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สวัสดีค่ะ...ผู้อ่านวานสารกรมวิทยาศาสตร์บริการทุกท่าน ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายของปี 2555 ซึ่งคอลัมน์
People in Focus ดิฉันได้ฝากแนวคิดในการท�ำงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลักดันงานด้านการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการด้วยข้อมูล ความเคลื่อนไหวแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานกิจกรรมของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการและข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหมือนเดิม
เปิดเล่มด้วยคอลัมน์ วศ. วันนี้ พบกับเรื่องราวของ ศูนย์ทดสอบสิ่งแวดล้อม : เพื่อส่งเสริมการทดสอบ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพน�้ำในสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้ขอรับบริการ คอลัมน์สรรสาระมีเรื่องราว
หลากหลาย เช่น วศ. ร่วมผลักดันวิธีทดสอบน�้ำปลาไทยสู่มาตรฐานโคเด็กซ์ การทดสอบสภาพน�ำความร้อนของฉนวน
กันความร้อนคอมโพสิทไนโตรเจนต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องราวเกร็ดความรู้วิทยาศาสตร์ จุลินทรีย์ เทคโนโลยีเพื่อ
การปรับปรุงดิน Science สไตล์สนุก เชิญชวนผู้อ่านทุกท่านร่วมตอบปัญหาในมุมมองที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดอยู่กับ
ความเข้าใจเดิมๆ ฝึกทักษะความคิดไปกับเกมอักษรไขว้
ปิดท้ายด้วย ข่าวสารกิจกรรม DSS. News รายงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
สังคมไทย ผ่านภาพข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์งานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดรุณี  วัชราเรืองวิทย์
     บรรณาธิการ

วศ. วันนี้

ศูนย์ทดสอบสิ่งแวดล้อม
กับการบริการทดสอบครบวงจร
จิตลดา คณีกุล *

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ตระหนักในความส�ำคัญ
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว ่ า ปั จ จุ บั น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจ�ำเป็นต่อวิถีการด�ำรงชีวิต
ของมนุ ษ ย์ แ ละมี ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ เพิ่ ม มากขึ้ น การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเอื้ออ�ำนวยในด้านการด�ำรงชีวิต
ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย อย่างไรก็ตามการน�ำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ ควรพิจารณาความเหมาะสมและความสมดุล
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส� ำคัญด้วย เป็นการมองไป
ข้างหน้า อย่างตระหนักรู้ที่จะด�ำรงชีวิตอยู่คู่กับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน
วศ.วันนี้ ได้นำ� เรือ่ งราวการพัฒนางานให้บริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อี ก ด้ า นหนึ่ ง ที่ เ ป็ น การพั ฒ นางานให้ บ ริ ก าร
วิ เ คราะห์ ท ดสอบเกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพน�้ ำ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยได้พัฒนาเป็น “ศูนย์ทดสอบสิ่งแวดล้อม” ขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการผู ้ ข อรั บ บริ ก ารทั้ ง จากภาคอุ ต สาหกรรม
ภาคการศึกษา และ ภาครัฐ อืน่ ๆ เช่น  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
องค์การปกครองท้องถิ่น  โดยศูนย์ทดสอบสิ่งแวดล้อมได้เปิด
ให้บริการดังนี้
1. บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพดินกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ทดสอบปริมาณสารปนเปื้อนจ�ำ พวกสาร
โลหะหนั ก ปนเปื ้ อ นในดิ น และปริ ม าณธาตุ อ าหารที่ จ� ำ เป็ น

แก่พืช ได้แก่ N P K เพื่อยืนยันความปลอดภัยของผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่ อ การส่ ง ออกลดการกี ด กั น ทางการค้ า ใน
ต่างประเทศ
2. บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน�้ำเสีย น�้ำทิ้ง กับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ความกดอากาศ อุณหภูมิ เป็นต้น
3. บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน�้ำทางจุลชีววิทยา
กับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น น�้ำดื่ม-น�้ำใช้ เป็นต้น
4. บริการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คุณภาพอากาศ
ภายในอาคารและคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
นอกจากนีย้ งั ให้คำ� ปรึกษา บริการหลักสูตรด้านสิง่ แวดล้อม
ทั้ ง สถาบั น ศึ ก ษา หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนผู ้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ ผู้น�ำเข้าหรือส่งออกสินค้า และผู้สนใจทั่วไป
รวมทั้ ง มี บุ ค ลากรและอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ พร้ อ มให้ บ ริ ก าร
ซึ่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารได้ รั บ การรั บ รองความสามารถของ
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ระบบ ISO/IEC 17025  ในรายการน�ำ้ เสีย
น�ำ้ ทิง้ 6 รายการ และได้ยนื่ ขอขยายขอบข่ายการรับรองซึง่ ได้รบั
การตรวจประเมินแล้ว อีก 5 รายการ ซึ่งครอบคลุมทั้งน�้ำเสีย
น�้ำทิ้ง อากาศ โดยที่ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ได้รับการรับรอง
ครบทุ ก ด้ า นและในอนาคตมี เ ป้ า หมายจะขยายขอบข่ า ย
การรับรองทั้งด้านมลพิษในกากอุตสาหกรรม ดิน และจุลินทรีย์
ในสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมด้วย  

_______________________________________________
*

นักวิชาการเผยแพร่ สำ�นักงานเลขานุการกรม วศ.
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สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ... ผบร.
เรื่อง จิตลดา คณีกุล */ ภาพ กิตติคุณ เบญโชติเดช **

People in focus ฉบับนีจ้ ะน�ำท่านผูอ้ า่ นไปรูจ้ กั กับผูบ้ ริหารนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
อีกท่านหนึ่ง นางดรุณี   วัชราเรืองวิทย์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการผู้ที่สร้างผลงานและทุ่มเท
ให้กับการรับรองห้องปฏิบัติการ ว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับผลงานที่ผ่านมา
จิตลดา : การบริหารงานในส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ ารเป็นอย่างไรบ้าง
ผอ.ดรุณี : ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ให้บริการด้านการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมี
ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการครอบคลุม ด้านฟิสิกส์ เคมี
และวิทยาศาสตร์ชวี ภาพเช่น น�ำ้ ตาลและผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาล อาหารภาชนะบรรจุ
อาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง รองเท้าและเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์กระดาษและ
วัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ และให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรม
การทดสอบความช� ำ นาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
คลอบคลุมใน 3 สาขา ได้แก่ การทดสอบ การทดสอบทางการแพทย์ และการ
สอบเทียบ
___________________________________________________________
*
**

นักวิชาการเผยแพร่ สำ�นักงานเลขานุการกรม วศ.
นักวิชาการเผยแพร่ สำ�นักงานเลขานุการกรม วศ.
Department of Science Service
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นอกจากนี้ ส�ำนักฯ ยังมีหน้าที่
ส� ำ รวจ รวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ท� ำ
ฐ า น ข ้ อ มู ล ห ้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง
วิ ท ยาศาสตร์ ข องประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ มี
ความรู้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยการจัดท�ำ
สื่อเผยแพร่ จัดอบรม/สัมมนา อีกด้วย
จิตลดา :  อยากจะขอให้ ผอ.ดรุณี ได้เล่าถึงผลงาน ทีภ่ าคภูมใิ จ (MRA) ในปี พ.ศ. 2549 และได้รับการลงนามยอมรับร่วมกับ
APLAC ต่อมาในปีเดียวกันส�ำนักฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกของ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
International Laboratory Accreditation Cooperation
ผอ.ดรุณี : สิ่งที่ภูมิใจจะเป็นงานด้านการทดสอบในครั้งที่
(ILAC) และได้รับการลงนามยอมรับร่วมกับ ILAC เช่นเดียวกัน
เป็นคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านยางของคณะกรรมการ ISO Technical Committee จิ ต ลดา : เมื่ อ พู ด ถึ ง การรั บ รองระบบงานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
45 Rubber and rubber products ได้มีส่วนช่วยกันจัดท�ำ อยากทราบว่าส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ ารของ วศ.
มาตรฐานการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนจากถุงมือยางทางการ จะเข้าไปมีบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้น
แพทย์จนส�ำเร็จเป็นมาตรฐาน  ISO 11243 Medical gloves ในปี 2558 อย่างไรบ้าง
made from Natural Rubber latex-Determination of ผอ.ดรุณี : บทบาทของส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติ
water extractable protein using the modified Lowry การเข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในครั้ ง นี้ คื อ เราได้ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
method ซึ่งผลงานมาจากการที่เราได้ลงมือวิเคราะห์แล้ว
หน่วยรับรองของประเทศสิงคโปร์ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
น� ำ ข้ อ มู ล และปั ญ หาที่ พ บเข้ า พิ จ ารณาร่ ว มกั น ในที่ ป ระชุ ม
เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่อง
ใช้ระยะเวลาพิจารณาหลายปีทเี ดียวกว่ามาตรฐาน ISO standards
การใช้ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทั้งห้องปฏิบัติการที่
ฉบับนี้จะประกาศออกมาใช้ได้และในช่วงเวลานั้น วศ. ก็เป็น
ได้รับการรับรองในประเทศไทยหรือประเทศสิงคโปร์ และยังมี
ห้องปฏิบัติการเดียวที่สามารถทดสอบรายการนี้ได้ค่ะ
อีกด้านหนึ่งที่ภูมิใจเป็นด้านการรับรองห้องปฏิบัติการ การร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย เวียดนาม โดยได้จดั การประชุม
ได้มโี อกาสร่วมจัดท�ำเอกสารส�ำหรับใช้ในการรับรองและเอกสาร ร่วมกันปีละครั้งเรียกว่า การประชุม MTV Harmonization
ระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง ตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน on Accreditation โดยในปีทแี่ ล้วได้มกี ารประชุมทีป่ ระเทศไทย
ISO/IEC 17011 และข้อก�ำหนดของ Asia Pacific Laboratory รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลร่วมกันด้านการรับรองห้องปฏิบตั กิ าร
Accreditation Cooperation (APLAC) เพื่อใช้ในการท�ำงาน การจัดโปรแกรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ
รับรองห้องปฏิบัติการและเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของ APLAC จิตลดา : ส�ำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในประเทศ
และยืน่ ขอการประเมิน (Peer evaluation) เพือ่ การยอมรับร่วม มีสว่ นเกีย่ วข้องและได้รบั ประโยชน์อย่างไรบ้างจากการรับรอง
รวมทั้ ง เป็ น หั ว หน้ า ผู ้ ป ระเมิ น คนหนึ่ ง ในการตรวจประเมิ น
ระบบงานห้องปฏิบัติการ
(assessment) ห้องปฏิบัติการให้แก่  APLAC Evaluator เพื่อ
เฝ้าดูการท�ำงานในการตรวจประเมินซึ่งในที่สุดส�ำนักบริหาร ผอ.ดรุณี : ในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการและ
และรับรองห้องปฏิบัติการ วศ. ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ คู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมของ APLA Mutual Recognition Arrangement ตรวจสอบซ�้ำ  ลดค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลาในการกักเก็บสินค้า
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People in focus
เมื่อต้องรอผลการตรวจสอบซ�้ำ  ลดปัญหาการกีดกันทางการค้า
ซึ่งการซื้อขายสินค้าที่จะเป็นไปอย่างเสรีในปี 2558 เมื่อมีการ
เปิ ด ประชาคมอาเซี ย น สิ น ค้ า ที่ มี ก ารเคลื่ อ นที่ อ ย่ า งเสรี
ในกลุม่ อาเซียนจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากห้องปฏิบตั กิ าร
ที่ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC 17025 แล้วเท่านั้น
นอกจากนี้ประชาชนในฐานะลูกค้าหรือผู้บริโภคจะท�ำให้เกิด
ความมั่ น ใจในการเลื อ กซื้ อ สิ นค้ า อุ ป โภคและบริ โ ภคที่ได้รับ
การตรวจสอบจากห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การรับรองว่าผลทดสอบ
เชื่อถือได้
จิตลดา : ในการรับราชการกว่า 40 ปีที่ วศ. ผอ.มีความประทับใจ อยากจะถ่ายทอดและฝากไว้ให้ชาว วศ.รุ่นหลังคือเมื่อ วศ.
ได้ ใ ห้ โ อกาสมาท� ำ งานตรงนี้ ต ลอดช่ ว งการท� ำ งานที่ ผ ่ า นมา
อย่างไรบ้าง
ผอ.ดรุณี : วศ. เป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสแก่ ข้าราชการ ในการ พีจ่ งึ ทุม่ เทกับการท�ำงานมากอีกทัง้ มีความโชคดีทไี่ ด้ผรู้ ว่ มงานทีด่ ี
แสวงหาความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นวิชาการต่างๆ ทัง้ ในประเทศ พีจ่ งึ อยากให้นอ้ งๆ  ได้มคี วามสุขในการท�ำงานจึงได้ปรับปรุงทัง้
และต่างประเทศ รวมทัง้ เป็นหน่วยงานทีม่ คี วามโปร่งใส บุคลากร สถานที่รวมถึงวิธีท�ำงานให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ท�ำงานอย่างซื่อสัตย์และท�ำงานได้อย่างอิสระไม่มีความกดดัน และเพื่อให้ผ ลงานออกมาดีน้องๆควรท�ำงานด้ว ยใจรั ก และ
ส่งเสริมให้ที่ผ่านมาพี่สามารถท�ำงานได้อย่างมีความสุข สิ่งที่ มีความใส่ใจในงานที่ท�ำ  หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ไม่ควร
เกี่ยงงานเพราะงานใหม่งานยากนั่นแหละที่จะท�ำให้เราเก่ง
คิดเสมอว่าเราท�ำได้ ส�ำหรับผลตอบแทน อย่าตั้งไว้สูงนักจะได้
ไม่ผดิ หวังและให้คดิ ว่าถ้าเราท�ำงานดีสกั วันเราจะได้รบั ผลตอบแทน
อย่างน้อยผู้ใช้บริการของเราต้องประทับใจในตัวเราค่ะ ซึ่งพี่
คิ ด ว่ า เป็ น สิ่ ง ตอบแทนที่ มี ค ่ า อย่ า งเช่ น ที่ ผ ่ า นมาเคยมี ผู ้ ม า
ขอรับบริการที่ วศ. เป็นชายหนุ่มนักเรียนนอก  เขาบอก
ว่าประทับใจข้าราชการไทยที่บริการเขาอย่างดีและเป็น
สิ่งที่เขาได้รับครั้งแรกจากการติดต่อสถานที่ราชการ  
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วศ. ร่วมผลักดันวิธีทดสอบน�้ำปลาไทยสู่มาตรฐานโคเด็กซ์

บังอร บุญชู *
ยุทธภูมิ สัมพันธารักษ์ **

น�ำ้ ปลาเป็นผลผลิตของการถนอมอาหารโดยกระบวนการ
หมั ก ปลาน�้ ำ เค็ ม หรื อ ปลาน�้ำ จื ด ทั้ ง ตั ว กั บ เกลื อ แกงเป็ น เวลา
ไม่ตำ�่ กว่า 1 ปี  คำ� เรียกของ “น�ำ้ ปลา” ในภาษาอืน่ เช่น ketjap-ikan–
อินโดนิเชีย nuoc mam-เวียดนาม patis-ฟิลิปปินส์ และ
yu lu-จีน  เป็นต้น  อาหารไทยส่วนใหญ่ปรุงรสด้วยน�้ำปลา เช่น
น�้ ำ พริ ก แกง พล่ า ย� ำ  ต้ ม ย� ำ  โดยเฉพาะต้ ม ย� ำ กุ ้ ง ส้ ม ต� ำ
และแกงมัสมั่นที่ชาวต่างชาติทั่วโลกชื่นชอบล้วนมีน�้ำปลาเป็น
เครื่องปรุงรสส�ำคัญที่ขาดไม่ได้    ผลการส�ำรวจพบว่าคนไทย
บริโภคน�้ำปลาโดยเฉลี่ย 17-20 มิลลิลิตรต่อวัน ปัจจุบันการ
ผลิตน�้ำปลาภายในประเทศไทยมีมูลค่าราว 6,000 ล้านบาท
และสามารถส่งออกมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ตลาดหลักคือ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและสหภาพยุโรป  สถิติการส่งออก
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538 -2551 เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จาก 400 ล้านบาท
ต่อปีสูงขึ้นเป็น 1,000 ล้านบาทต่อปี  
มูลค่าการส่งออกน�้ำปลาของไทย
ปี 2538-2551

มูลค่าส่งออก ล้านบาท
฿ 1,200
฿ 1,000
฿ 800
฿ 800
฿ 400
฿ 200
฿0

ปี 2538

ปี 2539

ปี 2540

ปี 2541

ปี 2548

ปี 2551

การเติบโตของอุตสาหกรรมน�้ำปลาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในรอบ 10 กว่ า ปี ที่ ผ ่ า นมาเนื่ อ งจากมี ค วามนิ ย มบริ โ ภค
อาหารไทยและมี ช าวเอเชียอาศัยอยู่ใ นต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในตลาดโลก ได้ก�ำหนด
มาตรฐานการผลิ ต และมาตรฐานคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์น�้ ำ ปลา
โดยกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศฉบับที่ 203 พ.ศ. 2543
(ยกเลิกประกาศฉบับที่ 118 พ.ศ. 2532) และส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 3-2526

การทีผ่ ผู้ ลิตน�้ำปลาแต่ละประเทศก�ำหนดมาตรฐานและคุณภาพ
น�้ำปลาแตกต่างกัน ท�ำให้มีปัญหาในการซื้อขาย
คณะกรรมาธิ ก ารโครงการมาตรฐานอาหารระหว่ า ง
ประเทศ (Codex Alimentarius Commission, CAC) จึงให้มีการ
จัดท�ำมาตรฐานน�้ำปลา FISH SAUCE: CODEX STAN 302-2011
เพื่ อ ช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพน�้ ำ ปลาที่ ผ ลิ ต จากทั่ ว โลกให้ ใ ช้
เกณฑ์มาตรฐานแนวเดียวกันและเพื่อประโยชน์ในการค้าระหว่าง
ประเทศ

กฎหมายอาหาร และความส�ำคัญของมาตรฐานอาหาร

โคเด็ ก ซ์ อ ลิ เ มนทาเรี ย ส (Codex Alimentarius
Commission, CAC) มาจากภาษาลาตินหมายถึง กฎหมาย
อาหารหรื อ Code องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization of
the United Nations, FAO) และองค์การอนามัยโลก (World
Health Organization, WHO) เมื่อปี ค.ศ. 1963 ได้ก่อตั้ง
คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ
เรียกย่อว่าโคเด็กซ์ เพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานอาหาร หลักปฏิบตั ิ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพ
ผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าระหว่างประเทศ
ปัจจุบันโคเด็กซ์มีสมาชิกมากกว่า 180 ราย  
คณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากประเทศ
สมาชิกทุกประเทศ เพื่อท�ำหน้าที่ในการบริหาร คณะกรรมการ
สาขา (Codex Committee) เรื่องทั่วไป 9 สาขา ได้แก่
หลักการทัว่ ไป (General Principles) วัตถุเจือปนอาหาร (Food
Additives) สารปนเปื้อน (Contaminants) สุขลักษณะอาหาร
(Food Hygiene) ฉลากอาหาร (Food Labeling) วิธีวิเคราะห์
และชักตัวอย่าง (Methods of Analysis and Sampling)
สารพิษตกค้าง (Pesticide Residues) ยาสัตว์ตกค้าง (Residues
of Veterinary Drugs in Foods)   และระบบตรวจสอบและ
การออกใบรับรองสินค้าน�ำเข้าและส่งออก (Food Import

__________________________________________________
*
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วศ.
**
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วศ.
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and Export Inspection and Certification Systems)
คณะกรรมการสาขาด้านสินค้าอาหาร 12 สาขา คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ 3 คณะและคณะกรรมการประสานงานกลุ่มภูมิภาค
5 กลุ่ม โคเด็กซ์เอกสารทางวิชาการได้จัดท�ำเผยแพร่ทั่วไปและ
สามารถเข้าถึงได้จาก  www.codexalimentarius.org   
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization WTO) ให้การยอมรับมาตรฐานโคเด็กซ์ และใช้เป็นมาตรการ
ที่จะเป็นข้อตัดสินในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
ประเทศ  ส�ำหรับประเทศไทย  ส�ำนักมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ท�ำหน้าที่
เป็นผู้แทนไทยและหน่วยงานกลางในการประสานกับโคเด็กซ์
(Codex Contact Point) เป็นผู้ประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหาข้อสรุป
เหตุผลในการโต้แย้งหรือยอมรับมาตรฐานอาหารนั้นและเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศ พิจารณาร่างมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ยังพิจารณา ผลักดัน และส่งเสริม
การก�ำหนดมาตรฐานของโคเด็กซ์ ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
ของประเทศไทยด้วย มาตรฐานอาหารของโคเด็กซ์ช่วยให้
ผู้บริโภคปลอดภัยและการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและ
ระดั บ ภู มิ ภ าคมี ค วามชอบธรรมและป้ อ งกั น การหลอกลวง
เนื่องจากอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
มาตรฐานโคเด็กซ์ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการน�ำ
ข้อมูลวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นหลัก ฐานประกอบการก�ำหนด
มาตรฐาน การตัดสินใจใดๆ ในเรื่องมาตรฐานอาหารต้องมี
ความถู ก ต้ อ งตามวิ ธี วิ เ คราะห์ รวมถึ ง การทบทวนข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้ประกันคุณภาพและความปลอดภัย
ในอาหาร โดยเฉพาะการตัดสินด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
โคเด็กซ์จะใช้ขอ้ มูลของการประเมินความเสีย่ ง (risk assessment)
และการจัดการความเสีย่ ง (risk management) อย่างเหมาะสม
กับสภาพการณ์นนั้ ๆ รวมถึงมีการจัดท�ำเอกสารทีม่ คี วามโปร่งใส
เอกสารทางวิชาการของโคเด็กซ์เผยแพร่ทวั่ ไปและสามารถเข้าถึง
ได้จาก  www.codexalimentarius.org  

มาตรฐานน�้ำปลาโคเด็กซ์

คณะกรรมการสาขาสั ต ว์ น�้ ำ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น�้ ำ  
(Codex Committee on Fish and Fishery Products,
CCFFW) ของโคเด็กซ์มีมติให้ประเทศไทยและเวียดนามจัดท�ำ
ร่างมาตรฐานน�ำ้ ปลาโดยมีผแู้ ทนของจีน เยอรมนี และอินโดนิเซีย
Department of Science Service

ให้ ก ารสนั บ สนุ น มาตรฐาน CODEX STAN 302-2011
คณะกรรมาธิการ CAC ให้การรับรองเมือ่ เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.
2554 เป็นมาตรฐานของน�ำ้ ปลาแท้ทเี่ กิดจากการหมักปลาทัง้ ตัว
และเกลือซึง่ ไม่ครอบคลุมถึงน�ำ้ ปลาทีเ่ ร่งหมักด้วยกรดอนินทรียอ์ นื่ ๆ
โดยมีเกณฑ์ส�ำคัญคือ ค่าไนโตรเจนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10 กรัม
ต่อลิตร ค่าไนโตรเจนจากกรดอะมิโนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
ไนโตรเจนทั้งหมด เกลือไม่น้อยกว่า 200 กรัมต่อลิตร ความเป็น
กรด-เบส 5.0-6.5 และฮีสตามีนไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อ 100  กรัม
เนื่องจากวิธีทดสอบค่าไนโตรเจนจากกรดอะมิโนที่ระบุ
ในมาตรฐานดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการ
พิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาวิธีวิเคราะห์
และชักตัวอย่างของประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น
เสนอต่อคณะกรรมการสาขาวิธวี เิ คราะห์และชักตัวอย่าง CCMAS
เพื่อให้การรับรองวิธีวิเคราะห์ของเกณฑ์คุณภาพการวิเคราะห์
ค่าไนโตรเจนจากกรดอะมิโนในมาตรฐานก�ำหนดไว้ 2 วิธี ประเทศไทย
เสนอให้ปรับใช้วิธีเป็น AOAC 920.04 แทน AOAC 2.066
และใช้วิธี AOAC 920.03 แทน  AOAC 2.065 เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงใหม่และเป็นวิธีตามมาตรฐานน�้ำปลาของประเทศไทย
ที่ ใช้ ใ นปั จ จุ บั น โดยได้ น� ำ เสนอผลการทดสอบวิ ธี วิ เ คราะห์
ไนโตรเจนจากกรดอะมิ โ น ฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์ ไ นโตรเจน และ
แอมโมเนียคัลไนโตรเจนของน�้ำปลาพื้นเมืองของไทย จ�ำนวน
6 ตัวอย่างๆ ละ 10 ครั้ง โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยทดสอบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมพิจารณา
รับรองวิธีวิเคราะห์ของคณะกรรมการสาขาวิธีวิเคราะห์และ
ชักตัวอย่าง CCMAS ในการประชุมครั้งที่ 33  ณ กรุงบูดาเปสต์  
สหพั น ธรั ฐ ฮั ง การี ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ CCMAS ให้
การยอมรับและรับรองให้วธิ ี AOAC 920.04 และ AOAC 920.03
เป็นวิธีหาค่าไนโตรเจนจากกรดอะมิโนของน�้ำปลาในมาตรฐาน
CODEX STAN 302-2011
กรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใน
ประเทศไทยได้ประสานร่วมมือกันผลักดันให้คณะกรรมการ
CCMAS มีมติเห็นชอบและรับรองวิธีทดสอบไนโตรเจนจาก
กรดอะมิโนของน�้ำปลาที่ประเทศไทยเสนอจนเป็นผลส�ำเร็จ
ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การส่งออกน�ำ้ ปลาของประเทศไทย เนือ่ งจาก
สร้างความได้เปรียบในเวทีการค้าระหว่างประเทศโดยสินค้าไทย
มีคณ
ุ ภาพและผ่านการตรวจสอบด้วยวิธมี าตรฐานของประเทศที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของโคเด็กซ์
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การทดสอบสภาพน�ำความร้อนของ
ฉนวนกันความร้อนคอมโพสิท
กรองทิพย์ เติมเกาะ *

ฉนวนกั น ความร้ อ นสามารถช่ ว ยป้ อ งกั น การส่ ง ผ่ า น
พลั ง งานความร้ อ นจากด้ า นหนึ่ ง ไปอี ก ด้ า นหนึ่ ง ซึ่ ง ควรจะ
เป็ น วั ส ดุ ที่ เ บา ประกอบด้ ว ยฟองอากาศหรื อ รู พ รุ น เล็ ก ๆ
จ� ำ นวนมาก มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการกั ก เก็ บ พลั ง งานความร้ อ น
ที่ไหลผ่านไว้ภายในท�ำให้ต้านทานการส่งผ่านความร้อนจาก
ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
แม้ว่าฉนวนกันความร้อนมีคุณสมบัติที่ดีในการต้านทาน
ความร้อน แต่ยังขาดคุณสมบัติทางด้านกายภาพอื่น ๆ เช่น
ความแข็งแรง ดังนั้นจึงมีการผลิตฉนวนความร้อนคอมโพสิท
ซึ่งเป็นวัสดุทีมีการรวมตัวกันของวัสดุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน
ตัง้ แต่ 2 ชนิดขึน้ ไป เพือ่ ให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ขี นึ้ วัสดุนนั้ อาจจะผสม
เป็นเนื้อเดียวกันหรือใช้เทคนิคการลามิเนตให้เป็นชิ้นเดียวกัน
เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือแมกนีเซียมบอร์ดที่มีโฟมโพลีสไตรีน
แบบขยายตัว (Expanded polystyrene, EPS) เป็นแกน
เพือ่ ช่วยเพิม่ คุณสมบัตคิ วามเป็นฉนวนและ
ยั ง มี ค วามแข็ ง แรงด้ ว ย รู ป ที่ 2 แสดง
ตัวอย่างฉนวนความร้อนคอมโพสิท
การถ่ า ยเทความร้ อ น (Heat
transfer) สามารถเกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ
การพาความร้อน (Convection), การน�ำ
ความร้อน (Conduction) และการแผ่รงั สี
ความร้อน (Radiation) โดยที่ความร้อน
จะไหลจากอุณหภูมิสูงไปสู่อุณหภูมิต�่ำกว่า
เสมอ กระบวนการถ่ายเทความร้อนอาจเกิดขึ้นได้
จากกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ทางนี้หรือเกิดขึ้น
พร้อมกันทั้ง 3 ทาง ซึ่งวัสดุต่าง ๆ มีความสามารถในการน�ำ
ความร้อนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเนื้อสารของวัสดุนั้น ๆ ทั้งนี้
รวมถึ ง ลั ก ษณะการเรี ย งตั ว ของอะตอมหรื อ โมเลกุ ล เล็ ก ๆ
ภายในวัสดุชนิดนัน้ ๆ ด้วย การน�ำความร้อนถือว่ามีความส�ำคัญมาก

กับวัสดุที่เป็นของแข็ง เมื่อวัสดุได้รับพลังงานความร้อนอะตอม
ที่ได้รับความร้อนจะเกิดการสั่นสะเทือนและชนกับอะตอมที่
อยู่ข้าง ๆ ท�ำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานให้กับอะตอมที่อยู่ติด
กันต่อกันไปเรื่อย ๆ โดยที่อนุภาคจะไม่เคลื่อนที่แต่พลังงาน
ความร้อนเคลื่อนที่ ดังแสดงในรูปที่   1 วัสดุที่มีโครงสร้าง
โมเลกุลเรียงตัวชิดกัน การถ่ายเทพลังงานความร้อนระหว่าง
โมเลกุลท�ำได้ง่ายกว่าวัสดุที่มีโครงสร้างโมเลกุลเรียงตัวห่างกัน
วัสดุที่มีความสามารถน�ำความร้อนได้ดี เรียกว่า ตัวน�ำความ
ร้อน เช่น เงิน ทองแดง ส่วนวัสดุที่น�ำความร้อนได้ต�่ำ  เรียกว่า
ฉนวนกันความร้อน เช่น ฉนวนใยแก้ว ฉนวนโฟม และฉนวน
กันความร้อนคอมโพสิท (Composite insulation materials)
เป็นต้น

รูปที่ 1 ฉนวนความร้อนคอมโพสิท

____________________________________________
*

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม วศ.
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการถ่ายเทความร้อนเมื่ออนุภาคได้รับความร้อน โมเลกุลสั่นสะเทือนและถ่ายเทพลังงานให้โมเลกุลทีอยู่ติดกัน

L
2
• หลักการวัดค่าสภาพน�ำความร้อน (Thermal       
R =      หน่วย ตารางเมตร-เคลวินต่อวัตต์ (m .K/ W)  (2)
conductivity)
k

วั ส ดุ ใ ดมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการน� ำ ความร้ อ นดี ห รื อ ไม่ นั้ น
เราสามารถพิจารณาได้จากค่าสภาพน�ำความร้อน (Thermal
conductivity, K-Value) ซึ่งบอกถึงความสามารถในการน�ำ
ความร้อนของวัสดุนั้นๆ โดยวัดค่าอัตราปริมาณความร้อนไหล
ต่อหน่วยเวลาจากจุดระยะทางหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งที่มีอุณหภูมิ
แตกต่ า งกั น ต่ อ หน่ ว ยพื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ที่ ไ หลผ่ า นมี ห น่ ว ยเป็ น
วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน (W/m.K) นอกจากนี้ความเป็นฉนวนกัน
ความร้อนสามารถพิจารณาได้จากค่าความต้านทานความร้อน
(Thermal resistance, R-Value) ซึ่งค�ำนวณจากอัตราส่วน
ของความหนาต่อค่าสภาพน�ำความร้อนของวัสดุ มีหน่วยเป็น
ตารางเมตร - เคลวิน ต่อวัตต์ (m2.K/W) ฉนวนกันความร้อน
ที่ดีต้องมีค่าสภาพน�ำความร้อนที่ต�่ำ  และมีค่าความต้านทาน
ความร้อนสูง ค่าสภาพน�ำความร้อน (k) สามารถค�ำนวณได้จาก
สมการที่ (1)

และค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (Overall
heat transfer coefficient, U-value) คือส่วนกลับของค่าความ
ต้านทานความร้อน ดังแสดงในสมการที่ (3)

1
R

                 หน่
วย วัตต์ต่อตารางเมตร-เคลวิน (W/m2.K)    (3)
U=

• การทดสอบแบบ Heat Flow Meter

การทดสอบหาค่ า สภาพน� ำ ความร้ อ นและค่ า ความ
ต้านทานความร้อนของฉนวนกันความร้อน แบบ Heat Flow
Meter ตามมาตรฐาน ASTM C 518, ISO 8301, BS EN 12667
และ JIS A 1412 ใช้หลักการของการถ่ายเทความร้อนคือพลังงาน
ความร้อนจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปบริเวณที่มี
อุณหภูมิต�่ำกว่า ดังแสดงในรูปที่ 3 (a)
Q
L
ขั้นตอนการเตรียมชิ้นทดสอบ ชิ้นทดสอบจะน�ำมาไว้
k = A ∆T หน่วย วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน (W/m.K)  (1)
ในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิ 22 ± 5 °C และความชื้นสัมพัทธ์
โดย k = สภาพน�ำความร้อน หน่วย วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน (W/m.K) ร้อยละ 50 ± 10   อย่างน้อย 24 ชัง่ โมง โดยมวลของชิน้ ทดสอบ
Q = ความร้อนที่ไหลผ่านต่อพื้นที่ผิวตัวอย่าง หน่วย วัตต์ (W) มีการเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 1  หลังจากนั้นน�ำชิ้นทดสอบ
ใส่เข้าเครื่องทดสอบโดยวางอยู่ระหว่างแผ่นความร้อนและ
A = พื้นที่ที่ความร้อนไหนผ่าน หน่วย ตารางเมตร (m2)
แผ่นความเย็น ดังแสดงในรูปที่ 3 (b) จากนั้นตั้งค่าอุณหภูมิ
L = ความหนาของชิ้นทดสอบ หน่วยเมตร (m)
ให้ แ ตกต่ า งกั น (∆T) ระหว่ า งแผ่ น อุ ณ หภู มิ ค วามร้ อ นและ
∆T = อุณหภูมิที่แตกต่างระหว่างผิววัสดุด้านอุณหภูมิสูงและ
แผ่นความเย็น ภายในเครื่องทดสอบมีฉนวนล้อมรอบตลอด
ด้านอุณหภูมิต�่ำ หน่วย เคลวิน (K)
           ค่าความต้านทานความร้อน (R) สามารถค�ำนวณได้ แนวความหนาของแผ่นอุณหภูมิและชิ้นทดสอบเพื่อให้ป้องกัน
การสูญเสียความร้อน เครื่องจะวัดแรงดันไฟฟ้าที่ออกมาจาก
จากสมการที่ (2)
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เซ็นเซอร์วดั ฟลักซ์ทตี่ ดิ อยูก่ บั ผิวของแผ่นอุณหภูมทิ งั้ สองโดยการ
วัดการไหลของความร้อนและอุณหภูมทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างแผ่น
ทัง้ สอง เมือ่ ระบบอยูใ่ นสภาวะคงที่ (Steady-state condition)
กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการทดสอบหาค่าสภาพ
น�ำความร้อนและค่าความต้านทานความร้อนส�ำหรับฉนวนกัน

ความร้อนคอมโพสิท ด้วยเครือ่ ง NETZSCH HFM 436 เป็นการ
ทดสอบแบบ Heat Flow Meter โดยตัวอย่างต้องมีขนาด กว้าง
300 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร และความหนาอยู่ในช่วง 6
- 80 มิลลิเมตร ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการ
ได้ทโี่ ครงการฟิสกิ ส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนน
พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(a)                                                                                           (b)
รูปที่ 3 (a) การออกแบบเครื่องมือวัดแบบ Heat Flow Meter, (b) เครื่อง HFM 436/3 Lambda ที่ใช้หลักการแบบ Heat Flow Meter

เอกสารอ้างอิง
American Society for Testing and Material.   Standard test method for steady-state        
thermal transmission properties by means of the heat flow meter apparatus.
In Annual book of ASTM standard . Vol. 04.06 . West  Conshohocken : ASTM , 2010, p.152-166.
Conduction in Non-Metals. [Online] [cite dated 20  April  2012] Available from Internet : http://www.gcse.com/
energy/conduction.htm
Heat transfer. [ Online]  [ cite dated 20  April  2012]  Available from Internet :
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_transfer
Netzsch.  Operating Instructions: heat flow meter   HFM 436/3 Lambda.  Wittelsbacherstrbe :
                  Netzsch, 2008.
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สรร สาระ
ผลกระทบของไนโตรเจนต่อสิ่งแวดล้อม
เทพวิทูรย์ ทองศรี*

ไนโตรเจนเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในบรรยากาศ ถึงร้อยละ
78 ของมวลบรรยากาศของโลก ก๊าซไนโตรเจนไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
และไม่มีรส มีจุดเดือดต�่ำ  คือที่ 25 องศาเซลเซียส สิ่งมีชีวิต
ส่วนใหญ่ไม่สามารถน�ำก๊าซไนโตรเจนมาใช้ในกระบวนการ
เจริญเติบโตได้โดยตรงเพราะสิ่งมีชีวิตสามารถน�ำไนโตรเจนอยู่
ในรูปของแอมโมเนีย (NH3) หรือไนเตรท (NO3- ) ประโยชน์ได้
เท่านั้น ไนโตรเจนยังมีความส�ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเนื่องจากเป็น
องค์ประกอบของโปรตีนและกรดนิวคลีอิกซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของร่างกายสัตว์
ในธรรมชาติ โดยเฉพาะระบบนิเวศที่เป็นน�้ำ  พบว่า
สาหร่ายสีเขียวแกมน�ำ้ เงินสามารถเปลีย่ นแก๊สไนโตรเจนให้กลาย
เป็นแอมโมเนียและไนเตรท ซึ่งพืชน�้ำสามารถน�ำไปใช้ได้ สัตว์ที่
กินพืชน�้ำเหล่านี้น�ำไนโตรเจนที่ได้ไปสร้างโปรตีน เมื่อพืชและ
สัตว์ตายลงโมเลกุลของโปรตีนจะถูกย่อยให้เล็กลงโดยแบคทีเรีย
กลายเป็นแอมโมเนีย จากนั้นแบคทีเรียชนิดอื่นๆ จะออกซิไดซ์
แอมโมเนียให้กลายเป็นไนไตรท์และไนเตรท แต่ในสภาวะที่
ขาดออกซิเจนหรือมีออกซิเจนในปริมาณน้อย พบว่าไนเตรทจะ
เปลี่ยนรูปโดยแบคทีเรียชนิดอื่นๆ กลายเป็นแอมโมเนียนั่นคือ
เกิดการหมุนเวียนของไนโตรเจนหรือเกิดวัฏจักรของไนโตรเจน
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของไนโตรเจนไปเป็นโมเลกุลอื่น
ที่ เ หมาะสมกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด ต่ า งๆ ให้ ส ามารถน� ำ โมเลกุ ล
เหล่านัน้ น�ำไปใช้ได้ โดยอาศัยการท�ำปฏิกริ ยิ าทางเคมีคอื ปฏิกริ ยิ า
ออกซิเดชัน-รีดักชัน นั่นเอง แสดงดังสมการ

							
* นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม วศ.
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ทั้งนี้ โมเลกุลที่เกิดขึ้นในวัฏจักรไนโตรเจน มีดังนี้
ไนโตรเจน (N2 )ที่อยู่ในรูปแก๊ส
แอมโมเนีย (NH3 )ที่อยู่ในรูปแก๊สเกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น
สิ่งปฏิกูล หรือบริเวณผิวหน้าของปุ๋ย
   ไนตริกออกไซด์(NO )พบอยู่ในบรรยากาศซึ่งได้มาจาก
กระบวนการ denitrification ท่อไอเสีย และ กระบวนการ
อุตสาหกรรม
แอมโมเนียมไอออน (NH4+) อยู่ในดินสามารถดูดซึม
โดยพื ช แอมโมเนี ย มไอออนส่ ว นใหญ่ พ ร้ อ มที่ จ ะเปลี่ ย นไป
เป็นไนเตรต      
ไนตรัสออกไซด์ (N2O ) อยู่ในรูปของแก๊สพบอยู่ใน
บรรยากาศ ซึง่ ได้มาจากกระบวนการ denitrification ท่อไอเสีย
และกระบวนการอุตสาหกรรม
      ไนเตรต(NO3- ) ไม่ได้อยู่ในดิน แต่สามารถถูกดูดซึมได้
ด้วยพืช หรือ ย้ายจากดินไปในส่วนของราก
นอกจากนั้น แบคทีเรียไรโซเบียม (Rhizobium) ที่พบ
ในปมรากของพืชตระกูล ถั่ว สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนจาก
บรรยากาศของโลกไปเก็บไว้ที่ปมราก และแบคทีเรียบางชนิดที่
อยู่ในดินก็สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศของโลก
ไปเป็นไนเตรทในดิน ไนเตรทเป็นสารอนินทรีย์สามารถละลาย
น�้ ำ ได้ พื ช จึ ง น� ำ ไปสั ง เคราะห์ เ ป็ น อิ น ทรี ย ์ ไ นโตรเจนซึ่ ง เป็ น
ส่ ว นประกอบของพื ช และร่ า งกายของสั ต ว์ ได้ แ ก่ โปรตี น
เปปไทด์ และกรดนิวคลีอคิ เก็บไว้ทพี่ ชื เมือ่ สัตว์ไปกินพืชก็ได้รบั
สารอาหารเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตต่อไป
เมื่ออินทรีย์ไนโตรเจนต่างๆที่มาจากพืชและสัตว์รวมถึง
ซากพืชซากสัตว์ลงสู่ดินแบคทีเรียบางชนิดในดินจะย่อยสลาย
อินทรีย์ไนโตรเจนเหล่านี้ไปเป็นแอมโมเนีย ไนไตรท์ (NO2)
และ ไนเตรท (NO3) ตามล�ำดับ จากนั้นพืชใช้ไนเตรทไปในการ
เจริญเติบโตและไนเตรทบางส่วนถูกแบคทีเรียในดินย่อยสลาย
ไปเป็นไนไตรท์ และกลายไปเป็นก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)
ขึน้ สูบ่ รรยากาศของโลกต่อไป การเปลีย่ นแปลงรูปของไนโตรเจน
ตั้งแต่ ก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศสู่ดิน พืช สัตว์ และจาก
Department of Science Service

สรร สาระ
พืช สัตว์สู่ดิน และขึ้นสู่บรรยากาศ วนเวียนเป็นวงจรไปอย่างนี้
ไม่สิ้นสุดเราเรียกว่า “วัฏจักรไนโตรเจน”

ภาพที่ 1 แสดงการหมุนเวียนของไนโตรเจน

• ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดด้อม
ไนโตรเจนเป็นกลุม่ สารอาหารอนินทรียแ์ ละการเปลีย่ นรูป
ของไนโตรเจนในสิง่ แวดล้อมตามวัฏจักรไนโตรเจนมีความส�ำคัญ
ต่อสิง่ แวดล้อมเพราะหากมีสารประกอบไนโตรเจนทีม่ ากเกินไปที่
ผิวหน้าดินของพืน้ ทีก่ ารเกษตร การระบายน�ำ้ ทิง้ จากแหล่งอาศัย
ในเมืองน�ำ้ โสโครก และน�ำ้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาจท�ำให้
เกิดเป็นแหล่งมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้
ปริมาณไนเตรทในแหล่งน�้ำเกิดจากการเน่าเปื่อยของ
ซากพืชซากสัตว์ อุจจาระ น�้ำเน่า ปุ๋ย และน�้ำทิ้งจากโรงงาน
อุ ต สาหกรรมและสารเคมี จ ากเกษตรกรรม เมื่ อ แบคที เรี ย
ย่ อ ยสลายอิ น ทรี ย ์ ไ นโตรเจน จากน�้ ำ เสี ย อุ จ จาระ และ
สารประกอบโปรตีน เปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนีย (NH3) จากนั้น
เป็นไนไตรท์ (NO2) และสุดท้ายไปเป็นไนเตรท (NO3) ซึง่ สามารถ
ละลายได้ดีในน�้ำ  จึงไหลซึมผ่านการกรองของชั้นดินลงสู่ใต้ดิน
และสู่แหล่งน�้ำบาดาล แต่บางส่วนพืชใช้เป็นอาหาร เนื่องจาก
ไนเตรทเป็นสารอาหารของพืชผัก และจ�ำเป็นต่อสิง่ มีชวี ติ ดังนัน้
การเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ และปุ๋ย เป็นสาเหตุหลักของการ
ปนเปือ้ นไนเตรทในแหล่งน�ำ 
้ ซึง่ อาจเพิม่ ความเข้มข้นของไนเตรท
ในน�้ำผิวดินและน�้ำใต้ดินมากขึ้นจนถึงปริมาณที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตได้
Department of Science Service

การมี ป ริ ม าณไนเตรทในน�้ ำ บริ โ ภคสู ง เป็ น สาเหตุ ใ ห้
เด็กทารกป่วยเกี่ยวกับเมธฮีโมโกลบินในเลือดได้ คือท�ำให้ทารก
มีอาการตัวเขียว เนื่องจากไนเตรทไปท�ำให้ฮีโมโกลบินเป็น
เมธฮีโมโกลบิน ซึ่งท�ำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถน�ำออกซิเจน
ไปเลีย้ งส่วนต่างๆของร่างกายได้ ดังนัน้ เพือ่ การเฝ้าระวังคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณภาพน�้ำจึงจ�ำเป็นต้องมีการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหาปริมาณอินทรีย์ไนโตรเจนในรูป
ที เค เอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN), แอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3-N), ไนเตรท (NO3) หรือ ไนเตรท-ไนโตรเจน
(NO3-N), ไนไตรท์ (NO2) หรือไนไตรท์-ไนโตรเจน (NO2-N)
โดยมาตรฐานคุณภาพน�้ำของประเทศไทยก�ำหนดให้น�้ำบริโภค
มีปริมาณไนเตรท (NO3) ไม่เกิน 45 มิลลิกรัม/ลิตร น�้ำดื่ม
ในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท มีไนเตรท ในรูปของ ไนเตรท ไนโตรเจน
(NO3-N) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร และน�้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
มีไนเตรท (NO3) ไม่เกิน 45 มิลลิกรัม/ลิตร นอกจากนี้มาตรฐาน
คุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน ก�ำหนดให้มีไนเตรท ในรูปของ
ไนเตรท ไนโตรเจน (NO3-N) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร และ
แอมโมเนีย ในรูปของแอมโมเนีย ไนโตรเจน (NH3-N) ไม่เกิน
0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และมาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้ง ก�ำหนดให้
น�ำ้ ทิง้ จากโรงงานอุสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม มีไนโตรเจน
ในรู ป ของ TKN ไม่ เ กิ น 100 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร หรื อ แล้ ว แต่
ประเภทของแหล่งรองรับน�้ำทิ้ง แต่ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร
ส่วนมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาดให้มีไนโตรเจนในรูป TKN ไม่เกิน 35 และ
40 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ามาตรฐานน�ำ้ ทิง้ จากทีด่ นิ จัดสรร มีไนโตรเจน
ในรูป TKN ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร และมาตรฐานเพือ่ ควบคุม
การระบายน�้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร มีไนโตรเจนในรูป TKN ไม่เกิน
120 มิลลิกรัม/ลิตร หรือ 200 มิลลิกรัม/ลิตร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้บริการวิเคราะห์หาปริมาณ
ไนโตรเจนในรูป TKN  แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N), ไนเตรท
(NO3) หรือ ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N)ในตัวอย่างน�ำ้ เสีย น�ำ้ ทิง้
จากโรงงานอุตสาหกรรม ผูส้ นใจสามารถขอรับบริการได้ในเวลา
ราชการ
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ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบั ติการ
จุลชีววิทยา
ศันสนีย์ ชีระพันธ์*

ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเป็นการก�ำหนดวิธีด�ำเนินการปฏิบัติและบริหารจัดการส�ำหรับ
ห้องปฏิบัติการที่มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ วัสดุติดเชื้อจากจุลินทรีย์ เพื่อเป็นการควบคุมให้เกิดความปลอดภัย
ต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งห้องปฏิบัติงานแต่ละประเภทมีความเกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์ โดยเชื้อแต่ละชนิดมีระดับ
ความเสี่ยงและอันตรายแตกต่างกัน ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามข้อก�ำหนด Center for
Disease Control (CDC) และ The National Institutes of Health (NIH) ดังนี้
1.
2.
3.
4.

Biosafety Level 1, BSL1 (Biohazard Group 1)
Biosafety Level 2, BSL2 (Biohazard Group 2)
Biosafety Level 3, BSL3 (Biohazard Group 3)
Biosafety Level 4, BSL4 (Biohazard Group 4)

Biosafety Level 1, BSL1 เป็นระดับทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดโรคในผูใ้ หญ่ สามารถใช้การปฏิบตั ทิ าง
จุลชีววิทยามาตรฐาน ไม่มีความจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย  สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องการ
เช่น โต๊ะปฏิบัติการ อ่างล้างมือ จุลินทรีย์ที่จัดอยู่ใน BSL1 ได้แก่ Bacillus subtilis, B. Naegleriagruberi, Infection Canine
Hepatitis Virus
Biosafety Level 2, BSL2 เป็นระดับของจุลินทรีย์ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในคน ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางผิวหนัง
การกิน การสัมผัส สามารถใช้การปฏิบัติตาม BSL 1 ร่วมกับการควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการ การติดสัญลักษณ์ Biohazard
การใช้คมู่ อื ความปลอดภัยทางชีวภาพ บุคคลากรต้องได้รบั การฝึกอบรม ต้องใช้อปุ กรณ์ความปลอดภัย เช่น ตูป้ ลอดเชือ้ (Biological
Safety Cabinet; BSC) Class I (อากาศที่ไหลเข้าสู่ภายในตู้จะเป็นอากาศจากภายนอก และก่อนปล่อยออกจากตู้จะกรองผ่าน
High Efficiency Particulate Air Filter; HEPA filter ก่อนออกสูภ่ ายนอก) หรือ ตูป้ ลอดเชือ้ Class II (อากาศก่อนเข้าตูจ้ ะกรองผ่าน
HEPA filter แล้วลงสู่พื้นท่ีปฏิบัติงานก่อนปล่อยออกนอกตู้) รวมทั้งถุงมือ เสื้อกาวน์ รองเท้าหน้ากากกันฝุ่นละออง เป็นต้น
พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคระดับ BSL1 ร่วมกับการใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) จุลินทรีย์ที่จัดอยู่ใน BSL2
เช่น Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Staphylococcus aurers etc.

ภาพสัญลักษณ์ Biohazard

								
* นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ สำ�นักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วศ.
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Biosafety Level 3, BSL3 เป็นระดับที่จุลินทรีย์สามารถติดต่อด้วยการฟุ้งกระจายหรือก่อโรคซึ่งอาจรุนแรงถึงชีวิต
ต้องใช้การปฏิบัติตาม BSL 2 ร่วมกับการควบคุมการเข้าออก การก�ำจัดการปนเปื้อนในของเสียทั้งหมด การก�ำจัดการปนเปื้อน
เสื้อผ้าก่อนซักรีด ต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย ใช้ BSC Class II พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค BSL2 ร่วมกับ
การแยกส่วนจากโถงเข้าออก ประตูสองชั้นปิดได้เอง ระบบถ่ายเทอากาศแบบไม่หมุนเวียนเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ จุลินทรีย์ที่จัดอยู่
ใน BSL3 ได้แก่ Microbacterium tuberculosis ไวรัสโรคไข้เหลือง
Biosafety Level 4, BSL4 เป็นจุลินทรีย์ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคที่คุกคามชีวิต ติดต่อด้วยการฟุ้งกระจาย หรือ
เชือ้ สัมพันธ์กบั ความเสีย่ งในการติดต่อทีย่ งั ไม่ทราบสาเหตุ ต้องปฏิบตั ติ าม BSL 3 ร่วมกับการเปลีย่ นเสือ้ ผ้าก่อนการเข้าห้องปฏิบตั กิ าร
และอาบน�ำ้ ก่อนการออกจากห้องปฏิบตั กิ าร การก�ำจัดการปนเปือ้ นวัสดุทงั้ หมดก่อนน�ำออกสูภ่ ายนอก ต้องใช้อปุ กรณ์ความปลอดภัย
ใช้ BSC Class III (เป็นตู้ปิด ด้านหน้าตู้จะเป็นช่องให้สอดมือเข้าไปในถุงมือที่เชื่อมติดกับผนังตู้ด้านใน นอกจากนี้อากาศที่ไหลเข้าสู่
ภายในตูแ้ ละก่อนออกสูภ่ ายนอกจะกรองผ่าน HEPA filter) รวมกับอุปกรณ์ปอ้ งกันเฉพาะบุคคล (Personal protective equipment;
PPE) และสาธารณูปโภค BSL3 ร่วมกับการแยกอาคารหรือพืน้ ทีอ่ อกจากส่วนอืน่ พร้อมก�ำจัดการปนเปือ้ น จุลนิ ทรียท์ จี่ ดั อยูใ่ น BSL4
ได้แก่ Hanta virus, Ebola virus
ความส�ำคัญของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
- ควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุ และได้รับอันตราย
- ช่วยให้มีระบบการท�ำงานที่มีความปลอดภัยสูง ท�ำให้เกิดความมั่นใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
-  ป้องกันไม่ให้อันตรายจากวัสดุทางชีวภาพกระจายออกสู่ภายนอก เป็นอันตรายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- การออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมและถูกต้อง
- การให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การฝึกอบบรม หรือแจกคู่มือการปฏิบัติงาน
- การออกกฎหรือข้อก�ำหนดการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
แนวทางปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติทางจุลชีววิทยา มีดังนี้
1.  การออกแบบห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งแหล่งพลังงานไฟฟ้า แสงสว่าง
ภาวะแวดล้อมต้องเอื้ออ�ำนวยให้เกิดการทดสอบและท�ำงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องมีการแยกพื้นที่และกิจกรรมที่อาจมีการ
ปนเปื้อนข้ามออกจากกัน
2.  แบบแปลนของห้องปฏิบัติการ ต้องออกแบบให้มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีระยะของทางเดินในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมกับกิจกรรมของงาน การออกแบบที่ตั้งของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานที่จ�ำเป็นส�ำหรับห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
ต้องเหมาะสม เช่น หม้อนึง่ ฆ่าเชือ้ เตาอบ ตูบ้ ม่ เครือ่ งชัง่ อ่างล้างมือ เป็นต้น นอกจากนีค้ วรก�ำหนดพืน้ ทีส่ ว่ นต่างๆ ในห้องปฏิบตั กิ าร
ให้เป็นสัดส่วน เช่น ที่เก็บสารเคมีอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่เก็บเครื่องแก้ว ห้องเครื่องชั่งน�้ำหนัก ห้องเย็น ตู้เย็นส�ำหรับเก็บตัวอย่าง
ห้องล้างอุปกรณ์ ห้องฆ่าเชื้อ ห้องเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ ห้องเตรียมตัวอย่าง ห้องส�ำหรับตู้ดูดควัน ตู้ปลอดเชื้อ
ห้องวิเคราะห์ตวั อย่าง ห้องวางอุปกรณ์ทมี่ คี วามร้อน ห้องเครือ่ งมือ ห้องท�ำงานส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน ห้องเก็บเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
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3. สถานที่ ภาวะแวดล้อม อุปกรณ์และเครื่องมือห้องท�ำงานควรแยกจากห้องปฏิบัติการทดสอบ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เครื่องกรองอากาศ ไม่ควรใช้พัดลมในการลดอุณหภูมิห้อง ควรควบคุมอุณหภูมิของห้องประมาณ 25 oC ความชื้นสัมพัทธ์
45-70 %RH พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะบนพื้นผิวสัมผัสและในอากาศ และ
ท�ำความสะอาดพืน้ โต๊ะ และอุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารอย่างสม�ำ่ เสมอ อาจมีการติดตัง้ หลอดอัลตราไวโอเลต (UV) เพือ่ ลดเชือ้ จุลนิ ทรียบ์ น
พื้นผิวส�ำหรับปฏิบัติงาน
ระบบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มีประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากเครื่องมือและสภาพท�ำงาน
- การจัดสภาพงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากงาน
- การลดปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความเมือ่ ยล้าหรือการบาดเจ็บ
- การใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างถูกต้อง
2.  การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี และสารกัมมันตรังสี
- การประเมินอันตรายจากสารเคมี
- การควบคุมอันตรายจากสารเคมี โดย
			: มีมาตรการดูแลและจัดเก็บตามข้อแนะน�ำของผู้ผลิตอย่างเข้มงวด
			: ติดสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายบนภาชนะบรรจุให้ชัดเจน
			: จัดท�ำระเบียบในการใช้และปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด
			: เตรียมสารเคมีให้ถูกตามข้อแนะน�ำของผู้ผลิต
			:  จัดท�ำระเบียบปฏิบัติการในการป้องกันตัว และการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว
: ส�ำรวจหาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกการปฏิบัติงาน
3.  การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์
-  จัดสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
-  แบ่งกลุ่มความเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์ตามระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
-  ปฏิบัติตามวิธีควบคุมความปลอดภัยปฐมภูมิและทุติยภูมิของแต่ละระดับความปลอดภัย
-  ปฏิบัติตามหลักของ Microbiological practices
4.  การก�ำจัดขยะอันตราย
-  ลดแหล่งต้นตอขยะ
-  คัดแยกขยะ
-  การท�ำ recycle
-  การบ�ำบัดขยะ
Department of Science Service
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5.  ข้อควรปฏิบัติส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
- ปฏิบัติตามหลักของ Microbiological practices ดังนี้
: ใช้  Aseptic Techniques
: ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย โดยท�ำงานภายใต้บรรยากาศที่ปลอดเชื้อ หรือท�ำภายในตู้เขี่ยเชื้อ
: พื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติงานต้องสะอาดและแห้ง
: ต้องมีการใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม มีประจ�ำไว้ในพื้นที่ท�ำงาน และมีการติดฉลากชัดเจน
: การปฏิบัติงานต้องท�ำอย่างรวดเร็วและท�ำในพื้นที่เดียวกันจนเสร็จงาน
: ตัวอย่างที่น�ำเข้ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต้องไม่ส่งคืนสู่แหล่งผลิต
: การท�ำงานกับเชื้อโรคหรือสารที่เป็นพิษต้องมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
โดยอาศัย Safety cabinets ระบบการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยาเป็นสิง่ ส�ำคัญ และ
จ�ำเป็นมากต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิดมีระดับความอันตรายต่อมนุษย์แตกต่างกัน บางชนิด
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้การป้องกันโดยการก�ำหนดวิธีด�ำเนินการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสมจะช่วย
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

เอกสารอ้างอิง
กรมปศุสัตว์.  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ.  คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ.  กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์,
34 หน้า.
หลักการทั่วไปในการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา. [ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555]. เข้าถึง
จาก http://web.yru.ac.th/~dolah/text/SAFETY%20PRACTICE.pdf
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สรร สาระ
การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ
ตามมาตรฐานสากล
วิภัทรา วงศ์พยัคฆ์ *

การควบคุมคุณภาพอาหารเลีย้ งเชือ้ ถือเป็นกิจกรรมหนึง่
ที่จำ�เป็นของการจัดทำ�ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
ทางจุลชีววิทยา เพื่อให้ห้องปฏิบัติการน่าเชื่อถือ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อให้มีประสิทธิภาพ
มีความแม่นยำ�ในการให้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน
สากลที่นิยมใช้ในการอ้างอิง คือ
ISO/TS 11133-1:2009 Microbiology of food
and animal feeding stuffs - Guidelines on
preparation and production of culture media - part
1 : General guidelines on quality assurance for the
preparation of culture media in the laboratory.
ISO/TS 11133-2:2003 Microbiology of food and
animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and
production of culture media - part 2 : Practical
guidelines on performance testing of culture media.
●

●

มาตรฐานที่ยกมา กล่าวอ้างนี้ใช้เป็นแนวทางในการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารเลี้ ย งเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ คือ ส่วนประกอบของสารอาหารที่
สนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หรือเซลล์ การควบคุม
คุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO/TS 11133 นั้น
กำ�หนดขอบข่ายการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ 4ประเภท
ได้แก่
อาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมใช้
อาหารเลี้ยงเชื้อสำ�เร็จรูป
อาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมเอง
อาหารเลีย้ งเชือ้ ทีน่ ำ�มาหลอมใหม่เพราะต้องเติมสารเพิม่
(supplements)
●
●
●
●

การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อเหล่านี้มีขั้นตอนที่
สำ�คัญๆ สรุปได้ 4 ประเด็นคือ
1. เอกสารกำ�กับ  การตรวจสอบเอกสารเป็นสิง่ ทีจ่ ำ�เป็น
ในการสั่ ง ซื้ อ อาหารเลี้ ย งเชื้ อ เข้ า มาใช้ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เป็นขั้นตอนการควบคุมคุณภาพในการรับอาหารเลี้ยงเชื้อเข้าสู่
ห้องปฏิบัติการ ฐานข้อมูลของสินค้าที่ซื้อ เป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้อง
เก็บรักษาไว้สำ�หรับการทวนสอบ หากอาหารเลี้ยงเชื้อที่ซื้อมา
เกิ ด ความผิ ด ปกติ ขึ้ น จะทำ�ให้ รู้ ร ายละเอี ย ดของสิ่ ง ที่ ซื้ อ มา
ซึ่งเอกสารที่จำ�เป็นเหล่านี้จะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1.1 รายละเอียดทีผ่ ผู้ ลิตควรระบุ เช่น ชือ่ ของอาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ , รายละเอี ย ดส่ ว นประกอบ supplements,
รุ่นการผลิต, product code, ความเป็นกรด-ด่างที่ต้องการ,
รายละเอียดการเก็บรักษาและวันหมดอายุ, ใบรับรองคุณภาพ
และเชื้ อ ที่ ใ ช้ ท ดสอบ, ผลการทดสอบและเกณฑ์ และ
ความปลอดภัยหรืออันตราย เป็นต้น
1.2 เอกสารประกอบการยอมรั บ หรื อ ตรวจรั บ
จะต้องระบุชื่อ รุ่น จำ�นวนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ชัดเจน ต้องบอก
ภาชนะบรรจุและลักษณะทางกายภาพ มีระบุวัน เดือน ปี
ทีห่ มดอายุของอาหารเลีย้ งเชือ้ และสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ทางผูต้ รวจรับ
ต้องระบุวันที่รับตามจริง
2. การเก็บรักษา ในขั้นนี้จะแยกออกเป็น
การเก็บรักษาอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีย่ งั ไม่เปิดใช้ จะทำ�การ
เก็บรักษาตามเอกสารที่ผู้ผลิตแนะนำ� ซึ่งจะเป็นเอกสารในส่วน
ของรายละเอียดที่ผู้ผลิตควรระบุ
การเก็ บ รั ก ษาอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่ เ ปิ ด ใช้ แ ล้ ว ทาง
ห้องปฏิบัติการควรจะปิดฝาให้แน่น มีการเปิดและเก็บตามที่
ผูผ้ ลิตแนะนำ�  ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลให้ชดั เจนว่าเปิดใช้เมือ่ ไร
รวมทั้งระบุไว้ที่บนภาชนะ โดยทั่วไปแล้วหลังจากเปิดใช้ ควรจะ
●

●

____________________________________________
* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ วศ.
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ใช้ให้หมดภายในระยะเวลา 6เดือน - 1ปี   โดยที่ในระหว่างช่วง
เวลาดั ง กล่ า วนั้ น สภาพของอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ต้ อ งไม่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น สีอาหารไม่เปลี่ยนหรือ อาหารที่
เป็นแบบผงไม่จับกันเป็นก้อน เป็นต้น
การเก็ บ รั ก ษาอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่ เ ตรี ย มแล้ ว ทาง
ห้องปฏิบัติการควรเก็บตามที่ผู้ผลิตแนะนำ� โดยทั่วไปจะเก็บ
ในที่เย็น และไม่ควรโดนแสง หากเป็นพวกอาหารเลี้ยงเชื้อที่เท
ลงในจานเพาะเชื้อแล้ว (Plate agar) ให้เก็บในถุงพลาสติก
ปิดสนิท สามารถเก็บได้ 2-4 สัปดาห์ ส่วนในอาหารเลี้ยงเชื้อที่
เป็นหลอดหรือขวด จะสามารถเก็บไว้ได้ 3-6 เดือนแต่ตอ้ งสังเกต
ตัวอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ทั้งนี้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เติม supplement ลงไปในตัวอาหาร
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ถื อ เป็ น ข้ อ ยกเว้ น เนื่ อ งจาก supplement
เป็นสารที่สลายตัวง่าย ควรใช้ภายในวันที่เตรียม
3. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ในกรณีที่เป็นการเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อใหม่ จะเน้นไปทางการควบคุมคุณภาพสภาพ
แวดล้อม (Condition) ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
เพื่อป้องกันเหตุที่จะท�ำให้การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อใช้งาน
ไม่ได้คุณภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในการเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อ
● น�ำ
้ ทีใ่ ช้เตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้ ต้องมีคา่ ความน�ำไฟฟ้า
-1
2.5 µs cm และต้องมีจุลินทรีย์ต่อมิลลิกรัมน้อยกว่า 103
● การควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของอาหาร
เลี้ยงเชื้อ ก่อนการฆ่าเชื้อ ต้องมี ค่า pH สุดท้ายที่ต้องการ
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน + 0.2
● การละลายอาหารเลีย
้ งเชือ้ ต้องละลายให้เข้ากันก่อน
๐
น�ำไปฆ่าเชื้อที่ 121 + 3 หรือกรองผ่าน micro pore ขนาด
0.2 µm และเมื่อฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเสร็จ ควรท�ำให้เย็น
โดยเร็ว
● ภาชนะที่ ใช้ บ รรจุ ต้ อ งไม่ มี ส ารตกค้ า งที่ มี ผ ลต่ อ
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และภาชนะที่ใช้นี้ ควรมีปริมาตร
มากกว่าอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้อย่างน้อย ร้อยละ 20 % ส�ำหรับ
อาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้แล้ว จะควบคุมคุณภาพ การหลอม
อาหาร การเติมsupplement หรือการเทอาหารเลี้ยงเชื้อลง
จานเพาะเชื้อ แทน
4. การทดสอบอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีเ่ ตรียมเสร็จ จะทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/TS 11133-2 ก�ำหนดไว้ 5 ประเด็นที่ส�ำคัญ
คือ
●
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1) การควบคุ ม ทางกายภาพ อาหารเลี้ ย งเชื้ อ ต้ อ ง
ไม่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งไปจากลั ก ษณะตอนที่ เ ตรี ย มอาหาร
เสร็จใหม่ๆ
2) การควบคุ ม คุ ณ ภาพทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา ในขั้ น นี้ จ ะ
แบ่งเป็น
2.1) การดูการปนเปื้อน (Contamination)
2.2) การใช้ เ ชื้ อ ทดสอบ เชื้ อ ที่ ใ ช้ ต้ อ งเป็ น เชื้ อ
บริ สุ ท ธิ์ มาจากแหล่ ง ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามต้ อ งการ
และคงทนในการทดสอบ และมีความเหมาะสมในการใช้ตาม
ISO/TS 11133-2, Annex B
3) อาหารเลี้ ย งเชื้ อ พร้ อ มใช้ (Ready to use) จะ
คำ�นึงถึงการควบคุมคุณภาพทัง้ ฝ่ายผูผ้ ลิต และผูใ้ ช้  โดยทางฝ่าย
ผู้ผลิตนั้น จะต้องมีการควบคุมคุณภาพการผลิตที่เป็นระบบ
ได้มาตรฐาน มีโปรแกรมการทดสอบคุณภาพ มีใบรับรองคุณภาพ
ส่วนทางผูใ้ ช้จะต้องเก็บอาหารเลีย้ งเชือ้ ตามทีผ่ ผู้ ลิตระบุ  ในกรณี
ที่ต้องเติม supplement จะต้องมีการทดสอบเชิงคุณภาพ
(Qualitative) ซึ่งเป็นการทดสอบว่า supplement ที่เติมลงไป
มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ที่จะเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อหรือไม่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงของโคโลนี บ นอาหารเลี้ ย งเชื้ อ
หรือไม่ โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นทั้งชนิดที่เป็นบวกและลบ
มาทดสอบกับอาหารเลี้ยงเชื้อ
4) อาหารเลีย้ งเชือ้ สำ�เร็จรูป  จะต้องควบคุมคุณภาพด้าน
การทดสอบเชิงปริมาณด้วย (Quantitative) อันเป็นการทดสอบ
ว่าอาหารเลี้ยงเชื้อเหล่านั้นสามารถทำ�ให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องการ
วิเคราะห์นั้น เจริญเติบโตได้
5) อาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมเอง จะควบคุมคุณภาพทั้งการ
ทดสอบเชิงปริมาณ และการทดสอบเชิงคุณภาพ แต่ในการ
ทดสอบเชิงปริมาณนั้น จะทำ�เป็นระยะๆ อันเป็นการเฝ้าระวัง
ไม่ให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงไป  
จากทีไ่ ด้กล่าวมา การควบคุมคุณภาพของอาหารเลีย้ งเชือ้
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ สำ�คั ญ และมี ป ระโยชน์ ต่ อ
ห้องปฏิบัติการในด้านการสร้างความเชื่อมั่นว่าผลการวิเคราะห์
ของห้องปฏิบัติการถูกต้อง เนื่องจากมีการควบคุม คุ ณ ภาพ
อย่างดี อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาระบบการทำ�งานให้ก้าวหน้า
ต่อไปอีกด้วย
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารได้ เ ห็ น ความสำ�คั ญ ของ
การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐานสากล จึงได้
พัฒนาหลักสูตรการใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ
Department of Science Service
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จุลนิ ทรียข์ นึ้   โดยผูท้ สี่ นใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทสี่ ำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ ารผ่าน
ทาง website: http://blpd.dss.go.th/ หรือ ติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ : 02-2017436-7

เอกสารอ้างอิง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ. การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์. สำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ. 13- 14 มีนาคม 2555; เอกสารประกอบการฝึกอบรม.
International Organization for Standardization.  ISO/TS 11133-1. 2009. Microbiology of food and animal
feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media –
part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture
media in the laboratory.
International Organization for Standardization.  ISO/TS 11133-2. 2003.  Microbiology of food and animal
feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media –
part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media.
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เครือข่ายส�ำคัญไฉน
เบญจพร บริสุทธิ์ *

เครือข่าย เป็นรูปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และกิจกรรมขององค์กรที่มีความต้องการร่วมกันด้วย
ความสมัครใจ มีการท�ำงานเป็นหนึง่ เดียวกันทีม่ ลี กั ษณะเท่าเทียม  
แต่เป็นอิสระต่อกัน
ถ้าเราลองเปรียบเทียบองค์กรที่มีความต้องการแสวงหา
งานเครือข่าย เสมือนชายหนุม่ หญิงสาวทีม่ ชี าติตระกูล การเลีย้ ง
ดูที่ดี มีความต้องการอยากหาใครสักคนมาแต่งงานด้วย เราจะ
พบว่าการด�ำเนินเรื่องราวนั้นเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยน เริ่มตั้งแต่
ที่บุพเพสันนิวาสได้น�ำพาทั้งคู่มาเจอกัน ถูกชะตา พึงพอใจเริ่ม
ข้ อ ควรคิ ด คื อ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ หรื อ ที่ เรา
คบหาดูใจ สิ่งแรกที่แต่ละฝ่ายมองซึ่งกันและกัน ก็คืออุปนิสัย
ใจคอ รูปแบบการใช้ชีวิต และปรับตัวเข้าหากันได้จนสามารถ เรียกว่า MOUไม่ใช่หนังสือสัญญาทีโ่ ชว์อ�ำนาจขององค์กร แต่เป็น
น�ำชีวติ คูไ่ ปสูก่ ารวิวาห์ เช่นเดียวกับองค์กรทีก่ ำ� ลังเข้าสูก่ ารสร้าง บันทึกที่แสดงความโดดเด่นของแต่ละองค์กรที่มีพันธะร่วมกัน
เครือข่ายที่ต้องมองเห็นผลประโยชน์ที่ดีของการเต็มใจท�ำงาน จึงไม่ควรแสดงอ�ำนาจเหนือคู่เครือข่ายด้วยกันเอง หรือลด
ร่วมกัน สามารถพึ่งพิงกันได้ และพร้อมที่แสดงออกถึงศักยภาพ บทบาทและโอกาสส�ำคัญของอีกฝ่าย สรุปให้เข้าใจกันง่ายๆ
ความสามารถองค์กรคูเ่ ครือข่ายนัน้ ๆ  โดยเฉพาะสิง่ ทีส่ ำ� คัญของ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOUก็เหมือนใบทะเบียน
หนุ่มสาวในการคบหากันคือ การเปิดใจให้กว้าง รับรู้ รับฟังและ สมรสนี่ แ หละ และการที่ ค นแต่ ง งานแล้ ว ต้ อ งใช้ น ามสกุ ล
เข้าใจอีกฝ่ายให้เหมือนเข้าใจตนเอง เพราะเป้าหมายของความ ของสามี ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า สามี ที่ เ ป็ น เจ้ า ของนามสกุ ล
ส�ำเร็จของชีวติ คูห่ นุม่ สาว คือการแต่งงาน และการใช้ชวี ติ คูอ่ ย่าง จะมีอ�ำนาจการเป็นเจ้าข้าว เจ้าของ   มีสิทธิ์เด็ดขาดในการ
มีความสุข เช่นเดียวกับความส�ำเร็จของการร่วมมือเครือข่าย จะ ตัดสินใจและด�ำเนินชีวิตคู่ในทุกเรื่องเสียเมื่อไหร่
เกิดขึน้ ได้เมือ่ มีการบริหารจัดการทีด่ ี และการรับผิดชอบร่วมกัน  
ดังนั้นใครที่มองว่าการสร้างเครือข่ายเป็นเรื่องง่ายๆ
เพียงแค่จบั คนสองฝ่ายมาลงนัง่ โต๊ะเซ็นสัญญาร่วมกัน จับมือแล้ว
ทุกอย่างก็สำ� เร็จ เป็นความคิดทีผ่ ดิ มหันต์ การใช้ชวี ติ คูข่ องคนเรา
ยั ง ต้ อ งใส่ ใจ ดู แ ลประคั บ ประคอง แก้ ไขปั ญ หาครอบครั ว
เปรียบเทียบกับองค์กรที่มีเครือข่ายก็ไม่แตกต่างกัน ต้องการ
ความเอาใจใส่ใจ  ทบทวน และรวมพลังการท�ำงานเพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้มากขึน้ ความส�ำเร็จขององค์กรเครือข่ายจึงไม่ได้
มาเพียงแค่การจับมืออย่างเดียว แต่คสู่ ญ
ั ญาต้องมีเวลาเพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ สมานฉันท์ มีความคิดเพื่อ
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร และแก้ปญ
ั หาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ระหว่างองค์กรกับองค์กรด้วย
										
* นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ สำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏบัติการ วศ.
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ดั ง นั้ น การรั ก ษาความส� ำ คั ญ ระหว่ า งคนสองคนของ
คู่สัญญา หรือองค์กรต่อองค์กรจึงต้องมีความรอบคอบ ถ้อยที
ถ้อยอาศัย ยืดหยุ่นต่อกันเป็นอย่างมาก รวมทั้งควรท�ำความ
ตกลงกัน เจรจาต่อรองกันให้เรียบร้อยก่อนจรดปากกาเซ็นสัญญา
ให้มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างท�ำไปด้วยความรอบคอบ จะได้ไม่ต้อง
กลับมาแก้ไขปัญหาถ้าในวันหนึง่ พบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ คับข้องใจ
ไม่เข้าใจ ไม่สบายใจในท่าทีของอีกฝ่าย เพราะนี่คือสัญญาณที่
ส่อเค้าให้รู้ว่า  การท�ำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายนั้นเข้าสู่ภาวะ
ล้มเหลวแล้ว
การประคองชีวิตคู่ให้ตลอดรอดฝั่ง เมื่อเปรียบกับการ
บริหารงาน การจัดการเครือข่าย ก็ต้องการ การดูแล มีเวลา
ให้กันและกันมากพอ  และหากองค์กรใดที่ไม่มั่นใจว่ามีเวลาให้
กับการบริหารจัดการเครือข่ายได้   ก็อย่าเพิ่งใจร้อนจับมือสร้าง
เครือข่ายกับใคร เพราะงานเครือข่ายไม่ใช่การบวกเลขคณิตศาสตร์
ทีป่ กติ 1+1=2 แต่เป็นการท�ำงานแบบบูรณาการ ทีเ่ ป็น 1+1=3
เนื่องจากองค์กรเครือข่ายต้องการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรสม�่ำเสมอ ต้องการการสื่อสาร ความเคลื่อนไหว
และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ดังนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายไม่พร้อม
ทีจ่ ะเสียสละหรือยอมเสียบางอย่างเพือ่ ให้ประโยชน์สงู สุดร่วมกัน
ของทั้งสองฝ่าย  การพึ่งพาอาศัยความร่วมมือกันและกันของ
เครือข่าย ก็จะไม่บรรลุวัตุประสงค์ของความร่วมมือเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ เครื อ ข่ า ยเป็ น งานท้ า ทายที่ ต ้ อ งอาศั ย
ความสมัครใจของการประสานการท�ำงานร่วมกันอย่างละเอียด
อ่อน  แต่ก็เป็นอิสระต่อกัน อยู่บนพื้นฐานความเชื่อใจระหว่าง
กัน ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องอาศัยความเข้าใจและการลงมือปฏิบตั ิ
ของบุคลากรในองค์กรด้วย  ถ้าเจ้านายขยันเอาแต่วิ่งจับมือกับ
ชาวบ้าน แต่ลูกน้องผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดูแลบริหารจัดการ
เครือข่ายที่ดีได้ มันก็คล้ายๆหนุ่มสาวที่ริชิงสุกก่อนห่ามแต่ยัง
ไม่พร้อมการใช้ชวี ติ คูร่ ว่ มกัน และสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาเรือ้ รัง
ทีส่ ญ
ู เสียด้วยกันทุกฝ่าย แยกย้ายกันไปคนละทางอย่างมองหน้า
กันไม่ติด

เอกสารอ้างอิง
นิพัทธ์ กานตอัมพร. กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555]. เข้าถึง
จาก : http://kmcenter.rid.go.th/kmc17/datafile/ab37.ppt.
ศรีผ่อง จิตกรณ์กิจศิลป์. การสร้างเครือข่ายการท�ำงาน. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555].
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มารู้จัก

GHS กันเถอะ

GHS เป็นค�ำย่อของ The Globally Harmonized
System of Classification and Labeling of Chemicals
ซึง่ เป็นระบบการจ�ำแนกความเป็นอันตรายและการติดฉลากสารเคมี
ทีเ่ ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยองค์การสหประชาชาติ
โดยมีทมี่ าจากมติทปี่ ระชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยสิง่ แวดล้อมและ
การพัฒนา (United Nations Conference on Environment
and Development, UNCED) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ให้ทกุ ประเทศในโลกมีการจัดการสารเคมีทเี่ ป็นระบบ
เพื่อการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ ทีไ่ ด้แสดงจุดยืนในการ
สนับสนุนการใช้ระบบ GHS ในการประชุม Intergovernmental
Forum on Chemicals Sheet (IFCS) เมื่อปี พ.ศ. 2546 และ
มีการเตรียมการในประเทศให้มีการน�ำระบบ GHS มาใช้กับ
สารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 ซึง่ ได้แก่วตั ถุอนั ตรายทางอุตสาหกรรม วัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตร และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุข โดยมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับการด�ำเนินการที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบบของ GHS ซึ่งมีคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมาย
ให้มีการใช้ระบบนี้ในปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา
ระบบGHS นี้จะครอบคลุมสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง ภาคการเกษตร และภาค
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ โ ภค โดยสารเคมี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี
เหล่านี้รวมถึงสารละลายเจือจาง และสารผสม (mixtures)

วันดี ลือสายวงศ์*
อังสนา ฉั่วสุวรรณ์**

ของสารเคมี แต่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เภสั ช ภั ณ ฑ์ (ยารั ก ษาโรค)
สารเติมแต่งในอาหาร เครื่องส�ำอาง และสารป้องกันก� ำจัด
ศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในอาหาร ณ จุดที่มีการน�ำสิ่งของดังกล่าว
เข้าสู่ร่างกายโดยตั้งใจ การพัฒนาระบบการจ�ำแนกความเป็น
อันตรายและการติดฉลากสารเคมีนี้ เพื่อให้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารเคมีของประเทศต่างๆ มีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกประเทศที่ท�ำการค้าระหว่างกัน
การน�ำระบบนีม้ าใช้จะท�ำให้ผบู้ ริโภค คนงานในภาคอุตสาหกรรม
ภาคการขนส่ง และการเกษตรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็น
อันตรายของสารเคมี ในขณะที่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
สามารถลดต้นทุนการผลิต และระบบนี้จะท�ำให้การติดตาม
ตรวจสอบเกี่ยวกับสารเคมีง่ายขึ้น
สาระส�ำคัญของระบบ GHS ประกอบด้วย  1. การจ�ำแนก
สารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีตามความเป็นอันตราย  2. การสือ่ สาร
ความเป็นอันตรายของสารเคมี และ 3.ข้อสนเทศที่ต้องระบุ
ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การจ�ำแนกประเภทความเป็นอันตราย (Classification)
ระบบ GHS จ�ำแนกสารเคมีแ ละผลิตภัณ ฑ์เ คมี ต าม
ความเป็นอันตรายของสารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบทัง้ ทางด้านกายภาพ สุขภาพ และสิง่ แวดล้อม
ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ เกณฑ์การจ�ำแนกความเป็นอันตรายเป็น
ไปตาม Annex 2 Classification and Labeling summary
tables ของคู่มือส�ำหรับระบบ GHS หรือ Purple Book
ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2552 (สามารถดาวน์โหลดคูม่ อื GHS
ฉบับภาษาไทยจากเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

							
* นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการเคมี วศ.
** นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการเคมี วศ.
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ตารางที่ 1 การจัดกลุ่มสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในระบบสากล GHS ตามความเป็นอันตราย
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ
16 ประเภท
1. วัตถุระเบิด
2. ก๊าซไวไฟ
3. ละอองลอยไวไฟ
4. ก๊าซออกซิไดซ์
5. ก๊าซภายใต้ความดัน
6. ของเหลวไวไฟ
7. ของแข็งไวไฟ
8. สารเดี่ยวและสารผสมที่ท�ำปฏิกิริยา
ได้เอง
9. ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ  
10. ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ
11. สารเดี่ยวและสารผสมที่เกิดความ
     ร้อนได้เอง
12. สารเดี่ยวและสารผสมซึ่งสัมผัสกับ
     น�้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ
13. ของเหลวออกซิไดซ์
14. ของแข็งออกซิไดซ์
15. สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์
16. สารกัดกร่อนโลหะ

Department of Science Service

ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม
10 ประเภท
2 ประเภท
1. ความเป็นพิษเฉียบพลัน
1.  ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
2. ก ารกั ด กร่ อ นและการระคายเคื อ ง
ในน�ำ้
ต่อผิวหนัง
2.  ความเป็นอันตรายต่อโอโซนใน
3. การท�ำลายดวงตาอย่างรุนแรง และ
ชั้นบรรยากาศ
การระคายเคืองต่อดวงตา
4. การท�ำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
5. ก ารก่ อ ให้ เ กิ ด การกลายพั น ธุ ์ ข อง
เซลล์สืบพันธุ์
6. การก่อมะเร็ง
7. ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
8. ค วามเป็ น พิ ษ ต่ อ อวั ย วะเป้ า หมาย
อย่ า งเฉพาะเจาะจงจากการได้ รั บ
สัมผัสครั้งเดียว
9. ค วามเป็ น พิ ษ ต่ อ อวั ย วะเป้ า หมาย
อย่ า งเฉพาะเจาะจงจากการรั บ
สัมผัสซ�้ำ
10. ความเป็นอันตรายจากการส�ำลัก
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2. การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี (Hazard Communication)
ระบบ GHS มีการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้
2.1 รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (pictograms) เพื่อสื่อความหมายของความเป็นอันตรายในแต่ละด้านและ
แต่ละประเภทจำ�นวน 9 รูปสัญลักษณ์ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายในระบบ GHS จำ�แนกตามประเภทความเป็นอันตราย
รูปสัญลักษณ์แสดง
ความเป็นอันตราย

ประเภทความเป็นอันตราย หรือ
ประเภทย่อยความเป็นอันตราย

รูปสัญลักษณ์แสดง
ความเป็นอันตราย

ประเภทความเป็นอันตราย หรือ
ประเภทย่อยความเป็นอันตราย

สารไวไฟ
สารที่ท�ำปฏิกิริยาได้เอง
สารที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ
สารที่สัมผัสน�้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ
สารที่เกิดความร้อนได้เอง
สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์
วัตถุระเบิด
สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์ (ที่อาจระเบิดได้
เมื่อได้รับความร้อน)
สารที่ท�ำปฏิกิริยาได้เอง (ที่อาจระเบิดได้เมื่อ
ได้รับความร้อน)

สารออกซิไดส์

สารกัดกร่อนโลหะ
การท�ำลายดวงตาอย่างรุนแรง
การกัดกร่อนผิวหนัง

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ประเภทย่อย 1
และ 2 เป็นอันตรายถึงตายได้ และประเภท
ย่อย 3 เป็นพิษ)

การก่อมะเร็ง
การท�ำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบ
ทางเดินหายใจ
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะ
เจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ�้ำ
ความเป็นอันตรายจากการส�ำลัก
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ประเภทย่อย 4
เป็นอันตราย)
การท�ำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อ
ผิวหนัง
การระคายเคืองต่อผิวหนัง
การระคายเคืองต่อดวงตา
การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
หรืออาจท�ำให้ง่วงซึมมึนงง
ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ

ก๊าซภายใต้ความดัน

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อม
ในน�้ำ
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม
ในน�้ำ
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2.2 คำ�สัญญาณ (signal words) ที่ใช้มี 2 คำ�สัญญาณคือ “อันตราย” และ “ระวัง” ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นอันตราย
ของสารเคมีนั้น
2.3 ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statements) เพือ่ อธิบายลักษณะความเป็นอันตรายตามประเภทความ
เป็นอันตรายที่จำ�แนกได้ซึ่งจะเป็นข้อความสั้นๆ กระชับ และง่ายต่อความเข้าใจ เช่นระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน ระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง และอาจก่อให้เกิดมะเร็ง
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย คำ�สัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตรายจะปรากฏอยูบ่ นฉลาก (Label)
ดังแสดงในภาพที่1
ภาพที่ 1 ตัวอย่างของการใช้รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย คำ�สัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย           

   รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย

อันตราย

เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
ทำ�ให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง
และทำ�ลายดวงตา

คำ�สัญญาณ
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย   

โดยที่องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS จะรวมถึงข้อความและรูปสัญลักษณ์แสดงข้อควรระวัง (precautionary
statements and pictograms) ที่เป็นข้อความค�ำเตือนเพื่อป้องกันอันตราย การจัดเก็บ  การก�ำจัด และการจัดการกรณี
การรั่วไหล หรือได้รับสัมผัส หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (product identifier) ที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อสารเคมี
ที่เป็นสาระส�ำคัญ หรือสารอันตรายในผลิตภัณฑ์และปริมาณความเข้มข้น การระบุผู้จัดจ�ำหน่าย (supplier identification)
โดยต้องมีชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิตหรือผู้จ�ำหน่าย หรือหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบนฉลาก และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
ซึ่งสามารถหาอ่านได้ และไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดจะสื่อความหมายเดียวกัน         
3. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยคือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการท�ำงานกับสารเคมี เป็นเอกสารส�ำคัญในการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เคมี โดยให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลทางกายภาพ ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การก�ำจัด และการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติ
งาน และการจัดการสารเคมีเป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัย และสามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดการรั่วไหลได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามระบบ GHS ก�ำหนดข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสาร 16 หัวข้อ (ตารางที่ 3) เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
และเป็นระบบเดียวกันทั่วโลก   
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ตารางที่ 3 หัวข้อของข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1.  การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต
2.  การบ่งชี้ความเป็นอันตราย
3.  องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
4.  มาตรการปฐมพยาบาล
5.  มาตรการผจญเพลิง
6.  มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
7.  การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา
8.  การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

การพัฒนาระบบการจ�ำแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีที่เป็นสากลที่รู้จักกันในชื่อ GHS จะท�ำให้ทุกประเทศ
มีการใช้ระบบการจ�ำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีและ
สื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีที่เป็นมาตรฐานสากล
ในรูปของฉลากผลิตภัณฑ์ และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่
เป็นระบบเดียวกัน ดังนั้นในระดับประเทศระบบนี้จะสามารถ
ท�ำให้มีระบบการจ�ำแนกสารเคมีและการจัดการสารเคมีที่เป็น
ระบบ รวมทั้งมีการสื่อสารเรื่องความเป็นอันตรายของสารเคมี
มากขึน้ ท�ำให้มคี วามปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์และสิง่ แวดล้อม
อย่างไรก็ตามส�ำหรับผู้ผลิตสารเคมีอันตรายจะเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ เพราะต้องจ�ำแนกประเภทสารเคมี

  9.  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
13. ข้อพิจารณาในการก�ำจัด
14. ข้อมูลการขนส่ง
15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ
16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดท�ำและการปรับปรุง
     แก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระบบ GHS และน�ำมาสื่อสารในรูปของฉลากและเอกสาร
ข้อมูล ความปลอดภัย ขณะที่ภาคขนส่งจะได้รับผลกระทบ
ไม่มาก เนื่องจาก GHS ให้ใช้ฉลากในการขนส่งเหมือนเดิม
ส่ ว นผู ้ บ ริ โ ภคน่ า จะเป็ น กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในทางที่ ดี
เนื่องจากการสื่อสารความเป็นอันตรายที่ชัดเจนก็จะท�ำให้เกิด
ความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากขึ้น ขณะที่
การใช้ระบบ GHS ระหว่างประเทศจะท�ำให้ทกุ ประเทศสามารถ
ท� ำ ความเข้ า ใจเรื่ อ งสารเคมี ไ ด้ ต รงกั น ส่ ง ผลให้ ก ารค้ า สาร
เคมีระหว่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้น สามารถลดความ
ซ�ำ้ ซ้อนในการทดสอบสารเคมี และสามารถเพิม่ ระดับการป้องกัน
อันตรายจากสารเคมีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูลเรื่อง GHS
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม Thailand Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Cemicals
(GHS) [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555]. เข้าถึงจาก http://www.diwsafety.org/add_ghs/ghs_thailand.htm.
- กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย.  เอกสารประกอบการสัมมนาวัตถุอันตราย เรื่อง ความคืบหน้าด้านการบังคับ
- ใช้ GHS กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย และการชี้แจงแนวทางปฏิบัติการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายการอภิปรายเรื่อง
ความคืบหน้าด้านการบังคับใช้ระบบ GHS กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย.  [ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555].
เข้าถึงจาก http://www.fda.moph.go.th/psiond/newweb/psiond-web/.
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี.  พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาและครูผู้สอน GHS. [ออนไลน์].
[อ้างถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555].  เข้าถึงจาก http://203.157.72.102/csnet/chemfda.asp.
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การบริการเชิงรุกของหอสมุดวิทยาศาสตร์
ดร.ตั้ว ลพานุกรม ด้วยเทคโนโลยีสังคมเครือข่าย
นภดล แก้วบรรพต *

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสือ่ สารและอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบัน ท�ำให้แนวโน้มของการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น และ
ด้ ว ยอั ต ราการเติ บ โตของธุ ร กิ จ บรอดแบนด์ แ ละธุ ร กิ จ ของ
ตลาดมือถือแบบ Smart phone ที่สูงขึ้น พฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บนโลกออนไลน์จงึ เริม่ ก้าวสูค่ วามเป็นเครือข่ายสังคม (Social
Network) จึงมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างกลุ่มคนบนโลกออนไลน์
หรือที่เรียกว่า “ชุมชนออนไลน์” ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเสมือน
(Virtual Community) ซึง่ ท�ำให้คนในกลุม่ สามารถท�ำความรูจ้ กั
แลกเปลี่ยนความคิดและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน มีการ
ขยายตัวติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นเครือข่าย โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Youtube เป็นต้น อาจกล่าว
ได้วา่ สังคมในปัจจุบนั มีความเกีย่ วข้องกับ สังคมออนไลน์มากขึน้
และได้กลายเป็นกระแสความนิยมอย่างกว้างขวางไม่ได้จ�ำกัด
อยู่แค่กลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น ท�ำให้สื่อสังคมออนไลน์กลายมาเป็น
สื่อที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางส�ำหรับธุรกิจในปัจจุบัน ด้วย
คุ ณ สมบั ติ ข องเครื อ ข่ า ยออนไลน์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ชุ ม ชน
จึงสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรับรูข้ อ้ คิดเห็นต่างๆ
ของคนชุมชนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องเวลาและ
สถานทีใ่ นการเข้าถึงรวมทัง้ ความสามารถทางการสือ่ สารระหว่าง
หน่ ว ยงานและผู ้ บ ริ โ ภคทางตรงได้ ทั น ที ซึ่ ง สามารถน� ำ มา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการได้
อย่างเหมาะสม กล่าวได้ว่าสังคมออนไลน์เป็นเสมือนช่องทาง
การสื่อสารรูปแบบใหม่เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริการ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานที่รวดเร็วและประหยัดที่สุด
ส� ำ นั ก หอสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นห้องสมุดเฉพาะที่
มี ท รั พ ยากรสารสนเทศด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่

ครอบคลุมวรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะ
เป็นวารสารวิชาการ วารสารสาระสังเขป หนังสืออ้างอิง ต�ำรา
สิทธิบัตร มาตรฐานฯลฯ นอกจากสิ่งพิมพ์ที่กล่าวมา ขณะนี้ได้
มีการจัดท�ำคลังความรู้ของ วศ. (Institutional Repository :
IR) และจัดท�ำดิจิทัลไฟล์ (Digitization materials) เพื่อรองรับ
การให้บริการในแบบดิจทิ ลั คอลเล็คชัน่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จากการเป็นแหล่งเรียนรู้และมีทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์
จ�ำนวนมาก จึงได้นำ� เทคโนโลยีนเี้ ข้ามาเสริมกับการให้บริการเชิง
รุก ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบและเข้าถึงแหล่งบริการตลอดจนเข้า
ถึงทรัพยากรและส่งต่อกลุ่มผู้ใช้ในสังคมเครือข่ายได้ทราบอย่าง
กว้างขวางมากขึ้น
Facebook หรือ Twitter สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับ
งานบริการห้องสมุดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ใช้ห้องสมุดส่วน
หนึง่ เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในรุน่ X-Gen ทีน่ ยิ มและหลงใหล
กับเทคโนโลยีอยู่แล้ว หากห้องสมุดสามารถส่งหนังสือใหม่ราย
เดือนผ่าน Twitter หรือ Facebook ไปยังกลุ่มสมาชิก เหล่านี้
ย่อมท�ำให้สมาชิกได้รบั ข้อมูลข่าวสารหนังสือ วารสารใหม่ได้ทนั ที
ที่ต้องการ หรือจะใช้กับการบริการความรู้จากบรรณารักษ์และ
บริการถาม/ตอบ (Ask librarian) รวมทั้งการส่งข้อมูลข่าวสาร
อย่างง่ายๆ (Really Simple Syndication : RSS) จากเว็บไซต์
ของห้องสมุดเพือ่ ให้รวู้ า่ ขณะนีม้ กี ารปรับปรุงเนือ้ หาใดในเว็บไซต์
ใหม่บ้าง
ปัจจุบนั เราสามารถน�ำสคริปต์คำ� สัง่ แบบ Chat Box จาก
Live IM ซึ่งเป็นบริการหนึ่งจากไมโครซอฟต์ โดยระบบจะแสดง
หน้าต่างการสนทนาคล้ายกับโปรแกรม MSN Messenger
มาติดตั้งบนเว็บไซต์ของเราได้โดยตรงเมื่อมีการออนไลน์ MSN
Messenger ก็จะเชื่อมโยงไปยัง Chat Box บนหน้าเว็บไซต์
อัตโนมัติ ช่วยให้เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ของ

									

* นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วศ.
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ส� ำ นั ก ฯ กั บ ผู ้ ข อรั บ บริ ก ารในเว็ บ ไซต์ ใ ห้ โ ต้ ต อบกั น ได้ แ บบ
Real time ทันที   ซึ่งเราสามารถขอสคริปต์ที่กล่าวมาได้ที่
http://settings.messenger.live.com/Applications/
Default.aspx และท�ำการล็อกอินด้วยอีเมล์และรหัสผ่านของ
Hotmail ของเรา แล้วท�ำการตั้งค่าเว็บ อนุญาตให้เว็บไซต์
สามารถมองเห็ น สถานะของ Messenger ของเรา และ

ส่งข้อความถึงเราได้แล้วจึงท�ำการสร้าง Html ก็จะได้สคริปต์
ดังกล่าวไปใช้กับเว็บของเราได้ทันที โดยเอาสคริปต์ไปใส่ไว้หน้า
เว็บไซต์ในต�ำแหน่งที่ต้องการให้แสดง ก็จะแสดงผลดังภาพที่ 1
ซึ่งผู้ขอใช้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นสมาชิก MSN ก็สามารถใช้บริการนี้
ได้เพียงแค่เลือกที่เริ่มการสนทนา แล้วกรอก Captcha ตามที่
ปรากฏบนหน้าจอเพือ่ ระบุความเป็นตัวตนก็สามารถใช้งานได้แล้ว

ภาพที่ 1
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ผู้ใช้ห้องสมุดจ�ำนวนมากในปัจจุบันนิยมเข้าใช้บริการห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI)
ห้องสมุดที่เดิมนับจากตัวบุคคลในการเดินเข้ามาใช้ สามารถน�ำสถิติการเป็นสมาชิกออนไลน์ การเข้าใช้บริการออนไลน์มาเป็นส่วน
หนึ่งของ KPI  ได้ด้วย ซึ่งส�ำนักหอสมุดฯ ก็ได้น�ำ  Facebook มาใช้เช่นกันในชื่อ http://www.facebook.com/sciencelibrary.
bsti  โดยจะใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของส�ำนักหอสมุดฯ และประชาสัมพันธ์บริการใหม่ๆ เช่น การแนะน�ำ
หนังสือที่จัดหาเข้ามาใหม่ในแต่ละเดือน ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และส่งข้อมูลจากห้องสมุดไปยังผู้ใช้อีกกลุ่ม
ที่สนใจได้เป็นอย่างดี ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2
นอกจากใช้ Page ใน Facebook ส�ำหรับการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงแล้ว ลักษณะของสังคมเครือข่ายยังมี
Application ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกสามารถเปิดสิทธิและน�ำไปใช้สนับสนุนการท�ำงานของโปรแกรมเสริม (Plug-in) ได้ เช่น ปัจจุบัน
จะพบภาพไอคอนเหล่านี้บนหน้า Content ต่างๆ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3
ซึ่งใช้เป็นช่องทางเสริมเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์บทความโดยใช้ FACEBOOK LIKE หรือ FACEBOOK SHARE ME
ส่วนของสื่อประเภท Twitter เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จ�ำพวกไมโครบล็อก โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140
ตัวอักษร ว่าตัวเองก�ำลังท�ำอะไรอยู่ในขณะนี้ ด้วยเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ Twitter ได้รับความนิยม เพราะสามารถอัพเดทหรือเขียน
ข้อความจากที่ใดก็ได้ โดยจะเลือกส่งข้อความในแบบ SMS หรือด้วยโปรแกรมแชท (IM: Instant Messaging) ผ่านโทรศัพท์
มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเขียนข้อความลงในเว็บไซต์ Twitter ของเราเองโดยตรงก็ได้ ส�ำหรับส�ำนักหอสมุดฯ น�ำมาใช้
Department of Science Service
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ในช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริการ และกิจกรรมต่างๆ ของส�ำนักหอสมุดฯ ตลอดจนเพื่อใช้
ในการติดต่อกับสมาชิกหรือผู้ที่สนใจ ใช้เพื่อสื่อสารข้อความสั้นๆ ภายในองค์กร ภายในทีมงาน รวมถึงเพื่อเป็นชุมชนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อัพเดทกันในประเด็นต่างๆ ส�ำหรับคนที่ Follower จะได้รับทราบและติดตามข้อมูล ข่าวสารที่สนใจ
รวมถึงการค้นหากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการตอบค�ำถามและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด
นอกจากนี้ส�ำนักหอสมุดฯ ยังได้น�ำบริการของ Twitter มาใช้เช่นกันในชื่อ @sciencelibrary ซึ่งบริการต่างๆ ที่ทางส�ำนักหอสมุดฯ
ได้นำ� มาเสริมการให้บริการเชิงรุกของส�ำนักฯ ตลอดจนสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั้ ในแบบสิง่ พิมพ์และดิจทิ ลั คอลเล็คชัน่
สามารถเข้าใช้ทางเว็บไซต์ได้ที่ siweb.dss.go.th e-mail : info@dss.go.th หรือมาใช้บริการด้วยตนเองที่ส�ำนักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ 75/7 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2201 7250-6
สื่อสังคมเครือข่ายจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดส�ำหรับหน่วยงานได้อย่างดี หากหน่วยงานที่สนใจ
จะน�ำมาใช้อย่างจริงจัง จะต้องมีการวางแผนการดูแลและก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ข้อมูลมีความ
ทันสมัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าใช้อยู่เสมอ นอกจากประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมเครือข่ายเป็นสื่อกลางในการกระจาย
หรือเผยแพร่ข้อมูลองค์กรและการบริการต่างๆ ขององค์กรแล้ว การสะท้อนกลับในด้านข้อวิจารณ์หรือความคิดเห็นของสังคม
เครือข่ายในเชิงลบต่อหน่วยงานก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นในการที่จะเลือกใช้บริการใดในโลกสังคมออนไลน์ควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและความพร้อมขององค์กรก่อนที่จะมีการน�ำมาใช้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. [ออนไลน์].
[อ้างถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555]. เข้าถึงจาก : http://siweb.dss.go.th.
บริการเครือข่ายสังคม. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555]. เข้าถึงจาก :
http://th.wikipedia.org/wiki/Social_network_service.
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บ้านหาดส้มแป้น หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเซรามิกต้นแบบ
ชลัย ศรีสุข *

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริม่ ด�ำเนินโครงการ
หมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2552 ตามนโยบายของ
รัฐบาลในขณะนัน้   ทีม่ งุ่ เน้นการน�ำผลงานวิจยั พัฒนา เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
การบริหารจัดการ การลดต้นทุนในการผลิต และกระบวนการ
น�ำความคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต
และสังคมให้ดีขึ้น  โดยต้องการให้หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นหมูบ่ า้ นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพิ่มทักษะจนมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีนั้นๆ สามารถน�ำ
องค์ความรู้ในเทคโนโลยีนั้น ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยาย แพร่กระจายไปยังชุมชน
ใกล้เคียง หมู่บ้านนั้นจะได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รบั นโยบาย และด�ำเนินการ
คั ด เลื อ กหมู ่ บ ้ า นที่ เ คยได้ รั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ าก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  และมีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็น
หมู่บ้านต้นแบบ พบว่าสามารถจัดตั้งหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในความรับผิดชอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้
รวม 7 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าไป
ด�ำเนินการพัฒนาหมูบ่ า้ นจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมูบ่ า้ นเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ต�ำบลหาดส้มแป้น อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระนอง เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ได้รับจัดตั้งเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในปี 2553 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้น�ำ

เทคโนโลยีเซรามิกที่เป็นผลงานวิจัย พัฒนาของหน่วยงานไปใช้
ในการผลิต และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
หาดส้มแป้นเป็นต�ำบลหนึง่ ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ในอดีตเคยเป็นพื้นที่อุดมไปด้วยแร่ดีบุก ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มี
แหล่งดินขาวคุณภาพดีของประเทศ  เป็นสินค้าส่งออกไปขายยัง
จังหวัดอืน่ ๆ ทีม่ กี ารผลิตเซรามิก  คนในพืน้ ทีม่ คี วามคิด  ความต้องการ
ตรงกันทีอ่ ยากน�ำดินขาวทีเ่ ป็นทรัพยากรในท้องถิน่ ของตนมาสร้าง
ผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัด ที่สามารถเกิดประโยชน์และ
ท�ำรายได้ให้กับคนในพื้นที่ จึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเซรามิก
บ้านหาดส้มแป้นขึน้ ในปี 2550 โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานในท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เกษตรจังหวัด
และพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง และประสานงานขอรับการ
สนับสนุนเทคโนโลยีผา่ นทางส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   แจ้งให้กรมวิทยาศาสตร์
บริการเข้าไปฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเซรามิก
ให้กับสมาชิกของกลุ่ม แต่เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มเซรามิก
บ้านหาดส้มแป้นยังไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเซรามิกมาก่อน  
ขาดการฝึ ก อบรมพั ฒ นา ท� ำ ให้ ส มาชิ ก ของกลุ ่ ม ขาดทั ก ษะ
ความช�ำนาญในกระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตได้คณ
ุ ภาพไม่ดี
ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตยังสูง เกิดการสิ้นเปลือง
วัตถุดิบ ซึ่งเป็นทรัพยากรของท้องถิ่น สมาชิกของกลุ่มไม่สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุที่ต้องใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลด
การสูญเสีย และอนุรกั ษ์ทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ว้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้นำ� องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปถ่ายทอด
ให้กบั บุคลากร ของกลุม่ เซรามิกบ้านหาดส้มแป้น  เพือ่ ให้มพี นื้ ฐาน
ด้านการผลิตเซรามิกและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ให้ ส ามารถผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ ลดการสู ญ เสี ย ใน
กระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ

						

* นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน วศ.
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จึงจัดท�ำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี
2553 - 2555 น�ำวิทยากรของกรมเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยการจัดฝึกอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพิ่มทักษะ
ความช� ำ นาญในการผลิ ต ให้ กั บ กลุ ่ ม    ปั จ จุ บั น กลุ ่ ม เซรามิ ก
บ้ า นหาดส้ ม แป้ น สามารถผลิ ต สิ น ค้ า ได้ ห ลากหลายชนิ ด ที่ มี
รูปแบบและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  เช่น ชุดถ้วยชา
ถ้วยกาแฟ ของประดับตกแต่ง และของทีร่ ะลึกจ�ำหน่าย ณ ทีท่ ำ� การ
กลุ ่ ม และสถานที่ ที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด รวมทั้ ง
มีการน�ำผลิตภัณฑ์ไปเปิดร้านจ�ำหน่ายนอกสถานที่ มีการสาธิต
ให้กับผู้สนใจในงานเทศกาลประจ�ำจังหวัด และงานแสดงสินค้า
OTOP City
ปัจจุบนั หมูบ่ า้ นเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นได้รบั การพัฒนา

จนมีสถานที่ อุปกรณ์การผลิต และวิทยากรประจ�ำกลุม่ ทีส่ ามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการผลิตเซรามิกให้กบั ผูส้ นใจ เข้ามาเรียนรู้
และเป็นสถานทีท่ ไี่ ด้รบั ความสนใจจากเยาวชน  สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกจังหวัดในการเข้ามาศึกษา
ดูงานอย่างต่อเนือ่ ง  นับได้วา่ หมูบ่ า้ นเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นเป็น
หมู่บ้านต้นแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการน�ำองค์ความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สร้างอาชีพ
สร้างรายได้  เพิม่ คุณภาพชีวติ ของคนในชมุชน และเป็นศูนย์เรียนรู้
การผลิตเซรามิกของจังหวัดระนองที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
องค์ความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ และพร้อมจะยกระดับเป็น
หมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต เพือ่ พัฒนา
ชุมชนใกล้เคียงให้มกี ารน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แหล่งดินขาวหมู่บ้านหาดส้มแป้น
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเซรามิก

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น

Department of Science Service

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 190

35

สรร สาระ

จุลินทรีย์...

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงบ�ำรุงดิน
สุวรรณี แทนธานี*

นับตั้งแต่ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2504 ทำ�ให้สังคมไทยเข้าสู่ยุค
“ปฏิวัติเขียว” หรือ Green revolution ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมจากแบบดั้งเดิมมาสู่การเกษตรแผนใหม่
โดยใช้ พั น ธุ ก รรมที่ ผ สมขึ้ น มาใหม่ ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สู ง การใช้ ปุ๋ ย เคมี สารเคมี กำ�จั ด ศั ต รู พื ช และเครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตร
การรับเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียวโดยละเลยการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์ ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตสูง
เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน และสภาพแวดล้อมเสือ่ มโทรม เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร สารพิษตกค้างในผลผลิต และ
การปนเปือ้ นไปสูส่ ภาวะแวดล้อม ข้อมูลการสุม่ สำ�รวจผัก 7 ชนิดทีว่ างขายในซูเปอร์มาร์เก็ตระดับสูงและระดับกลาง เมือ่ เดือนมีนาคม
2555 พบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างในผัก 4 ชนิด คือ ถั่วฝักยาว คะน้า ผักชี และพริกจินดา โดยเฉพาะในถั่วฝักยาวที่ตรวจพบทั้งคาร์
โบฟูราน และเมโทมิล ซึ่งแม้จะไม่เกินมาตรฐานที่ประเทศไทยกำ�หนด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลของสหภาพยุโรป
พบว่ามีสารพิษตกค้างเกินถึง 3-4 เท่า จากสภาพปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้น ทำ�ให้มีแนวความคิดที่มุ่งแสวงหาทางออกให้แก่สังคม
ในด้านการเกษตรเกิดขึ้น เป็นระบบเกษตรทางเลือกที่ลงทุนน้อยลง แต่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสูงขึ้น และมีความยั่งยืนของ
การผลิตทั้งในทางเศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยา
การท�ำการเกษตรแบบยั่งยืน
การเกษตรยั่งยืน (sustainable agriculture) คือ ระบบ
การจัดการทรัพยากรส�ำหรับการเกษตรที่ประสบความส�ำเร็จ
โดยสามารถด�ำรงหรือบ�ำรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเกษตรยัง่ ยืนเกีย่ วข้องกับความเป็นอยู่
ของชุมชนหลายระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ การเกษตรยั่งยืนมีรูปแบบการท�ำการเกษตรที่
สอดคล้องกับระบบนิเวศ มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ โดยเน้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น เกษตรยั่งยืนจึงหมายรวมถึง
ระบบเกษตรแบบใดก็ตามที่มีรูปแบบที่ท�ำให้เกิดความมั่นคงต่อ
เกษตรกร และมีผลดีในระยะยาว เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตร
อินทรีย์ วนเกษตร ในปัจจุบันรวมเกษตรแนวใหม่ เช่น เกษตร
ทฤษฎีใหม่อนั เป็นพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นการผสมผสานองค์ความรู้ของกลุ่มของเกษตรกร
จากภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการท� ำ การเกษตร การส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยีทางการเกษตรผสมผสาน และการน�ำประสบการณ์
เกษตรกรรมทางเลื อ กจากต่ า งประเทศมาสั ง เคราะห์ เ ป็ น
องค์ความรู้ของประเทศไทย
							
* นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน วศ.
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ความอุดมสมบูรณ์ของดินในระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบเกษตรยั่งยืนให้ความส�ำคัญสูงสุดในการปรับปรุง
บ�ำรุงดิน ดินทีเ่ หมาะสมในการปลูกพืชต้องมีองค์ประกอบ 4 ส่วน
คือ อนินทรียวัตถุ หรือแร่ธาตุร้อยละ 45 อินทรียวัตถุร้อยละ 5
อากาศร้อยละ 25 และน�ำ้ ร้อยละ 25 ดินเป็นส่วนส�ำคัญมากของ
ระบบการผลิตพืชและปศุสัตว์ ความยั่งยืนของการเกษตรขึ้นอยู่
กับผลิตภาพดิน (soil productivity) หมายถึงความสามารถ
ของดินในการให้ผลผลิตพืช ดินผลิตภาพสูง (productive soil)
หรือ ดินดี หมายถึงดินที่มีสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
เหมาะสม สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน
ความหนาแน่น การอุม้ น�้ำและการระบายอากาศ สมบัตทิ างเคมี
ได้แก่ สภาพความเป็นกรด-เบส ธาตุอาหารในดิน สมบัติทาง
ชีวภาพ ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุ ชนิดประชากรและกิจกรรม
ของจุลนิ ทรียใ์ นดิน การใช้ปยุ๋ ชีวภาพหรือจุลนิ ทรียท์ มี่ ปี ระโยชน์
จะช่วยปรับสมดุลของจุลนิ ทรียใ์ นดินให้เหมาะและเอือ้ ประโยชน์
ต่อการเจริญเติบโตของพืช และเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง
เมื่ อ ปลู ก พื ช ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี และมี ก ารจั ด การที่
เหมาะสม พืชก็จะให้ผลผลิตสูง
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สรร สาระ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงบ�ำรุงดิน
เทคโนโลยี ชี ว ภาพมี ค วามหมายครอบคลุ ม ไปถึ ง การ
ศึกษาและน�ำความรู้ในสาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี และ
พั น ธุ ศ าสตร์ ร ะดั บ โมเลกุ ล ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า งๆ เช่ น
จุลินทรีย์ พืช สัตว์ มาใช้ประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาท
ส�ำคัญต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างมาก ได้แก่ การผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ (biofertilizer) สารก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชีวภาพ
(biopesticide) จุ ลิ น ทรี ย ์ ย ่ อ ยสลายลิ ก นิ น และเซลลู โ ลส
การผลิตชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ การดัดแปลงพันธุกรรม
ของพื ช เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น มี นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเกษตรกร
ให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ในการปรับปรุงบ�ำรุงดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น การใช้จุลินทรีย์จะช่วย
พัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ในบทความนี้จึงจะกล่าวถึง
จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ มี ศั ก ยภาพในการปรั บ ปรุ ง บ� ำ รุ ง ดิ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
จุลินทรีย์มีบทบาทอย่างมากในกระบวนการแปรสภาพ
อินทรียวัตถุในดิน (soil organic matter) ให้กลายเป็นธาตุ
อาหาร จุลินทรีย์ในดินที่มีศักยภาพแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทคือ
1) จุลินทรีย์เพิ่มธาตุอาหารพืช 2) จุลินทรีย์ที่ช่วยให้ธาตุอาหาร
เป็นประโยชน์กับพืช 3) จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
4) จุลนิ ทรียเ์ ร่งปุย๋ หมัก 5) จุลนิ ทรียย์ อ่ ยสลายสารพิษในดิน ส�ำหรับ
3 ประเภทแรกเรียกรวมกันว่าปุย๋ ชีวภาพ ซึง่ ประกอบด้วยจุลนิ ทรีย์
ที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นสายพันธุ์ดีและมีปริมาณมาก เมื่อใส่ลงไป
ในดิ น จุ ลิ น ทรี ย ์ จ ะเติ บ โตและสร้ า งกลุ ่ ม รอบผิ ว ราก หรื อ ใน
รากพืช และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ดังนัน้ นิยามของ
ปุ๋ยชีวภาพจึงเน้น 2 ประเด็นคือ 1) มีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
ในปริ มาณมากพอ โดยต้ อ งระบุ ชื่ อ และสายพั น ธุ ์ จุ ลิ น ทรี ย ์ ไ ด้
2) ใช้แล้วท�ำให้พืชได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการที่มีจุลินทรีย์นั้นอยู่ในดินหรืออยู่ร่วมกับพืช
จุลินทรีย์เพิ่มธาตุอาหารพืช
จุลินทรีย์เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์
แปรสภาพไนโตรเจน ซึ่งผลิตเอนไซม์โปรตีเอส  ย่อยสลายอินทรีย์
ไนโตรเจนที่สะสมอยู่ในดิน ให้อยู่ในรูปของไนโตรเจนที่พืชน�ำไป
ใช้ได้ จุลินทรีย์ในดินที่มีบทบาทในการย่อยได้แก่ กลุ่มบาซิลลัส
(Bacillus) อาโธรแบคเตอร์ (Arthrobacter) สเตรปโตมัยสีท
(Streptomyces) แอสเพอร์จลิ ลัส (Aspergillus) ไนโตรแบคเตอร์
(Nitrobacter) และไนโตรโซโมแนส (Nitrosomonas) นอกจากนี้
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จุลินทรีย์ในดินบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศเปลี่ยน
ให้เป็นสารประกอบไนโตรเจนที่มีประโยชน์ต่อพืชได้ จุลินทรีย์
กลุ่มนี้แบ่งย่อยได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะความสัมพันธ์
กับพืช ได้แก่ 1) แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนทีอ่ ยูร่ ว่ มกับพืชแบบพึง่ พา
อาศัยกัน (symbiosis N2-fixing bacteria) เช่น เชื้อไรโซเบียม
(Rhizobium sp.) กับพืชตระกูลถั่ว  2) แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่
อาศัยอยู่ร่วมกับพืชแบบอิสระ (N2-fixing associated bacteria)
เช่น อะโซสไปริลลัม (Azospirillum) พบในพืชตระกูลหญ้า
อ้อย ข้าวฟ่าง และข้าวโพด 3) แบคทีเรียที่อาศัยอยู่อย่างอิสระ
ในดินและบริเวณรากพืช (Free-living N2-fixing bacteria)
เช่น อะโซโตแบคเตอร์ (Azotobacter) และไบเจอริงเคีย
(Beijerinckia) นอกจากแบคทีเรียแล้ว สาหร่ายสีเขียวแกมน�ำ้ เงิน
หรือไซยาโนแบคทีเรีย(cyanobacteria) จัดเป็นกลุ่มจุลินทรีย์
ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ส ามารถสั ง เคราะห์ แ สงและตรึ ง ไนโตรเจนจาก
อากาศได้ เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่น�้ำขัง เช่น ในนาข้าว
จุลินทรีย์ที่ช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช
จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ช ่ ว ยให้ ธ าตุ อ าหารเป็ น ประโยชน์ กั บ พื ช มี
2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ จุลินทรีย์แปรสภาพฟอสฟอรัส ที่สร้าง
กรดอินทรียห์ รือเอนไซม์แปรสภาพฟอสฟอรัสย่อยสารประกอบ
กลุ่มอินทรีย์ฟอสฟอรัส ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถน�ำ ไปใช้ ไ ด้
นอกจากนี้ ยังสามารถย่อยสารประกอบอนินทรีย์ฟอสฟอรัส
เช่ น หิ น ฟอสเฟต หรื อ ตะกอนของสารประกอบฟอสเฟต
ซึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตอย่างต่อเนื่องแต่ถูกตรึงไว้ในดิน
การใส่จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ปุ๋ยฟอสเฟตในดินได้ จุลินทรีย์แปรสภาพฟอสฟอรัสได้แก่
เชื้อแบคทีเรียในกลุ่มบาซิล ลัส (Bacillus sp) ซูโดโมแนส
(Pseudomonas sp.) ไธโอบาซิลลัส (Thiobacillus sp.) และ
เชื้อราในกลุ่มแอสเพอร์จิลลัส (Aspergillus sp.) เพนนิซิลเลียม
(Penicillium sp.)
จุลินทรีย์ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูดซึมธาตุอาหารพืช
ได้แก่ เชื้อราไมคอร์ไรซา ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน
กับรากพืชชั้นสูง โดยเชื้อราจะได้รับอาหารจากพืช และพืชก็ได้
รับประโยชน์จากราในการดูดน�้ำและธาตุอาหารให้แก่พืช เชื้อรา
ไมคอร์ไรซาที่พบโดยทั่วไปมี 2 ชนิดคือ เอ็คโตไมคอร์ไรซา ซึ่ง
จะสร้างเส้นใยอัดตัวแน่นรอบรากพืชคล้ายเป็นเปลือกรากอีกชั้น
หนึ่ง และเอ็นโดไมคอร์ไรซา เป็นเชื้อราที่สร้างเส้นใยแบบหลวมๆ
รอบรากพื ช และบางส่ ว นเจริ ญ เข้ า ไปในรากและสร้ า งเป็ น
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โครงสร้างแตกแขนง เรียกว่าอาร์บัสคูลและแบบกลมคล้ายรูปไข่
เรียกว่าเวสิเคิล การใช้เชื้อราประเภทนี้นิยมใช้กับพืชยืนต้น เพื่อ
ช่วยให้พชื ดูดธาตุอาหารได้งา่ ยขึน้ ช่วยให้ความชุม่ ชืน้ ช่วยควบคุม
โรคพืช และลดความเป็นพิษของสารเคมีและโลหะหนักในดิน

องศาเซลเซียส ในระยะต่อมา ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ที่ชอบอุณหภูมิสูง
(thermophiles) จะมีการเจริญและย่อยสารที่สลายยาก และ
เมื่อผ่านระยะ อุณหภูมิสูงแล้ว จึงเข้าสู่ระยะอุณหภูมิปานกลาง
ครัง้ ทีส่ อง ซึง่ แหล่งอาหารของจุลนิ ทรียเ์ หลืออยูน่ อ้ ย กิจกรรมของ
จุลนิ ทรียล์ ดต�ำ่ ลง จนอุณหภูมขิ องกองปุย๋ หมักใกล้เคียงกับอุณหภูมิ
จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ของอากาศโดยรอบ ท�ำให้จุลินทรีย์ที่ชอบอุณหภูมิปานกลางโตได้
จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช หรือ พีจีพีอาร์ อีกระยะหนึง่ เมือ่ ปฏิกริ ยิ าเสร็จสิน้ สมบูรณ์ จะได้เป็นสารประกอบ
(Plant Growth Promoting Rhizobacteria; PGPR) เป็น ประเภทฮิวมัส มีสีด�ำหรือน�้ำตาลด�ำ ประเภทเดียวกับฮิวมัสในดิน
กลุ่มจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินรอบรากพืช (rhizosphere) และ
ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช  โดยการสร้างสารกระตุ้น จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษในดิน
การเจริญของพืช เช่น ซิเดอร์โรฟอร์ (siderophore) ซึ่งมีสมบัติ
การใช้สารเคมีเพื่อควบคุมโรค แมลงและศัตรูพืช รวมทั้ง
เพิ่มการน�ำธาตุเหล็กเข้าสู่เซลล์พืช โดยการแย่งจับธาตุเหล็ก วัชพืชในพื้นที่การเกษตร หากใช้ในปริมาณสูงและไม่ถูกวิธีจะ
บริเวณรอบรากพืช ท�ำให้เชื้อราโรคพืชไม่สามารถน�ำธาตุเหล็ก ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างทัง้ ในผลผลิตทางการเกษตร ตัวเกษตรกร
ไปใช้ได้ นอกจากนี้เชื้อจุลินทรีย์ยังสามารถสร้างฮอร์โมนพืช ผู้ใช้ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ในธรรมชาติจะมีจุลินทรีย์บางชนิด
(phytohormones) เช่น ฮอร์โมนกลุ่มออกซิน (auxins) ที่สามารถปรับตัวให้ทนต่อสารเคมี และสามารถใช้สารเคมี
ซึ่งกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยน ที่ตกค้างเพื่อเป็นแหล่งอาหารและพลังงานได้ ตัวอย่างเช่น
สภาพของเซลล์ สร้ า งเอนไซม์ ไ คติ เ นส (chitinase) และ จุลินทรีย์ย่อยสลายอาทราซีน ซึ่งเป็นสารก�ำจัดวัชพืช ซึ่งมีทั้ง
ลามิ น าริ เ นส (laminarinase) ย่ อ ยเส้ น ใยเชื้ อ ราโรคพื ช เชื้ อ ราและเชื้ อ แบคที เ รี ย หนึ่ ง ในจุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ย ่ อ ยสลาย
สร้างสารปฏิชวี นะทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชได้ เชือ้ จุลนิ ทรีย์ สารอาทราซี น ได้ คื อ Pseudomonas sp. Strain ADP
ที่อยู่ในกลุ่มพีจีพีอาร์ได้แก่ อะโซสไปริลลัม (Azospirillum sp.) ที่สามารถย่อยอาทราซีนให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับ
สเตรปโตมัยสีท (Streptomyces sp.) บาซิลลัส (Bacillus sp.) แอมโมเนีย ปัจจุบันมีการศึกษาจุลินทรีย์เหล่านี้ในรายละเอียด
ซู โ ดโมแนส (Pseudomonas sp.) และ ไตรโคเดอร์ ม า ทั้งด้านพันธุกรรม และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสารพิษ
(Trichoderma sp.) เป็นต้น จุลินทรีย์พีจีพีอาร์ได้ถูกพัฒนา เพื่ อ น� ำ ไปถ่ า ยโอนให้ แ ก่ พื ช และใช้ ใ นการบ� ำ บั ด ดิ น หรื อ
ส�ำหรับใช้คลุกเมล็ดก่อนปลูก ผสมน�้ำรดดิน ฉีดพ่นทางใบ และ แหล่งปนเปื้อนอาทราซีนต่อไป
จุ่มรากกล้าก่อนย้ายปลูก
สรุป
จุลินทรีย์เร่งปุ๋ยหมัก
เกษตรกรไทยใช้ ปุ ๋ ย ชี ว ภาพไรโซเบี ย มและเชื้ อ รา
ปุ๋ยหมัก (compost) คือปุ๋ยที่ได้จากการหมักซากพืช ไมคอร์ไรซา เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน และใช้จุลินทรีย์เร่ง
ซากสัตว์ ตลอดจนมูลสัตว์เพื่อให้อินทรียสารสลายตัวผุพังจาก ปุ๋ยหมักมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ในปัจจุบันมีการค้นพบว่า ยังมี
กิจกรรมของจุลินทรีย์ ซึ่งใช้เวลานาน จึงมีการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ มี ป ระโยชน์ อี ก หลายชนิ ด ที่ ส ามารถพั ฒ นาและ
มีประสิทธิภาพสูงประกอบด้วย เชือ้ รา แบคทีเรีย และแอคติโนมัย น�ำมาใช้ในการปรับปรุงบ�ำรุงดิน เพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
สีท เพือ่ เร่งกระบวนการย่อยสลายให้เกิดขึน้ ได้เร็ว ในกระบวนการ และลดต้นทุนการผลิตบทบาทของจุลินทรีย์ในดินจึงเป็นสิ่งที่
หมักจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 3 ระยะ แต่ละระยะก็ ไม่ควรมองข้าม ในฐานะทีป่ ระเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
จะมีจุลินทรีย์หลายชนิดเข้ามามีบทบาทในการย่อยอินทรียสาร ระดับครัวของโลก ท�ำให้การเกษตรไทยมีบทบาทส�ำคัญเกีย่ วกับ
ในระยะแรก กองปุ๋ยหมักจะมีอุณหภูมิปานกลาง เชื้อจุลินทรีย์ ความมัน่ คงทางด้านอาหาร จึงจ�ำเป็นต้องบ�ำรุงรักษาทรัพยากรดิน
ที่ ช อบอุ ณ หภู มิ ป านกลาง (mesophiles) เจริ ญ ก่ อ นและใช้ ฟืน้ ฟูปรับปรุงบ�ำรุงดินให้เหมาะสมกับพืชชนิดต่างๆ เพิม่ ศักยภาพ
น�้ำตาลและสารอาหารที่ย่อยง่ายท�ำให้กองวัสดุมีอุณหภูมิสูงขึ้น ด้านการเกษตรของไทย  เพื่อให้สามารถผลิตอาหารได้ทั้งปีและ
อยู่ที่ประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส และเพิ่มสูงขึ้นถึง 50-70 ได้ใช้ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน การใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตร
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ช่วยท�ำให้ดนิ มีความอุดมสมบูรณ์ ต้นพืชหาอาหารได้ดี ได้ผลผลิต ผู้บริโภค เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศ
ทางการเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี มีความปลอดภัยต่อ เกษตรกร และ และในเวทีโลก
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แนวทางการสุ่มตัวอย่าง

(Random Sampling) ส�ำหรับห้องปฏิบัติการ
สุกัลยา พลเดช*

ในการวิ เ คราะห์ ท ดสอบตั ว อย่ า งของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ผลการทดสอบจะเป็นตัวบ่งชีล้ กั ษณะหรือสมบัตขิ องตัวอย่างนัน้ ๆ
ซึ่งการเลือกใช้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมมีความสำ�คัญต่อความ
ถูกต้อง และความแม่นยำ�ของผลการทดสอบ แต่ขนั้ ตอนเบือ้ งต้น
ที่มีความสำ�คัญยิ่งก่อนที่จะดำ�เนินการทดสอบคือ วิธีการเลือก
ชุดตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของชุดตัวอย่างทั้งหมด ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการทราบผล  เพื่อลดปัจจัยกระทบจากลักษณะ
ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ เ หมาะสม จึ ง จำ�เป็ น ต้ อ งอาศั ย หลั ก การทาง
วิ ทยาศาสตร์ ใ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เ ป็นตัวแทนสำ�หรับ
การทดสอบ
การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) เป็นวิธีที่ใช้
ตัวอย่างบางส่วน เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด ดังนั้น
ถ้ามีการวางแผนการสุม่ ตัวอย่างทีด่ ี และได้ตวั อย่างทีเ่ ป็นตัวแทน
ครอบคลุมประชากรทั้งหมด  ก็จะทำ�ให้ผลการทดสอบที่ได้มี
ความน่าเชื่อถือ

ประเภทของวิธีการสุ่มตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรจำ�แนกออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ดังนี้
1. การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Random Sampling)
เป็นการสุม่ ตัวอย่างแบบไม่คำ�นึงความน่าจะเป็นหรือ
โอกาสที่จะได้รับเลือกมานั้นเป็นเท่าใด ขึ้นอยู่กับการควบคุม
หรือการตัดสินใจของผู้วิจัยเป็นหลัก  การสุ่มแบบนี้ไม่สามารถ
รับประกันได้ว่า สมาชิกทุกหน่วยจากกลุ่มประชากรนั้นจะมี
โอกาสได้รบั เลือกมาเป็นสมาชิกในกลุม่ ตัวอย่าง การสุม่ แบบนีจ้ ะ
ทำ�ให้เกิดความลำ�เอียงในการสุม่ ตัวอย่างได้งา่ ย   สามารถจำ�แนก
ได้ 3 วิธี ดังนี้
1.1 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ   (Accidental  
Sampling)  เป็นการสุ่มเลือกตัวอย่างโดยความสะดวกของการ
ได้มาซึ่งข้อมูล เช่น การสอบถามความคิดเห็นจากคนที่บังเอิญ

									
* นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ วศ.
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เดิ น ผ่ า นมา การสอบถามความพอใจของผู้ ที่ เข้ า ชมสถานที่   
เป็นต้น ตัวอย่างทีไ่ ด้มาโดยวิธนี เี้ มือ่ นำ�ไปสรุปอ้างอิงไปยังประชากร
ทั้งหมดอาจมีความเอนเอียงมาก
		
1.2 การสุม่ แบบโควต้า (Quota Sampling) เป็นการ
สุ่ ม เลื อ กตั ว อย่ า งโดยการกำ�หนดคุ ณ ลั ก ษณะบางอย่ า งของ
ประชากรไว้    จึ ง ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม หรื อ กำ�หนดโควตาของ
คุณลักษณะที่ต้องการ เช่น กำ�หนดอาชีพ กำ�หนดเพศ ระดับ
การศึกษา เป็นต้น
1.3 การสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้วิจัย หรือ
ผูม้ คี วามชำ�นาญเฉพาะในการกำ�หนดสมาชิกของกลุม่ เช่น ผูว้ จิ ยั
ต้ อ งการศึ ก ษาปั ญ หาอาชญากรรม ผู้ วิ จั ย อาจจะกำ�หนด
กลุ่มตัวอย่างให้อยู่ในท้องที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง เป็นต้น
2. การสุม่ ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น(Probability
Random Sampling)
เป็นการสุ่มตัวอย่างที่คำ�นึงถึงความน่าจะเป็น หรือ
โอกาสของสมาชิกแต่ละหน่วยที่จะได้รับเลือกเท่าๆ กัน การสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นมีวิธีการสุ่มได้  4  วิธี
2.1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random
sampling) เป็นการสุม่ ตัวอย่างทีส่ มาชิกของประชากรทุกๆ หน่วย
มีโอกาสเท่าๆ กัน และเป็นอิสระต่อกันในการทีจ่ ะได้รบั เลือกมา
เป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง เหมาะสำ�หรับกลุ่มประชากรที่มี
ขนาดไม่ใหญ่มาก และหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยมีความคล้ายคลึงกัน
การสุ่มวิธีนี้อาจจะทำ�ได้โดย
			
การจับฉลาก นิยมใช้กบั ประชากรขนาดเล็ก
โดยนำ�สลากแบบเดียวกันมีหมายเลขกำ�กับตามหน่วยย่อยของ
ประชากร ตัง้ แต่หมายเลข 1 ถึง N แล้วทำ�การสุม่ จับฉลากขึน้ มา
ที่ละใบ จนครบตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ		
			
การใช้ตารางสุ่ม (Random table) นิยม
ใช้กับประชากรขนาดใหญ่ และทราบจำ�นวนที่แน่นอน โดยมีวิธี
คือให้หมายเลขแก่ทุกหน่วยของประชากร โดยให้จำ�นวนหลัก
ของหมายเลขเท่ากับหลักของจำ�นวนประชากร จากนั้นสุ่ม
หน่วยตัวอย่างโดยดูหมายเลขจากตารางเลขสุ่ม
			 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการนี้ใช้
คอมพิวเตอร์สร้างเลขสุ่มขึ้นมาโดยการเขียนโปรแกรมคำ�สั่ง
ระหว่างหมายเลข 1 ถึง N ให้ได้หมายเลขสุ่มตามจำ�นวนที่
ต้องการ
■

■

■
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2.2 การสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified random
sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ประชากรมีความแตกต่าง
กันมาก ดังนั้นจึงแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยจะเรียก
แต่ละกลุ่มย่อยว่า ชั้นภูมิ (Stratum) หน่วยตัวอย่างที่อยู่ภายใน
ชัน้ ภูมเิ ดียวกันจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในระหว่างชัน้ ภูมิ หรือ
ระหว่างกลุ่มจะมีความแตกต่างกันมากกว่า จากนั้นจึงสุ่มเลือก
ตัวอย่างจากกลุ่มย่อยดังกล่าวนั้นอีกครั้ง
2.3 การสุม่ ตัวอย่างแบบจัดกลุม่ (Cluster random
sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆ
โดยให้ประชากรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะที่แตกต่างกัน
และให้ประชากรระหว่างกลุม่ มีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกันมากทีส่ ดุ
การเลือกตัวอย่างจะสุ่มเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวแทน
ของประชากรแล้วศึกษาข้อมูลจากหน่วยตัวอย่างในกลุ่มนั้น
2.4 การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมี ร ะบบ (Systematic
random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากหน่วยย่อยของ
ประชากรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน มีการจัดเรียงกันอย่างมีระบบ
เช่น เรียงตามบัญชีรายชื่อ  เรียงตามบ้านเลขที่ โดยการสุ่มแบบ
เป็นช่วงๆ ดำ�เนินการได้ดังนี้
		
ขั้นที่ 1 กำ�หนดหมายเลขเรียงลำ�ดับที่กับทุกหน่วย
ในประชากรโดยเริ่มจาก 1 ถึง N
		
ขั้นที่ 2 กำ�หนดขนาดของตัวอย่าง (n)
		
ขั้นที่ 3 คำ�นวณค่ า ช่ ว งของการสุ่ ม (Sampling
Interval, I)
				I = N n
เมื่อ N
			 n

= ขนาดของประชากรที่สนใจศึกษา
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

		
ขั้นที่ 4 ทำ�การสุ่ ม หาเลขสุ่ ม เริ่ ม ต้ น (Random
start, R) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง I  
(ค่า R อาจได้จากการจับฉลาก)
		
ขั้นที่ 5 หน่วยที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง คือ  R, R+I,
R+2I, R+3I,…, R+(n-1)I
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สรร สาระ
ตัวอย่าง : การใช้เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic
random sampling)  ของชุดตัวอย่างที่มีจำ�นวนทั้งหมด 200
ตัวอย่าง และต้องการสุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทนจำ�นวน 10 ตัวอย่าง
มีขั้นตอนการดำ�เนินงานดังนี้
ขั้นที่ 1 เรียงขวดตัวอย่างตามลำ�ดับการบรรจุโดยเริ่ม
จากขวดที่ 1 ถึง 200
ขั้นที่ 2 กำ�หนดขนาดหรือจำ�นวนของตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
( n1=10 )
ขั้นที่ 3 คำ�นวณค่าช่วงของการสุม่ (Sampling Interval, I)
I1 =
200/10 =
20

ขั้นที่ 4 ทำ�การสุม่ หาเลขสุม่ เริม่ ต้น (Random start, R)
โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง I
          เช่น R1
=
2
ขั้นที่ 5 หน่วยทีถ่ กู เลือกเป็นตัวอย่าง คือ  R, R+I, R+2I,
R+3I,…, R+(n-1)I
          ดังนั้นหมายเลขตัวอย่างที่ถูกสุ่มโดยวิธีนี้  คือ 2, 22, 42,
62, 82,  102, 122, 142, 162 และ 182
การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งจะต้ อ งเหมาะสมกั บ
ลักษณะและธรรมชาติของประชากรตัวอย่างนั้นๆ เพื่อให้ได้
ตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทนทีด่ ี สำ�หรับการวิเคราะห์ทดสอบ เพือ่ บ่งชี้
สมบัติของประชากรนั้นๆ

เอกสารอ้างอิง
ประเภทของวิธีการสุ่มตัวอย่าง : Random [ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555].  เข้าถึงจาก
http:// www.ssru.ac.th/linkssru/athovicha_web/Random.doc.
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ.  เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า.   [ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 6 กรกฎาคม
2555].  เข้าถึงจาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/Toneminute/files/55/A3-16.pdf.
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กฎระเบียบใหม่

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารในภาชนะปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต�่ำ
วรรณดี มหรรณพกุล*

ค�ำส�ำคัญ กฎระเบียบ USFDA อาหารเป็นกรดต�่ำ ความเป็นกรด และท�ำให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่เกิน 4.5 และ
มีค่าแอคติวิตีของน�้ำมากกว่า 0.85
Low acid food
ในกระบวนการผลิตอาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นอาหารส�ำเร็จรูปพร้อมบริโภค
เพื่อให้การผลิตอาหารเป็นไปตามหลักวิชาการ และ
ผลิตภัณฑ์มคี วามปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจึงก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ิ ส�ำหรับเจ้าหน้าทีใ่ น
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
เพื่อเป็นแนวทางควบคุมคุณภาพในการผลิต ซึ่งหลักเกณฑ์
ส่วนใหญ่องิ ตามข้อก�ำหนดในกฎหมายขององค์การอาหารและยา
ของสหรัฐ (Food & Drug Administration, USFDA)
แนวทางปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา ที่ 319/2548 ในการตรวจประเมิ น สถาน
ที่ ผ ลิ ต อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ ป ิ ด สนิ ท ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ดั ง นี้  
ข้อที่ 1. ให้จ�ำแนกอาหารออกเป็นชนิดต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการผลิต ดังนี้
อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิทตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2535) โดยพิจารณาที่ค่าความ
เป็นกรด-เบส (pH) และค่าแอคติวิตีของน�้ำ  (aw) จ�ำแนกเป็น  
3 ชนิด ได้แก่
1. อาหารที่มีความเป็นกรดต�่ำ  (Low-acid food,
LACF) คือ อาหารที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง มากกว่า 4.5 และ
มีค่าแอคติวิตีของน�้ำมากกว่า 0.85
2. อาหารทีป่ รับสภาพกรด (Acidified low-acid food)
คือ อาหารทีต่ ามธรรมชาติ
ของผลิตภัณฑ์มีค่าความเป็นกรด-ด่าง มากกว่า 4.5 แต่ใน
การผลิ ต มี การปรั บ สภาพกรดของอาหาร โดยการลวกหรือ
แช่ชนิ้ อาหารในสารละลายกรด หรือเติมกรด หรือเติมอาหารทีม่ ี
						
* นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน วศ.
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3. อาหารที่มีความเป็นกรด (Acid food) คือ อาหาร
ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่เกิน 4.5 และมีค่าแอคติวิตีของน�้ำ
มากกว่า 0.85

การผลิตอาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท ซึ่งเป็นการผลิต
อาหารในบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทกระป๋อง ขวดแก้ว หรือบรรจุภณ
ั ฑ์
ประเภทอ่ อ นตั ว (flexible pouches) ได้ แ ก่ ถุ ง รี ท อร์ ต
(retort pouch) และถาดทนความร้อน (retortable trays)
ตามหลักทฤษฎีและกระบวนการผลิตอาหารบรรจุในภาชนะ
ปิดสนิท อาหารผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยการให้
ความร้อนในระดับสเตอริไลส์ และให้ความร้อนขั้นต�่ำในระดับ
การฆ่าเชื้อทางการค้า (commercial sterilization) ซึ่งต้อง
ควบคุมตัวแปร หรือปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการฆ่าเชือ้ มีประสิทธิภาพดีสามารถท�ำลายเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ได้ทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
ข้อที่ 2 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ตามค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ที่ 319/2548 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
และ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2545
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินความเหมาะสม ดังนี้
1. รายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์พื้นฐาน
ตามบัญชีแนบท้ายค�ำสั่งนี้
2. การควบคุมกระบวนการผลิตตามความเหมาะสมของ
กระบวนการผลิตนั้น ๆ โดยมีเอกสารที่จ�ำเป็นส�ำหรับการผลิต
ดังนี้
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2.1 อาหารที่ มี ค วามเป็ น กรดต�่ ำ  ต้ อ งมี เ อกสาร
วิ ช าการศึ ก ษาทดสอบการกระจายความร้ อ น (Heat
distribution) หรืออุณหภูมิภายในเครื่องฆ่าเชื้อที่สถานที่ผลิต
และการศึ ก ษาอั ต ราการแทรกผ่ า นความร้ อ น (Heat
penetration) เพื่ อ ก� ำ หนดอุ ณ หภู มิ แ ละเวลาที่ เ หมาะสม
ในการฆ่าเชื้อ (Scheduled process) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิดและแต่ละขนาดบรรจุ
2.2 อาหารที่ ป รั บ สภาพกรด ต้ อ งมี เ อกสาร
วิ ช าการที่ แ สดงว่ า อุ ณ หภู มิ แ ละเวลาที่ ใช้ ใ นการฆ่ า เชื้ อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดและแต่ละขนาดบรรจุมีความเหมาะสม
รวมทั้ ง เอกสารแสดงรายละเอี ย ดอุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก าร
ในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของอาหาร

ข้อที่ 3.  ให้ถือว่าการไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์พื้นฐานตามข้อ 2(1) หรือ ข้อ 2(2) เป็นข้อบกพร่อง
ที่รุนแรง (Major Defect)   ซึ่งหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
สถานที่ ผ ลิ ต อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ ป ิ ด สนิ ท ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่
239) พ.ศ.2544 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2545  อาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดอาหารที่มีความเป็นกรดต�่ำ   ตาม
ข้อ 3 (1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 144 (พ.ศ.
2535) สิ่ ง ส� ำ คั ญ ก� ำ หนดว่ า ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งชั่ ง ตวง วั ด
อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ไล่ อ ากาศ   เครื่ อ งผนึ ก ฝาหรื อ ปิ ด ผนึ ก แบบกึ่ ง
อัตโนมัติ   เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนชนิดภายใต้ความดัน
(Retort) และ เครื่องก�ำเนิดไอน�้ำ  (Boiler) อุปกรณ์วัดความ
สมบูรณ์ของรอยปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์ (Container closure)  
เครื่องหรืออุปกรณ์ส�ำหรับวัดค่าสุญญากาศของบรรจุภัณฑ์
ยกเว้นบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ วั ด อุ ณ หภู มิ เ ริ่ ม ต้ น
การฆ่ า เชื้ อ (Initial temperature) และอุ ณ หภู มิ ฆ ่ า เชื้ อ
(Sterilization temperature) ตามข้ อ ก� ำ หนด ต้ อ งเป็ น
ชนิดปรอทในแท่งแก้ว (Mercury  in glass thermometer)
หรือเครื่องหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นที่มีความแม่นย�ำทัดเทียมกัน
เครื่องหรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อแบบ
ต่อเนื่อง (Temperature/time recording device) อุปกรณ์
วัดความดันไอน�้ำในหม้อฆ่าเชื้อ(Pressure guage) อุปกรณ์
วัดปริมาณคลอรีนในน�้ำหล่อเย็น นาฬิกาจับเวลาในการฆ่าเชื้อ  
เครื่องหรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อแบบ
ต่อเนื่อง (Temperature/time recording device) อุปกรณ์
วัดความดันไอน�้ำในหม้อฆ่าเชื้อ (Pressure guage) อุปกรณ์วัด
ปริมาณคลอรีนในน�้ำหล่อเย็น และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการควบคุมขนาดของชิ้นวัตถุดิบ ส�ำหรับอาหารที่มีชิ้นเนื้อ
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เกร็ดวิทย์
กฎหมายของ USFDA ในการตรวจโรงงานผลิตอาหารที่เป็นกรดต�่ำ ; FD 304                  
ประกาศใช้ตามคู่มือปฏิบัติ ฉบับย่อ (Code of Federal Regulations, Mini Handbooks, USFDA. 2011) มีสาระส�ำคัญ
ดังนี้
Part No. of Food &Drug Administration FD 304 / 21 CFR
108

Emergency Permit Control
- เป็นข้อกำ�หนดพื้นฐานว่าด้วยเรื่องการประกาศชนิดของอาหารที่ต้องขออนุญาตก่อนการผลิต การดำ�เนินการและขั้นตอนในการขออนุญาตผลิต
หรือยื่นขอเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนการผลิต ซึ่งต้องแจ้งไปที่ FDA ซึ่งสามารถแจ้งในรูปแบบลงทะเบียน  ผ่านระบบ online  โดยต้องทำ�
เรื่องแจ้งภายใน 10 วัน หลังจากเปิดโรงงาน  และหน่วยงาน FDA จะแจ้งขอมูลตอบกลับภายใน 90 วัน
- อาหารมีความเป็นกรดต่ำ� (LACF)  ต้องปฏิบัติตาม ข้อ108.35  Subpart B ซึ่งป้องกันผลกระทบต่อผู้บริโภค (Public Health)
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Good Manufacturing Practice in Manufacturing,  packing, or Hold Human Food
สุขลักษณะที่ดีในการผลิต ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ สุขอนามัยของบุคลากรในกระบวนการผลิต การทำ�ความสะอาดพื้นที่ผิวที่สัมผัส
อาหาร การทำ�ความสะอาดโรงเรือนผลิตและอุปกรณ์  การฆ่าเชื้อด้วยน้ำ�ยาเคมี การใช้คลอรีน

113

Thermally Processed  Low-Acid Foods Packaged in Hermetically Sealed Containers
การเบี่ยงเบนในการควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อ (Process Deviation) ตามข้อกำ�หนด 21CFR 113.89  และผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
จุลินทรีย์ ตาม scheduled  process โดยสภาวะในการฆ่าเชื้อนี้เป็นความร้อนขั้นต่ำ�ในการฆ่าเชื้อทางการค้า  ซึ่งมีความจำ�เพาะ แปรผันขึ้นกับ
ชนิดของผลิตภัณฑ์  กระบวนการแปรรูป   ชนิดหรือขนาดของผลิตภัณฑ์ และขึ้นกับปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อสภาวะการฆ่าเชื้อ คือ ความข้นหนืด
(viscosity) ตำ�แหน่งของบรรจุภัณฑ์ในเครื่องรีทอร์ต  ลักษณะตะกร้าที่ใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อเข้าเครื่องรีทอร์ต    วิธีการบรรจุ และ ปริมาณของแข็ง
คิดเป็นร้อยละ (percent   solids)  และ scheduled  process นี้ต้องผ่านการรับรอง หรือออกแบบกำ�หนดโดยผู้เชี่ยวชาญ  หรือนักวิชาการของ
หน่วยงานภาครัฐ
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Acidified Foods  กล่าวถึงกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทที่ปรับกรด การควบคุมการเบี่ยงเบนค่าไปจาก scheduled  
process

การตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารที่มีความเป็นกรดต�่ำ 
(Low Acid Canned Food - LACF) ตามกฎหมาย USFDA
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ใหม่ จ� ำ นวน 3 ข้ อ ก� ำ หนดและมี ผ ลบั ง คั บ ใช้
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้แก่
- 21CFR108 Emergency Permit Control เป็น
ข้อก�ำหนดพืน้ ฐานว่าด้วยเรือ่ งของการประกาศชนิดของอาหารที่
ต้องขออนุญาตก่อนการผลิต การด�ำเนินการและขั้นตอนในการ
ขออนุญาตผลิต และการด�ำเนินการเมื่อถูกกักกันอันเนื่องจาก
มิได้ขออนุญาตผลิตหรือยื่นเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนการ
ผลิต และประกาศชนิดของอาหารที่ต้องยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียน
ล่วงหน้าก่อนการผลิตไว้ใน Subpart B ได้แก่ อาหารที่ปรับ
สภาพให้เป็นกรด (Acidified Food) และอาหารกระป๋องที่มี
ความเป็นกรดต�่ำ 
ข้ อ ก� ำ หนดนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ทั้ ง ผู ้ ผ ลิ ต อาหารในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และผู้ผลิตในประเทศอื่นๆที่ส่งออกอาหารไปยัง
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สหรัฐอเมริกาด้วย โดยยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนกระบวนการผลิต
และกระบวนการในการฆ่าเชื้อ เป็นรายผลิตภัณฑ์ ซึ่ง  USFDA
ด� ำ เนิ น การประเมิ น เมื่ อ พบว่ า อาหารที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นมี ค
วามปลอดภัยจะออกหมายเลขรับรอง (FCE No.) ให้เป็นราย
ผลิตภัณฑ์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการผลิต
ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารจ�ำเป็นต้องยื่นเรื่อง
แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อ USFDA ด้วย ในการผลิต
ให้ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในหัวข้อต่างๆ
ได้แก่ บุคลากรผู้ผลิตอาหาร การควบคุมพื้นที่ห้องผลิต และ
บริเวณโดยรอบตาม การควบคุมสัตว์และแมลง สารฆ่าเชื้อ
โดยถ้าใช้คลอรีนไม่มีมาตรฐานก�ำหนดแต่มีข้อแนะน�ำให้มีระดับ
คลอรีนหลงเหลือในน�้ำใช้ที่ 2-7 ppm ส่วนปริมาณคลอรีน
ในน�ำ้ หล่อเย็น (Cooling Water) ก�ำหนดระดับคลอรีนหลงเหลือ
ในระดับทีต่ รวจวัดได้ และถ้าใช้นำ�้ หล่อเย็นแบบหมุนเวียนแนะน�ำ
ให้ตรวจวัดคลอรีนหลงเหลือทุกรอบการฆ่าเชื้อ   
Department of Science Service

เกร็ดวิทย์
น�้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต น�้ำที่ใช้สัมผัสอาหารต้อง
มี คุ ณ ภาพเหมาะสมและปลอดภั ย และมี ร ะบบป้ อ งกั น
การไหลย้อนกลับ  รักษาความสะอาดของพืน้ ผิวสัมผัสผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต การควบคุม
กระบวนการผลิต ตามข้อก�ำหนด CFR110.80 โดยควบคุม
คุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต สารปรุงแต่งอาหาร
น�้ำแข็ง  รวมทั้งการควบคุมและก�ำจัดของเสีย

การควบคุมบันทึกข้อมูลการผลิตตามข้อก�ำหนด 21CFR
113.100 และการจัดเก็บบันทึกข้อมูลใดๆ ของกระบวนการ
ผลิ ต อาหารกระป๋ อ งที่ มี ค วามเป็ น กรดต�่ ำ โดยใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิคส์ (หมายความรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์) ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องตามข้อก�ำหนด
21CFR 11

หม้อฆ่าเชือ้ และการควบคุมอุปกรณ์และกระบวนการผลิต
ของหม้อฆ่าเชื้อแต่ละประเภท ตามข้อก�ำหนด 21CFR 113.40
โดยแยกเป็นรายละเอียดของชนิดหม้อฆ่าเชื้อและวิธีการฆ่าเชื้อ
ประเภทต่ า งๆ ได้ แ ก่ Still Retort ,Agitating Retort,
Hydrostatic Retort Hot water spray retort Steam-Air
Mixed Retort กระบวนการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ
การควบคุม การปิดฝาภาชนะบรรจุแบบต่างๆ ได้แก่ กระป๋อง
ขวดแก้ว และอื่นๆ การควบคุมน�้ำหล่อเย็น (Cooling Water)
การระบุรหัสผลิตภัณฑ์ และการควบคุมการปฏิบัติภายหลัง
การฆ่าเชื้อ ตามข้อก�ำหนด 21CFR 113.40  

Factor)

ปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ งที่ ต รวจพบในโรงงานผลิ ต อาหาร
ข้อก�ำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการ ส�ำเร็จรูปในภาชนะปิดสนิท
ผลิ ต อาหารกระป๋ อ งที่ มี ค วามเป็ น กรดต�่ ำ  (Thermally
1. ความล้มเหลวที่ไม่สามารถตรวจพบการเบี่ยงเบน
Processed Low-Acid Foods Packaged in Hermetically ในการควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อ (Process Deviation)
Sealed Containers , 21CFR113) มีรายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้
2. ความล้มเหลวในการควบคุมปัจจัยวิกฤติ (Critical
3. การควบคุมการปิดตะเข็บกระป๋องไม่ได้ตามทีก่ ำ� หนด
(Specification)
ใช้การควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดย
ไม่มีผลการตรวจยืนยัน (Validation)
4. ไม่มีข้อมูลสนับสนุนการก�ำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ
(Schedule Process)
5. ไม่มีข้อมูลการหาค่าการกระจายความร้อนของหม้อ
ฆ่าเชื้อ (Heat Distribution)

6. บันทึกข้อมูล ไม่ค รอบคลุมปัจจัยวิกฤติ (Critical
ในการฆ่าเชื้อให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด 21CFR 113.3  
และ ข้อก�ำหนด 21CFR 113.87 สิ่งส�ำคัญผลิตภัณฑ์ต้องผ่าน Factor) ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
7. ใช้อปุ กรณ์ของหม้อฆ่าเชือ้ หรือหม้อฆ่าเชือ้ ทีไ่ ม่ได้แจ้ง
การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ตาม scheduled  process และให้ความ
ขึ้นทะเบียนหรือไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้
ร้อนขั้นต�่ำที่การฆ่าเชื้อในระดับการค้า
การเบีย่ งเบนในการควบคุมกระบวนการฆ่าเชือ้ (Process
Deviation) ตามข้อก�ำหนด 21CFR 113.89 ในการผลิตถ้ามี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฆ่าเชื้อ สภาวะอุณหภูมิและ
เวลาในการให้ความร้อนเพื่อท�ำลายจุลินทรีย์ หากพบข้อมูลที่
บันทึกมีการเบี่ยงเบนไปจากค่าปกติใน scheduled process
ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยตัวแปรส�ำคัญที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
จักต้องท�ำการฆ่าเชื้อใหม่ หรือ เรียกว่า Reprocess และต้อง
เก็บบันทึกเพื่อการสอบกลับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการประเมิน
ความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค
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กล่าวโดยสรุปแล้วข้อก�ำหนด ของ USFDA, FD 304  
ที่ก�ำหนดเป็นหมวดหมู่หลักๆ คือ part 108, part 110, part
113 และ part 114 เป็นการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง
เหมาะสมในเชิงหลักวิชาการ และเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตอาหารที่เป็นกรดต�่ำ  หรืออาหารชนิดที่ปรับกรด
ให้กระบวนการฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ ได้อาหารที่ปลอดภัยกับ
ผูบ้ ริโภค  รวมทัง้ สามารถทวนสอบข้อมูลย้อนกลับได้วา่ การฆ่าเชือ้
มีประสิทธิภาพดี โดยค่าที่เบี่ยงเบนไปจาก Schedule Process
ยังอยู่ในช่วงที่ปลอดภัย รวมทั้งมีปัจจัยส�ำคัญๆ หลายชนิดที่มี
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เกร็ดวิทย์
ผลต่อกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์   ดังนี้ผู้ผลิตอาหารในระดับ
อุ ต สาหกรรม จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล ทางวิ ช าการต่ า งๆ
เหล่านีเ้ พือ่ น�ำไปใช้กบั กระบวนการผลิตในโรงงานโดยมีเป้าหมาย
ให้กระบวนการผลิตสอดคล้องกับข้อก�ำหนด และได้ผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีคุณภาพดี ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ และในภาวะอันใกล้นี้
จะก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเชียน การใช้องความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆ

มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อวงการธุรกิจอาหารแปรรูปเพือ่ การส่งออก
ดังนัน้ ภาคเอกชนผูผ้ ลิตและส่งออกอาหาร จึงควรให้ความส�ำคัญ
และปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด กฎหมายของประเทศคูค่ า้ ซึง่ จะท�ำให้
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้า ท�ำให้มีศักยภาพการผลิต
และส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารที่แข่งขันได้ในระดับสากล  ซึ่งเป็น
ผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย  

เอกสารอ้างอิง
1. Code of federal regulations, FOOD & DRUUG ADMINISTRATION  21 CFR : Part 108,110,113 and 114 Mini
Handbooks, printed in USA.  Revised as of  April 1, 2011  
2. ประกาศค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 319/2548] ลงวันที่   27 พฤษภาคม 2548 เรื่อง การตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543
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ข่าวทั่วไปใน

วศ.

แนะน�ำ ISO/IEC 17025 แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

• นางสาวจั น ทร์ เ พ็ ญ ใจธี ร ภาพกุ ล
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ
บุคลากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ในการนี้นางดรุณี วัชราเรืองวิทย์ ผู้อ�ำนวยการ
ส� ำ นั ก บริ ห ารและรั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำการด�ำเนินการจัดท�ำระบบ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ตามระบบ ISO/IEC
17025 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชัน้ 6 อาคารตัว้ ฯ
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

ผช.รมว.วท. ตรวจเยี่ยม วศ.

• ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้วฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
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วศ. ร่วมมือกับ 4 หน่วยงานจัดงานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก

•   กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมมือกันจัดงานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกภายใต้หัวข้อเรื่อง “Accreditation Supporting Safe Food and Clean Drinking Water” วัตถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดการรณรงค์กจิ กรรมด้านการตรวจสอบ การรับรอง
ระบบงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทและความส�ำคัญงานรับรองระบบงานและใช้ประโยชน์ของการรับรอง
ระบบงานสนับสนุนความปลอดภัยของอาหารและความสะอาดของน�้ำดื่ม งานสัมมนาจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยมี นางสาวจันทร์เพ็ญ
ใจธีรภาพกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นางดรุณี วัชราเรืองวิทย์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
เข้าร่วมงาน ณ HAII 106 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมประสานความร่วมมือด้านวัสดุสัมผัสอาหารและด้านแก้ว
กับประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และสาธารณรัฐอิตาลี
• ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ พร้อมด้วย นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล รองอธิบดี และ
ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว
ได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาประสานความร่วมมือด้านวัสดุ
สัมผัสอาหารและด้านแก้วกับประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 5 -13 มิถุนายน 2555
ณ ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และสาธารณรัฐอิตาลี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ.
KM รวมใจ ก้าวไกลองค์การ สรรค์สร้างวัฒนธรรม
• กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร จั ด กิ จ กรรม วั น แห่ ง
การจั ด การความรู้ ของ วศ. KM รวมใจ ก้าวไกลองค์การ
สรรค์สร้างวัฒนธรรม โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานฯ วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมประสิทธิผลในการทำ�งาน
ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ทรีเจนท์บีช ชะอำ� จ.เพชรบุรี
เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555
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ผู้บริหาร นักวิทยาศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่ จาก Toyo Seikan Kaisha, ltd. ประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชมกรมวิทยาศาสตร์บริการ
•   นางสุ ม าลี ทั่ ง พิ ท ยกุ ล รองอธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห ารและนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
ให้การต้อนรับผู้บริหาร นักวิทยาศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่ จาก Toyo Seikan
Kaisha, ltd. ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันนี้ยังได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์
อาหารชนิดต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านวัสดุสัมผัสอาหารของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ วศ.
•  นักศึกษาจากคณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
เข้ า เยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บั ติ
การทดสอบศูนย์เชี่ยวชาญ
ด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์
และวิศวกรรม และห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพัฒนาการผลิตเซรามิก ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
เรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

วศ. เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรองรับงานบริการวิเคราะห์ทดสอบสินค้า
เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิด
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรองรับงานบริการ
วิเคราะห์ทดสอบสินค้าเพื่อการเตรียม
พร้ อ มเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น โดยมี
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาเปิดงานฯ
เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะท�ำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการ
กลางของประเทศ และ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายให้การบริการแก่ผู้ประกอบการภาคการผลิต
การค้า ให้ได้รับบริการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ณ ชั้น 1 อาคารตั้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555
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วศ. กับงานส่งเสริมการผลิตเซรามิกของศูนย์ศิลปาชีพ
• ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์
อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิ ม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถเนือ่ งในโอกาส
พระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 “กรมวิทยาศาสตร์บริการกับงานส่งเสริมการผลิตเซรามิกของศูนย์ศิลปาชีพ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ เช่น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน สนับสนุนโครงการในพระราชด�ำริ รวมทั้งจัดแสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกของศูนย์ศิลปาชีพ ณ ชั้น 1
อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555

วศ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอินทรีย์เคมี
•   กรมวิทยาศาสตร์
บริ ก าร จั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นอิ น ทรี ย ์ เ คมี
เรื่ อ ง “การหาปริ ม าณสาร
อินทรียใ์ นตัวอย่างอาหารและ
ของเล่ น โดยเทคนิ ค IDMS”
และด้านอนินทรีย์เคมีเรื่อง“การหาปริมาณโลหะหนักในวัส ดุสัมผัส อาหารและของเล่น โดยวิทยากร Dr.KazumiInagaki
และ Dr.Nobuyasuitoh จากสถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ประเทศญี่ ปุ ่ น ณ อาคารตั้ ว กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร เมื่ อ วั น ที่
6-10 สิงหาคม 2555

วศ. วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 ประจ�ำปี 2555

•  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมคณะผู้บริหารวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหาพระกรุณาธิคณ
ุ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555
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งานสัมมนาหลักสูตรการจัดท�ำคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบั ติการทดสอบ/สอบเทียบ
ตาม ISO/IEC 17025

•  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเรื่อง หลักสูตรการจัดท�ำคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบตาม
ISO/IEC 17025 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นประธานเปิดงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าใจถึงนโยบายและขั้นตอน
การด� ำ เนิ น งานคุ ณ ภาพฉบั บ ที่ ต ้ อ งใช้ ร ่ ว มกั น และเป็ น ตามข้ อ ก� ำ หนดISO/IEC 17025 สามารถไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ ลดความเสีย่ งในการเกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบสอบเทียบ เพือ่ ส่งเสริมการบริการของห้องปฏิบตั กิ ารให้เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับประเทศและระดับสากล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2555

วศ. MOU เทคโนโลยีด้านแก้ว กับ RWTH AACHEN UNIVERSITY , GERMANY
• ดร.สุ ท ธิ เ วช ต.แสงจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รม
วิทยาศาสตร์บริการ และ Prof Dr.ReinhardConradt
RWTH AACHEN UNIVERSITY, GERMANY
ได้ลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยี
ด้ า นแก้ ว โดยมี นางสาวจั น ทร์ เ พ็ ญ ใจธี ร ภาพกุ ล
นางสุมาลี ทัง่ พิทยกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พร้อมนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว ร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จชมบูธกรมวิทยาศาสตร์บริการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จชมบูธ
“ครอบครัวปลอดภัย เข้าใจสารเคมี”กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2555 โดยมี
ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถวายรายงาน ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2555

คณะท�ำงานควบคุมคุณภาพ เครือซีเมนต์ ไทย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบั ติการ วศ.

• นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะท�ำงานควบคุมคุณภาพ
เครือซีเมนต์ไทย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบโครงการเคมี โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารและเทคโนโลยีการทดสอบ การให้การรับรองห้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
และการทดสอบความช�ำนาญ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งจะได้น�ำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของเครือซีเมนต์ไทย เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2555
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ศูนย์บริการจัดการทดสอบห้องปฏิบั ติการกรมวิทยาศาสตร์บริการจัดสัมมนาบทบาทกิจกรรม
ทดสอบความชำ�นาญเพื่อการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ทดสอบด้านอาหาร
• ศูนย์บริการจัดการทดสอบห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเรื่อง บทบาท
ของกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญเพื่อการประกัน
คุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ ด้านอาหาร
โดยมี นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานฯ
มีวัตถุประสงค์ให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบมีความเข้มแข็งประเทศคู่ค้ายอมรับและเชื่อถือ ผลการทดสอบที่ออกโดย
ห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศไทยไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องทดสอบซ�ำ้ อีก ก่อให้เกิดความคล่องตัวและความรวดเร็วในการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555

วศ. อบรม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา จังหวัดพะเยา
หลักสูตร การขึ้นรูปและตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดนครพนม
• ส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชน ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร
“การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา” ณ กลุ่มหัตถกรรม
ผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง ต.บ้านสันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
วันที่ 9 - 10 ส.ค. 2555 หลักสูตร “การขึ้นรูปและตกแต่งลวดลาย
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา” ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง
ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วันที่ 25-26 ส.ค. 2555

วศ.จัดนิทรรศการ“ครอบครัวปลอดภัยเข้าใจสารเคมี”
ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2555

•   กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดนิทรรศการ “ครอบครัวปลอดภัยเข้าใจสารเคมี” วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและ
สร้างความตระหนักด้านอันตรายจากสารเคมีทใี่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวันภายในบ้าน  ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2555 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2555  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา
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วศ. แถลงข่าว การใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นฐานความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต

•   ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการแถลงข่าว เรื่อง “การใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนา
คุณภาพชีวิต” เพื่อให้ วศ. เป็นศูนย์กลางแหล่งให้บริการข้อมูลความรู้สาธารณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ในอนาคตมีแนวคิดจะผลักดันให้หอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ มีความส�ำคัญในระดับชาติและอาเซียน โดยจะสนับสนุนให้มขี อ้ มูลสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบถ้วนทุกสาขา ให้บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (one stop
service) และการให้บริการผ่านระบบออนไลน์   ณ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่
3 กันยายน  2555

วศ. จัดโครงการประชาพิจารณ์ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร
สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมี ในห้องปฏิบั ติการ”

•  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดโครงการประชาพิจารณ์ “หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอนุกรรมการรับรอง
ความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและการจัดสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับรองบุคลากร
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องบงกชรัตน์-เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555
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