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ประเด็นความสําคัญการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อน

ยกระดบัเศรษฐกจิ และพฒันาคณุภาพชวีติ โดยกรมวทิยาศาสตรบรกิารมีบทบาทภารกจิ

สําคัญในการนํากลไกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพและความ

ปลอดภัยของสินคา ภายใตแผนปฏิบัติการสําหรับยุทธศาสตรประเทศ ดานการวิจัยและ

พฒันาของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี วารสารกรมวทิยาศาสตรบรกิาร ฉบบั 192  

จึงไดสัมภาษณพิเศษนางเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ถึงทิศทาง

การผลักดนังานดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่ยกระดบัสนิคาและคณุภาพชวีติชมุชน  

นอกจากนี้เนื้อหายังประกอบดวยขอมูล ผลงาน กิจกรรม และขาวสาร สรรสาระ 

เชน การใชประโยชนเหด็อดูมิาน การประกนัคณุภาพผลการทดสอบ   เวบ็ไซตวทิยาศาสตร

สําหรับเยาวชน  

People   in focus
º¡.  ·Ñ¡·ÒÂ

ÇÈ.   ÇÑ¹¹Õé
ÊÃÃ   ÊÒÃÐ
º·¤ÇÒÁ  ¾ÔàÈÉ
Science   ÊäµÅ�Ê¹Ø¡

à¡Ãç´ÇÔ·Â�
DSS   News

¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ
ÇÒ

ÃÊ
ÒÃ

DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE, MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
ISBN 0857-7617วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ ปที่ 61 ฉบับที่ 192 พฤษภาคม 2556

นางรวิวรรณ อาจสําอาง

บรรณาธิการ



นางสาวเสาวณี มุสิแดง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

 มติิการขับเคล่ือนใหบรกิารงานดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมุงสูการตอบโจทย value chain ภายใต
การบรูณาการแผนปฏิบตักิารสาํหรบัยทุธศาสตรประเทศ (Country Strategy) โดยกรมวทิยาศาสตรบรกิาร

ใน การขับเคลื่อนใหบริการงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม มีจุด

มุงหมาย มุงสูการตอบโจทย value chain ภายใตการบูรณาการแผนปฏิบัติการ

สําหรับยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตรหลัก การสรางความ

สามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness) เพื่อยกระดับหวงโซมูลคา

ภาคอตุสาหกรรมสูการใชวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวตักรรม ในการสราง มลูคาเพิม่ 

สรางปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาภาคการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขนัของประเทศ เปนการรวมมอืกนัทัง้หนวยงานในสังกดักระทรวงวทิยาศาสตรฯ และ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ซ่ึงกรมวิทยาศาสตรบริการมีแนวทางขับเคล่ือนนําวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพกลุมสินคา OTOP ใหได

มาตรฐาน เพ่ือใหสามารถยนืหยดัอยูในเวทกีารแขงขนัได รวมทัง้การให

บริการออกใบรับรองสินคาสงออก ที่กรมวิทยาศาสตรบริการไดตรวจ

สอบแลว ขณะเดียวกันไดใหความสําคัญในการลดความเหลื่อมลํ้า

การเขาถงึขอมลูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดยสงเสรมิใหมีการ

เขาถึงขอมูล การเขาถึงความรู การถายทอดเทคโนโลยีสําหรับพัฒนา

สินคา OTOP ทีต่รงกบัความตองการพัฒนาสินคาใหมมีาตรฐาน เทยีบ

กับระดับสากลได

กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่มีประวัติความเปนมาและมี

พฒันาการของหนวยงานมายาวนาน ไดสานตอภารกจิเพือ่ใหกาวทนั

กับความเปล่ียนแปลงของสถานการณวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เริ่มตนกอตั้งในป พ.ศ. 2434 

เปนสถานปฏบิติัการวเิคราะหแร กรมราชโลหะกจิและภมูวิทิยา สงักดั

กระทรวงเกษตราธิการ จวบจนปจจุบันเปนกรมวิทยาศาสตรบริการ 

สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางไรก็ตามกรม

วทิยาศาสตรบริการจําเปนตองพัฒนาอยางตอเนือ่งเพ่ือใหมกีารปรบั

บทบาทภารกจิสาํคญัในการขบัเคลือ่นใหบรกิารงานดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยท่ีีหลากหลายและพรอมใหบริการตอสังคม ซ่ึงสงผลตอ

การพฒันาเศรษฐกจิในภาคผลติ การคา และการบรกิาร ชวยเพิม่พนู

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตลอดจนพัฒนาสังคมและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแกประชาชน อยางยั่งยืนตอไป 
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 ภารกิจหลักในการใหบริการหองปฏิบัติการ
เพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินคา 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีไดดาํเนนิการเชงิรกุโดยใชกลไกทางวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP 

ใหไดมาตรฐาน คุณภาพของสินคา มีความปลอดภัยตอ

ผูบรโิภค การผลกัดนัใหงานบรกิารดานการทดสอบ ตรวจสอบ

คุณภาพสินคา ที่ใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่น การรับรองสินคาในเชิงคุณภาพ

และความปลอดภัยสรางความนาเชื่อถือของสินคา การ

ดาํเนนิงานตามแผนมโีครงการรองรบั 5 โครงการดวยกนัคอื 

1. โครงการจดัตัง้ศนูยรบัรองคณุภาพสนิคา OTOP เพือ่

ความปลอดภัยของผูบริโภค 

2. โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบและเฝาระวังผลิตภัณฑ

เพื่อการคุมครองผูบริโภค 

3. โครงการจัดตั้งศูนยตรวจสอบคุณภาพสินคาเพ่ือการ

สงออก 

4. โครงการศูนย วิ เคราะห องค ประกอบรสชาติ

อาหารไทย 

5. โครงการจัดตั้งศูนยแกไขปญหาสารปนเปอนในนํ้าที่

มีผลกระทบตอสุขภาพ 

อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดประโยชนสินคา OTOP และ

สินคาอืน่ๆ ในพ้ืนทีท่กุภมูภิาค ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ 

มีความปลอดภัย มีความนาเชื่อถือ สามารถแขงขันได อยาง

เปนรูปธรรม มีความจําเปนที่ตองรวมมือทํางานบูรณาการ

กับผูประกอบการ สถาบันการศึกษา และผูเกี่ยวของ ใน

การขยายหองปฏิบัติการไปยังทุกภูมิภาค ซ่ึงจะตองสื่อสาร

ทําความเขาใจรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนวากรณี

ของหองปฏิบัติการทดสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพและความ

ปลอดภยัของสนิคา ในภาพรวมของประเทศเราจะมแีนวทาง

การรวมมือกันอยางไรตอไปในอนาคต 

 ทิศทางการดําเนินงานกรมวิทยาศาสตร
บรกิารเพือ่ใหบรรลเุปาหมายภารกจิหลกั สรางจดุเดน
สินคาไทย 

ตามแผนบูรณาการของกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีภายใตยุทธศาสตรประเทศ ประเด็นการวิจัย

และพัฒนาไดใหความสําคัญกับการใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยเีปนฐานในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ รวม

ทั้งใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวิถีชีวิตของคนไทย 

และเตรยีมพรอมทีจ่ะกาวเขาสูประชาคมอาเซยีนในป 2558 

โดยนํางานทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ไปผสมผสานกับงานดานเศรษฐกิจทั้งหมด ในลักษณะ 

Project based ขับเคลื่อนตามแนวทาง 5 กลุมงาน ตั้งแต

 ภารกิจหลักในการใหบริการหองปฏิบัติการ
เพ่ือการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินคา 

อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดประโยชนสินคา OTOP และ

สินคาอืน่ๆ ในพ้ืนทีท่กุภมูภิาค ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ 

มีความปลอดภัย มีความนาเชื่อถือ สามารถแขงขันได อยาง

เปนรูปธรรม มีความจําเปนที่ตองรวมมือทํางานบูรณาการ

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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กระบวนการตนนํา้ กลางนํา้ จนถึงปลายนํา้ คอืตัง้แตวตัถดิุบ 

ออกแบบ ผลติ แปรรปู และสงใหถงึตลาดใหไดเหน็มลูคาเพิม่ 

(value added) ทัง้ 5 กลุม ไดแก วทิยาศาสตรเพือ่สรางงาน 

วิทยาศาสตรเพ่ือสรางรายได วิทยาศาสตรเพื่อสรางชีวิต 

วิทยาศาสตรเพื่อสรางอนาคต และวิทยาศาสตรเพื่อ

สรางฐานความรู มุงผลักดันเกิดการบูรณาการยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศทางดานงานวจิยัพฒันาเพือ่เพิม่ขดีความ

สามารถ เปนการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย ขยายโอกาส ซึ่งรัฐมนตรี

วาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทานวรวัจน 

เอือ้อภิญญกุล เห็นความสาํคญัในบทบาทของหองปฏบิตักิาร

ของกรมวทิยาศาสตรบรกิารในการสรางประโยชนตอประเทศ

ไดอยางมาก จึงมีนโยบายใหทํางานเชิงรุกท่ีนําผลทดสอบ

จากหองปฏิบัติการมาใชเพื่อยืนยันคุณภาพสินคา และใหมี

ทีมนักวิจัยลงพื้นที่ชวยแกปญหาและพัฒนาคุณภาพสินคา 

โดยเฉพาะสินคา OTOP เนนผลักดันและพัฒนาทําให

สินคา OTOP มีคุณภาพ สามารถแขงขันในเวทีการคาได 

ดังนั้นกรมวิทยาศาสตรบริการจึงรับนโยบายดังกลาว โดยมี

การนาํวทิยาศาสตรและเทคโนโลยชีวยผลกัดนัสนิคา OTOP 

ใหมีคุณภาพโดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สรางเครือขายหองปฏิบัติการในทุกภูมิภาคเพื่อใหสามารถ

ทดสอบ ใหคาํแนะนาํดานการปรบัปรงุคณุภาพสนิคา OTOP 

รวมทั้งสงนักวิจัยลงพื้นที่ใหความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่ใชในการแกไขปญหาสินคา OTOP ใหสามารถ

เทียบเคียงหรือวางอยูแถวหนาได เพราะสินคาของไทย

ไมดอยไปกวาประเทศใด เพียงแตถาปรับปรงุในเชิงคณุภาพ

เพิ่มขึ้นจะสามารถยกระดับสินคาได รวมทั้งทรัพยากรหรือ

วัตถุดิบประเทศไทยมีหลากหลายและดีกวามาก ถาเสริม

ดวยเทคโนโลยีและออกแบบใหตรงตามรสนิยมและความ

ตองการ สินคา OTOP ของไทยจะสามารถยืนหยัดไดอยาง

เขมแข็งทั้งในเวทีอาเซียนหรือเวทีโลก

 การผลกัดนันาํวิทยาศาสตรและเทคโนโลยลีง
สูพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ

ในชวงปงบประมาณ 2556 6 เดือนทีผ่านมาไดลงพืน้ที่

แลวทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต การ

รับฟงปญหาและขอคิดเห็นในแตละพื้นที่ไดรับความรวมมือ

ที่ดี ขอมูลที่ไดรับจากแตละภาคสรุปไดดังนี้

ภาคเหนือ สินคา OTOP จําหนายอยู ในวงแคบ 

ไมสามารถขยายการตลาดได ซึ่งผู ประกอบการมีความ

ตื่นตัวเพื่อพัฒนาและยกระดับสินคา และในสวนของ

อาจารยในมหาวิทยาลัยมีความกระตือรือรนพรอมที่จะ

รวมมือในการพัฒนาหองปฏิบัติการใหบริการชุมชนรวมกับ

กรมวิทยาศาสตรบริการ 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ

ภาคอีสาน สินคา OTOP ที่ประสบปญหาคือ สิ่งทอ 

สนิคาสวนมากเปนเสือ้ผา ซึง่พบปญหาเริม่ตัง้แตกระบวนการ

ผลิต ที่มาของวัตถุดิบเริ่มตั้งแตเลือกวัตถุดิบเสนดายจนถึง

การฟอกยอม กวาจะผลิตออกมาเปนผาซึ่งปญหาคอนขาง

เปนโจทยใหญ สารเคมีที่ใชบางอยางฝงอยูในเนื้อผาอาจ

เกดิเปนอันตรายตอผวิได รวมทัง้เมือ่นาํสนิคาผามาจาํหนาย

ทั้งแบบมีตราและไมมีตรา ผูซื้อจะตองการซื้อของที่มีตรา

มากกวาเพราะเปนเครื่องหมายแสดงคุณภาพ 

ภาคกลาง ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากอาจารย

มหาวิทยาลัย ซึ่งไดทําวิจัยและใหบริการสังคมดวย เปน

ดานแรกรับโจทยปญหาจากชุมชนและ ใกลชิดกับชุมชน 

เปนหนวยที่พรอมดําเนินงานรวมกับกรมวิทยาศาสตร

บริการ ทั้งในเรื่องของการใหบริการหองปฏิบัติการ ความ

รวมมือดานบุคลากรนักวิทยาศาสตร ตลอดจนการเขาไป

เอื้ออํานวย หรือขยายขีดความสามารถไปสูภาคเกษตร 

การถายทอดเทคโนโลยีเนนตั้งแต การคัดเลือกวัตถุดิบ การ

พัฒนากระบวนการผลิตที่ตองสะอาด การแปรรูปผลผลิต

การเกษตร เชน ขาว ผลไม เพิ่มมูลคาโดยนํามาแปรรูป ทํา

เปนนํ้าดื่ม และบรรจุในภาชนะที่ปลอดภัย นําไปสูสินคาที่มี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

ภาคใต สินคา OTOP ประกอบดวยกลุมอาหารและ

เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ของใชของที่ระลึก และ

สิ่งทอ ยังประสบปญหาในกระบวนการผลิตสินคา มีความ

ตองการพัฒนาการผลิตใหมีคุณภาพ การใชเครื่องมือและ

เทคโนโลยีชวยการผลิต รวมทั้งการสนับสนุนเรื่องการตลาด

และแหลงเงินทุน นอกจากนีสิ้นคารังนกไดรับผลกระทบจาก

ทางการจีนสั่งหามนําเขารังนกจากประเทศตางๆ เนื่องจาก

ตรวจพบสารปนเปอนไนไตรทในรังนกสีแดงจากมาเลเซีย

ทาํใหราคาลดลงเหลือเพียงกโิลกรัมละ 10,000 บาท ปญหา

ที่พบกรมวิทยาศาสตรบริการไดเขามาชวยเหลือ โดยสุม

ตรวจรงันกในทองตลาดเพือ่ตรวจสอบคณุภาพ สารปนเปอน

อันตราย ผลพบวา รังนกบานจากจังหวัดทางภาคใต และ 

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มรังนก สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน 

ยกเวนรังนกสีแดงหรือรังนกเลือดที่ไมไดผานการทําความ

สะอาดพบมีปริมาณไนไตรทเกินเกณฑ ซึ่งไดมีการชี้แจงขอ

เทจ็จรงิทีพ่บแกผูประกอบการเพีอ่ใหมคีวามเขาใจการใชผล

ตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหการรับรอง

คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินคารังนกไทย 

รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินคา การใช

เทคโนโลยใีนกระบวนการผลิต ต้ังแตการลางทาํความสะอาด

รงันก การฆาเชือ้ เพือ่ใหมคีวามปลอดภยัตอผูบรโิภคและได

รับการรับรองมาตรฐานเพื่อการสงออก สนับสนุนใหตลาด

กลับมาฟนตัวไดเร็วขึ้น 
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อยางไรก็ตามการบูรณาการความรวมมือท้ังในเร่ือง

ของการใหบริการหองปฏิบัติการทดสอบ ความรวมมือ

ดานบุคลากรทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถทํางานรวมกัน

ในการแกปญหาที่แตละโจทยมาจากความตองการในชุมชน

เปนชีวิตจริงไมใชทฤษฎี เปนการรวมกันพัฒนาบุคลากร

ใหสามารถแกโจทยจากสิ่งที่ เป นจริงและหลากหลาย 

เปนการกระตุนใหมีการตื่นตัวตลอดเวลา ไดพัฒนาความรู 

ผูประกอบการไดประโยชน สินคา OTOP ไดรับการพัฒนา

ไปพรอมๆ กันดวย เปนความทาทายในการทํางานของ

นักวิทยาศาสตร ที่ทํางานตามโจทยปญหาจริง ไมไดทําตาม

ความตองการตนเอง การออกจากหองปฏิบัติการทดสอบ

ไปสัมผัสชุมชนหลากหลายทั้ง 4 ภูมิภาค สินคาแตละ

ชุมชนที่ไมเหมือนกัน โจทยปญหาแตกตางกันโดยสิ้นเชิง

แลวแตผลิตภัณฑของแตละพื้นที่ ซึ่งเปนความทาทายของ

การดาํเนนิงานแบบนี ้เปนกระบวนการใหมทีต่องบรูณาการ

ทาํงานรวมกบัทกุภาคสวนในมติิทีห่ลากหลาย นบัเปนโอกาส

ดีที่ทําใหนักวิทยาศาสตรนอกจากจะทํางานในหองปฏิบัติ

การยังไดมาเห็นปญหา เห็นความเดือดรอนของประชาชน 

ทําใหสามารถใชองคความรูดานวิทยาศาสตร ผลักดันใหมี

การพัฒนายกระดับสินคา สามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหรือ

สนิคาของชมุชนได ทาํใหประชาชนมรีายไดเพิม่ขึน้ มรีายจาย

ลดลง และยกระดับคุณภาพชีวิตไดในที่สุด และที่สําคัญโดย

ภาพรวมเมือ่ดาํเนนิงานในลกัษณะนีแ้ลวนอกจากจะสงผลดี

ในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว

เมื่อรวมจุดเดนรวมกับกระทรวงอื่นๆ จะสามารถผลักดัน

สูยุทธศาสตรประเทศได จะเกิดประโยชนสรางขีดความ

สามารถในการแขงขัน สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไดอยางยั่งยืน
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 ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
รัฐบาลมีนโยบายเนนสรางเศรษฐกิจ พัฒนาขีดความ

สามารถในการแขงขันและสงัคมท่ีเขมแข็งลดความเหลือ่มลํา้ 

โดยบูรณาการร วมกับทุกภาคส วนขับเคลื่อนภายใต 

ยทุธศาสตรประเทศโดยมเีปาหมายกาวไปสูสงัคมในอนาคต

ที่มั่นคง ยั่งยืน และสมดุล เนนการรักษาฐานรายไดเดิม 

และสรางรายไดใหม เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต 

ลดตนทุนใหกับธุรกิจ ยุทธศาสตรหลักประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที ่1 การสรางความสามารถในการแขงขนั 

ยทุธศาสตรที ่2 การสรางโอกาสความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที ่4 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

 การจดัทาํแผนปฏบิตักิารสาํหรบัยทุธศาสตร
ประเทศ (Country Strategy) ดานการวจิยัและพฒันา 
และแผนปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 
2558 ของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ีวท.)

จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 

มอบหมาย วท. เปนเจาภาพหลักในการบูรณาการรวมกัน

ระหวางกระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของในยุทธศาสตรที่ 1 

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 

เพื่อหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง ในประเด็นที่ 8 

การวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย การขับเคล่ือนคาใชจาย

ดาน R & D เปนรอยละ 1 ของ GDP การใชประโยชนจาก

กาํลงัคนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(Talent Mobility) 

โดยสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาครัฐไปปฏบิติังานในภาคอตุสาหกรรม และการใชประโยชน 

Regional Science Park โดย วท. ไดมนีโยบายใหจดัทาํ

แผนปฏบิตักิารการบรูณาการยทุธศาสตรประเทศ (Country 

Strategy) เพือ่นาํไปสูการเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั

ของประเทศ ประกอบดวยกลุมงาน วทิยาศาสตรเพือ่สรางงาน 

สรางรายไดวิทยาศาสตรเพื่ออนาคต เพื่อชีวิต และเพื่อ

สรางฐานความรู มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ภายใต

กลุมงานดังกลาว ระหวางหนวยงานในสังกัด วท. รวมทั้ง

กระทรวง /กรม /หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ

บูรณาการงานกับจังหวัด และภาคเอกชน ซึ่งมีการจัดทํา

แผนงาน/โครงการทีส่อดคลองกบัแผนปฏบิติัการการบรูณาการ

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) รวมทั้งสิ้น 

46 แผนงาน 

มุงนํากลไกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยกระดับสินคาไทย 
ภายใตยุทธศาสตรประเทศ

วลัยพร  รมรื่น*

* นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม
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 กลไกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการยก
ระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา

ในป พ.ศ. 2556 กรมวิทยาศาสตรบริการ(วศ.) 

มทีศิทางการดาํเนินงานภายใตนโยบายกระทรวงวทิยาศาสตรฯ 

ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ

แขงขันของประเทศ ในvalue chain กลุมวิทยาศาสตร

เพื่อสรางรายได โดยมีแผนงานหองปฏิบัติการเพ่ือการ

ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินคามุงนํากลไก

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพและความ

ปลอดภัยสินคาไทย ท่ีใชความรู ด านวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่น การรับรองสินคาใน

เชิงคุณภาพและความปลอดภัยสรางความนาเชื่อถือของ

สินคาความปลอดภัย คุณภาพ ความนาเชื่อถือของวัตถุดิบ/ 

กระบวนการผลิต ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องของมาตรวิทยา 

การมาตรฐาน การทดสอบ  โดยการบูรณาการการทํางาน

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ มีโครงการสําคัญรองรับไดแก 

 • โครงการหองปฏิบัติการรับรองคุณภาพสินคา 

OTOP เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 

 • โครงการหองปฏิบัติการทดสอบและเฝาระวัง

ผลิตภัณฑเพื่อการคุมครองผูบริโภค 

 • โครงการหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินคา

เพื่อการสงออก 

 • โครงการหองปฏิบัติการวิเคราะหองคประกอบ

รสชาติอาหารไทย  

 • โครงการศูนยแกไขปญหาสารปนเปอนในนํ้าที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพ  

 การผลักดันนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลง

สูพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ

ในชวงมกราคมถึงมีนาคม 2556 ไดลงพื้นที่แลวทั้ง

ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต เพื่อรับฟง

ปญหาและขอคิดเห็นในแตละพื้นที่ซึ่งไดรับความรวมมือที่ดี 

แตละภาคพบปญหาแตกตางกันไปโดยเฉพาะสินคา OTOP 

พบวาสนิคาไมไดใบรบัประกนั ไมไดดาว จาํหนายอยูในวงแคบ

ไมสามารถขยายการตลาดได โดยผูประกอบการมคีวามตืน่ตวั

เพื่อพัฒนาและยกระดับสินคา กรมวิทยาศาสตรบริการ

ตระหนักในการนํากลไกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา

ชวยเหลอืในการยกระดับผลติภณัฑ การดาํเนนิงานสงเสรมิให

มทีมีนกัวทิยาศาสตรลงพืน้ทีน่าํงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

มาใชในการยกระดับสินคา ต้ังแตการคัดเลือกวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต การติดฉลากแสดงคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑเพ่ือชวยใหเกิดการรับรองทําใหสินคาไดรับการ

ยอมรับวาไมมีสารปนเป อนหรือสารเคมีที่เปนอันตราย 
มคีวามปลอดภยัตอผูบรโิภค สรางความเชือ่มัน่สนิคามมีาตรฐาน

สูระดับโลกได ปองกันการกีดกันทางการคา กอใหเกิดการสราง

รายไดและความเขมแข็งใหแก ทองถิ่น ชุมชน อยางยั่งยืน 

นอกจากนีใ้นการดแูลคุมครองผูบรโิภคในทองถิน่ ชมุชน 

จากสินคาที่อาจไมปลอดภัยเนื่องจากมีสินคาที่ทะลักเขามาจาก

ชายแดนสูทกุภาคสวนในประเทศจาํนวนมาก  กรมวทิยาศาสตร

บริการไดบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สุม

เก็บตัวอยางสินคาเพื่อนํามาตรวจสอบ เพื่อจะไดแจงเตือนผู

บรโิภคในการเฝาระวงัสนิคาในชวีติประจาํวนัเพือ่ความปลอดภยั

ตอทรัพยสิน ตอชีวิตและสุขภาพ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในพื้นที่เพื่อการจัดตั้งหองปฏิบัติการในภูมิภาค  เชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัด

อุบลราชธานี จังหวัดนครปฐม กรุงเทพฯ จังหวัดสงขลา

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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การสุมตัวอยางผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ผัก/ผลไม อาหารแปรรูป เสื้อผาใชแลว 

เครือ่งประดบั เครือ่งใชไฟฟา ผลติภณัฑรงันก จากรานคาในบรเิวณพืน้ทีช่ายแดน ภาคเหนอื  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ภาคกลาง และภาคใต เพื่อการเฝาระวังสินคาที่ไมปลอดภัย เปนการคุมครองผูบริโภค

วศ. ไดรับการมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย 

ในการออก Certificate of Analysis (COA) ของวัสดุ

สมัผสัอาหารใหกบัผูประกอบการสงออก ตาม พรบ. การ

สงออกหรอืนาํเขาสนิคาทีต่องมหีนงัสอืรบัรองถิน่กาํเนดิ

สินคาและยังไดรับมอบหมายการทําหนาที่การวัดทาง

เคมแีทนหองปฏบิตักิารสถาบนัมาตรวทิยาแหงชาต ิและ

การดาํเนนิงานการสงออกสนิคาและการออกใบรบัรอง

COA ผลิตภัณฑเซรามิก ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑ

พลาสติก สินคา แกว เยื่อกระดาษและกระดาษ
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วศ. ดําเนินการเตรียมความศูนยวิเคราะหองค

ประกอบรสชาติอาหาร  โดยสงนักวิทยาศาสตร วศ. 

ดูงานหนวยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผูบริโภคแหง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และ สงเขารับการอบรม วิธีการ

ทดสอบดวยประสาทสัมผัสตามมาตรฐานสากล  

การดําเนินงานการแกไขปญหาสารปนเปอนในนํ้า ลงพื้นที่เก็บตัวอยางนํ้า จ.หนองบัวลําภู และ      ฝกอบรม

การผลติสารกรองสนมิเหลก็ในนํา้และการผลติเคร่ืองกรองนํา้เพ่ือการอปุโภค/บริโภค พรอมท้ังเกบ็ตัวอยางนํา้ เทศบาล

หวยออ อ.ลอง จ.แพร  

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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การดําเนินงานผลิตวัสดุอางอิงและวัสดุควบคุม วัสดุอางอิงยางดานความแข็ง ผลิตวัสดุควบคุม ดานสิ่งแวดลอม 

Heavy metals in water 
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การใชประโยชนเห็ดอูดิมาน

จิราภรณ บุราคร*
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เหด็อดูมิานมชีือ่ทางวทิยาศาสตรวา Oudemansiella 

canarii (O.canarii) พบท่ัวไปในเขตรอน เชน ในอเมรกิากลาง

และอเมริกาใต แอฟริกาและเอเชีย สามารถอาศัยใน

ระบบนิเวศพืชที่แตกตางกัน เปนสายพันธุเห็ดที่รับประทาน

ได เปนเห็ดที่เจริญเติบโตจากรากไมผุ เห็ดอูดิมานนอกจาก

จะใชประโยชนในการบริโภค ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการสูง 

มีปริมาณโปรตีน ไขมันและแรธาตุชนิดตางๆ เชน ทองแดง 

เหลก็ และ สงักะส ีในปรมิาณสงูแลว เหด็อดูมิานยงัสามารถ

นํามาใชเพื่อบํารุงสุขภาพ เปนยา มีฤทธิ์ยับยั้งเซลลเนื้องอก 

นอกจากน้ีเห็ดอูดิมานยังมีคุณคาทางการเกษตร โดยมีการ

ศกึษาพบวาสารสกดัเหด็มฤีทธิย์บัยัง้จลุนิทรยีกอโรคพชื เชน 

Cladosporium sphaeropermum มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรากอ

โรคผิวหนัง เชน Candida albicans, Candida glabrata, 

Candida krusei และ Candida tropicalis เปนตน สาร

สําคัญที่พบในเห็ดคือ สาร oudermansins และ strobi-

lurins ซึ่งเปนสารใชกําจัดวัชพืชได 

ในประเทศไทย อจัฉรา (2545) ไดพบเหด็อดูมิานจาก 

2 แหลง คือ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดตาก ซ่ึงลักษณะ

ของเห็ดมีหมวกดอกมีขนาดกวาง 2-8 เซนติเมตร สีนํ้าตาล

ดําจากกลางหมวกแลวจางลงบริเวณขอบหมวก ผิวหมวก

มีเมือกเหนียว ขณะออนขอบหมวกจะงุมลงและยกขึ้นเมื่อ

ดอกแก กานสีขาว ไมกลวงมีขนออน 

ดอกเหด็จากสายพนัธุจากนราธวิาสและสายพนัธุจาก

ตากมีความตางกันอยูบาง โดยที่สายพันธุจากนราธิวาสมี

ผิวหมวกลักษณะคลายตาขาย ย น มีความหนืดและ

กลางดอกมีสีเขมกวา สวนกานดอกจะตรงและคอนขาง

แข็ง มีสีขาว สวนสายพันธุจากตาก ผิวหมวกไมเปนตาขาย 

มีสีเขมและมีเกล็ดขาวกระจายทั่วผิวหนาหมวก สวนกาน

คอนขางส้ัน ปลายกานเปนกระเปาะมสีีเทาเขมถงึดาํ รปูราง

กานไมเรียวตรง

รูปที่ 1 ลักษณะดอกเห็ดอูดิมาน สายพันธุนราธิวาส (ขวา) 

และสายพันธุตาก (ซาย) (อัจฉรา,2545)

Oudemansiella 

จิราภรณ บุราคร*

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักเทคโนโลยีชุมชน
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แมเหล็ก

ตัววัสดุอางอิง

อัจฉราและคณะ (2552) (ตารางที่ 1) พบวาเห็ด

อดูมิานสายพนัธุทีพ่บในจงัหวดัตากมปีรมิาณ โปรตนีสงู แตมี

ปริมาณไขมันตํ่า และยังมีไฟเบอรปริมาณสูง มีเกลือแรชนิด

ตางๆ ปรมิาณสงู ไดแก ฟอสฟอรสั เหลก็ โซเดยีม วติามนิบ1ี 

วิตามินบี2 นอกจากนี้เห็ดอูดิมานยังมีกลิ่นและรสชาติที่ดี 

ดังนั้น เห็ดอูดิมานสายพันธุที่พบในจังหวัดตากจึงเหมาะสม

ที่จะใชเปนวัตถุดิบปรุงอาหารที่มีแคลอรี่ตํ่า โปรตีนสูง

ตารางที่ 1 คาวิเคราะหสารอาหาร เกลือแรของ Oudemansiella canarii สายพันธุที่พบในจังหวัดตาก

รายการทดสอบ
ผลการทดสอบ

(ตอเห็ด 100 กรัม)
รายการทดสอบ

ผลการทดสอบ

(ตอเห็ด 100 กรัม)

โปรตีน

ไขมัน

ความชื้น

ใยอาหาร

คารโบไฮเดรต

จํานวนแคลอรีที่มาจากไขมัน

แคลอรี

เหล็ก

2.30 กรัม

0.06 กรัม

87.81 กรัม

3.80 กรัม

8.60 กรัม

0.54 กิโลแคลอรี

44.14 กิโลแคลอรี

0.65 มิลลิกรัม

แคลเซียม

ฟอสฟอรัส

เถา

สังกะสี

ซีลีเนียม

โซเดียม

วิตามิน บี1

วิตามิน บี2

2.28 มิลลิกรัม

95.23 มิลลิกรัม

1.23 กรัม

0.52 มิลลิกรัม

0.0003 มิลลิกรัม

7.0  มิลลิกรัม

0.06 มิลลิกรัม

0.16 มิลลิกรัม

วิเคราะห ณ หองปฏิบัติการกลาง (แหงประเทศไทย) จํากัด พ.ศ.2552 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ

เอกสารอางอิง
Di Piero, R. M., N.A. Wulff, S. F. Pascholati. Partial purification of elicitors from Lentinulaedodesbasidi-

ocarps protecting cucumber seedlings against Colletotrichum lagenarium. Brazilian Journal 

of Microbiology, 2006, vol. 37, no.2, p.175-180.

Marina, Capelari. Cultivation of the edible mushroom Oudemansiellacanarii (Jungh) Hohn. In Lignocel-

lulosic substrates. Brazilian Journal of Microbiology, 2001, vol.32, no.3, p.211-214.

อัจฉรา พยพัพานนท. เหด็สกลุ Oudemansiella จะเปนเหด็พาณชิย. 2545. เอกสารวชิาการกองโรคพชื และจลุชีววทิยา 

กรมวิชาการเกษตร. 

อัจฉรา พยัพพานนท พจนา ตระกูลสุขรัตน และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2552. การรวบรวมและคัดเลือกพันธุเห็ด Oude-

mansiellaspp. จากแหลงตางๆ เพื่อเปนพันธุทางการคา. เอกสารวิชาการสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขา กรม

วิชาการเกษตร.

จากการศึกษาคุณประโยชนของเห็ดอูดิมานรวมกับ

เปนเห็ดรับประทานได จึงเปนขอมูลสนับสนุนศักยภาพใน

การนําเห็ดอูดิมานไปประยุกตใชในทางอาหารและอาหาร

เพื่อสุขภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงมีโครงการศึกษา

สมบัติของเห็ดในดานการจําแนกลําดับดีเอ็นเอ ปริมาณสาร

อาหาร เกลือแรจาก ดอกเหด็สดและแหง กระบวนการทาํให

เหด็แหง การสกดัและแยกสารสาํคญัจากดอกเหด็ วเิคราะห

ปรมิาณสาระสาํคญั เชน สารตานอนมุลูอสิระ เบตา-กลแูคน 

โพลีแซคคาไรด ตลอดจนพัฒนาสูตรผลิตภัณฑอาหารเห็ด

ชนิดใหม ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการสูง เปนประโยชนตอ

สุขภาพ และจะพัฒนาผลิตภัณฑใหสะดวกตอการบริโภค

สอดคลองกับวิถีชีวิตสมัยใหม และเพื่อเปนโอกาสสงออก

จําหนายตางประเทศ โดยพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ซุปเห็ดก่ึง

สําเร็จรูป ซึ่งเมื่อผลงานวิจัยสําเร็จในป 2558 จะไดนําเสนอ

ใหทราบถึงสูตรผลิตภัณฑ ซุปเห็ดกึ่งสําเร็จรูปท่ีสามารถนํา

ไปผลิต จําหนาย สรางรายไดตอไป
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การประกันคุณภาพผลทดสอบ 

ไพรจิตร ทิพพิลา*

ก ารประกันคุณภาพผลการทดสอบ เปนกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพือ่เฝาระวงัผลการวดัใหมีคณุภาพตามทีก่าํหนด ผูปฏบิตังิานตองมีความรู ความเขาใจ 

หลกัการ และขัน้ตอนการประกนัคณุภาพเปนอยางดจึีงสามารถปฏบิตังิานไดอยางมีประสทิธภิาพ การประกันคุณภาพผลการ
วิเคราะหทดสอบจึงจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ.

การประกันคุณภาพผลการทดสอบเปนกิจกรรมหนึ่ง

ที่สําคัญในกระบวนการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพือ่เฝาระวงัผลการทดสอบ

ใหมีคุณภาพตามที่กําหนด ซึ่งเปนสิ่งท่ีจําเปนมากสําหรับผู

ปฏบิตังิานในหองปฏบิตักิาร โดยเปนขอกาํหนดดานวชิาการ

ตามระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ในขอ 

5.9 การประกนัคณุภาพผลการทดสอบท่ีหองปฏบัิติการตอง

มกีารประกันคุณภาพของการทดสอบใหเปนระบบทีย่อมรบั

ไดทั้งในดานความแมนและความเที่ยงของผลทดสอบท่ีทํา

ตามวิธีทดสอบ ตั้งแตการเก็บตัวอยาง การประมวลผลและ

การรายงานผล ซึ่งประกอบดวย 

การควบคมุคณุภาพ (Quality Control; QC) เปนการ

ดาํเนนิการกจิกรรมทางดานวชิาการของการทดสอบ เพือ่ให

มัน่ใจในผลการทดสอบใหเปนไปตามขอกาํหนด ซ่ึงประกอบ

ดวยการควบคมุคณุภาพภายใน (Internal Quality Control) 

เชน Control Sample, Spike Sample, Repeat, Method 

blank, Independent reference material โดยขบวนการ

ควบคมุคณุภาพตองครอบคลมุทกุขัน้ตอน การทดสอบ และ

การควบคุมคณุภาพภายนอก (External Quality Control) 

เชน การเขารวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญ, การเปรียบ

เทียบผลการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการ
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กรมวิทยาศาสตรบริการ

เอกสารอางอิง
American Society for Testing and Materials. Standard practice for writing quality control specifications 

for standard test methods for water analysis. D5847-02 (Reapproved 2012). In Annual book 

of ASTM standard. Vol.11.02. West Conshohocken: ASTM, 2010, p.152-166.

International Organization for Standard. General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories. ISO/IEC 17025.

 

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment; QA) 

เปนกิจกรรมที่มีจุดประสงคเพื่อรับประกันกิจกรรมการ

ควบคมุคณุภาพใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพในการประเมนิ

คณุภาพ มอีงคประกอบทีเ่กีย่วของกบับคุลากร สถานทีแ่ละ

ภาวะแวดลอม เครื่องมือ มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน การชัก

ตัวอยางและการจัดการตัวอยาง การตรวจสอบความใชได

ของวิธี สารเคมีและสารมาตรฐาน การบันทึกขอมูลและ

การรายงาน การควบคุมคุณภาพ การตรวจติดตามและการ

ปรับปรุง

สรุป
การประกนัคณุภาพผลการทดสอบเปนส่ิงจาํเปนหนึง่

ในหลักการของหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบที่ดี และ

ผลทดสอบเปนที่นาเชื่อถือ ซึ่งการประกันคุณภาพผลการ

ทดสอบเปนขอกําหนดของ ISO/IEC 17025 ซึ่งเปนขอมูล

ที่มีความสําคัญในกิจกรรมการใหการรับรองความสามารถ

หองปฏิบัติการทดสอบของสํานักบริหารและรับรอง

หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ 
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หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมศักยภาพนักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการสําหรับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

ณัฏฐกานต เกตุคุม*

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ.

ป 2558 ประเทศไทยจะตองเปดประเทศเขาสู  

“ประชาคมอาเซยีน” ซึง่เปนจดุเริม่ตนของความสมัพนัธ ของ

ประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง

และสังคม ดังน้ันในอนาคตประชาชนของกลุมอาเซียนจะ

ตองมปีฏิสมัพนัธกนัมากขึน้ มกีารแลกเปลีย่นทกัษะ ความรู 

และกิจกรรมตางๆ รวมท้ังดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในฐานะที่ สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหอง

ปฏบิตักิาร (พศ.) กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.)  มภีารกจิหลัก

ในการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของประเทศ เนนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ

ทดสอบ สอบเทียบและวิจัย เพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูง เปนการ

เพิม่ขดีความสามารถในการทาํงาน ซึง่สาํนกัฯ มคีวามพรอม

ทางด านสถานที่  ทําเลที่ตั้ ง  เครื่องมือวิทยาศาสตร  

โสตทศันปูกรณ บคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถ เพือ่เปนการ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในสวนของการนําประเทศไทย

เขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางสมบูรณ ดวยเหตุนี้ 

พศ. จึงไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนภาคภาษาอังกฤษ 

มูลเหตุจูงใจและความสําคัญ

ปจจบุนัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยไีดเจรญิกาวหนา

อยางรวดเร็ว บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรปฏิบัติ 

จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีทักษะ

และศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ทันสมัย ทันกับ

สถานการณเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของโลก และเพื่อใหความสามารถในการออกรายงานผล

การวดั และผลการปฏบิตักิารเปนทีน่าเชือ่ถอื  อกีทัง้การพฒันา

หองปฏิบัติการใหไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สากลก็มีความจําเปนเชนกัน การพัฒนาบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร

ปฏบิติัการ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ ความสามารถและเตรียมความ

พรอมงานทางดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการ จึงมีความสําคัญ

และเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศเพื่อใหมีความ

พรอมในการเขาสูสังคมประชาคมอาเซียนในไมกีป่ขางหนานี้ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) มีหนวยงานพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ ที่มีความสามารถ

เปนที่ยอมรับดานการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหอง

ปฏบิติัการ ดวยการฝกอบรมเชงิปฏบิติัการทีไ่ดรับการรบัรอง

ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 โดย สํานักพัฒนาศักยภาพ

นกัวทิยาศาสตรหองปฏบิตักิาร (พศ.) มอีาํนาจหนาทีบ่รหิาร

จัดการศึกษาและฝกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติ

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเพือ่ความสามารถของกาํลงั

คนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมถงึบคุคลทีท่าํงานใน

หองปฏิบัติการทดสอบทั่วไปภายในประเทศ 
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วศ. ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปรับตัวเอง เพื่อ

กาวทัน เทคโนโลยี และเพื่อใหทันกับวิธีการทํางานกับ

ประเทศเพื่อนบานในกลุมประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงไดมี

การพฒันาหลกัสตูรฝกอบรมภายในสาํนกัพศ. เปนหลกัสตูร

ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มขอบขายของการพัฒนาบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรหองปฏิบัติการจากเพียงภายในประเทศ เปน

ผูเรียนจากนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการในกลุมประเทศ

สมาชิกอาเซียน ไดมีสวนเขารวมแลกเปลี่ยนความรู และ

ประสบการณจากในหลายๆ แหลงหองปฏิบัติการ

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอง

ปฏิบัติการทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ จาก

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน  ใหมีความรู ทักษะที่สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีผลงานนาเชื่อถือเปนที่

ยอมรับในระดับสากล  และสรางเครือขายความรวมมือใน

การพฒันาศกัยภาพ ความสามารถบคุลากรดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี จากกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน การมีสวน

รวมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ใหมีความเปน

หนึ่งเดียว และเปนไปในทางเดียวกัน

กลุมเปาหมาย 

- บุคลากรหองปฏิบัติการของประเทศและกลุ ม

ประชาคมอาเซยีนไดรบัการพฒันาใหมทีกัษะความเชีย่วชาญ 

ดานการวเิคราะหทดสอบทีเ่ปนไปตามมาตรฐาน  มาตรฐาน

ความปลอดภัย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ   โดยหลักสูตร

การฝกอบรมเปนภาษาอังกฤษในเบื้องตน จะประกอบไป

ดวยเนื้อหาในเรื่อง ของ ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

เคมี และเทคนิคการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือทางดานเคมี

วิเคราะห เปนตน

- หองปฏิบัติการทดสอบของประเทศและกลุ ม

ประชาคมอาเซียนไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญดาน

การวเิคราะหทดสอบและเปนท่ียอมรบัในระดบัสากล ซึง่จาก

การสํารวจพบมีมากกวา 10,000 หองปฏิบัติการที่ยังไมเปน

ไปตามมาตรฐานสากลและจําเปนอยางยิ่งท่ีตองดําเนินการ

อยางเรงดวน เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอตออัตราการขยาย

ตัวของภาคผลิต หลักสูตรการฝกอบรมเปนภาษาอังกฤษ 

ในเรื่องของ การจัดทํามาตรฐานหองปฏิบัติการ และ การ

ควบคุมคุณภาพ เปนตน

แนวทางการดําเนินงาน  

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการใหมีความ

สามารถเฉพาะทางในการตรวจวิเคราะหใหสอดคลองตาม 

มาตรฐาน กฎระเบียบ และขอกําหนดโดยการฝกอบรม 

สัมมนาทางวิชาการ ประชุมวิชาการ ซ่ึงกรมวิทยาศาสตร

ความศักยภาพและความพรอมที่จะจัดต้ังเปน “ศูนยกลาง

พัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการของอาเซียน”

2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการของ

ประเทศและกลุมประชาคมอาเซียนดวยกิจกรรม การแลก

เปล่ียนความรู ประสบการณของกลุมนักวิทยาศาสตรหอง

ปฏิบัติการในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน                   

ผลที่ประเทศจะไดรับ

- นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ และกลุมหองปฏิบัติ

การของประชาคมอาเซียนมีศักยภาพและความพรอม และ

มปีริมาณเพ่ิมมากขึน้เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน

- การยกระดับคุณภาพผลการวิเคราะหทดสอบ และ

ผลงานที่ไดจากหองปฏิบัติการของไทยและกลุมอาเซียนที่

ใหไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของประเทศคูคาและสามารถ

แขงขันไดในตลาดการคาสากล

- กรมวทิยาศาสตรบรกิาร เปนศนูยกลางของอาเซยีน

ดานพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการ 

สรุป 

การจัดฝกอบรมหลักสูตร ดานระบบคุณภาพหอง

ปฏิบัติการและเทคนิคการทดสอบเฉพาะทางเปนบทบาท

และหนาที่ของ สํานักฯ ในการดําเนินการ การพัฒนา

หลักสูตรการฝกอบรมดังกลาวเปนภาคภาษาอังกฤษ จะมี

การจัดฝกอบรมใหกับบุคคลากรในประเทศสมาชิกอาเซียน 

และยังเปนกิจกรรมใหมที่ สํานักฯ ดําเนินการเพื่อให

สอดคลองกบันโยบายของรัฐบาลในการเปดประตสููอาเซยีน 
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เว็บไซตวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน 

จอย ผิวสะอาด*
อุดมลักษณ เวียนงาม**

ใน สมัยกอน หากพูดถึงแหลงขอมูล หลายคนมักจะ

นึกถึงหองสมุด และหากตองการขอมูล ก็ตองเดิน

ทางไปยังหองสมุด แตในปจจุบันนี้ มีความเจริญกาวหนา 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาท อยางกวางขวาง 

ในทุกวงการและกลายเปนเครือ่งมอืสาํคญัของการทาํงานทกุ

ดาน นบัตัง้แตทางดานการศกึษา พาณชิยกรรม เกษตรกรรม 

อตุสาหกรรม สาธารณสขุ การวจิยัและพฒันา ดานการเมอืง

และราชการ รวมถึง ในงานหองสมุด ซึ่งสํานักหอสมุดและ

ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก็ไดนําเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการบริหาร จัดการ 

และบรกิารสารสนเทศผานระบบเครอืขาย เพือ่อาํนวยความ

สะดวกในการใหบริการสารสนเทศ แกประชาชน ทุกภาค

สวน ใหสามารถ เขาถึงขอมูลไดทุกที่ ทุกเวลา สนับสนุนการ

เรยีนรูตลอดชีวติ ดงันัน้ผูทีเ่คยประสบปญหา ตองการขอมลู

ประกอบการทํารายงาน วิจัย หรือเพื่อศึกษาคนควา แตไมมี

เวลาเดินทาง ไปยังหองสมุดหรือแหลงบริการสารสนเทศ ก็

จะไมมีปญหานี้มากวนใจอีกตอไป เมื่อเขาใชบริการผาน

เว็บไซตของสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี http://siweb.dss.go.th 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา หอสมุดวิทยาศาสตร 

ดร.ตั้ว ลพานุกรม ในฐานะแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี แหงหนึ่งของประเทศ มีภารกิจสรางความ

ตระหนักรู เสริมสรางทัศนคติที่ดีทางวิทยาศาสตร และ

สงเสริมใหมีการนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ไดเล็งเห็น ความสําคัญ 

ของเยาวชนซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต จึง

มีนโยบายที่จะชวยสนับสนุน เสริมสรางทัศนคติที่ดีทาง

วิทยาศาสตร ใหกับเยาวชน สงเสริมใหรักการอาน และ

การเรียนรู เติบโตเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา โดยจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ สื่อโสตทัศน ดาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทีม่เีนือ้หาหลากหลาย เหมาะสม

สําหรับเยาวชน อาทิ การทดลองทางวิทยาศาสตร โครงงาน

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน พลังงาน 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กาํเนดิโลกและจักรวาล ไดโนเสาร 

การประดิษฐคิดคน ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น และนํามาใหบริการ

ผานเว็บไซต ตางๆ ดังนี้

* บรรณารักษปฏิบัติการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

**นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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  บรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี http://siweb.dss.go.th

เปนฐานขอมลูบรรณานกุรมเอกสาร ประเภทหนงัสอื 

วารสาร รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาตาง

ประเทศ รวมถงึบทความทีน่าสนใจจากวารสารไทย และตาง

ประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เอกสารรายงาน

ทางวิชาการจากหนวยงาน สถาบัน และองคการระหวาง

ประเทศ เอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็ม ฯลฯ ที่มีในสํานักหอ

สมุดฯ ดังภาพที่1 ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกสําหรับผูใช

บริการและ นองๆ เยาวชน ในการตัดสินใจเลือกเลม / เรื่อง 

ที่สนใจ ไดอยางตรงประเด็นและ รวดเร็วขึ้น เนื่องจาก

สามารถคลกิอานหนาสารบญั และหนาดรรชนจีาก pdf.ไฟล 

ที่จัดทําไว 

  ประวัตินักวิทยาศาสตรโลก http://siweb.dss.

go.th/scientist

รวบรวมชีวประวัติ ผลงานของนักวิทยาศาสตร ที่

สําคัญของโลกกวา 50 คน เพื่อเปนขอมูลสําหรับศึกษา 

คนควา ทํารายงาน รวมถึงชวยสราง แรงบันดาลใจ และสง

เสริมใหเยาวชนรักในวทิยาศาสตร โดยสามารถสืบคนขอมูล

จาก “ชือ่นกัวทิยาศาสตร” และจะปรากฏขอมลู ประวตัแิละ

ผลงานสําคัญของนักวิทยาศาสตรที่ตองการ
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  ถาม-ตอบเกษตรกรรมพื้นฐาน หรือฐานขอมูลการ

จัดการปญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค 

http://siweb.dss.go.th/qa 

เปนเว็บไซตที่รวบรวมขอมูล ปญหาการเกษตรกรรม

ขั้นพื้นฐานของไทย ในแตละภูมิภาค พรอมวิธีปฏิบัติ 

แนวทางการแกไข ที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน โดยในฐาน

ขอมูลนี้จะจําแนกการสืบคนตามเขตภูมิภาค จังหวัด และ

ประเภทของปญหา 8 ประเภท คือ การกําจัดศัตรูพืช การ

จัดการดิน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว เครื่องมือและอุปกรณ 

ไบโอดเีซล ปุยและเทคโนโลยชีวีภาพ และอืน่ๆ โดยแสดงราย

ละเอียดของปญหาพรอมบอกแหลงที่มาของขอมูล เพื่อให

สามารถติดตามเอกสารฉบับเต็มได 

 

  สหบรรณานกุรม สิง่พมิพเกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช 

http://siweb.dss.go.th/60/ 

เปนเว็บไซตที่รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ พรอมสาระ

สังเขปของสิ่งพิมพเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก พระ

ราชดาํร ิศนูยการศกึษาการพฒันาตางๆตัง้แตทรงครองราชย

จนถงึปจจบุนั และพระราชกรณยีกจิดานตางๆ ของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยู หัวเชนดานการเกษตร ชลประทาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากหองสมุดและศูนยขอมูลที่

สําคัญของประเทศ มีวิธีการสืบคนขอมูล ทั้งจากชื่อเรื่อง ชื่อ

ผูแตง ชื่อหนวยงาน ชวยประหยัดเวลาในการสืบคนขอมูล 

ชวยในการตัดสินใจเลือกเลม / เรื่องที่ตองการเนื่องจาก

แสดงภาพปกและมีสาระสังเขป ทําใหทราบเนื้อหาโดยสรุป 

ไดเปนอยางดี 
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  เว็บไซตพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระบิดา

วิทยาศาสตรไทย http://siweb.dss.go.th/

sci200

เปนเว็บไซตที่รวบรวมผลงานการประกวดเว็บไซต

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวพระบิดาวิทยาศาสตรไทย สมโภชน 

200 ป รชักาลที ่4 ท่ีสาํนกัหอสมดุฯ ไดจดัข้ึน เพือ่ใหเยาวชน

ไดแสดงความรู ความสามารถ สงเสรมิใหเยาวชนรกัการอาน

และศึกษาคนควาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ดาน

ตางๆของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่4 

เพือ่นาํมาเปนขอมลู ในการจดัทาํเวบ็ไชต ซึง่ขอมลูในเวบ็ไซต

นี ้ถอืเปนขอมลูทีม่กีารกลัน่กรองเบือ้งตนจากนองๆ เยาวชน

ที่เขารวมแขงขัน อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู

ตัดสินแลว สามารถนําไป ใชประโยชน ในการศึกษา ทํา

รายงานหรอื ทาํการบาน ของเยาวชนคนอืน่ๆ ไดเปนอยางดี 

 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หวังเปนอยางยิ่งวาเว็บไซตเหลานี้จะเปนแหลง

ขอมลู ความรู สารสนเทศ ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทีจ่ะชวยอาํนวยความสะดวกใหนองๆ เยาวชน สามารถตดิตาม

ขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และมีความตอเนื่อง 

รวมทัง้สามารถนาํองคความรูทีไ่ดไปประยกุตใช ในการศกึษา ในชวีติประจําวนั ไดอยางเหมาะสมตอไป ทัง้นีห้ากตองการ

เอกสาร ที่คนจากเว็บไซตเหลานี้ สามารถขอรับบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเปนบริการที่ชวยใหผูขอรับบริการได

ขอมลู เอกสาร ฉบบัเตม็ โดยไมตองเสยีเวลาเดนิทางมารบับรกิารดวยตนเอง และหากมบีรกิารใดทีเ่หน็วาสาํนกัหอสมดุฯ 

ควรจัดใหมีเพื่อชวยใหนองๆไดรับความสะดวกเพิ่มขึ้นสามารถแนะนําไดทาง e-mail ที่ info@dss.go.th 

เอกสารอางอิง
สขุมุ เฉลยทรพัย. เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชวีติ. พมิพครัง้ที ่3. กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ, 2548, 

305 หนา.

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. [ออนไลน]. [อางถึงวันที่ 31 มกราคม 2555]. เขาถึงได

จาก: http://siweb.dss.go.th.
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DSS   Newsใน ปจจุบันนี้ผลิตภัณฑสิ่งทอมีหลากหลายประเภทที่

ลวนแลวแตเปนสิ่งที่อยูรอบตัวเราทั้งสิ้น ไมวาจะ

เปนเครื่องแตงกาย ของใช เครื่องประดับ รวมถึงเปนสวน

ประกอบในผลติภณัฑของเลน แตจะมใีครรูบางวาในข้ันตอน

การผลิตสิง่ทอน้ันไดมกีารใชสารเคมอียูเปนจาํนวนมาก คาด

วามีการใชสารเคมีเดีย่วในอตุสาหกรรมประมาณ 1,500 ชนดิ 

และนํามาผสมเปนเคมีภัณฑไดมากถึง 15,000 รายการ ซึ่ง

อาจกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

ผูบรโิภค และผลกระทบโดยออมตอสิง่แวดลอมจากขัน้ตอน

ตางๆ ในแตละกระบวนการผลิต 

อุตสาหกรรมสิ่งทอนับเปนอุตสาหกรรมที่มีการใช

สารเคมี เชน สารชวยยอมและพิมพ สารตกแตงสําเร็จ 

สียอมและสีพิมพ เปนจํานวนมาก บางชนิดเปนอันตราย

และมีความเปนพิษ กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน 

แนวทางสําหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีดังนี้

กระบวนการผลิตและสารเคมีที่ใช การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. การผลิตเสนใย (fiber production)

เสนใยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ เสนใย

ธรรมชาติและเสนใยประดิษฐ 

• เสนใยธรรมชาตทิีไ่ดจากสตัว เชน ไหม ขนสตัว และจาก

พชืทีไ่ดจากการเพาะปลกู เชน ฝาย ดงัน้ันสารเคมทีีใ่ชจะ

เปนสารฆาแมลง, ปุยเคม ีซึง่สงผลกระทบตอสิง่แวดลอม

• เสนใยสังเคราะห เปนการข้ึนรูปพอลิเมอรออกมา

เปนเสนใย สารเคมีท่ีใชในการผลิตพอลิเมอรบางตัว

มีความเปนพิษ นอกจากนี้ยังมีตัวเรงปฏิกิริยาประเภท

แอนติมอนี ออกไซด (antimony oxide) ที่ใชในการ

ผลิตพอลิเอสเตอรซึ่งจัดเปนสารกอมะเร็ง

• ผลิตฝายอินทรีย (organic cotton) ที่ไมใชสารเคมีใน

การเพาะปลูก

• ใชเสนใยขนสัตวท่ีกระบวนการผลิตไมใชสารเคมีที่สง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ผาขนแกะ เนื่องจากใน

กระบวนการยอมสีจะใชสีที่ไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม

• นําเสนใยพอลิเอสเตอร เสนใยไนลอนกลับมาใชใหม

การปลอยมลพิษไปสูแหลงนํา้ทาํใหนํา้เนาเสียปนเปอนสารพษิ 

หรือมีสภาพความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ สี และความขุน

มีปริมาณสูง สงผลตอระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตตางๆ 

เพ่ือความปลอดภัยตอมนุษยและส่ิงแวดลอม ผูผลิต

ควรจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตสิ่งทอ โดยเลือก

ใชสารเคมีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความเปนพิษตํ่า 

มีการนําสารเคมีกลับมาใชใหม รวมถึงนําเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเขามาใช ในปจจุบันไดมีนวัตกรรมของเสนใย

เพ่ิมมากข้ึน เชน ในงานแสดงสินคา INDEX ป 2011 ท่ีประเทศ

สวิตเซอรแลนด ทางบริษัท Kelheim ไดนําเสนอเสนใย

วิสโคส poseidon ที่สามารถใชในการกรองแยกโลหะหนัก 

และเสนใย deep-dye ท่ีมกีารดูดซับสียอมไดมากถึง 40 เทา

ของเสนใยทัว่ไป สามารถนาํมาใชทาํไสกรองสาํหรบัดดูกรอง

แยกสีออกจากนํ้าเสียของโรงงาน 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประภัสศร ศิลปศาสตรดํารง*

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการเคมี* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการเคมี
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กระบวนการผลิตและสารเคมีที่ใช การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2. การทอผาและถักผา (weaving & knitting)

ในกระบวนการทอจะตองมีการเคลือบเสนดายยืน 

สําหรับสารที่ใชในการเคลือบเสนดาย หรือสารลงแปง (siz-

ing agent) จะมท้ัีงสารทีไ่ดจากธรรมชาตแิละสารสงัเคราะห 

เชน แปง, พอลไิวนลิแอลกอฮอล, คารบอกซเีมทลิ เซลลโูลส 

• เลือกใชสารลงแปงที่สามารถยอยสลายไดงายตาม

ธรรมชาติเพื่อลดคา BOD และ COD ของนํ้าทิ้ง เชน

พอลิอะคริเลต มีคา BOD นอยกวา 50 mg O
2
/g

พอลิไวนิลแอลกอฮอล มีคา BOD 30-80 mg O
2
/g

สารลงแปงจากธรรมชาต ิมคีา BOD 500-600 mg O
2
/g

• นําสารลงแปงประเภทพอลิไวนิลแอลกอฮอล, คารบอก

ซีเมทิลเซลลูโลส กลับมาใชใหมดวยวิธีการกรองแบบ

อัลตรา (ultrafiltration)

3. การเตรียมวัสดุเพื่อการพิมพยอม (preparation) 

แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ

3.1 การลอกแปง (desizing) ประเภทสารเคมีที่

ใชในการลอกแปงจะขึ้นอยูกับชนิดของสารที่เคลือบเสน

ดาย สารที่นิยมใชในการลอกแปง คือ กรด สารออกซิไดซิง 

และเอนไซม 

• ใชเอนไซมทีส่ามารถยอยสลายแปงใหกลายเปนเอธานอล 

ซึ่งสามารถนําเอธานอลกลับมาโดยการกลั่น จะชวย

ลดคา BOD ในนํ้าทิ้งได

• การใชเอนไซมสามารถทดแทนการใชกรดซึ่งเปน

อันตรายตอผูใชงานและมีผลกระทบตอนํ้าได

3.2 การทําความสะอาด (scouring) 

โดยทั่วไปใชนํ้าสบูและโซเดียมไฮดรอกไซดในการ

กําจัดสิ่งสกปรกออกจากผา

• ใชเอนไซมเพกติเนสหรือเอนไซมเฮมิเซลลูโลส เพื่อลด

ปริมาณการใชโซเดียมไฮดรอกไซด

• หลีกเลี่ยงการใชสารซักลางในกลุม alkylphenol eth-

oxylates (APEO) เนื่องจากสารในกลุมนี้ยอยสลาย

ยาก ควรเลือกใชสารลดแรงตึงผิวที่ยอยสลายได เชน 

sulfatead polyether, fatty alcohol ethoxylates 

เพื่อลดคาใชจายและพลังงานในการบําบัดนํ้าเสีย

3.3 การฟอกขาว (bleaching) 

สารฟอกขาวที่ใชมีหลายประเภท 

• ประเภทออกซิเดทีฟ เชน โซเดียมไฮโปคลอไรต, 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

• สารฟอกขาวประเภทรดีกัทฟี เชน โซเดยีมไฮโดรซัลไฟต 

ซึ่งเปนสารที่กอใหเกิดการระคายเคือง

 

• ใชสาร hydrogen peroxide, peracetic acid หรอื glu-

cose oxidase แทนการใชสารฟอกขาวทีม่สีวนประกอบ

ของคลอรนี เนือ่งจากจะทาํใหมคีลอรนีตกคางบนเสนใย

และนํ้าทิ้งมีคา absorbable organically bounded 

halogen (AOX) เกินมาตรฐานที่กําหนด
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กระบวนการผลิตและสารเคมีที่ใช การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

3.4 การชุบมัน (mercerization) 

มกีารใชโซเดยีมไฮดรอกไซด ซึง่ไมไดเปนสารอนัตราย

รายแรง แตเนือ่งจากมกีารใชในปรมิาณความเขมขนทีส่งู จงึ

ทําใหในนํ้าทิ้งมีความเปนดางสูง

• นําสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ที่ เจือจางจาก

กระบวนการไปใชซํ้าในกระบวนการทําความสะอาด 

การฟอกขาวหรือการยอมสีเพ่ือทิ้งสารละลายดางให

นอยที่สุด

• นําสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดกลับมาใชใหมไดหลัง

จากผานกระบวนการเอาสิ่งสกปรกออก โดยวิธีการตก

ตะกอนหรือการกรอง

4. การยอมสีและการพิมพผา (dyeing & printing)

เสนใยแตละชนดิมสีมบตักิารยอมสทีีต่างกนั และสียอม

ทีใ่ชในอุตสาหกรรมมหีลายประเภท ไดแก สเีอโซ สดีสิเพริส 

สแีอซดิ สไีดเรก็ต สรีแีอคทฟี สทีีใ่ชในอตุสาหกรรมมากท่ีสุด

คือกลุมสเีอโซ แตเนือ่งจากสใีนกลุมนีบ้างชนดิสามารถแตก

ตัวใหอะโรมาติกเอมีนตองหาม ที่กอใหเกิดการระคายเคือง

และกอใหเกิดมะเร็ง ตามขอกําหนด Directive 76/769 /

EWG ซึ่งกําหนดหามใชสียอมที่ใหสารตองหามในปริมาณ

ที่มากกวา 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

• เลือกใชสียอมธรรมชาติแทนสีสังเคราะห

• ใชเทคนิคการยอมสีภายใตคารบอนไดออกไซดวิกฤติ

แบบยิ่งยวด ซึ่งเป นเทคนิคการยอมสีแบบใหมที่

ปราศจากนํ้า ชวยลดการใชนํ้าในปริมาณสูงและลดการ

ปลอยนํ้าเสีย 

6. การตกแตงสําเร็จ (finishing) 

การตกแตงสําเร็จ เปนกระบวนการปรับคุณสมบัติ

ของผา โดยอาศัยสารเคมีและความรอนเขามาชวย ไดแก

• สารตกแตงเพือ่กนัยบั สวนใหญเปนสารสงัเคราะหท่ีไดจาก

ยูเรีย เมลามีน และฟอรมัลดีไฮด เนื่องจากฟอรมัลดีไฮด

เปนสารที่มีอันตรายตอสุขภาพ จึงมีการจํากัดปริมาณ

ของฟอรมัลดีไฮดในสิ่งทอ โดยเฉพาะผลิตภัณฑสําหรับ

เด็ก 

• สารปรับนุม สวนใหญเปนสารลดแรงตึงผิว ใชในการ

เคลือบเสนใย ทําใหเสนใยมีความนุมและทิ้งตัวไดดีขึ้น

• เลือกใชสาร 1,2,3,4-butantetracarboxylic acid 

(BTCA) แทนสารฟอรมัลดีไฮดในการตกแตงการยับ

สรุป

ในปจจุบนัประชากรโลกไดตืน่ตวัในเรือ่งภาวะโลกรอนมากขึน้ หนัมาใสใจในการอนรุกัษธรรมชาต ิใสใจแนวทางการ

ดาํเนนิชวีติทีช่วยบรรเทาภาวะโลกรอน มกีารเลอืกบรโิภคสนิคาทีม่ฉีลากผลติภณัฑทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม (Eco- label) 

ซึง่แตละประเทศมีชือ่เรยีกแตกตางกนัไป เชน ในประเทศไทยใชคาํวาฉลากเขยีว เยอรมนัใชคาํวา Blue angel สหภาพยโุรป

ใชคําวา EU-Flower และถึงแมวาฉลากผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยังไมไดมีมาตรการที่เขมงวดสําหรับผูสงออก 

แตในอนาคตหากประชาชนหนัมาเลอืกใชผลติภณัฑทีม่ฉีลากสิง่แวดลอมมากขึน้ ทางผูผลติกค็วรมกีารปรบัเปลีย่นการผลติ

ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค และยังถือเปนการเพิ่มโอกาสในการแขงขันดานการสงออกอีกทางหนึ่ง
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 Blue angel EU flower Green label
 

รูปที่ 1 สัญลักษณฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยโครงการเคมี ไดใหบริการทดสอบสารฟอรมัลดีไฮด, สียอมประเภทเอโซ ในผลิตภัณฑ

ของเลนประเภทสิ่งทอ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบสียอมประเภทดิสเพิรส ผูสนใจตองการขอรับบริการ

หรอืขอขอมลูเพิม่เตมิสามารถตดิตอไดในเวลาราชการที ่กลุมสารอนิทรยีในผลติภณัฑอปุโภค โครงการเคม ีกรมวทิยาศาสตร

บริการ e-mail: smanop@dss.go.th โทรศัพท 02201 7232  
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ม าตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินของประเทศไทย 

กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าทางจุลชีววิทยา เพ่ือ

เปนดัชนีบงชี้ ความสะอาดและความปลอดภัยจากเชื้อกอ

โรคของแหลงนํ้า ดวยคาปริมาณแบคทีเรียบงชี้ แบคทีเรีย

กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และ แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม 

เพือ่บงชีถ้งึการปนเปอนจากสิง่แวดลอม หรอื สิง่ปฏกิลู ซ่ึงมี

ความเสีย่งตอการปนเปอนของเชือ้กอโรคทีม่นีํา้เปนพาหะได 

ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติฉบบั

ที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง 

กาํหนดมาตรฐานคณุภาพนํา้ผวิดนิ ใหคาํจาํกดัความ “แหลงน้ํา

ผิวดิน” หมายถึง แมนํ้า ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ 

อางเก็บนํ้า และแหลงนํ้าสาธารณะอื่นๆ ที่อยู ภายใน

ผืนแผนดิน ซ่ึงหมายความรวมถึงแหลงสาธารณะที่อยู 

ภายในผืนแผนดินบนเกาะดวย แตไมรวมถึงนํ้าบาดาล และ

ในกรณีที่แหลงนํ้านั้นอยูติดกับทะเลใหหมายความถึงแหลง

นํ้าที่อยู ภายในปากแมนํ้าหรือปากทะเลสาบ ปากแมนํ้า

และปากทะเลสาบใหถือแนวเขตตามที่กรมเจาทากําหนด 

โคลฟิอรม (coliform) คอืกลุมของแบคทเีรยีแกรมลบ 

รูปรางเปนทอน ไมสรางสปอร เจริญไดทั้งมีอากาศและไมมี

อากาศ สามารถหมักนํ้าตาลแลกโตส ใหกรดและแกสไดที่

อุณหภูมิ 35-37o ซ ภายใน 48 ชั่วโมง ไมทนรอน สามารถ

ทําลายไดงายดวยความรอนระดับพาสเจอรไรซ จําแนก

โคลิฟอรมตามแหลงท่ีมา ได 2 กลุม คือ ฟคัลโคลิฟอรม 

(Fecal Coliform) อาศยัอยูในลาํไสของคน และสตัวเลอืดอุน 

ถูกขับถายออกมากับอุจจาระ ไดแก E. coli และนันฟคัล

แบคทีเรียดัชนีบงชี้คุณภาพแหลงนํ้าผิวดินทางจุลชีววิทยา 

กัญญา มวงแกว*

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม
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โคลิฟอรม (Non-fecal coliform) อาศัยอยูในดิน และพืช 

มอีนัตรายนอยกวาพวกแรก ใชเปนแบคทีเรยีบงชีถ้งึความไม

สะอาดของนํา้ได โคลฟิอรมสวนใหญไมใชจลุนิทรยีกอโรค แต

สามารถใชโคลิฟอรมเปนดัชนีบงชี้สุขาภิบาลอาหารและนํ้า

ได ซึ่งการพบแบคทีเรียโคลิฟอรมในอาหารและนํ้าปริมาณ

มากบงชี้ถึงความไมสะอาด ไมถูกสุขลักษณะ อาจมีการปน

เปอนของอุจจาระของคน หรือ สัตวเลือดอุน มีความเส่ียง

ตอการปนเปอนของเชื้อกอโรค

ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติฉบบั

ที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง 

กาํหนดมาตรฐานคณุภาพนํา้ผวิดนิ กาํหนดมาตรฐานปรมิาณ

แบคทีเรียชี้บงคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินประเภทที่ 2 (แหลง

นํ้าที่ไดรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปน

ประโยชนเพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆา

เชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้า

ทั่วไปกอน การอนุรักษสัตวนํ้า การประมง การวายนํ้าและ

กีฬาทางนํ้า) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coli-

form Bacteria) มีคาไมเกินกวา 5,000 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ 100 

มิลลิลิตร แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform 

Bacteria) มีคาไมเกิน 1,000 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ 100 มิลลิลิตร

สรุป
การวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน จึงจําเปนตองมี

การวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางแบคทีเรีย เพ่ือเปนดัชนีบง

ชี้สุขาภิบาลของแหลงนํ้านั้น ๆ ดวยการตรวจวิเคราะห

แบคทีเรียบงชี้ โคลิฟอรม และฟคัลโคลิฟอรม วามีความ

ปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยของประชาชนเพียงใด ขณะ

เดียวกันยังเปนการเฝาระวังและปองกันการระบาดของโรค

ติดเชื้อที่มีนํ้าเปนพาหะดวยอีกทางหนึ่ง
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ปจ จบุนัจะพบความเสยีหายเน่ืองจากการกดักรอน

และแตกราวของวัสดุประเภทโลหะตามสถาน

ที่ตางๆ เชน สิ่งปลูกสราง อาคารเกา คานใตสะพาน ชุด

เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ถังเก็บผลิตภัณฑ และ

โลหะที่ประกอบในงานอากาศยาน เปนตน โดยที่ไมทราบ

สาเหตุว าสภาวะแวดลอมนั้นมีสารออกฤทธิ์กัดกรอน

ประกอบกับมีแรงตานภายในเนื้อวัสดุจากแรงดึงกระทํากับ

โลหะ แรงตานภายในนี้จะเปนแรงตานตกคาง จะทําความ

เสยีหายกับโลหะใหเกดิการกดักรอน และพบวาในเนือ้โลหะ

มีรอยราวเล็กๆ ปริมาณท่ีสูง ในการพิจารณาการกัดกรอน

และแตกราวเนือ่งจากแรงตานภายในเนือ้วสัดเุรยีกวา Stress 

Corrosion Cracking (SCC) ทาํใหตองเลอืกวสัดทุีเ่หมาะสม

กบัสภาพแวดลอมรวมท้ังวสัดตุองมสีภาพความแรงตานทีส่งู

พอทีจ่ะไมใหเกิดการแตกราว ซึง่โดยทัว่ไปจะพบบรเิวณรอย

เชือ่ม นักวทิยาศาสตรและวศิวกรสวนใหญตระหนกัถงึปญหา

และหาทางแกไขโดยเลอืกวสัดทุีป่องกนัการเกดิการกัดกรอน 

และวสัดนุัน้ยงัคงมคีวามสามารถและประสทิธภิาพในการใช

งานที่อยูในระดับการยอมรับที่จะใหเกิดการกัดกรอน เชน

จากการกัดกรอนของเหล็กในถังปฏิกรณเราจะเห็นไดชัด

วาการใชงานจะยอมรับที่ความเสี่ยงตํ่าเทานั้น ซึ่งปจจุบัน

การออกแบบจะเนนเพียงดานความแข็งแรงของโครงสราง

หรือออกแบบตามกระบวนการผลิตเทานั้น

การกัดกรอนรวมกับแรงตานภายในเนื้อวัสดุ
การกัดกรอนจากแรงตานภายในท่ีเกิดข้ึนเปนการ

กระทํารวมกันระหวางสิ่งแวดลอม แรงตานจากการดึง และ

การปองกันการกัดกรอนและแตกราวจากแรงตานภายในเนื้อวัสดุ 

ณัฐเขต หมูทอง*

แรงตานภายในที่สะสมในผลิตภัณฑ เชน น็อตและสกรู เมื่อ

ถกูวางไวในสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอการกดักรอนผลติภณัฑ การ

กัดกรอนจะถูกสะสมตัวอยูระหวางน็อตและสกรู ผลิตภัณฑ

เหลานีจ้ะเร่ิมสะสม แรงตานจากการดึงขึน้บนสกรูกอใหเกิด

การแตกราวในที่สุด สวนการแตกหักนั้นจะพบบริเวณตาม

ขอบและแตกผากลางเนื้อในของวัสดุประเภทโลหะ

ลักษณะพิเศษการกัดกรอน
1. ปรากฏการณนี้จะเกิดเฉพาะในโลหะผสมเทานั้น 

ในโลหะบริสุทธิ์ไมเกิด

2. ประเภทของส่ิงแวดลอมที่จะใหเกิดการแตกหัก

นั้นมีลักษณะเฉพาะตัวสําหรับโลหะผสมแตละชนิด

3. การอบชุบดวยความรอนทําใหโครงสรางเปลี่ยน

ไปมีผลกับการแตกหัก

4. การชบุหรอืเคลอืบโลหะทีป่องกนัการผกุรอน การ

แตกราว ดวยโลหะอื่น เปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม
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การปองกันการแตกหักเสียหาย 
การเลือกวสัด ุสิง่แรกในการปองกนัการเกดิ แตกราว 

คอืการออกแบบและการกอสราง โดยพจิารณาการเลือกวสัดุ

ที่ลดความเสี่ยงในการเกิดแตกราวในสภาพแวดลอมนั้นๆ 

รวมทั้งการพิจารณาโดยกระบวนการผลิตและการขึ้นรูปที่

ถูกตอง สวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เห็นไดชัด ในกรณีชิ้น

งานตองสัมผัสนํ้าท่ีอุณหภูมิสูง จะเปนปจจัยท่ีใหเกิดการ

กัดกรอนและแตกราวสูง และดานกายภาพควรเลือกชิ้น

งานโลหะที่มีคาความตานแรงดึงที่สูง จะชวยลดโอกาสการ

เกิด การกัดกรอนและแตกราว ในบางครั้งการกําหนดวัสดุที่

จะชวยตานการกัดกรอนทําใหผูผลิตจะตองใชคาใชจายที่สูง

การควบคุมแรงตานภายในเนือ้วสัด ุสิง่หนึง่ทีจ่าํเปน

คือการลดแรงตานในเนื้อโลหะ หรือแรงที่กระทํากับผิววัสดุ 

ซึ่งจะสามารถปองกันการเกิด การกัดกรอนและแตกราว

โดยปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกลาใชกรรมวิธีทางความ

รอนที่เรียกวา การอบออน (Annealing) ในทางปฏิบัติ 

ชิ้นงานขนาดใหญจะเลือกชิ้นสวนบริเวณแนวเชื่อมหรือ

ชิ้นสวนที่หลอ

การควบคุมสิ่งแวดลอม การกัดกรอนและแตกราว

จะพิจารณาองคประกอบของสภาพแวดลอม ซึ่งเราควบคุม

สิ่งแวดลอมไดเพียงบางสวน เพื่อลดความรุนแรงของสภาวะ

แวดลอมนัน้ โดยเลอืกโลหะท่ีทนทานตอสภาพแวดลอม การ

ใชสารยับยั้งบนผิวโลหะ การชุบหรือเคลือบโลหะที่ปองกัน

การผกุรอน ดวยโลหะอืน่ ตวัอยางกรณถีงัเกบ็หรอืถงัปฏกิรณ

ในอุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอาหาร นั้น มีโอกาสที่

จะสัมผัสกับนํ้าตลอดเวลา จําเปนตองลดสารที่จะกัดกรอน

ในนํ้าเชน สารประเภทคลอไรด ซึ่งมีสภาวะเปนกรด เมื่อ

ละลายอยูในนํ้า โดยใหนํ้าผานระบบการแลกเปลี่ยนไอออน 

และอกีกระบวนการท่ีสามารถเพ่ิมความสามารถการปองกนั

การกัดกรอนและแตกราว คือเพิ่มอิเล็กตรอนใหกับวัสดุ

โลหะ โดยเคลือบโลหะที่ปองกันการผุกรอนหรือแตกราว 

ดวยโลหะอื่น หรือแยกชิ้นสวนที่จะสัมผัสกับสิ่งแวดลอมนั้น 

ออกจากระบบ โดยการชบุผวิโลหะเชนสงักะส ีแคดเมียม ซึง่

ธาตเุหลานีม้ศีกัยภาพสงูทนตอการกดักรอนจงึเปนทีน่ยิมใน

อตุสาหกรรมเหล็กกลา แตปจจุบนัไดยกเลิกการใช แคดเมียม 

เนือ่งจากเปนธาตุทีก่อพิษตกคางกบัส่ิงแวดลอม และ การใช

สารประเภทโพลิเมอรทาบนผิววัสดุ ทาสี หรือเคลือบดวย

พลาสติก เพ่ือปองกนัไมใหผิวของโลหะสัมผัสกบันํา้และแกส

ออกซิเจน เปนวิธีที่สะดวกและใหผลดีในการปองกัน

การทดสอบหาคาแรงตานภายในของวสัดแุละการ
วัดความหนาผิวเคลือบ

สําหรับการทดสอบนั้นจะพิจารณาคาแรงตาน

ภายในของวัสดุ เพื่อทราบถึงคาแรงสูงสุดที่จะไมใหเกิด 

กัดกรอนและแตกราว และการหาคาความหนาที่นอยที่สุด

ในการเคลือบผิวบนชิ้นงานเพื่อปองกันการสัมผัสชิ้นงานกับ

สิ่งแวดลอมโดยวิธีเหนี่ยวนําแมเหล็ก 

การทดสอบวสัดุโลหะโดยการดึงทีอ่ณุหภมูหิองโดยใช

เครื่องทดสอบอเนกประสงค หาคาสมบัติเชิงกล จะแสดงใน

เชงิปรมิาณ ในขัน้ปฐมภมูจิะเปนการวดัแรง และความยาวที่

เปลี่ยนไป ซึ่งจะถูกแสดงผลในรูปแรงตานภายใน 

การวัดความหนาผิวเคลือบโดยวิธีเหนี่ยวนําแมเหล็ก 

เปนการวัดความหนาผิวเคลือบบนเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่ง

ใชสารอะซิโตนเปนสารทําความสะอาดผิวหนาชิ้นงาน แลว

นําหัวทดสอบสัมผัสบริเวณท่ีจะทดสอบแลวอานคา ก็จะ

สามารถทราบความหนาที่เคลือบบนผิวโลหะนั้น 

 31



People   in focus
º¡.  ·Ñ¡·ÒÂ

ÇÈ.   ÇÑ¹¹Õé
ÊÃÃ   ÊÒÃÐ   
º·¤ÇÒÁ  ¾ÔàÈÉ
Science   ÊäµÅ�Ê¹Ø¡

à¡Ãç´ÇÔ·Â�
DSS   News

สรุป
อิทธิพลการกัดกรอนแตกราวเนื่องจากแรงตานใน

เนื้อวัสดุ ไดแก อุณหภูมิ องคประกอบสารละลาย องค

ประกอบของโลหะ ขนาดแรงตานภายในของโครงสรางของ

โลหะ ซึ่งแนวทางการปองกันควรเลือกโลหะที่ทนทานตอ

สภาพแวดลอมทีใ่ชงาน พจิารณาลดแรงตานภายในทีก่ระทาํ

กับโลหะหรือโดยลดความรุนแรงของสภาวะแวดลอม โดย

เคลอืบโลหะทีป่องกนัการผกุรอน การแตกราว ดวยโลหะอืน่ 

และใชสารยบัยัง้ เพือ่ยดือายวุสัดแุละลดความเสีย่งความสูญ

เสียที่จะเกิดขึ้น ในการนี้กรมวิทยาศาสตรบริการใหบริการ

ทดสอบหาคาแรงตานในเนือ้วสัดุเปนการทดสอบแบบการดงึ

ที่อุณหภูมิหองโดยใชเครื่องทดสอบอเนกประสงค ชวงการ

ใชงาน 0-400 กโิลนวิตัน ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 6892-1: 

2009 (E) และบริการทดสอบหาคาความหนาผิวเคลือบบน

ผิวโลหะโดยวิธีเหนี่ยวนําแมเหล็ก ในชวงความหนา 0-500 

ไมโครเมตร ตามมาตรฐาน ASTM B 499-1996 , ISO 

2178-1982 ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามและขอรับบรกิาร

ไดที่โครงการฟสิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เอกสารอางอิง
Stress Corrosion Cracking. [Online] [cite dated 4 Feb 2013]. Available from Internet : http://www.npl.

co.uk/upload/pdf/stress.pdf.

Fontana, Mars G. Corrosion engineering. New York: McGraw-Hill, 1987, p.187 -189.
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สัตว นํ้ า เป นแหล  งอาหาร ท่ีสํ าคัญของ

มนุษย เพราะเปนอาหารที่มีคุณคาทาง

โภชนาการสงู ไมวาจะเปนโปรตนีทีย่อยงายกวาเนือ้สตัวชนดิอืน่ 

มีกรดอะมิโนที่มีความจําเปนและกรดไขมันไมอิ่มตัวที่ชวย

ควบคมุระดบัคอเลสเตอรอลซึง่เปนสาเหตขุองโรคหลอดเลอืด

หัวใจตีบตัน นอกจากนี้ยังอุดมไปดวยวิตามินและเกลือแร

ตาง ๆ ที่มีประโยชนอีกมากมายหลายชนิด แตในปจจุบัน

ความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรม ไดกอใหเกิดปญหา

สิง่แวดลอม โดยเฉพาะมลพษิทางนํา้ สตัวนํา้ท่ีเปนอาหารของ

มนุษยจึงเกิดการปนเปอนสารพิษหลายชนิดที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ หนึ่งในนั้นคือสารในกลุมสารประกอบอินทรีย

ปรอท ซึ่งเปนพิษรายแรงและสะสมในรางกายของสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดลอมไดดี ตัวอยางเหตุการณในประวัติศาสตร

ที่เตือนสติใหตระหนักถึงพิษภัยของสารประกอบอินทรีย

ปรอทคือ เหตุการณที่เมืองมินามาตะ ประเทศญี่ปุน ชาว

ประมงบริเวณนั้นไดจับปลาบริเวณอาวไปบริโภค ตอมาพบ

วาชาวบานบริเวณนั้นเปนโรคประหลาด มีอาการขาดสาร

อาหาร วิกลจริตอยางออนๆ กรีดรอง นัยนตาดําขยายกวาง

เล็กนอย ลิ้นแหง แขนขาเคลื่อนไหวลําบาก มีการกระตุกตัว

แข็ง แขนขาบิดงออยางรุนแรง สวนในประเทศไทยเมื่อตน

ปที่ผานมาไดมีขาวครึกโครม เกี่ยวกับการพบการปนเปอน

ปรอทในปลาที่จับจากคลองบริเวณโรงไฟฟาถานหินเเละ

โรงผลิตเยื่อกระดาษใน ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

ซึง่พบการปนเปอนในปลาสงูถึง 0.067-0.22 ppm ในขณะที่

มาตรฐานอาหารของกระทรวงสาธารณสขุ กาํหนดใหไมเกนิ 

0.02 ppm เทานั้น แสดงใหเห็นวาสัตวนํ้านั้นไมใชอาหารที่

ปลอดภัยอีกตอไป แตอาจจะแฝงภัยรายที่เราคาดไมถึงดวย

ก็ได ดงันัน้เรามาทาํความรูจกักบัสารประกอบอนิทรยีปรอท 

เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหแกผูบริโภค 

1.สารประกอบอินทรียปรอทคืออะไร
สารประกอบอินทรียปรอท (Organic mercury) 

คือ สารประกอบปรอทในรูปของสารอินทรีย ซึ่งเกิดจาก

จุลินทรียในนํ้าเปลี่ยนเกลืออนินทรียของปรอทใหอยูในรูป

ของสารอนิทรยี ซ่ึงสวนใหญจะเปนเมทลิเมอรควิรแีละเอทลิ

เมอรคิวรี่ 

2.การปนเปอนในปลาและสัตวนํ้า
สารประกอบอินทรียปรอท มีโครงสรางทางเคมีบาง

สวนเปนสารอนิทรีย จึงถกูดูดซึมเขาไปสะสมในเนือ้เยือ่และ

ชั้นไขมันของสิ่งมีชีวิตไดดี

3.ผลกระทบตอสุขภาพ
สารประกอบอินทรีย ปรอท มีพิษทําลายระบบ

ประสาทสวนกลาง ไดแก สมองและไขสันหลัง ทําให การ

ทรงตัว การเคลื่อนไหวของแขนขา การพูดและประสาท รับ

ความรูสกึ เชน การไดยนิ การมองเหน็ตองเสยีไป ไมสามารถ

รักษาใหเหมือนเดิมได

4.การปองกันการปนเปอนสารประกอบอินทรีย
ปรอท

การปองกันการปนเปอนสารประกอบอินทรียปรอท

ในสัตวนํ้านั้น ภาครัฐจะตองออกมาตรการควบคุมโรงงาน

อตุสาหกรรมไมใหปลอยสารปรอทลงสูแหลงนํา้โดยเดด็ขาด 

สวนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในดานสิ่งแวดลอมโดย

เฉพาะ จะตองคอยตรวจวัดระดับปรอทในนํ้าและอากาศ

อยางสมํ่าเสมอ เมื่อเกิดปญหาสารประกอบอินทรียปรอท

ปนเปอนในแหลงนํ้า จะตองประกาศใหงดใชนํ้าจากแหลงที่

ปนเปอน รวมทัง้งดกนิปลาและสตัวนํา้ทีจ่บัมาจากแหลงนัน้ดวย 

สารประกอบอินทรียปรอท : ภัยแฝงในสัตวนํ้า 

เอกชัย เรืองดํา*

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ
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สรุป
สารประกอบอนิทรยีปรอทเปนตวัอยางทีด่ทีีแ่สดงให

เห็นผลของความเจรญิกาวหนาในดานอตุสาหกรรมโดยไมมี

การบริหารจัดการที่ดี กอใหเกิดการลักลอบปลอยสารพิษ

ลงสูแหลงนํ้าในปริมาณสูง มลพิษจากสารประกอบอินทรีย

ปรอทนั้นถูกเปลี่ยนใหอยูในรูปที่ธรรมชาติกําจัดไดยาก โดย

จะเกิดการสะสมอยูในหวงโซอาหาร ซึ่งสามารถยอนกลับ

คืนมาสูมนุษยโดยผานทางสัตวนํ้าที่เปนอาหารของมนุษย 

ปญหาสารประกอบอนิทรยีปรอทปนเปอนในสตัวนํา้นัน้ เปน

ปญหาที่ไมอาจจะแกไขท่ีปลายเหตุไดงายดายนัก หากแตก็

เอกสารอางอิง
การผลิตโซเดียมคลอไรดโดยใชเซลลปรอท. [Online] [อางถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556]. เขาถึงไดจาก 

: http://wwwfreedomlove.blogspot.com/p/blog-page_7697.html. 

ชีวิตและสิ่งแวดลอม สารพิษในสิ่งแวดลอม. [Online] [อางถึงวันที่ 6กุมภาพันธ 2556]. เขาถึงไดจาก 

: http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/science03/02/toxin.html.

ฐานความรูเรือ่งความปลอดภยัดานสารเคม,ี เคมทีรรศนะเชงินโยบาย: มนิามาตะเรือ่งราวทีม่ากกวาโรคราย.[Online] [อาง

ถงึวนัที ่6กมุภาพนัธ 2556]. เขาถึงไดจาก: http://www.chemtrack.org/News-Detail asp?TID=3&ID=10.

ฐตินัินท ศรีสถติ. ปาชายเลนในวงลอมของมลพษิ. Science illustrated [วารสารไซแอนซอลิลสัเตรเตด็],กนัยายน, 2555, 

ฉบับที่ 15, p.44-49.

อางพบสารปรอทในปลา – คนรอบโรงไฟฟาถานหินปราจีนฯ. [Online] [อางถึงวันที่ 21กุมภาพันธ 2556] 

เขาถึงไดจาก: http://www.thairath.co.th/content/region/319451.

ไมยากนกัทีจ่ะปองกนั โดยผูเกีย่วของควรมคีวามตระหนกัถงึ

ผลเสียของสารประกอบอินทรียปรอทที่จะตามมา โดยการ

กาํจดัหรอืบาํบดัของเสยีในนํา้ทีป่นเปอนสารประกอบปรอท

กอนที่จะปลอยออกสูแหลงนํ้าธรรมชาติ

กลุ มงานชีวเคมี โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ 

กรมวทิยาศาตรบรกิาร ไดใหบรกิารทดสอบหาปรมิาณปรอท

ทั้งหมดในอาหารและผลิตภัณฑใหแกผูประกอบการและ

ผูสนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังใหบริการวิเคราะหทดสอบอื่นๆ 

เชน สารปนเปอน สารเติมแตงอาหาร สารพิษจากเชื้อรา 

เปนตน 
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การ นําเครื่องแกวปริมาตรไปใชงานควรคํานึง

ถงึประเภทของเครือ่งแกวปรมิาตร ทีน่ยิม

ใชกันมากในหองปฏิบัติการ ไดแก ขวดวัดปริมาตร (volu-

metric flask) ปเปตแบบปริมาตร (volumetric pipette) 

ปเปตแบบใชตวง (graduated pipette หรือ measuring 

pipette) บิวเรต (burette) และกระบอกตวง (cylinder) 

โดยสวนใหญแลวหองปฏิบัติการมักใชเครื่องแกวปริมาตร

ที่มีคาความถูกตองสูง และไดรับการสอบเทียบ เพื่อตรวจ

สอบคาความถูกตอง (Accuracy) และหาคาความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได (tolerance) ซึ่งเครื่องแกวปริมาตร

ระดับช้ันคุณภาพ A หรือ ชั้นคุณภาพ B จะเปนที่นิยมใช

กันมาก อยางไรก็ตามหากใชเครื่องแกวปริมาตรที่ผานการ

ใชงานบอยครั้ง อาจทําใหเครื่องแกวมีความคลาดเคลื่อน

ผิดไปจากเกณฑการยอมรับที่ระบุไวบนเครื่องแกวปริมาตร 

และเปนสาเหตุที่ทําใหผูใชงานขาดความมั่นใจในความถูก

ตองของเครื่องแกวปริมาตร ที่จะสงผลตอความถูกตองและ

นาเชื่อถือของผลการวิเคราะหทดสอบ ดังนั้นจึงจําเปนตอง

นําเครื่องแกวไปสอบเทียบเพื่อหาปริมาตรที่ถูกตอง และ

หาความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนนั้นวายังอยู ในเกณฑการ

ยอมรับไดหรือไม นอกจากการสอบเทียบเครื่องมือแลว 

หองปฏิบัติการตองมีการประกันคุณภาพที่เปนปจจัยสําคัญ

ตอระบบคณุภาพหองปฏบัิตกิาร ซึง่ไดกาํหนดไวในมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2005 

• เครื่องแกวปริมาตรมีเกณฑการแบงตามระดับ

ชั้นคุณภาพได 2 ประเภทคือ 

- ชั้นคุณภาพ A (class A) มีสัญลักษณ A ระบุบน

เครื่องแกว เปนเครื่องแกวปริมาตรที่มีคาความถูกตองสูง 

และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดตํ่า

การนําเครื่องแกวปริมาตรไปใชในหองปฏิบัติการภายหลังการสอบเทียบ 

เยาวลักษณ ชินชูศักดิ์*
อัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม**

- ชั้นคุณภาพ B (class B) มีสัญลักษณ B ระบุบน

เครือ่งแกว เปนเครือ่งแกวปรมิาตรทีม่คีาความถกูตองตํา่กวา

ชั้นคุณภาพ A และมีคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเปน 

2 เทาของชั้นคุณภาพ A 

กรณีที่เครื่องแกวไมสามารถจําแนกวาจัดอยู ชั้น

คุณภาพ A หรือชั้นคุณภาพ B สามารถจําแนกตาม

วัตถุประสงคของการใชงานดังนี้ 

- General purpose เปนเครื่องแกวที่มีค า

ความคลาดเคลื่อนขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน

- Special tolerance เปนเครือ่งแกวทีม่คีวามคลาด

เคลื่อนหลายคา จะกําหนดคาความคลาดเคลื่อนเปนชวง

ปริมาตร

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ศูนยบริหารจัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

** นักวิทยาศาสตรชํานาญการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม
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การนําเครื่องแกวที่ไดรับการสอบเทียบแลวไปใช
ภายในหองปฏิบัติการ

กอนทีจ่ะนาํชดุเครือ่งแกวปรมิาตรมาใชในหองปฏบิติั

การ เราตองมคีวามเชือ่มัน่วาเครือ่งแกวปรมิาตรทีถ่กูนาํไปใช

นั้นมีความถูกตองตามเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งการสอบเทียบ

เครือ่งแกวปรมิาตรถอืวาเปนกระบวนการวดัทางมาตรวทิยา

เพื่อสรางความมั่นใจวาเครื่องแกวปริมาตรน้ันๆ สามารถใช

งานไดอยางถูกตองเปนไปตามเกณฑการยอมรับที่กําหนด 

ฉะนั้นเราจึงจําเปนตองมีการสุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทน

ของเคร่ืองแกวปริมาตรในชุดดังกลาวแลวนําไปสอบเทียบ 

ภายหลังการสอบเทียบเครื่องแกวปริมาตรเหลานี้จะตองนํา

มาทวนสอบกอนนาํไปใชงานและจะตองคาํนวณหาคาความ

ถูกตอง ณ อุณหภูมิตางๆ แลวจึงนําไปรวมกับชุดเครื่องแกว

ปริมาตรทั้งหมดเพื่อใชงาน และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา

การสอบเทียบในคร้ังถัดไปจะทําการสุมตัวอยางชุดเครื่อง

แกวปริมาตรไปสอบเทยีบอกีคร้ัง เพ่ือใหกระบวนสอบเทยีบ

สมบูรณภายในชุดเครื่องแกวปริมาตรดังกลาว และหอง

ปฏบิติัการจะตองนาํผลการสอบเทียบท่ีไดจากใบรายงานผล

มาทวนสอบ (verification) เพื่อยืนยันวาเครื่องแกวนั้นยัง

อยูในเกณฑการยอมรับหรือไม ซึ่งเครื่องแกวแตละประเภท

มีเกณฑการยอมรับที่ตางกัน ดังไดกลาวมาแลว 

เครื่องแกวปริมาตรที่ทําจากวัสดุตางชนิดกัน จะมีคา

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเชงิปรมิาตรเนือ่งจากความรอน (α) 

ตางกันดังแสดงในตารางขางลางก็

ประเภทของวัสดุที่ใชผลิตเครื่องแกว α (1/องศาเซลเซียส)

Borosilicate glass (a=3.3)

(ตัวอยางเครื่องแกวยี่หอหรือประเภท: Duran, Pyrex, Rasotherm)

0.0000099

Borosilicate glass (a=5.0)

(ตัวอยางเครื่องแกวยี่หอหรือประเภท: Durobax, Fiolax)

0.000015

Soda-lime glass

(ตัวอยางเครื่องแกวยี่หอหรือประเภท: AR glass)

0.000027

Polypropylene plastic 0.00024

Polycarbonate plastic 0.00045

Polystyrene plastic 0.00021

α=3a เมื่อ a คือสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนเนื่องจากความรอน
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ตัวอยางการทวนสอบเครื่องแกวปริมาตร
1. ตัวอยางผลการสอบเทียบปเปต

ชนิดของเครื่องแกว  :  ปเปตแบบปริมาตร 

ระดับชั้นคุณภาพ : A

คาปริมาตรที่ระบุ  : 10 มิลลิลิตร

คาปริมาตรที่อุณหภูมิอางอิง 20 องศาเซลเซียส (V
20
) : 10.0019 มิลลิลิตร

คาแก  : 0.0019  มิลลิลิตร

คาความไมแนนอน  : ±0.0014 มิลลิลิตร

เกณฑการยอมรับของเครื่องแกว  : ± 0.02 มิลลิลิตร

การทวนสอบทําไดโดยเปรยีบเทียบผลการสอบเทยีบ

กับเกณฑการยอมรับของเครื่องแกวปริมาตร กรณีที่ผลรวม

ของคาแกและคาความไมแนนอนไมเกินเกณฑการยอมรับ

แสดงวาเครื่องแกวนั้นมีคาความคลาดเคลื่อนอยูในเกณฑที่

ยอมรับได 

คาแก ± คาความไมแนนอน ≤ เกณฑการยอมรับ

ของเครื่องแกว

 (0.0019 ± 0.0014) มิลลิลิตร ≤ ± 0.02 มิลลิลิตร

จากการคาํนวณพบวา ผลรวมของคาแกและคาความ

ไมแนนอนอยูชวงระหวาง 0.0005 ถงึ 0.0033มลิลลิติร ซึง่อยู

ในชวงของเกณฑการยอมรับตั้งแต -0.02 ถึง 0.02 มิลลิลิตร 

ดงันัน้ ผลการทวนสอบพบวาปเปตนีม้คีวามคลาดเคลือ่นอยู

ในเกณฑที่ยอมรับได

การใชงานเครื่องแกวปริมาตรควรคํานึงถึงความ

สะอาดของเครื่องแกวปริมาตร ซึ่งสังเกตจากสวนโคงลาง

สุดของทองนํ้า (meniscus) ที่เกิดจากแรงตึงผิวระหวางผิว

แกวกับสารละลาย และการนําคาปริมาตรที่ไดจากการสอบ

เทียบไปใชนั้น เปนคาที่ปริมาตรที่อุณหภูมิอางอิง 20 องศา

เซลเซียส (V
20
) ซึ่งอาจแตกตางจากอุณหภูมิหองของหอง

ปฏบิตักิาร ดงันัน้ผูปฏบิตังิานจาํเปนตองคาํนวณหาปรมิาตร

ของเครือ่งแกว ณ อณุหภมูทิีใ่ชงาน (T) ภายในหองปฏบัิตกิาร

นั้น ๆ ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสมการ

V
T
 = V

20
[1+α(T-20)]

หมายเหตุ คาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงปริมาตร

เนื่องจากความรอน (α) สามารถดูไดจากตาราง เชน
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- เครื่องแกวปริมาตรที่ทําจาก soda-lime คา

ปริมาตรที่ไดคือ V
T
 = V

20
[1+0.000027(T-20)]

- เครื่องแกวปริมาตรที่ทําจาก borosilicate คา

ปริมาตรที่ไดคือ V
T
 = V

20
[1+0.0000099(T-20)]

ตัวอยางการหาคาความถูกตองของเครื่องแกว
ปริมาตรที่จะนําไปใชงาน ณ อุณหภูมิตางๆ

ตัวอยางที่ 1 ปเปต ระดับชั้นคุณภาพ A ขนาด 10 

มิลลิลิตร มีปริมาตร ณ อุณหภูมิอางอิง (20 องศาเซลเซียส) 

เทากับ 10.0019 มลิลลิติร (จากใบรายงานผลการสอบเทยีบ) 

นํามาใชงานภายในหองปฏิบัติการท่ีมีอุณหภูมิ 23 องศา

เซลเซยีส โดยปเปตนีท้าํจากแกวประเภท soda-lime ดงันัน้ 

ปเปตจะมีปริมาตรเทากับ

V
23
 = V

20
[1+0.000027(23-20)]

 = 10.0019 × [1+0.000027×(23-20)] มิลลิลิตร

 = 10.0019 × 1.0000297 มิลลิลิตร

 ≈ 10.0020 มิลลิลิตร

นั่นหมายถึงวา กรณีผูปฏิบัติงานนําปเปต ( ระบุคา

ไว 10.000 มิลลิลิตร) มาใชงาน ณ อุณหภูมิหองที่ 23 องศา

เซลเซียสนั้น ตองคํานวณคาปริมาตรที่ถูกตอง ซึ่งมีปริมาตร

เทากับ 10.0020 มิลลิลิตร 

ตัวอยางที่ 2 ขวดวัดปริมาตร ระดับชั้นคุณภาพ A 

ขนาด 100 มิลลิลิตร มีปริมาตรที่อุณหภูมิอางอิง(20 องศา

เซลเซียส) เทากับ 99.979 มิลลิลิตร (คาที่ไดจากรายงานผล

การสอบเทียบ) นํามาใชงานในหองปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิ 

25 องศาเซลเซยีส โดยขวดวดัปรมิาตรนีท้าํจากแกวประเภท 

borosilicate ดังนั้นขวดวัดปริมาตรจะมีปริมาตรเทากับ

V
23
 = V

20
[1+0.0000099×(25-20)]

 = 99.979 × [1+0.0000099×(25-20)] มิลลิลิตร

 = 99.979 × 1.0000297 มิลลิลิตร

 ≈ 99.984 มิลลิลิตร

นั่นหมายถึงวา หากผูปฏิบัติงานนําขวดวัดปริมาตร

ดังกลาวมาใชงาน ณ อุณหภูมิหองที่ 25 องศาเซลเซียส ตอง

คํานวณคาปริมาตรที่ถูกตอง ซึ่งมีเทากับ 99.984 มิลลิลิตร 

จากที่ไดกลาวมา การนําเครื่องแกวปริมาตรไปใชใน

หองปฏิบัติการภายหลังการสอบเทียบถือเปนสิ่งที่จําเปน

และมีประโยชนตอหองปฏิบัติการในการสรางความเช่ือม่ัน

วาผลการวิเคราะหของหองปฏิบัติการถูกตอง อีกทั้ง

ยังชวยในการพัฒนาระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการใหมี

ความนาเชื่อถือมากขึ้น ทั้งนี้ ศูนยบริหารจัดการทดสอบ

ความชํานาญหองปฏิบัติการ ไดดําเนินกิจกรรมทดสอบ

ความชํานาญสาขาสอบเทียบ รายการสอบเทียบเครื่องแกว

ปรมิาตรเปนประจาํทกุป โดยไดรบัการรบัรองความสามารถ

ในการเปนผูจัดกจิกรรมทดสอบความชาํนาญหองปฏบิตักิาร

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 และกลุมสอบเทียบ

เคร่ืองมอืวดั วเิคราะห ทดสอบ โครงการฟสิกสและวศิวกรรม 

กรมวิทยาศาสตรบริการ ใหบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด

ในหองปฏิบัติการตางๆและภาคอุตสาหกรรม โดยผูที่สนใจ

สามารถตดิตอสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดทีศ่นูยบรหิาร

จัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ และโครงการ

ฟสกิสและวศิวกรรม กรมวทิยาศาสตรบรกิาร ตดิตอสอบถาม

ทางหมายเลขโทรศัพท : 02-2017322, 02-2017331
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ก รมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เห็นความสําคัญการสรางความรูและกระบวนการคิด
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย

และนวัตกรรม พัฒนาใหสังคมไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู จึงไดจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีหวัขอ“วทิยาศาสตรสรางสรรคพฒันาคณุภาพชวีติ”มุงหวงักระตุนใหเดก็นกัเรียนรักวทิยาศาสตร สามารถพฒันา
กระบวนการคิดคนทางวิทยาศาสตร มาประยุกตใช สรางทักษะความรู สรางนวัตกรรม กาวสูการเปนนักวิจัยในอนาคตได 
โดยมอบรางวัลใหแกนักเรียนที่ไดรับรางวัลโครงงานฯ วิทยาศาสตรสรางสรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรสรางสรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วลัยพร รมรื่น*

รางวัลที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 โครงงาน การเปรียบเทียบผลของยางกลวยตานีตอการติดสีในผาดิบ ผายืด และผาโทเรเทโตรอน

รางวัลที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

 โครงงาน การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเขมขนของสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุกที่ 

  มีผลตอการชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบ

รางวัลที่ 3 โรงเรียนอุดมวิทยา

 โครงงาน ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิง ถาน และเซลลูโลส เพื่อทําการดูดซับโครเมียมและเมทิลีนบูล

รางวัลชมเชย 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 โครงงาน การสรางรหัสสําหรับแทนที่ Crease Pattern

2. โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒

 โครงงาน นวัตกรรมเครื่องมือดัดอยางงาย

3. โรงเรียนสามพรานวิทยา

 โครงงาน แบตเตอรี่ชีวภาพ

4. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

 โครงงาน ผลิตแอลกอฮอลจากผักตบชวาโดยใชหมอหุงขาว

5. โรงเรียนสารวิทยา

 โครงงาน การทดสอบประสิทธิภาพในการซักลางของสารสกัดจากสับปะรด

6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ 

 โครงงาน กอนอะเบทจากเปลือกหอยและสิ่งเหลือใชจากธรรมชาติ

* นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม
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รางวัลที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
โครงงาน การเปรียบเทียบผลของยางกลวยตานีตอการติดสีในผาดิบ ผายืด และผาโทเรเทโตรอน

บทคัดยอ
การเปรียบเทียบผลของยางกลวยตานีตอการติดสีในผาดิบ ผายืด และผาโทเรเทโตรอน มีวัตถุประสงคเพื่อ

เปรียบเทียบผลของยางกลวยตานีตอการติดสีในผาดิบ ผายืด และผาโทเรเทโตรอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

คือ ตารางบันทึกผลการทดลอง กลุมตัวอยาง ไดแก ยางกลวยตานี จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ สถานที่เก็บรวบรวมขอมูล

คือบานของสมาชิก ตัวแปรตนคือ ยางกลวยตานี ตัวแปรตาม คือ การติดสีในผาดิบ ผายืด และผาโทเรเทโตรอน และ

ผลการศึกษาสรุปไดวา การใสยางกลวยตานี สามารถชวยในการติดสีในผายืด ไดดีที่สุด ผาโทเรเทโตรอน และผาดิบ 

ตามลําดับ และระยะเวลาในการยอมผานั้นไมมีผลตอการติดสีของยางกลวยตานี ดังนั้น ผายืดมีประสิทธิภาพในการติดสี

ไดดีที่สุด

รายชื่อนักเรียนที่จัดทําโครงงาน

1. นางสาวชุติญา โอปมาวุฒิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

2. นางสาวชลิดา ตงสกุลรุงเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

3. นางสาวพริมาตา อนุการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

4. นางสาวอภชิญา ดาํรงสนัตสิขุ ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 

อาจารยที่ปรึกษา

1. นางปยะพรรณ บุญทิม 

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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รางวัลที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
โครงงาน การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเขมขนของสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุกที่มีผลตอการ

ชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบ

บทคัดยอ
โครงงานเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเขมขนของสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุกท่ีมีผลตอการ

ชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบ เปนการศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนของสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุกที่มี

ประสทิธภิาพสงูสดุในการชะลอการเหีย่วของดอกกหุลาบ ซ่ึงในเยือ่หุมเมล็ดมะละกอสุกจะพบสารท่ีมสีมบติัคลายแวก็ซ(Wax)

ซึง่สามารถเคลอืบผวิไดคลายควิตนิ (cutin)ในใบพชื และ มกีรดแอบไซซกิทีช่วยกระตุนการปดของปากใบจงึทาํหนาทีเ่คลอืบ

เก็บความชุมชื้นใหแกเมล็ดได ดวยสมบัติดังกลาวคณะผูศึกษาจึงนําสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุก ที่ระดับคาความ

เขมขน 5 ระดับ คือ2% 5% 8% 11% และ 14% ฉีดเคลือบดอกกุหลาบ ซึ่งแตละชุดใชดอกกุหลาบทดสอบจํานวน 3 ดอก 

โดยนําสารละลายทีไ่ดจากสารสกดัทัง้หาระดบัความเขมขนฉดีพนทีด่อกกหุลาบทัง้กิง่โดยฉดีใหทัว่ทัง้ดอก เวลาทีฉ่ดีคือชวง

เชากลางวันและเยน็ของทกุวนั เปนระยะเวลา 7 วนั สงัเกตผลการเปลีย่นแปลงของดอกกหุลาบเปรยีบเทยีบกบัดอกกุหลาบ

ปกติที่ไมไดฉีดพนสาร พบวา ปริมาณความเขมขนของสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุกที่ระดับความเขมขน 2% และ

 14% สามารถชวยชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบได 1 วัน ที่ระดับความเขมขัน 5% และ 11% สามารถชวยชะลอ

การเหี่ยวของดอกกุหลาบได 2 วัน และที่ระดับความเขมขน 8% สามารถชวยชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบได 3-4 วัน 

ดังนั้นที่ระดับความเขมขน 8% จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบ คือมีประสิทธิภาพทําให

ดอกกุหลาบยังคงสภาพสดเชนเดิมไวไดนานที่สุด

รายชื่อนักเรียนที่จัดทําโครงงาน

1. นางสาว สิริมา เขมภูสิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

2. นางสาว อสมา อินตะแกว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

3. นาย ภูริ หรํ่าเดช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

อาจารยที่ปรึกษา 

1. นางสาวสุนันทา สภานุชาต 
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รางวัลที่ 3 โรงเรียนอุดมวิทยา
โครงงาน ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิง ถาน และเซลลูโลส เพื่อทําการดูดซับโครเมียมและเมทิลีนบูล

บทคัดยอ
โครงการนี้มีการศึกษางานวิจัย 2 สวน สวนที่ 1 พลังงานทดแทน สวนที่ 2 การบําบัดนํ้าเสีย การผลิตเชื้อเพลิงอัด

แทง เพือ่เปนพลงังานทดแทนดานอตุสาหกรรมการเกษตร เชือ้เพลิงท่ีผลิตไดจากการผสมระหวางกากเมล็ดสบูดํา : เศษวสัดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร 80:20 โดยปริมาตรใหคาพลังงานความรอน 4,400 cal/g ปริมาตรความชื้น 6-7 เปอรเซ็นต การ

ผลิตถานอัดแทง เกิดจากการผสมถานกากเมล็ดสบูดํากับถานเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร คือ แกลบ เศษถานไมและ

ถานจากเครื่องกรองนํ้าที่ใชแลว ในอัตราสวน 85:15 80:20 60:40 โดยนํ้าหนัก นํามาทดสอบตามมาตรฐานถานอัดแทง 

มก.-ธ.ก.ส. ลักษณะถานทั่วไป ไมมีสะเก็ดไฟ ลักษณะถานดําสมํ่าเสมอ มีความหนาแนน 6-7 g/cm3 มีปริมาตร 255 cm3 

นํ้าหนักโดยเฉลี่ย 160-200 กรัม ดานพลังงานความรอนในอัตราสวนที่ใหพลังงานความรอนดีที่สุด 85:15 โดยนํ้าหนัก ใน

อัตราสวนถานกากเมล็ดสบูดํา:ถานแกลบ กากเมล็ดสบูดํา:ถานไม ถานกากเมล็ดสบูดํา:ถานกะลาจากเคร่ืองกรองนํ้าที่ใช

แลว ใหคาพลังงานความรอน 7,600 8,300 7,600 cal/g ตามลําดับ ผานเกณฑมาตรฐาน มก.-ธ.ก.ส. ความชื้นไมเกิน 7% 

ปริมาตรเถาไมเกิน 20% ในทุกอัตราสวนผานเกณฑมาตรฐาน งานวิจัยอีกดานหนึ่งเปนการศึกษาการดูดซับโครเมียมและ

เมทิลีนบลู โดยใชถานและเซลลูโลสที่ไดจากตนกกมาทําการดูดซับ พบวาการดูดซับโดยใชเซลลูโลส มีการดูดซับที่ดีที่สุด 

ปริมาณความเขมขนที่ดูดซับ 94.79 และมีเปอรเซ็นตการดูดซับ 88.85% การดูดซับเมทิลีนบลูเลือกมาจากคาไอโอดีน

นัมเบอรและการดูดซับโครเมียมที่ดีที่สุด คืออัตราสวนเซลลูโลสสบูดํา:ถานไม แกลบ:สบูดํา

รายชื่อนักเรียนที่จัดทําโครงงาน

1. นายนรัตน แสงกระจาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

2. นางสาวจันจิรา ฉัตรโพธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

3. นางสาวชณัญญา สีสัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

อาจารยที่ปรึกษา 

1. นายดนัย แซตั๊น 

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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DSS   Newsลูก อมทีเ่ดก็ๆชอบมกัมสีีตางๆหลายสี. เคยสงสยัม้ัยวาทําไมลกูอมมีสแีตกตางกัน? สขีองลกูอมมาจากสยีอม ฉลากจะบอกเราไดวาลูกอมใชสียอมชื่อวาอะไรบาง แตเราไมรูวาสียอมใดถูกนํามาใชกับลูกอมเม็ดใดบาง เราสามารถ

ตอบคําถามนี้โดยการละลายสียอมออกจากลูกอม และแยกมันโดยใชวิธีการที่เรียกวา “โครมาโตกราฟฟ” 

 • ดินสอ

 • กรรไกร 

 • ไมบรรทัด 

 • ไมจิ้มฟน 

 • อลูมิเนียมฟอยล ขนาด 20 X 10 ซม. 

 • ขวดที่มีฝาขนาด 2 ลิตร

การแยกสีลูกอมดวยเทคนิคโครมาโตกราฟฟ (Candy Chromatography) 

สําหรับการทดลองนี้จะตองมี : 

 • ลูกอมสีตางๆ (1 เม็ดตอ 1 สี) 

 • กระดาษกรอง หรือกระดาษกรองกาแฟ 

 • แกวทรงสูง 

 • นํ้า 

 • เกลือแกง

วิธีการ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมกระดาษกรอง

ตัดกระดาษกรองขนาด 8 X 8 เซนติเมตร ใช

ดินสอขีดเสนตรงใหหางจากขอบลางของกระดาษ

ประมาณ 1 ซม. ทําจุดดวยดินสอเทากับจํานวนลูกอม

ใหระยะหางเทากันตามแนวเสนท่ีขีดไว โดยใหจุดแรก

และจดุสดุทายหางจากขอบกระดาษดานขางประมาณ 

0.5 ซม. ใตจดุเขยีนรหสัของสขีองลกูอม ตวัอยางเชน Y 

สําหรับสีเหลือง G สําหรับสีเขียว B สําหรับสีนํ้าเงิน R 

สําหรับสีแดง เปนตน

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมสารละลายสียอมของ

ลูกอม

วางแผนอลูมิเนียมฟอยลบนโตะ หยดนํ้าตาม

จาํนวนลกูอมบนแผนอลมูเินยีมฟอยล เวนระยะเทากัน 

วางลูกอมแตละสี 1 เม็ดบนนํ้าแตละหยด รอประมาณ 

1 นาทีเพื่อใหสีละลายจากลูกอมลงมาในนํ้า เอาลูกอม

ออกจากหยดนํ้า ใชไมจิ้มฟนคนสีใหเขากัน
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ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมหยดสีบนกระดาษกรอง

ใชปลายดานหนึง่ของไมจิม้ฟนแตะสารละลายส ีนาํไปแตะ

กระดาษกรองเบาๆตรงจุดท่ีระบุตามสีของลูกอม พยายามใหจุด

ของสีมีขนาดนอยกวา 2 มม. จะใหผลการทดลองที่ดีที่สุด จาก

นั้นใชไมจิ้มฟนอันใหมทําเชนเดียวกันกับหยดสีที่เหลือ เมื่อทุก

จุดสีบนกระดาษกรองแหงดีแลวทําซํ้าข้ันตอนเดิม เพื่อเพิ่มเติม

สีของแตละจุด ทําเชนนี้สามครั้ง โดยรอใหจุดแหงกอนเติมสีใน

แตละครั้ง เม่ือกระดาษแหงพับครึ่งกระดาษตามแนวตั้ง เพื่อให

กระดาษตั้งไดและจุดอยูดานลาง 

ขั้นตอนที่ 4 การแยกสี

เตรยีมสารละลายเกลอืแกง 1/8 ชอนชา และนํา้ 3 ถวยลงใน

ขวดขนาด 2 ลติร ปดฝาใหแนน และเขยาจนเกลอืแกงละลายหมด 

จะไดสารละลายเกลือแกงความเขมขนรอยละ 1 เทสารละลาย

เกลือแกงลงไปในแกวสูงที่ระดับความลึกประมาณ 0.5 ซม. 

ใสกระดาษกรองในแกวใหจุดอยูดานลาง ระดับของนํ้าเกลือเมื่อ

ใสกระดาษกรองแลวจุดที่หยดสีจะตองอยูเหนือระดับนํ้าเกลือ 

สารละลายเกลือจะคอยๆ ซึมขึ้นไปบนกระดาษกรอง 

สังเกตแตละจุดสีที่ เคลื่อนไปบนกระดาษพรอมกับ

สารละลายเกลือ วาแตละจุดสีแยกไดเปนกี่สี มีสีเดียวกับสีของ

ลูกอมหรือไม และแตละวงสีอยูระดับเดียวกันหรือไม คุณจะ

พบวา บางสีอาจมีวงสีเดียว แตบางสีอาจจะมีหลายวงสี และ

แตละสีจะเคลื่อนที่ชาเร็วตางกัน ปรากฏการณนี้เกิดจาก สียอม

ลูกกวาดบางสีเปนสีเด่ียวก็จะใหวงสีเดียวและสีเหมือนกับสีของ

ลูกกวาด แตถาสียอมเปนสีผสมของหลายสีก็จะมีการแยกตัวในระหวางที่เคลื่อนที่ไปบนกระดาษกรอง เพราะแตละ

สีละลายในนํ้าเกลือไดไมเทากัน สีที่ละลายในนํ้าเกลือไดดีกวาก็จะเคลื่อนตัวตามนํ้าเกลือไดเร็วกวา ก็จะเห็นเปนวงสี

ที่ดานบนของกระดาษ สีที่ละลายไดไมดีก็จะเคลื่อนตัวชา ทําใหเห็นเปนวงสีอยูดานลาง ความแตกตางเหลานี้จะนํา

ไปสูการที่วงสีจะมีความสูงตางกันบนกระดาษกรองเมื่อหยุดการทดสอบ และทําใหสีที่ผสมกันแยกตัวออกจากกันได

เอกสารอางอิง
Candy Chromatography. [ Online ] [ cite dated 4 March 2013] Available from Internet: http://www.

instructables.com/id/Candy-Chromatography/.

ลองทดลองกบัลกูอมชนดิอืน่ เพือ่ดวูาจะไดรบัผลลพัธเหมอืนกนัหรอืแตกตางกนัอยางไร นอกจากนีค้ณุยงัสามารถ

ใชในการแยกสารสีในผลิตภัณฑอื่นๆ เชน markers สีผสมอาหาร จะเห็นความเหมือนและความแตกตางอะไรบาง? 

instructables.com/id/Candy-Chromatography/
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เสนใยอาหาร (dietary fiber) คือ สวนของผนังเซลล

พืชซึ่งมีโครงสรางโมเลกุลเปนน้ําตาลเชิงซอนท่ีไมใชแปง 

โดยที่ระบบยอยอาหารของคนยอยไมได ยกเวนแบคทีเรีย

ในลําไสใหญที่อาจยอยได เสนใยอาหารมีอยูหลายกลุม ซึ่ง

สามารถแบงตามคุณสมบัติทางกายภาพไดเปน 2 กลุม คือ

1. ชนิดที่ละลายนํ้าได (water soluble) มีลักษณะ

เปนเจล เมือกหรือขุนคลายยาง ซึ่งจะเกาะติดกับโมเลกุล

ของไขมนัจากอาหารท่ีรบัประทานเขาไปไดเปนอยางด ีทาํให

ปองกันการดูดซึมไขมันเขาสูกระแสเลือด และเสนใยอาหาร

ชนิดนี้จะนําพาสารอาหารท่ีติดอยู ขับออกไปทางอุจจาระ

จึงชวยลดระดับไขมันและน้ําตาล ทําใหน้ําหนักตัวคอย ๆ 

ลดลงอยางปลอดภัย เสนใยอาหารชนิดนี้พบมากในผลไม 

พืชตระกูลถั่วและขาวโอต 

2. ชนิด

ทีไ่มละลายนํา้ (water 

insoluble) เสนใยอาหาร

ชนดินีจ้ะมกีารทาํงานคลายๆ ฟองนํา้ 

(sponge) พบมากใน ขาวซอมมอื ราํขาว และ

ผักตาง ๆ โดยจะดูดนํ้าไวกับตัวเองทําใหพองตัว 

ถาหากรับประทานเสนใยอาหารชนิดนี้เขาไป ก็ทําให

รับประทานอาหารไดนอยลง เพราะรูสึกอิ่มแนนทอง 

นอกจากนี้ ก็จะสงผลใหปริมาณที่ตองการขับถายมากขึ้น 

ซึ่งจะเรงใหอุจจาระเคลื่อนที่ผานไปลําไสใหญไดเร็วขึ้น 

จึงปองกันปญหาการดูดซึมสารอาหารเขารางกายได 

2. ชนิด

ทีไ่มละลายนํา้ (water 

insoluble) เสนใยอาหาร

ชนดินีจ้ะมกีารทาํงานคลายๆ ฟองนํา้ 

(sponge) พบมากใน ขาวซอมมอื ราํขาว และ

ผักตาง ๆ โดยจะดูดนํ้าไวกับตัวเองทําใหพองตัว 

ถาหากรับประทานเสนใยอาหารชนิดนี้เขาไป ก็ทําให

รับประทานอาหารไดนอยลง เพราะรูสึกอิ่มแนนทอง รับประทานอาหารไดนอยลง เพราะรูสึกอิ่มแนนทอง 

นอกจากนี้ ก็จะสงผลใหปริมาณที่ตองการขับถายมากขึ้น 

* นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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แหลงของเสนใยอาหาร สามารถแบงตามปรมิาณ
ที่มีอยูได 3 ระดับ คือ

1. อาหารที่มีปริมาณเสนใยอาหารตํ่า คือ นอยกวา 4 

กรัมตออาหาร 100 กรัม กลุมนี้ไดแก ผัก และผลไมที่มีนํ้า

มาก เชน แตงโม สับปะรด

2. อาหารที่มีปริมาณเสนใยอาหาร ปานกลาง คือ

อยูระหวาง 4-14 กรัมตออาหาร 100 กรัม กลุมนี้ไดแก ผัก

และผลไม เชน หัวปลี แครอท มะเขือพวงทั้งเมล็ด สะเดา

ใบชะพลู ละมุด ฝรั่ง มะมวงดิบ

3. อาหารที่มีปริมาณเสนใยอาหารสูง คืออยูระหวาง 

19-28 กรัมตออาหาร 100 กรัม กลุมนี้ไดแก เมล็ดถั่วตาง ๆ  

และเมล็ดธัญพืช เชน ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดํา ถั่วแดงหลวง 

ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา และรําขาว

สําหรับแหลงเสนใยอาหารละลายนํ้า ของคนไทยที่ดี 

ราคาไมแพง และหางายคือ “เม็ดแมงลัก”

แมงลกั มชีือ่วิทยาศาสตรวา Ocimum americanum 

Linn. โดยพบวาเมล็ดของตนแมงลัก จะมีเยื่อหุ มเมล็ด 

(Husk) ซึ่งจะใหเสนใยอาหารท่ีมีคุณสมบัติดูดซับนํ้าไดถึง 

25 เทาของนํ้าหนักตัวเอง และเมื่อดูดซับน้ําไวแลว เสนใย

อาหารจากเมล็ดแมงลัก ก็จะมีลักษณะเปนเยื่อเมือกลื่น

ที่เรียกวา Mucillage และสวนนี้เองที่ถูกนํามาใชประโยชน

ทางการแพทย และโภชนาการอยางกวางขวางในปจจุบัน

ผลของเสนใยอาหารตอการลดความอวน
เมื่อทานอาหารที่มีเสนใยอาหาร เสนใยอาหารชนิด

ละลายนํ้าได จะเคลือบที่ผิวกระเพาะอาหาร โดยไปทํา

ปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหารไดสารจําพวกเจลาติน 

ซ่ึงจะทาํใหรูสึก อิม่เร็ว และอิม่นาน ทาํใหความอยากอาหาร

ลดลง ทานไดนอยลง จึงมีประโยชนอยางมากกับผูที่

ตองการลดความอวน นอกจากนี ้เมอืกในเสนใยอาหารชนดิ

ละลายนํา้ ยงัทาํหนาทีข่ดัขวางการดดูซมึของคอเรสเตอรอล

ผานผนงัลาํไสอกีดวย สวนเสนใยอาหารชนดิไมละลายนํา้ จะ

ไมทาํปฏกิริยิากบักรดในกระเพาะอาหาร จงึเปนเสมือนกาก

อาหารที่ชวยเติมกระเพาะใหเต็ม ทําใหอาหารในหนึ่งมื้อ

มีกากมากขึ้นแตใหพลังงานลดลง เราจึงรับประทานได

เทาเดิมแตอวนนอยลงน่ันเอง เมื่อเสนใยอาหารเปนสารที่

ไมใหพลังงาน เวลารับประทานเขาไปจึงไมกอใหเกดิพลงังาน

สวนเกนิ เชน ไขมนั อนัจะนาํไปสูความอวนได แตในทางตรงขาม

กลับไปชวยขัดขวางการดูดซึมไขมันและคอเลสเตอรอล 

อีกดวย นอกจากนี้ อาหารที่มีเสนใยอาหารสูงมักจะใชเวลา

ในการเคี้ยวมากกวา ทําใหรางกายมีเวลาที่จะรับรูวาเราไม

หิวไดนานขึ้น การทานชา ๆ จะชวยปองกันการทานอาหาร

มากเกนิไปได ดงันัน้การรบัประทานอาหารทีม่เีสนใยอาหาร

สูงจึงเปน อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูที่ตองการลดนํ้าหนัก 
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ขอควรปฏิบัติในการเพิ่มปริมาณเสนใยอาหาร ในชีวิตประจําวัน ไดแก
1. รับประทานอาหารประเภทพชืตระกลูถัว่ ผกั และผลไมสดทีไ่มตองปอกเปลอืกใหมากขึน้

และควรรับประทานผักสดที่สะอาดใหไดอยางนอยวันละ 1-2 ถวย

2. หลังอาหารมื้อหลัก ใหรับประทานผลไมตาง ๆ แทนขนมหวาน 

3. ในแตละวัน รางกายควรไดรับปริมาณเสนใยอาหาร 20-30 กรัม

ขอควรระวังในการรับประทานเสนใยอาหาร
แมวาใยอาหารจะเปนประโยชนตอรางกายมาก แตถารับประทานมากเกินกวา 

35 กรัมตอวัน จะมีผลเสียตอรางกาย เชน

1. ลดการดูดซึมของสารอาหารบางชนิด เชน แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก 

ทองแดงและสังกะสี เปนตน 

2. ผลเสยีตอทางเดนิอาหาร เชน มแีกสในกระเพาะและลาํไส อาเจยีน ลาํไส

เคลื่อนไหวเร็วกวาปกติและปวดทอง เปนตน

จะเห็นไดวา เสนใยอาหารโดยหลักแลว จะมีทั้งคุณและ

โทษ (หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป) อยางไรก็ตาม 

การรับประทานอาหารท่ีมีกากหรือเสนใยสูง จะสงผลดีตอ

รางกายของคนเรามากกวา เพยีงแคเปลีย่นนสิยัการรบัประทาน 

จากขาวขาวมาเปนขาวกลองทุกมื้อรวมกับผักสด ผลไมสดก็ใช

ไดแลว เพียงเทานี้ เราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได สุขภาพกายดีก็

สงผลใหมีสุขภาพจิตที่ดีดวย...สามารถติดตามความรูดี ๆ เหลานี้ไดที่ 

สํานักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตรบริการ หรือ http://siweb.dss.go.th

ขอควรปฏิบัติในการเพิ่มปริมาณเสนใยอาหาร ในชีวิตประจําวัน ไดแก
รับประทานอาหารประเภทพชืตระกลูถัว่ ผกั และผลไมสดทีไ่มตองปอกเปลอืกใหมากขึน้

และควรรับประทานผักสดที่สะอาดใหไดอยางนอยวันละ 1-2 ถวย

หลังอาหารมื้อหลัก ใหรับประทานผลไมตาง ๆ แทนขนมหวาน 

ในแตละวัน รางกายควรไดรับปริมาณเสนใยอาหาร 20-30 กรัม

แมวาใยอาหารจะเปนประโยชนตอรางกายมาก แตถารับประทานมากเกินกวา 

1. ลดการดูดซึมของสารอาหารบางชนิด เชน แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก 

2. ผลเสยีตอทางเดนิอาหาร เชน มแีกสในกระเพาะและลาํไส อาเจยีน ลาํไส

จะเห็นไดวา เสนใยอาหารโดยหลักแลว จะมีทั้งคุณและ

จากขาวขาวมาเปนขาวกลองทุกมื้อรวมกับผักสด ผลไมสดก็ใช

ไดแลว เพียงเทานี้ เราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได สุขภาพกายดีก็

สงผลใหมีสุขภาพจิตที่ดีดวย...สามารถติดตามความรูดี ๆ เหลานี้ไดที่ 

สํานักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตรบริการ หรือ http://siweb.dss.go.th
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กรมวิทยาศาสตรบริการ เขารวมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2556

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีจดัพธิทีาํบญุตกับาตรพระสงฆ เนือ่ง

ในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2556 โดยมี นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรี

วาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานในพิธี โดยมีคณะ

ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เขารวมพิธี 

ในการนี้ วาที่รอยตรี สรรค จิตรใครครวญ รักษาการรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร

บรกิาร พรอมผูบรหิารและ ขาราชการ พนกังาน กรมวทิยาศาสตรบรกิาร เขารวม

ในพิธีครั้งนี้ดวย เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2556 ณ บริเวณหองโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกลา สํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กรมวทิยาศาสตรบรกิารเขารวมการประชมุเชงิปฏบิติัการ เรือ่ง เทคโนโลยสีูอาเซียนในกลุมลานนาตะวนัออก

นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีเปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เรือ่งเทคโนโลยสีูอาเซยีนใน

กลุมลานนาตะวนัออก ณ หองประชมุสกัทอง โรงแรมแมยมพาเลส จ.แพร ระหวาง

วันที่  3-5 มกราคม 2556 ในการนี้  นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดี

กรมวิทยาศาสตรบริการ นางสาวนงนุช เมธียนตพิริยะ รักษาการผูอํานวยการ

โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ และเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ เขารวมการประชุม

เชงิปฏบิตักิาร ดงักลาวดวย เมือ่ตนเดอืนมกราคมทีผ่านมา เปนโอกาสสําคญัทีจ่ะไดนาํเทคโนโลยแีละองคความรูทีไ่ดรบัมา

ใชพฒันาเทคโนโลยท่ีีม ีเพือ่การสรางงาน สรางรายได เพือ่อนาคต เพือ่ชวีติ และสรางฐานความรูไปยงัผูผลติในประเทศตอไป

กรมวิทยาศาสตรบริการเขารวมงาน Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2013 (PACCON 2013)

นายวชิรพันธุ  พันธุ กระวี นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการเคมี 
กรมวิทยาศาสตรบริการ เขารวมงาน Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2013 (PACCON 2013) กรมวิทยาศาสตรบริการ 
ไดสงผลงาน เรื่อง Analysis of Petroleum Products by Nuclear Magnetic 
Resonance (NMR) Spectroscopy จากโครงการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร
บริการเรื่อง การลดปจจัยเสี่ยงของสารประกอบ PAHs ที่มีผลตอคุณภาพ
ยางรถยนต ซ่ึงเปนผลงานของดร.อนตุตรา นวมถนอม นกัวทิยาศาสตรปฏบิตักิาร 

และ นายวชิรพันธุ พันธุกระวี นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการเคมี ผลงานที่จัดมานําแสดงนั้นประกอบดวย เรื่อง 
“Analysis of Petroleum Products by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy” เปนผลงานที่ศึกษา
การเปลี่ยนตัวทําละลายตามวิธีมาตรฐาน ISO 21461 จาก chloroform (CDCl3) เปน methylene chloride (CD2Cl2) 
ซึง่ทาํใหการซอนทบัของสญัญาณแอโรแมตกิในตวัอยาง extender oil เมือ่วเิคราะหดวย NMR ลดลงและสามารถคาํนวณผล
ไดงายขึ้น ซึ่งไดรับความสนใจจากผูที่เขารวมงานเปนจํานวนมาก ณ โรงแรม The Tide resort หาดบางแสน จังหวัด ชลบุรี 
เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2556 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญ สาขาฟสิกสและสอบเทียบ
เรื่อง การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องชั่ง

กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยศูนยบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ 
จัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญ สาขาฟสิกสและสอบเทียบ เรื่อง การทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องชั่ง โดยมี นางรัชดา เหมปฐวี ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการ
ทดสอบความชํานาญ เปนประธานเปดงานฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรม
จากหนวยงานภายนอก ขาราชการและเจาหนาทีก่รมวทิยาศาสตรบรกิาร มคีวามรู
ความสามารถในการทดสอบใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล สามารถไปใชในการ
ปฏบิตังิานไดอยางมคีณุภาพ ลดความเส่ียงในการเกดิขอผิดพลาดในการทดสอบ

สอบเทยีบเพือ่สงเสรมิการบรกิารของหองปฏบิตักิารใหเปนทีย่อมรับในระดับประเทศและระดับสากล ณ หองประชมุชัน้ 3 
หอง 312 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

วันคลายวันสถาปนา ครบรอบ 122 ป กรมวิทยาศาสตรบริการ
 ประจําป 2556

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ นําผู บริหาร 

อดีตผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่กรมวิทยาศาสตรบริการ ทําบุญเนื่องใน

วันคลายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตรบริการ ครบรอบ 122 ป ณ หองประชุม

วทิยวถิ ีชัน้ 6 อาคารตัว้ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบรกิาร เมือ่วนัที ่30 มกราคม 

2556

กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดกิจกรรมสัมมนาและรวมออกบูธในงาน 
Thailand Industrial Fair & Food Pack 2013

กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดกิจกรรมสัมมนาและรวมออกบูธในงาน 

Thailand Industrial Fair & Food Pack 2013 โดยม ีวตัถปุระสงคของการจดังาน

เพื่อใหผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เขารวมงานเพ่ือสรางโอกาสให

ผู ประกอบการเหลานี้ไดมาแสดงสินคาและแสดงถึงศักยภาพของบริษัทเอง

รวมถึงการเจรจาแลกเปลีย่นขอคดิเหน็ตางๆเพือ่เตรยีมความพรอมเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในป 2558 ทั้งนี้ นางสาวขนิษฐา อินทรประสิทธิ์ 

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักเทคโนโลยีชุมชน และนายปญจยศ มงคลชาติ 

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักเทคโนโลยีชุมชน ไดจัดอบรมเรื่องผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวอบกรอบดวยไมโครเวฟ โดยมี

ตวัแทนบรษิทั นกัศึกษา เขารวมสมัมนาเปนจาํนวนมาก ณ หอง 220 ศนูยประชมุไบเทค บางนา เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ 2556 
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นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขาเยี่ยมชมสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี รักษาการผูอํานวยการสํานักหอสมุด

และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ เปน

ประธานใหการตอนรับนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร ภาควิชาบรรณารักษ

ศาสตรและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเขาเยี่ยมชม

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร

บริการ วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและเขาใจดานการสืบคนสารสนเทศ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษาและไดรับความรูประสบการณตรงจากสภาพแวดลอมจริง 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556

กรมวทิยาศาสตรบรกิาร กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จดันทิรรศการ ตอนรบั 
“วนัวาเลนไทน กับ รกัหลากมติิ”

 นางสาวเสาวณ ีมสิุแดง อธบิดีกรมวทิยาศาสตรบริการ เปนประธานเปดงาน 

ตอนรับ วันวาเลนไทน ดวยกิจกรรม “รักหลากมิติ” จัดโดยสํานักหอสมุดและ

ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับ สํานักงานอุทยานการเรียนรู มีการจัดแสดง

นิทรรศการเรื่อง “กุหลาบรัก” จากTK Park บูธรับบริจาคหนังสือ เพื่อแบงปน 

“ความรู” ดวย “ ความรัก” เพื่อสงมอบแกโรงเรียนในพื้นที่ตางจังหวัดตอไป 

ซึง่เปดให ขาราชการ พนกังาน เจาหนาที ่ตลอดจนประชาชนผูสนใจ เขาเยีย่มชมได 

เริม่ตัง้แต 11 – 22 กมุภาพนัธนี ้ณ หอสมดุวทิยาศาสตร ดร.ต้ัว ลพานกุรม กรมวทิยาศาสตรบริการ เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ 

2556 

กระทรวงวิทยฯ กระตุนเยาวชนรักวิทยาศาสตร มอบรางวัลโครงงาน 
“วิทยาศาสตรสรางสรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต”

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ โดยกรมวทิยาศาสตรบรกิาร เหน็ความสาํคญัการ

สรางความรูและกระบวนการคดิทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีภายใตนโยบาย

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ ในการนาํวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรม 

พัฒนาใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพื้นฐานขององคความรู จึงไดมอบรางวัล

ใหแกนกัเรยีนทีไ่ดรางวลัโครงงาน “วทิยาศาสตรสรางสรรคพัฒนาคณุภาพชวีติ”

มุงหวังกระตุนใหเด็กนักเรียนรักวิทยาศาสตร สามารถพัฒนากระบวนการคิดคน

ทางวิทยาศาสตร มาประยุกตใช สรางทักษะความรู สรางนวัตกรรม กาวสูการ

เปนนักวิจัยในอนาคตได ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใหความสําคัญกับการสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย มีการใหทุน

หลากหลาย รวมทั้งจัดกิจกรรมประกวดโครงงานที่มุงพัฒนากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนเริ่มตั้งแต

ชั้นมัธยม และในโอกาสตอไปจะเปดใหเด็กนักเรียนเขามาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการไดดวย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556
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ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เขาเยี่ยมชมศูนยเทคโนโลยีเซรามิก 
สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ

สาํนกัเทคโนโลยชีมุชนใหการตอนรับบคุลากรจากศนูยพัฒนาอตุสาหกรรม 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเขาเยี่ยมชม 

ศูนยเทคโนโลยีเซรามิก สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ 

วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรเรียนรูและเขาใจดานการวิจัยและพัฒนาการผลิต

เซรามกิ เปนการสรางแรงจงูใจและเพิ่มพนูความรูดานการทดสอบทีไ่ดมาตรฐาน

เปนประโยชนตอการศกึษาและไดรบัความรูประสบการณตรงจากสภาพแวดลอมจรงิ 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556

กระทรวงวิทยฯ หนุน OTOP ยกระดับมาตรฐานสินคาสูอาเซียน

นายวรวจัน เอือ้อภญิญกลุ รฐัมนตรวีาการกระทรวงวทิยาศาสตรฯ มนีโยบาย

ใหความสําคัญกับการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ เตรียมพรอมท่ีจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 

มุงผลักดันใหเกิดการบูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศทางดานงานวิจัย

พฒันาทีส่อดคลองกบันโยบายรฐับาล ภายใตโครงการรองรบั 6 โครงการดวยกนั

คือโครงการจัดตั้งศูนยรับรองคุณภาพสินคา OTOP เพื่อความปลอดภัยของ

ผูบริโภค โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบและเฝาระวังผลิตภัณฑเพื่อการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงดําเนินงานรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โครงการจัดตั้งศูนยตรวจสอบคุณภาพสินคาเพื่อการสงออก โครงการศูนยวิเคราะห

องคประกอบรสชาตอิาหารไทย โครงการจดัตัง้ศนูยแกไขปญหาสารปนเปอนในนํา้ทีม่ผีลกระทบตอสุขภาพ โครงการจดัตัง้

ศนูยผลติวสัดอุางองิ การดาํเนนิการเชงิรกุไดเริม่ตนประชมุระดมความคดิเหน็สรางกรอบแนวทางการดําเนนิงานท่ีเหมาะสม

ในการยกระดบัสนิคา OTOP หวัขอ “ความรวมมอืในการสงเสรมิคณุภาพสนิคาเพือ่คุมครองผูบรโิภค ในการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในจังหวัดภาคเหนือ” ระหวางวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะ วัน เชียงใหม 

และจะขยายสูภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตามลําดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตามลําดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตามลําดับ กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดการฝกอบรม หลักสูตร 
“การใช AAS ในงานวิเคราะหทดสอบ”

กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหอง

ปฏิบัติการ จัดฝกอบรม หลักสูตร  “การใช AAS ในงานวิเคราะหทดสอบ” 

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก ขาราชการและเจาหนาที่

กรมวทิยาศาสตรบริการ เสริมสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละหลกัการ

ของเครื่อง AAS และเสริมทักษะการใชและดูแลรักษาเครื่องมือให สามารถนําไป

ประยกุตใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ ซ่ึงไดรบัเกยีรติจาก คณุรามนร ีเนตรวเิชยีร 

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดร.ณัฏฐกานต เกตุคุ ม นางวรรณภา ตันยืนยงค และนางสาวนีระนารถ แจงทอง 

นักวิทยาศาสตรจากกรมวิทยาศาสตรบริการ มาเปนวิทยากร  ณ  หอง 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ ระหวางวันที่  19-22 กุมภาพันธ 2556
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กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดการฝกอบรม หลักสูตร “มาตรฐานสากลฉบับใหมการรับรอง
ความสามารถบุคลากร (ISO/IEC 17024 : 2012)” 

นางสาวจันทรเพ็ญ เมฆาอภิรักษ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ เปนประธานเปดงาน การฝกอบรม หลักสูตร 

“มาตรฐานสากลฉบับใหมการรับรองความสามารถบุคลากร (ISO/IEC 17024 : 

2012)” วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก ขาราชการและ

เจาหนาที่กรมวิทยาศาสตรบริการ เสริมสรางความรูความเขาใจของขอกําหนด

ตามมาตรฐานสากลฉบับใหมในการรับรองความสามารถบุคคลากร (ISO/IEC 

17024 : 2012 ) สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพรับรองความสามารถบุคลากรและระบบ

เอกสารทีเ่กีย่วของใหสอดคลองกบัมาตรฐานฉบบัใหมไดอยางมปีระสิทธภิาพ ซ่ึงไดรับเกยีรติจาก นายประสงค ประยงคเพชร 

และนายสุพัฒน โปษยะวัฒนากุล จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) มาเปนวิทยากร ณ หอง 320 

ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2556

กรมวทิยาศาสตรบริการ กระทรวงวทิยาศาสตรฯ จัดการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง ความรวมมอืการสงเสรมิ
คณุภาพสนิคาเพือ่คุมครองผูบริโภคในการรองรบัการเขาสูประชาคมอาเซยีนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

กรมวทิยาศาสตรบรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตรฯ จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

เรื่อง ความรวมมือการสงเสริมคุณภาพสินคาเพื่อคุมครองผูบริโภคในการรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียนในจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยม ีนายสทุธนินัท 

บุญมี รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานพิธีเปด โดยมีนางสาว

เสาวณี มสุแิดง อธบิดีกรมวทิยาศาสตรบรกิาร ใหการตอนรบั การประชมุดงักลาว

ประกอบดวยกิจกรรมความรวมมือภายใตประเด็นการตรวจสอบสินคา OTOP 

และคุมครองผูบรโิภค เพือ่เตรยีมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยระดม

ความเห็นจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการคุมครองผูบริโภคของภาคสวนจังหวัดและผูประกอบการสินคา OTOP 

กลุมตางๆในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มผีูสนใจเขารวมประชมุ 180 คน ณ โรงแรมสนุยีแกรนด โฮเต็ล แอนคอนเวนชัน่ 

เซ็นเตอร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2556

กรมวทิยาศาสตรบริการ และ การประปานครหลวง ลงนามความรวมมอื โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร
หองปฏบิตักิารสอบเทยีบมาตรวดันํา้ของการประปานครหลวง สูระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

นางสาวเสาวณี มสุแิดง อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร ไดลงนามความรวมมอื

กับนายเจริญ ภัสระ ผูวาการประปานครหลวง ในโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรหองปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวัดนํ้าของ การประปานครหลวง สูระบบ

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 โดยโครงการนี้กรมวิทยาศาสตรบริการมุงหวัง

เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหบุคลากรของการประปานครหลวงมีทักษะ

และประสบการณที่เชี่ยวชาญมากขึ้นและยกระดับหองปฏิบัติการทดสอบ

ความเทีย่งตรงมาตรวัดน้ํา ใหไดการรบัรองเปนหองปฏบิตักิารสอบเทยีบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ณ หองประชมุอคัรเมธี 

ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2556
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ศูนยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดติถ 
เขาเยีย่มชมศึกษาดงูานโครงการเคม ีกรมวิทยาศาสตรบรกิาร

นางศิริวรรณ ศิลปสกุลสุข ผูอํานวยการโครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร

บริการ เปนประธานใหการตอนรับบุคลากรจากศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ ในโอกาสเขาเยีย่มชมดูงานหองปฏบิติัการ โครงการ

เคมี กรมวิทยาศาสตรบริการ วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรของศูนยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดรับความรูประสบการณตรงจาก

สภาพแวดลอมจริง และ เปนการเตรียมพรอมในการเปน เครือขายหองปฏบิตักิาร 

วิเคราะห ทดสอบ รวมกับ กรมวิทยาศาสตรบริการ ตรวจสอบสินคา OTOP ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและสินคาจากชายแดน 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556

กรมวทิยาศาสตรบริการ จดัโครงการฝกอบรม เรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรม
เพือ่สรางความโปรงใสในการปฏบิตัริาชการ

กรมวทิยาศาสตรบรกิาร จดัโครงการฝกอบรม เรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรม

เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการวัตถุประสงคเพื่อให ขาราชการและ

เจาหนาที่กรมวิทยาศาสตรบริการ เสริมสรางความรูความเขาใจ พัฒนาทักษะ 

พฒันาภาวะผูนาํเพือ่สรางความโปรงใสในการปฏบิติัราชการของกรมวทิยาศาสตร

บริการ สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดรับเกียรติจาก 

พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารยสมชาติ ธมฺมโชโต) สํานักปฏิบัติแสงธรรม

สองชีวิต / วัดปาสวางวีรวงศ (แสงธรรมสองชีวิต) ดร.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม อดีตอาจารย คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน (ABAC) มาเปนวิทยากร ณ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร

บริการ วันที่ 20 มีนาคม 2556

กรมวทิยาศาสตรบรกิาร นาํ“ภาคอุตสาหกรรม-SMEs ไทย” รกุตลาดฮาลาล

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ยกระดับขีดความสามารถผูประกอบการไทย

รุกตลาดอาหารฮาลาลรับ AEC โดยมอบหมายใหกรมวิทยาศาสตรบริการ

เปนหนวยประสานงานในสาขาอาหารฮาลาล ของศูนยภูมิภาคสําหรับ

วิทยาศาสตรและการถายทอดเทคโนโลยี เปาหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดึงสมาชิกสมาคมความรวมมือ

แหงมหาสมุทรอินเดีย 20 ประเทศรวมแลกเปลี่ยนความรู สรางโอกาสธุรกิจ

เพิ่มศักยภาพภาคการผลิตระดับอุตสาหกรรมและ SMEs ไทย สงเสริม

ความรวมมือเทคโนโลยีฮาลาลระหวางประเทศ จึงไดจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “มาตรฐานอาหารฮาลาล 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮาลาล และธุรกิจผลิตภัณฑอาหารฮาลาล” ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป เอสเซนเชียลวสุ 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2556 

สองชีวิต / วัดปาสวางวีรวงศ (แสงธรรมสองชีวิต) ดร.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม อดีตอาจารย คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณสองชีวิต / วัดปาสวางวีรวงศ (แสงธรรมสองชีวิต) ดร.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม อดีตอาจารย คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
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The Electronic Goods and Services Procurement System The Government of West Java Province,
Indonesia เขาเยีย่มชมสาํนกัหอสมดุและศนูยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีรมวิทยาศาสตรบรกิาร

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหการ

ตอนรับ เจาหนาที่จาก The Electronic Goods and Services Procurement 

System The Government of West Java Province,Indonesia ประเทศ

อินโดนีเซีย เขาเยี่ยมชมสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรียนรูและเขาใจดานบริการสารสนเทศ การ

สืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษา

และไดรับความรูประสบการณตรงจากสภาพแวดลอมจริง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 

2556

กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“คานิยมหลัก วิสัยทัศนรวม รากฐานแหงพลังขับเคลื่อนองคกร”

กรมวทิยาศาสตรบรกิาร จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “คานยิมหลกั วสิยั

ทศันรวม รากฐานแหงพลังขับเคล่ือนองคกร” วตัถุประสงคเพ่ือให ขาราชการและ

เจาหนาที่กรมวิทยาศาสตรบริการ สรางความรูความเขาใจ ใหมีความตระหนักถึง

ความสาํคญัของกลยทุธในการกาํหนดทศิทางองคกร เพือ่สรางความเขาใจเลง็เหน็

ถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนองคกรดวยกลยุทธ และสามารถนําไปประยุกต

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ธนิตสรณ 

จิระพรชัย รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบรุ ีมาเปนวทิยากร ณ ชัน้ 6 อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิกรมวทิยาศาสตรบรกิาร วนัที ่26 มนีาคม 2556

ขาราชการพลเรือนดีเดน กรมวิทยาศาสตรบริการ รับประกาศเกียรติคุณ 
เนื่องในวันคลายวันสถาปนา กระทรวงวิทยฯครบรอบ 34 ป

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวัน

สถาปนากระทรวง 24 มนีาคม 2556 ครบรอบ 34 ป โดยม ีนายวรวจัน เอือ้อภญิญกลุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธาน ซ่ึงมีพิธีการ

เริ่มตั้งแตชวงเชา ประกอบดวยพิธีสงฆ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั และไหวพระภมูเิจาที ่หลงัจากนัน้ไดมพีธิี

มอบประกาศเกียรติคุณแกขาราชการ พนักงาน และลูกจางดีเดนของกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2555 ณ อาคารพระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในโอกาสนี้ นายวรวัจนฯ ไดกลาวแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ ที่ไดทุมเทปฏิบัติหนาที่อยาง

เต็มกําลังความสามารถ ซึ่งขาราชการกรมวิทยาศาสตรบริการไดรับประกาศเกียรติคุณดวยกัน 2 คน ไดแก นางจันทรัตน 

วรสรรพวทิย นกัวทิยาศาสตรชาํนาญการพเิศษ สาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิติัการ และนายพริยิะ ศรเีจา นกัวทิยาศาสตร

ปฏิบัติการ โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ
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กรมวิทยาศาสตรบริการ เปดสัมมนามาตรฐานฮาลาลและโอกาสทางการคาผลิตภัณฑอาหารฮาลาล
เพิ่มศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรม-SMEsไทย

กรมวิทยาศาสตรบริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(วท.)  

จัดสัมมนาวิชาการ  มาตรฐานฮาลาลและโอกาสทางการคาผลิตภัณฑอาหาร

ฮาลาล เปาหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรม-SMEsไทย 

สงเสริมความรวมมือเทคโนโลยีฮาลาลระหวางประเทศสมาชิกสมาคมความ

รวมมือแหงมหาสมุทรอินเดียกวา 20 ประเทศ  โดย นางสาวเสาวณี  มุสิแดง 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนประธานเปดการสัมมนาฯ   ผูเขารวมสัมมนา

ประกอบดวยผูประกอบการกลุมธุรกิจดานอาหาร  สมุนไพร  เครื่องสําอาง และผูประกอบการโรงแรม ณ โรงแรมนูโวซิตี้ 

กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีอาหารพลาสติกชีวภาพ
 

นางสาวเสาวณี  มสุแิดง  อธิบดกีรมวิทยาศาสตรบรกิาร เปนประธานเปด

สัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีอาหารพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic Technology) จัดโดย 

โครงการวิทยาศาสตรชวีภาพ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร วตัถปุระสงคเพือ่ใหผูแทน

จากภาคเอกชน หนวยงานภาครฐั นกัวชิาการและผูสนใจทัว่ไปไดแลกเปล่ียนความรู

เทคโนโลยีกับผูประกอบการผลิตพลาสติกชีวภาพ และมีความรูความเขาใจ

เร่ืองพลาสติกชีวภาพ ตลอดจนมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ สามารถนําไปประยุกต

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดรับเกียรติจาก Mr.Jichio Deguchi Japan Hygienic Olefin and Styrene Association 

(JHOSPA),JAP  คุณปยรัตน อุตสานนท บริษัท โตโยเซกัง (ประเทศไทย) จํากัด ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ดร.พิพัฒน วีระถาวร นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย คุณสมศักดิ์ 

บริสุทธนะกุล สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ดร.วันทนีย จองคํา สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และ นางสุมาลี 

ท่ังพทิยกลุ รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร มาเปนวทิยากร ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2556

กรมว ิทยาศาสตรบริการ มอบใบรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ ใหแก 3 หองปฏิบัติการ 
และ ผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ จํานวน 2 หนวยงาน

 

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานในการมอบใบรับรองความสามารถ

หองปฏิบัติการทดสอบ ใหแก 3 หองปฏิบัติการ และ ผูจัดโปรแกรมการทดสอบ

ความชํานาญหองปฏิบัติการ จํานวน 2 หนวยงาน   ไดแก Doma Laboratory, 

Kitano Construction Corporation, Solomon Islands หองปฏิบัติการ บริษัท 

ไทย ฟดูส อาหารสตัว จาํกดั หองปฏบิตักิาร บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) 

โรงงานนครหลวง Food and Nutrition Research Institute, Proficiency Testing Laboratory, Department of Science and 

Technology, Philippines ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวม 5 ราย ซึ่งการรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการน้ันถือเปนเครื่องชี้วัดคุณภาพและความสามารถของหองปฏิบัติการใหเปนที่รูจักและเปนภาพลักษณที่ดี

ของหองปฏิบตักิาร สงผลใหเกดิความมัน่ใจและผลการทดสอบเปนทีย่อมรบัทัง้ในประเทศและสากล ณ หองประชมุวทิยวถิี 

ชั้น 6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

ประกอบดวยผูประกอบการกลุมธุรกิจดานอาหาร  สมุนไพร  เครื่องสําอาง และผูประกอบการโรงแรม ณ โรงแรมนูโวซิตี้ ประกอบดวยผูประกอบการกลุมธุรกิจดานอาหาร  สมุนไพร  เครื่องสําอาง และผูประกอบการโรงแรม ณ โรงแรมนูโวซิตี้ 
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ชื่อ-สกุล นางจันทรัตน  วรสรรพวิทย
 วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต) เกียรตินิยม 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เริ่มรับราชการครั้งแรก ๑๐ มกราคม ๒๕๔๑ 
ปจจุบันตําแหนง นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารและรับรอง
  หองปฏิบัติการ
อุดมคติในการทํางาน ตั้งใจทํางาน ชวยเหลือผูอื่นและสวนรวม
ผลงาน 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๕    

- ผลสาํรวจความผาสกุในการปฏบิตังิานของบคุลากร กรมวทิยาศาสตรบรกิาร ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ – พ.ศ.
๒๕๕๔       

- เปนวิทยากรในการถายทอดความรูแกหนวยงานราชการตางๆ สถาบันการศึกษา ไดแก  
สถติสิาํหรบังานวเิคราะหทดสอบ การคาํนวณคาสถติิสําหรับงานทดสอบ การตรวจติดตามคณุภาพภายใน ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  ความใชไดของการวัด    

- เปนคณะทํางานของ ILAC Proficiency Testing Consultative Group 6 (PTCG) for the revision of ISO 13528
- เปนคณะทํางาน อนุกรรมการตางๆ ของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ชื่อ-สกุล  นายพิริยะ  ศรีเจา
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
     เจาคุณทหารลาดกระบัง
เริ่มรับราชการครั้งแรก ๓  มกราคม  ๒๕๕๐
ปจจุบันตําแหนง นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ
อุดมคติในการทํางาน รักษาวินัย ใฝรู คูคุณธรรม ชวยกันทํางาน
ผลงาน

- วิเคราะหทดสอบความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 
ติดอันดับ 5  Top List รายการทดสอบของกรมฯ

- ไดรับรางวัลนักวิเคราะหดีเดน (ระดับชมเชย) และรางวัล Young Scientist 
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ

- รวมในการดาํเนนิการจดัตัง้หองปฏบิตักิารทดสอบภาชนะบรรจอุาหารของวศ.  ใหเปนหองปฏบิตักิารอางองิของอาเซยีน
ดานวสัดสุมัผสัอาหาร (ASEAN Reference Laboratory for Food Contact Materials, ARL) และเปนหองปฏบัิตกิาร
อางองิทีท่าํหนาท่ีการวดั (Designated Institute, DI) แทนหองปฏบิตักิารเคม ี สถาบนัมาตรวทิยาแหงชาต ิ เพือ่ถายทอด
คามาตรฐานการวัดไปสูหองปฏิบัติการทดสอบท่ัวไป)  ในรายการวัด “Plasticizers in food and food contact 
material (Plastic)”

- ทดสอบและออก Certificate of analysis ของวัสดุสัมผัสอาหารใหกับผูประกอบการเพื่อสนับสนุนการสงออก
โดยเปนหนวยงานราชการแหงเดียวที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย   เพ่ือแสดงวาวัสดุสัมผัสอาหารประเภท
พลาสติกบรรจุอาหาร ปลอดภัยตามกฎระเบียบของประเทศคูคา

- รวมในการขยายขอบขายระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005    

ขาราชการพลเรือนดีเดน  ประจําป ๒๕๕๕
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ประเภทกระเบื้องของประเทศไทย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจกอสราง  
หรือบริษัทนำเขากระเบื้องจากตางประเทศ    

ติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
กลุมวัสดุและผลิตภัณฑเซรามิก โครงการเคมี
โทรศัพท : 0 2201 7035, 0 2201 7303

โทรสาร  :  0 2201 7303
เว็บไซต : http://www.dss.go.th  อีเมล : psuchin@dss.go.th
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เครื่อง Abrasimeter deep unglazed
(ใชวัดคาความทนการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องไมเคลือบ)

เครื่อง Atomic Absorption Spectrometer
(ใชวัดปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่หลุดอออกมาของกระเบื้องเคลือบ)
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