาศ

• ถั่วงอกปนเปื้อนกับเชื้อโรคได้อย่างไร
 ถ่ัวงอกและเมล็ดงอกมีโอกาสปนเป้ือนกับเช้ือโรคต่าง ๆ 
ได้หลายทาง ดังนี้ 
 -  เมลด็พชื มกัจะมกีารปนเป้ือนกบัเช้ือจลุนิทรยีท์ีอ่ยูใ่น

ดนิและมลูสตัวท์ีใ่ชเ้ปน็ปุย๋ ดงันัน้เมือ่นำาเมลด็มาเพาะ
โดยทีไ่มม่กีารกำาจดัเชือ้ทีต่ดิมากบัเมลด็พชือยา่งเพยีงพอ 
ก็ทำาให้เชื้อแพร่กระจายมาสู่ถั่วงอกและต้นอ่อนได้ 
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการปนเปื้อนเชื้อโรค แต่มักจะมี
ปรมิาณเชือ้โรคไมม่าก ทำาใหบ้างครัง้ในการตรวจสอบหา
เชือ้อาจจะไมพ่บ ทัง้นีข้ึน้กบัโปรแกรมการตรวจสอบทีใ่ช้

 -  วิธีการเพาะเมล็ดงอก และอุปกรณ์ที่ใช้เพาะ การ
เพาะถัว่งอกมไีด้หลายวธิแีละใช้วสัดเุพาะหลากหลาย 
มีทั้งที่ใช้กระสอบป่าน พลาสติก ทราย แกลบ และ
อื่น ๆ ถ้าไม่มีการดูแลการเพาะที่สะอาดเพียงพอ 
ก็จะเป็นแหล่งที่ทำาให้มีการปนเปื้อนเชื้อจากสิ่งแวดล้อม 
หรือหากมีการใช้ซำ้าก็อาจปนเปื ้อนจากการเพาะ
ถั่วงอกครั้งก่อนได้เช่นกัน นอกจากนี้ นำ้าที่ใช้ใน 
การเพาะก็มีความสำาคัญมากเช่นกัน เพราะต้องมี 
การรดนำ้า หรือให้ความชื้นตลอดเวลาถ้านำ้าไม่สะอาด 

 อันตรายต่อมาคือ สารเคมีที่เป็นพิษ 
ถั่วงอกส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาดอาจ 
มีการใช้สารเคมี เช่น สารฟอกขาว สารทำาให้
ถ่ัวงอกอวบอว้น สารเรง่ความสด ซึง่สารเหลา่นี้
อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย หากกินเข้าไป
อาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร 
ระบบหายใจ ระบบประสาท และอาจทำาให้             
เสียชีวิตได้ ดังน้ันจึงไม่ควรเลือกถั่วงอกที่มี 
สีขาวผิดปกติ หลีกเลี่ยงถั่วงอกที่มีสีคลำ้า 
นอกจากน้ีก่อนบริโภคถัว่งอกควรทำาใหส้กุเสยี
ก่อนเพราะสารไฮโดรซัลไฟต์ที่ใช้ฟอกสีที่อาจมีอยู่ในถ่ัวงอก 
จะถูกทำาลายดว้ยความรอ้น ซึง่จะปลอดภยักวา่การนำาถัว่งอกดบิ
มารับประทานสด ๆ
 อันตรายลำาดับสุดท้ายคือ จุลินทรีย์ที่ทำาให้เกิดโรค  
มรีายงานการระบาดของเชือ้โรคทีม่ต้ีนเหตุมาจากถัว่งอกดบิและ
เมล็ดงอก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1973 – 2005  ถึง 37 ครั้งในหลาย
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง โดยใน 2 ปี 
หลังมีผู้ป่วยกว่า 400 ราย การระบาดครั้งใหญ่สุดเกิดในญี่ปุ่น
เมื่อปี 2539 มีผู้ล้มป่วยกว่า 9,000 คน และเสียชีวิตถึง 11 คน 
ส่วนการระบาดในเยอรมันเมื่อปี 2554 ทำาให้มีผู้เสียชีวิตถึง 33 
คน และมีผู้ป่วยกว่า 3,100 คน แม้ในปัจจุบันก็ยังมีรายงาน 
การระบาดของเชื้อเนื่องมาจากเมล็ดงอกอยู่
• เชื้อโรคที่มักพบได้ในถั่วงอกและต้นอ่อน
 ถัว่งอกและเมลด็งอกดิบได้กลายเปน็แหลง่สำาคญัของโรค
ระบาดจากอาหารในหลายประเทศ มีการตรวจพบแบคทีเรียท่ี
ทำาให้เกิดโรคหลายชนิด แต่ที่พบบ่อยคือ ซาลโมเนลลา อี.โคไล 
และลิสทีเรีย
 - ซาลโมเนลลา (Salmonella)
   ปกตแิลว้ผู้ทีไ่ด้รบัเชือ้ซาลโมเนลลา จะมอีาการคลืน่ไส้

อาเจยีน ทอ้งเสยี มไีข ้และเกรง็ในชอ่งทอ้งในชว่ง 12-
72 ชั่วโมง นับจากรับประทานอาหารที่ปนเป้ือนเช้ือ 
มักพบเชื้อชนิดนี้ปนเปื้อนในอาหารประเภทไข่ดิบ 
ไอศกรีม อาหารที่มีส่วนผสมของมายองเนส ผักสด     
ผลไม้ หรือเห็ดที่ล้างไม่สะอาด และอาหารท่ีทำาจาก
เนื้อสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ ซึ่งปรุงแบบดิบ ๆ สุก ๆ

 - อี. โคไล  (E. coli)
   อี. โคไล หรือมีชื่อเต็ม ๆ ว่า Escherichia coli (เอส         

เชอริเชีย โคไล) เป็นแบคทีเรียในกลุ ่มโคลิฟอร์ม 
เป็นตัวชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในนำ้า มีอยู่ตาม
ธรรมชาติในลำาไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์ ปกติเชื้อ
เหล่านี้อาจพบในอุจจาระได้อยู่แล้วแม้จะไม่มีอาการ
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ปนเปื ้อนด้วยเชื้อโรคหรือสารพิษ เชื้อโรคจะเพิ่ม
ปริมาณอย่างมากในระหว่างการเพาะ ทำาให้ถ่ัวงอก
สกปรก มีการปนเปื ้อนเชื้อโรคและสารพิษ เป็น
อันตรายกับผู้บริโภค ในขั้นตอนนี้พบว่าเชื้อแบคทีเรีย
จะเพิ่มจำานวนมากที่สุด เน่ืองจากในการเพาะเมล็ด
ถั่วต่างๆ ต้องมีอุณหภูมิร้อนปานกลางและสภาพชื้น        
เพียงพอต้นถั่วจึงจะงอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็เหมาะ
สำาหรับการเติบโตของแบคทีเรียเช่นกัน 

 -  การขนส่งและจำาหน่าย การปนเปื้อนของเชื้อใน              
ขั้นตอนนี้มักจะมาจากการบรรจุซึ่งอาจปนเปื้อนจาก
สิ่งแวดล้อม ภาชนะบรรจุ และผู้สัมผัสกับอาหาร  
การขนส่งและจำาหน่ายก็ควรมีการให้ความเย็น  เพ่ือยับย้ัง 
การเพ่ิมจำานวนจุลนิทรยี ์ขัน้ตอนนีห้ากมกีารนำาระบบ
การผลติทีด่ ี(Good Manufacturing Product, GMP)  
มาใช้ควบคุมก็จะสามารถลดปัญหาลงได้

• กินถั่วงอกอย่างไรให้ปลอดภัย
 ถั่วงอกนั้นนับเป็นหนึ่งในผักดิบที่ผู้คนทั่วโลกนิยมกิน 
เนื่องจากหาได้ง่ายและมีราคาถูก โดยเฉพาะคนไทยเรา อาหาร
ไทยหลาย ๆ ชนิด ก็ต้องมีส่วนผสมของถั่วงอกเป็นเครื่องเคียง  
เช่น ผัดไทย และ ขนมจีน การหลีกเลี่ยงไม่กินถั่วงอกและเมล็ด
งอกโดยสิน้เชงิ คงเปน็ไปได้ยาก แต่เราจะทำาอยา่งไรใหก้นิถัว่งอก
ให้ปลอดภัยที่สุด มีข้อพึงปฎิบัติที่สามารถทำาได้ดังนี้
 •  เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกัน

และความต้านทานตำ่า ควรหลีกเลี่ยงการกินถั่วงอก
และเมล็ดงอกแบบดิบ ๆ

 •  ควรเลือกซื้อเฉพาะ ถั่วงอกดิบและเมล็ดงอกที่ 
ถูกแช่เย็น แม้จะไม่สามารถป้องการติดเชื้อได้ 
ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่อุณหภูมิท่ีตำ่าในห้องเย็น ก็จะ
สามารถช่วยลดการเจริญเติบโตของ เช้ือแบคทีเรีย 
และโอกาสติดเชื้อได้

 •  ต้องเกบ็รกัษาถ่ัวงอกและเมลด็งอกอย่างถูกวธิ ีสำาหรบั
เมล็ดงอกชนิดต่าง ๆ ให้เก็บทั้งถุงที่บรรจุ ใส่ในตู้เย็น
ช่องแช่ผัก โดยไม่ต้องล้าง จะล้างก็ต่อเมื่อนำามาปรุง
อาหาร ส่วนถั่วงอกชนิดต่าง ๆ ต้องล้างก่อนหนึ่งครั้ง 
คัดเอาถั่วงอกที่ไม่ดีออก เด็ดหางออก แล้วแช่ในนำ้า
ที่ผสมนำ้าส้มสายชูสักครู่ ถั่วงอกจะมีความสด กรอบ 
มากยิ่งขึ้น เอาขึ้นให้สะเด็ดนำ้า ถ้าเหลือให้เก็บใส่ 
ถุงพลาสติกที่เจาะรู เก็บไว้ในช่องผักได้เพียง 1-2 วัน 

 •  ไม่นำาถั่วงอกและเมล็ดงอก ที่เสียแล้ว หรือ กำาลัง              
จะเสีย กินดิบ ๆ 

 •  ไม่ใช้มือเปล่าจับถ่ัวงอกดิบต้นถ่ัวอ่อนโดยตรง เพราะ
เช้ือโรคจากถ่ัวงอกอาจติดมายังมือของคุณได้ด้วย 
การสมัผสั แมค้ณุจะไมไ่ดก้นิมนั แตห่ากมกีารเชด็ปาก 
ด้วยมือที่ปนเปื้อนเชื้อ ก็อาจจะได้รับเชื้อ หรือทำาให้ 
มีการติดต่อจากคนสู่ถั่วงอกและต้นอ่อน และจาก               
ต้นอ่อนไปยังอาหารอื่นได้

 •  การตม้ใหส้กุ หรอื ปรงุดว้ยความรอ้น เป็นวธิกีำาจดัเชือ้
ไดอ้ยา่งแนน่อนทีส่ดุ ดงันัน้ ในชว่งทีม่กีารแพรร่ะบาด
ของเชื้อ ควรหันมาปรุงถั่วงอกดิบ ให้สุกเสียก่อน                
รับประทาน

เอกสารอ้างอิง
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 ในโลกยุคปัจจุบัน มีการตระหนักและให้ความสำาคัญ         

กบัเรือ่งของมาตรฐานเพิม่มากขึน้ ดังน้ัน กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

(วศ.) โดย สำานักพัฒนาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร ์หอ้งปฏบิตักิาร 

(พศ.) ไดเ้ลง็เหน็ความสำาคัญของการรับรองบคุลากรทีม่มีาตรฐาน 

จงึไดด้ำาเนนิการพฒันาภารกจิการรับรองบคุลากรของสำานกัฯ ข้ึน 

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยดำาเนินการเปิดหน้างานใหม่ “งาน

รับรองบุคลากร” ด้วยโครงการนำาร่องในสาขาการควบคุมและ

จัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องสาขา

หนึ่ง ในข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วย

การประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคมุ ภายใต้

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

พ.ศ. 2551 และมแีผนทีจ่ะขยายการรบัรองบคุลากรในสาขาอ่ืน ๆ  

ต่อไปในอนาคต

 การรับรอง (Certification) หมายถึง การพิสูจน์                 

การรับรอง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือ บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับ

การรับรองว่าดำาเนินการได้ถกูต้อง (Attestation) โดยหนว่ยงาน

บุคคลที่สาม (Third – party) ซึ่งการรับรองระบบการจัดการใน

บางประเทศอาจเรียกว่า การจดทะเบียน (Registration)

 ISO/IEC 17024 : 2003 Conformity Assessment – 

General requirements for Bodies operating  

certification of persons คือ ข้อกำาหนดทั่วไปสำาหรับ 

หน่วยรับรองบุคลากร จัดทำาโดย คณะกรรมการด้านการตรวจ

สอบและรับรอง (ISO/CASCO/WG 30) เพื่อทำาให้ระบบการ

รับรองบุคลากรทั่วโลกมีความสอดคล้องกัน (Harmonization) 

เป็นที่ยอมรับในสากล โดยให้ความสำาคัญที่ความสามารถ           

(Competence-based) แทนการเน้นเรื่องคุณสมบัติ (Qualifi-

cation-based) ของบุคลากร  

 ในที่นี้คุณสมบัติ คือ การแสดงลักษณะส่วนบุคคล  

การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์การทำางาน ส่วน              

ความสามารถ (Competence) คือการแสดงความสามารถ                     

ในการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (skills) และ

ลักษณะส่วนบุคคลหรือทัศนคติส่วนบุคคลท่ีดี (personal                  

attributes)

 มาตรฐาน ISO/IEC 17024 ประกาศใชค้รัง้แรกในป ีค.ศ. 

2003 ประเทศไทยประกาศเป็น มอก. 17024-2547 โครงสร้าง

ของมาตรฐาน ISO/IEC 17024 มีทั้งหมด 6 หัวข้อใหญ่ คือ 

 • ข้อ 1 ขอบข่าย 

 • ข้อ 2 เอกสารอ้างอิง 

 •  ข้อ 3 บทนิยาม (ระบุไว้ 11 ข้อ คือ การอุทธรณ์ ผู้รับ

การประเมิน กระบวนการรับรอง สาขาการรับรอง 

ระบบการรับรอง ความสามารถ การร้องเรียน                     

การประเมินผล การสอบ ผู้สอบ และคุณสมบัติ) 

 •  ข้อ 4 ข้อกำาหนดสำาหรับหน่วยรับรอง (ระบุไว้ 8 ข้อ 

คือ หน่วยรับรอง โครงสร้างองค์กร การพัฒนาและ           

คงไวซ้ึง่สาขาการรบัรอง ระบบการจดัการ การรับจา้ง

เหมาช่วง บันทึก การรักษาความลับ และความ

ปลอดภัยของข้อมูลที่จำาเป็น) 

 •  ข้อ 5 ข้อกำาหนดสำาหรับบุคลากรท่ีถูกว่าจ้างหรืออยู่           

ใต้สัญญาของหน่วยรับรอง (ระบุไว้ 2 ข้อ คือ ทั่วไป 

และข้อกำาหนดสำาหรับผู้สอบ) 

 •  ข้อ 6 กระบวนการรับรอง (ระบุไว้ 6 ข้อ คือ การยื่น

ขอรับการรับรอง การตรวจประเมิน การตัดสินให้                 

การรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจประเมิน

ใหม่ การใช้ใบรับรองและเครื่องหมาย) 

 ท้ังนี้ พศ. วศ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง                

Importance of registration personnel (ISO/IEC 17024) 

ในวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 

กรุงเทพฯ โดยเชิญ Dr. Roy A. Swift Ph. D. ผู้เช่ียวชาญจาก 

American National Standards Institute : ANSI ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา เปน็วทิยากร เพือ่ใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการรับรองบุคลากร ช่วยให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้มีความรู้ 

พัฒนาคนเพื่อพัฒนางานรับรองบุคลากร

ของ พศ. สู่สากล
ชุติมา  วิไลพันธ์*

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เกร็ดวิทย์
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ความเข้าใจ ทราบถึงประโยชน์และความสำาคัญ ในการรับรอง

บคุลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 และสามารถดำาเนนิงาน

ด้านการรับรองบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เพื่อให้เห็นประโยชน์และความสำาคัญของการรับรอง

บุคลากรตามมาตรฐานสากล พศ.วศ.ได้เร่งสร้างความรู้   

ความเขา้ใจ ดา้นการรบัรองบคุลากร รวมทัง้สรา้งความตระหนกั

และส่งเสริมการรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 

เพ่ือให้เกิดการยอมรับร่วมในระดับสากล ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก

ภาคส่วน โดยจดัสมัมนา เรือ่ง การรบัรองบคุลากรตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17024 กับการยอมรับร่วมในสากล ณ พศ.วศ. เมื่อ           

วันที่ 14 ธันวาคม 2554  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย 

คณะกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คณะกรรมการรับรองความสามารถบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Board of Director) 

คณะอนกุรรมการรบัรองความสามารถบคุลากรดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Scheme committee) 

ในระบบ ISOIEC 17024 ของ วศ. และหน่วยงานที่

เก่ียวข้องต่าง ๆ รวมท้ังบุคลากรของ พศ. และ

บุคลากรภายใน วศ. โดยมีนายเอกนิติ  รมยานนท์  

ผู้อำานวยการกลุ่มวิชาการและประสานการรับรอง

ระบบงาน จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 การดำาเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 เป็นการ

สร้างความมั่นใจว่าบุคลากรท่ีได้รับการรับรองมีความสามารถ 

เปน็ไปตามขอ้กำาหนดของสาขาการรบัรองนัน้ ๆ  (Certification 

Scheme) สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

เทคโนโลยทีีพ่ฒันาอยา่งรวดเรว็ ตอบสนองความต้องการบคุลากร

ทีม่คีวามชำานาญเฉพาะดา้น (Specialization) หรอืสาขาวชิาชพี

เฉพาะท่ีมีเพิ่มมากข้ึน สร้างโอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนา

ตนเองสูต่ำาแหนง่งานทีก่า้วหนา้ขึน้ ตอบสนองตลาดแรงงานโลก 

(Global Job Market) สามารถทำาให้เกิดการยอมรับร่วมกัน 

(Mutual recognition) ในผลของการรับรองบุคลากร และ 

สง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนหรอืการแลกเปลีย่นบคุลากรในระดบัโลก 

(Global Exchange of Personnel) ได้ต่อไปในอนาคต

เกร็ดวิทย์
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อัญชลี  ลาวรรณ*

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานราชการท่ีมีเงิน 

งบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ เก็บเงินขึ้นระบบ 

GFMIS แล้วรัฐแบ่งครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดที่เก็บ

ได้คืนให้กับหน่วยงานนั้น ๆ เงินส่วนนั้นเรียกว่า เงินจัดสรร

เป็นสิ่งจูงใจ หน่วยงานก็นำามาใช้ภายใต้เง่ือนไข 2 กรณี  

คือ พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร วศ. ได้นำาเงินจัดสรรนี้             

มาใช้ในการพัฒนาคน ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

มหาราชันย์และส่งเสริมศาสนา ในปีนี้โครงการแบ่งการจัดเป็น 

2 ภาค ภาคแรกบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ และบรรยายธรรม ภาคสองจัดศึกษาดูงานตาม 

แนวทางโครงการหลวง โครงการตามแนวพระราชดำาริและ 

กจิกรรมทางศาสนา 4 คร้ัง โดยเริม่โครงการต้ังแต่เดือนมกราคม - 

มีนาคม 2555 ครั้งที่  1-2 จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย 

เดินทางโดยรถไฟปรบัอากาศเป็นทีส่นกุสนานมาก เพราะไม่เคย 

นัง่รถไฟนาน ๆ  และมีเพือ่นร่วมเดินทางมากมาย พอถงึเชยีงใหม่ 

ต่อด้วยรถตู้ปรับอากาศ ดูงานที่เชียงราย และได้ไปเยี่ยมชม 

พระตำาหนักดอยตุงที่ ต้ั งอยู ่บนเทือกเขาดอยนางนอนท่ี 

สวยงามมาก ๆ   ภายในตำาหนกัสร้างด้วยไม้สน และไม้ลงัใส่สนิค้า 

ที่การท่าเรือฯ คลองเตยทูลเกล้าถวายเป็นไม้เนื้ออ่อนที่สวยงาม 

โดยเฉพาะท้องพระโรงบนเพดานสลกัเป็นกลุม่ดาวต่าง ๆ  ล้อมรอบ 

ระบบสุริยะส่องแสงประกายระยิบระยับสวยงามมาก ซึ่ง 

ออกแบบโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีหรือที่พวกเราชาวไทย 

เรียกพระองค์ท่านว่า “สมเดจ็ย่า” เดนิดโูดยรอบแล้ว ประทบัใจ 

ในการดำาเนินชีวิตแบบเรียบง่ายของพระองค์ท่าน เดินชมสวน 

แม่ฟ้าหลวงตอนเย็นรู้สึกถึงลมหนาว ที่พัดมาเบา ๆ เย็นสบาย 

ดอกไม้ส่วนใหญ่เป็นดอกไม้เมืองหนาวปลูกอยู ่ตามเนินสูง 

ลดหลั่นหลากสีสันสวยงามมาก ช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นได้ไปถวาย

สงัฆทาน ท่ีวดัพระธาตดุอยตงุ องค์พระบรมธาตเุจดย์ี มอียู ่2 องค์  

เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุส่วนไหปลาร้าและพระธาตุย่อย

ได้บุญกันทั่วหน้าแล้วไปดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้าน 

การประกอบอาชีพของเกษตรกร ทำาให้ราษฎรมีความเป็นอยูด่ีขึ้น 

มีความมั่นคง มีความสุข เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

ทำาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปัญหายาเสพติดน้อยลงและ 

หมดไปในครั้งที่ 3 ดูงานที่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ หมู่บ้าน 

เศรษฐกจิพอเพยีง อยูด่ ีกนิด ีบ้านหาดแฮ่  อ.บุ่งคล้าเป็นหมูบ้่าน

ทีด่ำาเนนิการตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเน้นการพึง่พาตนเอง 

เป็นหมูบ้่านเลก็ ๆ  ทีอ่ดุมสมบรูณ์ตดิแม่นำา้ มกีองทนุหมูบ้่านและ

มีการบริหารจัดการท่ีดี มีความซ่ือสัตย์ จริงใจต่อกันจึงทำาให้ 

บ้านหาดแฮ่ เป็นหมู่บ้านอยู่ในระดับ กินดี อยู่ดี การเป็นอยู่ของ 

ชาวบ้านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่วุ ่นวาย ทำางานอยู ่กับบ้าน 

นัง่จกัสาน  ทำาไม้กวาด เลีย้งดลูกูหลานไปด้วย พอใจในสิง่ทีเ่ป็นอยู่ 

เขามีความสุขจริง ๆ วันต่อมาได้ไปถวายสังฆทานวัดภูทอก

โครงการส่งเสริมการปฏิบั ติงานตามรอย

เบื้องพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา                

มหาราชันย์และส่งเสริมศาสนา

DSS.News

_____________________________________________________________________________________________________________________

*เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำานาญงาน สำานักงานเลขานุการกรม
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หลวงปู่แยง สุขกาโม เจ้าอาวาสให้ความเมตตาเทศน์อบรม

สั่งสอน รุ ่งขึ้นอีกวันถวายสังฆทานวัดป่าภูกระแต ครูบา 

ท่านเทศน์เรื่องบาป บุญ ผลของกรรมว่ามีจริง บางคนก็นั่ง

สมาธิฟัง บางคนก็นั่งพนมมือ ทุกคนมีความสุขใบหน้าสดใส

แช่มชื่นเบิกบานในธรรม ครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้ายดูงานที่จังหวัด

พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ ที่บริษัทเพชรบูรณ์ อินโนเวชั่น จำากัด 

เป็นบริษัทฯ ที่จำาหน่ายและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

ทุกชนิดด้วยการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาคเพื่อยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น การผลิตข้าวกล้องโอไรซ์ เป็นการ

ผลิตข้าวกล้องที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญา

ไทยถือเป็นนวัตกรรมกระบวนการถนอมคุณค่าของข้าวเพื่อ 

การบริโภคโดยแท้ ดูงานการดำาเนินงานที่อุทยานแห่งชาติ 

ภูหินร่องกล้าเป็นอุทยานท่ีมีท้ังประวัติศาสตร์ และปรากฏการณ ์

ธรรมชาตอิยูด้่วยกนั  ดกูารดำาเนนิงานโครงการพฒันาอตุสาหกรรม 

การเกษตรเขาค้อมีการผลิตอาหารกระป๋องสำาเร็จรูปเพื่อนำา 

ผลผลิตของเกษตรกรมาแปรรูปเก็บไว้ได้นาน การถนอมอาหาร 

โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อบแห้ง การปลูกพืชผักผลไม  ้

โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ศึกษาดูงานการดำาเนินงานที่อุทยาน

แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และไปถวายสังฆทานวัดป่าไชยชุมพล

พระอาจารย์ให้พวกเรานั่งสมาธิในช่วงเวลาพอประมาณเพื่อ

เป็นการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ทหารท่ีสู้รบและตายใน

สมรภูมิภูหินร่องกล้า 

 การดูงานสี่ครั้งจะเกิดข้ึนไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ

ร่วมใจจากพวกเราชาว วศ. รวมถึงความกรุณาจากผู้บริหารท่ี

อนุมัติโครงการ การดูงานครั้งนี้ได้ประโยชน์มากมาย การทำา

กิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรักความผูกพันในหมู่คณะ   

สมดังพุทธภาษิตที่ว่า สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา 

ความสามัคคีนำามา ซึ่งความสำาเร็จ
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ซ่ึงหลังคาทำาระบบลมหมุนเวียนนำาลมร้อนจากพลังแสงอาทิตย ์
รวมถึงนำาความร้อนจากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งในเตาเผาชีวมวล 
(gasifier) มาช่วยในช่วงทีแ่สงอาทติย์ไม่เพยีงพอมาใช้ในการอบแห้ง 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ตะไคร้ และใบหม่อน และสามโรงเรือน 
แบบพาราโบล่า ที่ใช้ทฤษฎี green house effect ในการสร้าง 
ความร้อนสำาหรับตากกล้วย ทำาให้ประหยัดพลังงาน และ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู ่ในโรงเรือนนั้นมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
มากกว่าการตากแดดโดยตรง นอกจากนี้ด้านหน้าของโครงการ 
ยังมีร้านกาแฟเขาค้อกาแฟสด และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
ของโครงการ 
 นอกจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติ เพชรบูรณ์
ก็ยังมีอุตสาหกรรมด้านไบโอเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยคนไทยนั้น            
ก็คือบริษัทแปซิฟิค ไบโอเทค จำากัด ของ ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณ์
โดยบริษัทแปซิฟิก ไบโอเทคจำากัดนั้นเป็นอุตสาหกรรมการผลิต 
ชดุตรวจชนดิเรว็ตา่ง ๆ  เชน่ ชดุตรวจโรคเอดส ์ชดุตรวจการตัง้ครรภ ์
และชดุตรวจยาเสพตดิ ซึง่นวตักรรมและเทคโนโลยทีีใ่ชผ้ลตินัน้เกดิ
จากงานวิจัยของคนไทยทั้งสิ้น โดย ดร.นิลวรรณฯ ได้กล่าวไว้ว่า  
การตัดสินใจกลับมาตั้งอุตสาหกรรม ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็น 
บ้านเกิดเมืองนอนนั้นจะสามารถช่วยคนในพื้นที่ให้มีงานที่ดีทำา 
โดยไมต่อ้งละทิง้ถิน่ฐานเพือ่ไปหางานทำาในเมอืงใหญ ่ดงัคำาขวญัของ
บริษัทว่า “เป็นเทียนในท้องนา สว่างกว่าเป็นสปอทไลท์ในกรุง” 
นอกจากนั้น ดร.นิลวรรณฯ ได้จัดตั้งบริษัทเพชรบูรณ์ อินโนเวชั่น 
จำากัด สำาหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น 
ผลิตภัณฑ์ข้าว “O-Rice” และผลิตภัณฑ์มะขามหวาน 
“O-Tamara” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นอาหารอินทรีย์
และส่งเสริมสุขภาพ ทำาให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบใน 
ท้องถิ่น ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ให้กับนักท่องเที่ยวและการส่งออกสู่ต่างประเทศ

สายจิต ดาวสุโข*

 “สวัสดี สหาย” คงจะเป็นคำาทักทายที่ไม่คุ้นหูกันแล้วใน
ปัจจุบัน แต่ถ้าย้อนอดีตไปเมื่อ 30 - 40 ปีก่อน ประโยคทักทายนี้
คงจะเป็นประโยคหลักของทุกวันที่ได้ยินพร้อมกับเสียงกึกก้อง
กัมปนาทของระเบิดและลูกปืน ในช่วงระหว่างปี 2510 - 2525 
ธรรมชาตอินัเปน็ปา่เขาทีส่มบรูณส์ลบัซบัซอ้น ณ บรเิวณรอยตอ่สาม
จังหวดั (เพชรบรูณ ์พษิณโุลก และ เลย) นัน้ถกูยดึเปน็ฐานทีม่ัน่ของ
พรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทยทีต่อ้งการจะเปลีย่นแปลงระบบ
การปกครอง เพื่อรักษาดินแดนและปกป้องอธิปไตยของชาติ
ทหารไทยพร้อมอาสาสมัครพลเรือนและตำารวจได้ทำาการต่อสู้กับ     
ผู้ก่อการร้ายเป็นเวลายาวนานถึง 15 ปี และสามารถกวาดล้างและ
ทำาลายฐานท่ีมั่นของ ผกค. ได้สำาเร็จ จากการศึกครั้งยิ่งใหญ่ 
(ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ยุทธการหักไพรี และยุทธการผาเมือง
เกรียงไกร) ระหว่างช่วงปี 2523 - 2525 ทำาให้พื้นที่สีแดงที่ 
เตม็ไปดว้ยภัยอนัตรายจากอาวธุนานาชนดิและแนวคดิทางการเมอืง
ที่ขัดแย้งค่อย ๆ กลับคืนสู่ความสงบสุขในเวลาต่อมา เพชรบูรณ์ 
จึงกลายเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
ธรรมชาติ รวมถึงเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีท่ี 
เกิดขึ้นจากมันสมองคนไทยอีกด้วย
 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ อันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาร ิเป็นโครงการเลก็ ๆ  ท่ียดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่หัว โดยสนับสนุนให้
ประชาชนในท้องถิ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
นำาผลผลิตมาแปรรูปท่ีโครงการ เช่นนำ้าเสาวรสกระป๋อง 
เมล็ดกาแฟสดคั่ว ชาใบหม่อน และกล้วยตากพลัง
แสงอาทิตย์ ซึ่งในโครงการประกอบด้วย หนึ่งโรงงาน 
ขนาดย่อมสำาหรับผลิตนำ้าผลไม้กระป๋อง สองโรงอบ 

เพชรบูรณ์ จาก สนามรบ สู่เมืองท่องเที่ยว

เชิงเกษตรและอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี

_________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำานักเทคโนโลยีชุมชน



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 60  ฉบับที่ 189 55Department of Science Service

DSS.News

 นำ้าเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับร่างกาย นำ้าที่ใช้ดื่มจึงต้อง

สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยม 

บริโภคนำ้าบรรจุขวดมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการทำา 

นำ้าดื่มเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำาดับและมีการแข่งขันสูง ซ่ึงการทำา 

นำ้าดื่มนั้นมีตั้ งแต ่อุตสาหกรรมระดับครัวเรือน ไปจนถึง 

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งนี้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

นำา้ดืม่ต้องประกอบด้วย 1. แหล่งนำา้ทีใ่ช้ในการทำา 2. ทีต่ัง้โรงงาน 

เคร่ืองจักร 3. การตลาด 4. ศักยภาพของผู้ประกอบการ เช่น  

การบริหาร เงินทุน  5. การติดต่อกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น  

 กรมวิทยาศาสตร ์บริการ เป ิดให ้มีบริการสำาหรับ 

ผู้ประกอบการผู้สนใจในธุรกิจเรื่องนำ้า บริการตอบคำาถาม และ 

ช่วยค้นเรื่องบนเว็บไซต์ หรือสืบค้นเรื่องจากฐานข้อมูลบริการ 

ค้นเรื่อง ซึ่งสามารถบอกแหล่งสารนิเทศหรือรายการเอกสาร 

ท่ีสบืค้นได้ตวัอย่างข้อมลูนำา้ดืม่ มหีลายช่ือเรือ่ง ได้แก่ อตุสาหกรรม 

นำ้าดื่ม ขั้นตอนการผลิตนำ้าดื่มและบรรจุภัณฑ์สำาหรับนำ้าดื่ม  

การทำานำ้าดื่มด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต คุณภาพนำ้าดื่ม มาตรฐาน 

นำ้าดื่ม WHOมาตรฐานนำ้าดื่ม US EPA มาตรฐานนำ้าดื่ม 

ASTM มาตรฐานนำ้าดื่มของไทย วิธีการตรวจวิเคราะห์นำ้าดื่ม  

วิธีหาNitrate, Nitrite และ Aluminoid วิธีวิเคราะห์คลอไรด์  

(CL) ในนำ้า 

 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเป็นช่องทางหนึ่ง เพื่อ

อำานวยความสะดวกให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก โดย สามารถส่ง

คำาถามหรอืเรือ่งทีต่อ้งการคน้ผา่นทางแบบขอรบั บรกิารคน้เรือ่ง 

บนเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th หรือติดต่อสำานัก                      

หอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อผู้ประกอบการน�้าด่ืม

วลัยพร ร่มรื่น*

_________________________________________________________________________

* นักวิชาการเผยแพร่ชำานาญการ สำานักงานเลขานุการกรม
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 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดี   
นางดรุณี วัชราเรืองวิทย์ ผู้อำานวยการสำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางสุดา นันทวิทยา เข้าร่วมประชุมกับ                              
Dr. Jay-San Chen, President of TAF หน่วยรับรองระบบงานประเทศไต้หวัน (Taiwan Accreditation Foundation, TAF) 
พร้อมกันนี้ ได้ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบเซรามิก ของเล่นเด็ก และพลาสติก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้   
ข้อมูลระหว่างกัน สอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับร่วมทั้งจากระดับภูมิภาค (APLAC 
MRA ) และในระดับสากล ( International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, 
ILAC MRA) 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยสำานักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยรับรองระบบงาน
ประเทศไต้หวัน (Taiwan Accreditation Foundation : TAF) 
เรื่อง “Department meeting in cooperation on laboratory 
and proficiency testing provider accreditation between 
TAF/LA and DSS/BLA” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ต่อเ น่ืองด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และ                         
แลกเปลี่ยนพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
จากการดูงานในประเทศไต้หวัน รวมทั้งเป็นการสานต่อความ                        
รว่มมอืทางวชิาการกบัหนว่ยรบัรองประเทศไตห้วนั การประชมุ
ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สาม  ณ  ประเทศไต้หวัน  เดือนเมษายน 
2555
 ทั้งนี้ สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับความสามารถและ
ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และเป็นหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ  
พ.ศ.2551 ในการดำาเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 
รับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ              
และรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ซึ่งได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการ
ยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับ
องค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia 
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) 
และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ                     
ในระดับภูมิภาคและสากลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดังเช่น
หน่วยรับรองระบบงานประเทศไต้หวัน จะเป็นประโยชน์ต่อใน
การรักษาและพัฒนาหน่วยงานให้คงความสามารถได้รับการ
ยอมรับร่วมในระบบการรับรองห้องปฏิบัติการ และขยายการ
ยอมรับร่วมไปยังการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ
ชำานาญห้องปฏิบัติการ  และการรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงต่อไป

ความร่วมมือไทย - ไต้หวัน เพื่อยกระดับ

การรับรองระบบงานห้องปฏิบั ติการและพัฒนางาน

ห้องปฏิบั ติการทดสอบต่อเนื่อง 

DSS.News

วลัยพร ร่มรื่น*

_________________________________________________________________________

* นักวิชาการเผยแพร่ชำานาญการ สำานักงานเลขานุการกรม
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