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People in focus
»นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
วศ.วันนี้
»การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP โดยใช้องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พจมาน ท่าจีน
สรรสาระ
»มารู้จักกรดซัลฟิวริกกันเถอะ
เขมชิต ธนากิจชาญเจริญ
»เรื่องเล่าคนเข้าครัว : ภาชนะอะลูมิเนียมในบ้านเรา
ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด วรรณภา ตันยืนยงค์ จิตวิไล เวฬุวนารักษ์
»ความเสี่ยงของสุขภาพต่อการบริโภคกรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม
ปฏิญญา จิยิพงศ์
»การใช้ถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดต้นเพลิง
ปรีชา ค�าแหง
การทดสอบ“ยางสังเคราะห์”ส�าหรับการประเมินอากร
ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ
»การทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยา : สิ่งส�าคัญที่ไม่ควรมองข้าม
อุสุมา นาคนิคาม
»โลกร้อน ก่อโรคร้าย
นพมาศ สะพู
»บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ ช่วยท่านได้อย่างไร
เพ็ญพิชชา เข็มเงิน วลัยพร ร่มรื่น
บทความพิเศษ
»สะพานแขวน : กรณีสะพานแขวนข้ามแม่น�้าป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังถล่ม
ประดับ สว่างศรี
Science สไตลสนุก
»“ไข่สด – ไข่เก่า” รู้ได้อย่างไร??
พรทิพย์ เส้นสด
เกร็ดวิทย
»แนวทางการป้องกันภัยคุกคาม Smart phone ในยุคปัจจุบัน
ดลยา สุขปติ
DSS News
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ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับนี้ ได้นา� เรือ่ งราววิทยาศาสตร์
·Ñ¡·ÒÂ
มาเผยแพร่อย่างต่อเนือ่ งเช่นเคย มีเรือ่ งใหม่ทนี่ า่ สนใจและน่าติดตาม เช่น
เรื่องการให้บริการทดสอบสินค้าวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อออกใบรับรองสินค้า
การพัฒนายกระดับสินค้า OTOP ซึ่ง วศ. ได้จัดทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค
เรือ่ งราวสรรสาระทีไ่ ด้คดั สรรเรือ่ งเด่น อาทิ เรือ่ งการความเสีย่ งของสุขภาพต่อการบริโภค
ไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม และอีกหลายๆ เรื่อง บทความพิเศษ สะพานแขวน
: กรณีสะพานแขวนข้ามแม่น�้าป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังถล่ม ซึ่งน�าเสนอข้อมูล
ÇÈ.ÇÑ¹¹Õé
ในเชิงของโครงสร้างสะพานแขวนทางวิศวกรรม
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านข่าวสารความเคลื่อนไหวการให้
บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการจะได้น�าสาระ
เรื่องราวต่างมาเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้ติดตาม ในโอกาสต่อๆ ไป หรือมีเรื่องราวที่สนใจ
เป็นพิเศษให้คัดสรรมาเผยแพร่ สามารถที่จะแนะน�ามาได้ที่กองบรรณาธิการค่ะ
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นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

eople in Focus ฉบับนี้จะนําผูอานไดรูถึงบทบาทภารกิจที่สําคัญอีกดานหนึ่งของ
กรมวิทยาศาสตรบริการ เรื่องการบริการทดสอบสําหรับการออกใบรับรองสินคา
ดานวัสดุสัมผัสอาหาร (Certiﬁcate of Analysis : COA) โดยผานการใหสัมภาษณของ
ทานรองอธิบดีสุมาลี ทั่งพิทยกุล

¹Ø¡

นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ความส�าคัญของการบริการทดสอบส�าหรับการออก
ใบรับรองสินค้าด้านวัสดุสัมผัสอาหาร มีที่มาอย่างไรบ้าง
“วัสดุสมั ผัสอาหาร (Food Contact Materials) หมายถึง วัสดุทนี่ า� มา
ใช้บรรจุอาหารหรือตั้งใจน�ามาใช้สัมผัสอหาร หรือ วัสดุนั้นมีอาหารบรรจุอยู่
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้
บนโต๊ ะ อาหาร และสถานที่ เ ตรี ย มอาหาร ดั ง นั้ น ความปลอดภั ย ของ
วัสดุสมั ผัสอาหารจึงเป็นสิง่ ส�าคัญต่อคุณภาพของอาหาร โดยเฉพาะประเทศที่
พัฒนาแล้ว ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ให้ความส�าคัญกับ
สารปนเปือ้ นและสารตกค้างทีป่ นเปือ้ นอาหารอันเนือ่ งมาจากวัสดุสมั ผัสอาหาร
มีการออกมาตรการใหม่ๆ ที่เป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และ
เฝ้าระวังโดยเก็บสินค้าอาหารที่น�าเข้าเป็นระยะๆ ส่งผลให้สินค้าอาหารและ
วัสดุสมั ผัสอาหารของไทยถูกปฏิเสธทีป่ ลายทาง ส่งผลให้เกิดการเสียหายกับ
ผู้ส่งออกและมีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์และการขยายตลาดของประเทศ
ดังนั้นผู้ประกอบการสินค้าอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศไทย
จึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร จึงต้องการให้
กรมวิทยาศาสตร์บริการออกใบรับรองสินค้าด้านวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าอาหาร โดยประเทศไทย
มีมลู ค่าการส่งออกสินค้าอาหาร ซึง่ ต้องใช้ภาชนะบรรจุอาหารและมีการส่งออก
วัสดุสัมผัสอาหารในแต่ละปีมีมูลค่านับแสนล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง”

สัมภาษณ์พิเศษ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีความ
ตื่ น ตั ว ในการแก้ ไ ขปั ญ หาการส่ ง ออก
อย่างไรบ้าง
“ได้มีการหารือระหว่างภาคเอกชนและผู้น�าเข้า
ในต่ า งประเทศ พบว่ า มี ก ารเรี ย กร้ อ งให้ ผู ้ ส ่ ง ออก
ท�าการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าวัสดุสัมผัส
อาหารและมีใบรับรองสินค้าจากหน่วยงานที่เชื่อถือ
ได้ เ พื่ อ ยื่ น และด� า เนิ น การด้ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรต่ อ
ไป ซึ่ ง ในประเทศไทยกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารเป็ น
หน่วยงานราชการแห่งเดียวที่ได้รับการมอบหมายจาก
กระทรวงพาณิชย์ ในการออกใบรับรองสินค้าของวัสดุ
สัมผัสอาหารให้กับผู้ประกอบการส่งออก ตาม พรบ.
การส่ ง ออกหรื อ น� า เข้ า สิ น ค้ า ที่ ต ้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รอง
ถิ่นก�าเนิดสินค้า”
สิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ดบ้ า งที่ ก รม
วิทยาศาสตร์บริการให้บริการทดสอบ
“ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการ
ทดสอบความปลอดภั ย ของวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหารใน
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เซรามิก ไม้ โลหะและซิลิโคนแก่
ผู้ประกอบการในการส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศ
อาเซียนและประเทศต่างๆ ในตลาดโลกเช่นประเทศ
ตุ ร กี เปรู เม็ ก ซิ โ ก เนเธอร์ แ ลนด์ และอิ น โดนี เซี ย
นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับมติให้จัดตั้ง
ASEAN Reference Laboratory (ARL) ด้านวัสดุสมั ผัส
อาหาร (Food contact materials) ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร จากการประชุมครั้งที่ 11 ของ
คณะกรรมการที่ปรึก ษาด้านมาตรฐานและคุ ณ ภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าเซี ย นด้ า นอาหารส� า เร็ จ รู ป (ASEAN
Consultative Committee on Standard and
Quality, ACCSQ-PFPWG) ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2553 ส่งผลให้ใบรับรอง
สินค้าทีอ่ อกโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ
และยอมรับร่วมกันในระดับนานาชาติ”

ตัวอย่างสินค้าด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

วัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติก

วัสดุสัมผัสอาหารประเภทเซรามิก

วัสดุสัมผัสอาหารประเภทไม้

3

สัมภาษณ์พิเศษ
ตัวอย่างสินค้าด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

วัสดุสัมผัสอาหารประเภทซิลิโคน

ส� า หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ ส นใจส่ ง
สินค้าทดสอบเพื่อออกใบรับรองต้องท�า
อย่างไรบ้าง
“ติ ด ต่ อ ได้ โ ดยตรงที่ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ชั้ น 1 อาคารตั้ ว ลพานุ ก รม
ซอยโยธี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ จะมีเจ้าหน้าที่
นักวิทยาศาสตร์ให้คา� แนะน�า หรือจะดูรายละเอียดเบือ้ งต้น
ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.dss.go.th หรือสามารถ
โทรศัพท์สอบถามโดยตรงเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานภาชนะ
บรรจุอาหาร โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โทรศัพท์
0 2201 7275 โทรสาร 0 2201 7181 กลุม่ งานโลหะและ
ธาตุปริมาณน้อย โครงการเคมี โทรศัพท์ 0 2201 7348
โทรสาร 0 2201 7346 กลุ่มงานวัสดุ และผลิตภัณฑ์
เซรามิก โครงการเคมี โทรศัพท์ 0 2201 7303 โทรสาร
0 2201 7213”
ตัวอย่างใบรับรองสินค้า
ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

วัสดุสัมผัสอาหารประเภทโลหะอลูมิเนียม

วัสดุสัมผัสอาหารประเภทโลหะอลูมิเนียม
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สัมภาษณ์พิเศษ
ตัวอย่างสินค้าด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

วัสดุสัมผัสอาหารประเภทโลหะเหล็กกล้าไร้สนิม

ตัวอย่างเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทดสอบ

เครื่อง Gas Chromatograph – Mass Spectrometer

เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer
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โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พจมาน ท่าจีน*
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ครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ( ONE TAMBON ONE
PRODUCT : OTOP ) เปนหนึง่ ในนโยบายสําคัญเรงดวน
ของรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันตามยุทธศาสตรประเทศ โดยมีเปาหมาย
มุง เนนใหแตละชุมชนไดนาํ ภูมป
ิ ญ
 ญาทองถิน
่ มาใชในการ
พัฒนาสินคา โดยภาครัฐ พรอมทีจ่ ะเขาชวยเหลือในดาน
ความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยง
สินคาจากชุมชน สูต ลาดทัง้ ในและตางประเทศ ดวยระบบ
รานคาเครือขาย และอินเตอรเน็ต และเพือ่ สงเสริมสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาทองถิน
่ สรางชุมชนทีเ่ ขมแข็ง พึง่ ตนเองได ให
ประชาชนมีสว นรวมในการสรางงาน สรางรายได ดวยการนําทรัพยากร ภูมป
ิ ญ
 ญาในทองถิน
่
มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมีมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการ
ของตลาดทั้งใน และตางประเทศ สอดคลองกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตทองถิ่น

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ
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ในปี 2558 การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ มี
เป้าหมายในการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจเป็น “ตลาดและฐาน
การผลิตเดียว” โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี รวมถึง
การเคลือ่ นย้ายเงินทุนทีเ่ สรีมากขึน้ ผูป้ ระกอบการไทยไม่วา่
จะเป็นผูป้ ระกอบการทีท่ า� ธุรกิจส่งออก น�าเข้า รวมถึงผูท้ ที่ า�
ธุรกิจภายในประเทศ ทัง้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
และผู ้ ป ระกอบการระดับชุมชนที่ผลิตสินค้า OTOP มี
โอกาสที่จะขยายก�าลังการค้า โดยเฉพาะสินค้า OTOP ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมทีเ่ กิดจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ถ้า
หากพัฒนาให้มมี าตรฐานและได้รบั ความเชือ่ ถือจากผูบ้ ริโภค
จะเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่จะขาย
สินค้าได้ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นการเพิ่ม
โอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ของประเทศ
อีกด้วย แต่ในการส่งเสริมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานนั้น ต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสีย
ค่าใช้จา่ ยในการทดสอบ ประกอบกับห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบเพือ่ รับรองคุณภาพสินค้า OTOP ยังมีไม่แพร่หลาย โดยเฉพาะ
ในส่วนภูมิภาค จึงท�าให้ผู้ประกอบการไม่สนใจในเรื่องคุณภาพ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการรับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเพือ่ ความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ที่จะน�าไปสู่การสร้างขีดความสามารถกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและขยายศักยภาพทางการค้า และพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงมีแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบขึน้ 4 ภูมภิ าค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561 เพื่อรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้ประกอบการ และยังเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าของสินค้า OTOP จนเป็นแหล่งสร้างรายได้และความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

7

วศ.วันนี้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน ระดม
ความคิดเห็นในการจัดท�าแผนปฏิบตั กิ ารส�าหรับความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคในการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน จ�านวน 18 ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ทั้งหมด 5 ประเภท
คือ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ของใช้/ของประดับ ของตกแต่ง ผ้าเครื่องตกแต่ง อาทิเช่น ผ้าไทย เสื่อกก
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ปลาส้ม แหนม ผลไม้ดอง มะพร้าวแก้ว สบู่ แชมพู
แนวทางการด�าเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในพื้นที่เพื่อการพัฒนาสินค้า OTOP โดยการประสานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
ผู้ประกอบการ ในการรับฟังปัญหา และสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและองค์ความความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค
2. ลงพืน้ ทีป่ ระเมินศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบในภูมภิ าค เพือ่ ก�าหนดการแผนงานพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ าร
เครือข่ายในภูมิภาค
3. ส�ารวจปัญหา ความพร้อม และความต้องการยกระดับสินค้าของผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค ส�าหรับสินค้า
OTOP 4 ประเภท คือ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก และ สมุนไพร
ที่ไม่ใช่อาหาร
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4. ลงพื้นที่ให้การอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายในภูมิภาค
5. ลงพื้นที่แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน อย.
และ มผช.

6. ผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอการรับรองการมาตรฐานสินค้า OTOP
ประโยชน์จากโครงการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการด�าเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP โดยใช้
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ หวังอย่างยิ่งว่า สินค้า OTOP จะได้รับการรับรองคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผู้ประกอบการสามารถน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการลดต้นทุนและลดการสูญเสียในขบวนการผลิต
รวมถึงป้องกันการตีกลับของสินค้า และประชาชนโดยภาพรวมจะปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า OTOP
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มารู้จักกรดซัลฟิวริกกันเถอะ

ก

เขมชิต ธนากิจชาญเจริญ*

รดซัลฟิวริก (Sulfuric acid) หรือกรดก�ามะถัน เป็นชือ่ ทางเคมีทรี่ จู้ กั กันดี
นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก เช่น hydrogen sulfate, oil of
virtriol, virtriol brown oil, dipping acid สูตรโมเลกุล คือ H2SO4 น�้าหนัก
โมเลกุล 98.08 ลักษณะทั่วไปจะเป็นของเหลวใสคล้ายน�้ามัน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
มีความหนืด จัดเป็นกรดแร่อย่างแรง ละลายในน�า้ ได้ดี กรดซัลฟิวริกเป็นเคมีภณ
ั ฑ์
พื้นฐานส�าคัญที่มีการน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ เช่น ใช้ในการผลิตปุ๋ย
เคมีภัณฑ์ปิโตรเลียม การผลิตแร่ การสังเคราะห์สารเคมี และใช้ในการบ�าบัดน�้าเสีย
เป็นต้น การผลิตกรดซัลฟิวริกถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ปลายทางของธาตุก�ามะถัน ปริมาณการใช้กรดซัลฟิวริกเป็นดัชนี
ชี้วัดในการบอกถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในประเทศอย่างหนึ่งนอกเหนือจากตัวชี้วัดด้านการใช้พลังงาน ส�าหรับ
อุตสาหกรรมกรดซัลฟิวริกภายในประเทศไทยมีโรงงานผูผ้ ลิตหลายราย กรดนีม้ ขี ายในรูปของสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น
หรือกรดซัลฟิวริกที่มีซัลเฟอร์ไตรออกไซด์อิสระละลายอยู่ เรียกว่า โอเลียม (oleum) โดยควรมีคุณภาพเป็นไปตาม มอก.
41-2554 : กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมส�าหรับอุตสาหกรรม แม้วา่ ในกระบวนการผลิตจะสามารถผลิตกรดซัลฟิวริกให้
มีความเข้มข้นได้ใกล้เคียงร้อยละ 100 แต่จะมีการสูญเสียซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ทจี่ ดุ เดือดท�าให้กรดซัลฟิวริกทีไ่ ด้เหลือความ
เข้มข้นประมาณร้อยละ 98.3 ซึง่ จะมีเสถียรภาพในการเก็บรักษา กรดซัลฟิวริกทีค่ วามเข้มข้นนีจ้ ะเรียกว่า กรดซัลฟิวริกเข้มข้น
นอกจากนี้ยังมีการแบ่งชนิดตามปริมาณเนื้อกรดดังนี้
Mass fraction
29 – 32%
62 – 70%
78 – 80%
98%

Density (kg/L)
1.25 – 1.28
1.52 – 1.60
1.70 – 1.73
1.83

Concentration (mol/L)
4.2 – 5
9.6 – 11.5
13.5 – 14
~18

Common name
Batter acid
Chamber acid หรือ fertilizer acid
Tower acid หรือ Glover acid
Concentration sulfuric acid

สมบัติทางกายภาพ
จุดหลอมเหลว เท่ากับ 10.4ºC ทีค่ วามดัน 1 บรรยากาศ ความดันไอ เท่ากับ 0.001 mmHg ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20ºC จุดเดือด
เท่ากับ 337 ºC ที่ความดัน 1 บรรยากาศ แรงตึงผิว เท่ากับ 54.53 dynes/cm ความถ่วงจ�าเพาะ เท่ากับ 1.836 ที่อุณหภูมิ
20ºC ความหนืด เท่ากับ 26.7 cP ที่อุณหภูมิ 20 ºC ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์ (อากาศ = 1) เท่ากับ 3.4 ค่าสัมประสิทธิ์
การแพร่กระจายในน�้า เท่ากับ 1.97 x 10-5 cm2/sec
กรดซัลฟิวริกจัดเป็นกรดที่มีขั้วมาก มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกประมาณ 100 มีค่าการน�าไฟฟ้าสูง เนื่องจากมันสามารถ
แตกตัวให้โปรตอนภายในโมเลกุลแก่ตัวมันเองได้ เรียกขบวนการนี้ว่า auto protolysis ดังปฏิกิริยา
2H2SO4
H3SO4+ + HSO4* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ โครงการเคมี
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สมบัติทางเคมี
กรดซัลฟิวริกเป็นกรดไดโปรติกมีสมบัติเป็นกรดแก่ สามารถดูดความชื้น เป็นสารออกซิไดซ์ เสถียรต่อความร้อน
ปฏิกิริยากับน�้ำ
การท�ำปฏิกริ ยิ ากับน�ำ้ ของกรดซัลฟิวริกเป็นปฏิกริ ยิ าคายความร้อน ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ จะรุนแรงโดยกรดซัลฟิวริกเข้มข้น
จะมีคุณสมบัติในการขจัดโมเลกุลน�้ำออกจากโมเลกุลของสารประกอบอื่น เช่น ปฏิกิริยาระหว่างกรดซัลฟิวริกกับน�้ำตาล
กรดซัลฟิวริกกับคาร์โบไฮเดรต จะท�ำให้ได้ธาตุคาร์บอน ไอน�้ำ และเกิดความร้อนขึ้น ดังปฏิกิริยา
C12H22O11(white sugar) + H2SO4
12C (black graphite foam) + 11H2O(steam)
(C6H10O5)n + H2SO4
6nC + 5nH2O
ปฏิกิริยากับโลหะ
กรดซัลฟิวริกเจือจางจะท�ำปฏิกิริยารุนแรงกับโลหะต่างๆให้ก๊าซไฮโดรเจน และเกลือโลหะซัลเฟต เช่น Fe ,Al, Zn,
Mn, Mg, Ni เป็นต้น
Fe(s) + H2SO4(aq)
H2(g) + FeSO4(aq)
ปฏิกิริยากับอโลหะ
กรดซัลฟิวริกเข้มข้นที่ร้อนจะสามารถออกซิไดซ์ธาตุที่ไม่ใช่โลหะได้ เช่น คาร์บอน ซัลเฟอร์ ดังปฏิกิริยา
C + 2H2SO4
CO2 + 2SO2 + 2H2O
S + 2H2SO4
3 SO2 + 2H2O
กระบวนการผลิตกรดซัลฟิวริกในอุตสาหกรรม
การผลิตกรดซัลฟิวริกในอุตสาหกรรมปัจจุบันจะใช้กรรมวิธีแบบ contact process ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การผลิตก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยการเผาซัลเฟอร์กบั ออกซิเจนทีม่ ากเกินพอเพือ่ เปลีย่ นเป็นก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
		
S(s) + heat
S(l)
			
combustion
S(l) + O2(g) + heat
SO2(g)
ขั้นที่ 2 การออกซิไดซ์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อเปลี่ยนเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ โดยใช้วาเนเดียมเพนตะออกไซด์
(V2O5) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
2SO2(g) + O2(g)
2SO3(g)		
∆H = -196 kJ.molo-1
ขั้นที่ 3 การดูดกลืนซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ โดยซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ท�ำปฏิกิริยากับน�้ำให้กรดซัลฟิวริกดังสมการ
H2O(l) + SO3(g)
H2SO4(l) ∆H = -115 kJ.molo-1
ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนท�ำให้กรดซัลฟิวริกกลายเป็นไออยู่ในรูปของหมอก ซึ่งน�ำไปใช้งานได้ยากและ
ใช้เวลานานในการท�ำให้กลับเป็นของเหลว จึงไม่นิยมผลิตกรดซัลฟิวริกโดยการใช้น�้ำท�ำปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ไตรออกไซด์
โดยตรง แต่จะใช้กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 98% เป็นตัวดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ เรียกว่า โอเลียม
หรือ fuming sulfuric acid (H2S2O7) โดยความเข้มข้นของโอเลียมจะถูกอธิบายในรูปของซัลเฟอร์ไตรออกไซด์อิสระที่
ละลายอยู่ในกรดซัลฟิวริก เรียกว่า เปอร์เซ็นต์โอเลียม
H2SO4(l) + SO3(g)
H2S2O7(l)
เมื่อน�ำโอเลียมไปเติมน�้ำจะให้กรดซัลฟิวริกดังสมการ
H2S2O7(l) + H2O(l)
H2SO4(l) + SO3(g)
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สรรสาระ
ประโยชน์ของกรดซัลฟิวริก
1. ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมี			
2. ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
3. ใช้เป็นตัวปรับสภาพค่าพีเอช ในกระบวนการผลิต 4. ใช้เป็นตัวสกัดแร่
5. ใช้เป็นตัวท�ำความสะอาดชิ้นงาน			
6. ใช้เป็นสารอิเล็กโตรไลต์
อุตสาหกรรมเคมีที่มีการน�ำกรดซัลฟิวริกไปใช้
1. อุตสาหกรรมการผลิตคาโปแลคตัม
คาโปแลคตัม มีสตู รทางเคมี C6H10NO เป็นวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิต Nylon-6 ซึง่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในอุสาหกรรมการผลิต
สิง่ ทอ อุปกรณ์การประมง และพลาสติกในชิน้ ส่วนยานยนต์ กระบวนการผลิตคาโปแลคตัมเป็นกระบวนการโพลีเมอไรเซชัน
เชิงซ้อน โดยมีวตั ถุดบิ หลัก คือ แอมโมเนีย กรดซัลฟิวริกหรือโอเลียม ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไซโคลเฮกเซน โดยกรดซัลฟิวริก
หรือโอเลียม ไฮดรอกซิลเอมีน และไซโคลเฮกซาโนน ท�ำปฏิกริ ยิ ากันได้คาโปแลคตัมและแอมโมเนียมซัลเฟต ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์รว่ ม
ที่จะน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย
2. อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยวิสโคเรยอน
การผลิตเส้นใยวิสโคเรยอนประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมวิสโคส โดยน�ำเยื่อเซลลูโลสซึ่งอยู่
ในรูปเยื่อกระดาษ มาเติมโซดาไฟเพื่อท�ำให้เป็นเยื่อด่าง น�ำเยื่อด่างมาปรับสภาพให้เหมาะสมแล้ว จึงน�ำมาท�ำปฏิกิริยา
กับสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ เพื่อเปลี่ยนเยื่อด่างให้เป็นเซลลูโลสแซนเทต ละลายด้วยด้วยโซดาไฟจะได้สารละลายที่เรียกว่า
วิสโคส ซึ่งจะน�ำไปใช้ในขั้นตอนการฉีดเส้นใย โดยจะท�ำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกได้เป็นเส้นใยเซลลูโลส โซเดียมซัลเฟต
และคาร์บอนไดซัลไฟด์
3. อุตสาหกรรมการผลิตสารส้มชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต
การผลิตอะลูมเิ นียมซัลเฟตซึง่ เป็นสารส้มชนิดหนึง่ ทีน่ ยิ มใช้เป็นสารตกตะกอนในการผลิตน�ำ้ ประปาและในระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย โดยผลิตจากปฏิกิริยาระหว่างอะลูมินา (Al2O3) และกรดซัลฟิวริก ได้เป็นอะลูมิเนียมซัลเฟต ดังสมการ
			 Al2O3 + 3H2SO4 + xH2O
Al2(SO4)3 + (x+3)H2O
4. อุตสาหกรรมการผลิตผงชูรส
ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตผลิตจากแป้งมันส�ำปะหลังหรือกากน�้ำตาลโดยใช้เอนไซม์อะไมเลสและ
อะไมโลกลูโคซิเดส ท�ำการย่อยให้เป็นน�ำ้ ตาลกลูโคสทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60ºC น�ำไปผ่านกระบวนการหมัก โดยเติมเชือ้ จุลนิ ทรียล์ งใน
สารละลายน�้ำตาลกลูโคสและเติมแอมโมเนียเพื่อใช้เป็นแหล่งไนโตรเจนของจุลินทรีย์ เพื่อเปลี่ยนน�้ำตาลกลูโคสเป็นกรด
กลูตามิก หลังจากกระบวนการหมักเสร็จสิน้ จะได้สารละลายกรดกลูตามิก จากนัน้ ท�ำการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยกรด
ซัลฟิวริกเพือ่ ตกผลึกเป็นกรดกลูตามิกและปรับสภาพกรดกลูตามิกให้เป็นกลางโดยการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพือ่ เปลีย่ น
กรดกลูตามิกให้กลายเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตในสภาวะที่เป็นกลาง จากนั้นน�ำไปผ่านกระบวนการก�ำจัดสีและสิง่ เจือปน
โดยการผ่านสารละลายไปในถังถ่านกัมมันต์และตกผลึกเป็นผลึกโมโนโซเดียม กลูตาเมตบริสุทธิ์
5. อุตสาหกรรมการผลิตกรดซิตริก
กรดซิตริกหรือกรดมะนาวจะอยู่ในรูปผลึกโมโนไฮเดรต เป็นผลึกใส ไม่มีกลิ่น มีรสเปรี้ยว การผลิตจะใช้
มันส�ำปะหลังทีบ่ ดละเอียดและตากแห้งมาเติมเอนไซม์อะไมเลสเพือ่ เปลีย่ นแป้งให้เป็นน�ำ้ ตาล แล้วน�ำไปผ่านกระบวนการหมัก
โดยเชื้อรา Aspergillus niger เพื่อเปลี่ยนน�้ำตาลให้กลายเป็นกรดซิตริก น�ำไปผ่านกระบวนการกรองและท�ำให้เป็น
กลางโดยเติมแคลเซียมออกไซด์เพือ่ เปลีย่ นกรดซิตริกให้อยูใ่ นรูปแคลเซียมซิเตรท น�ำไปกรองเพือ่ แยกเอากากออกและเข้าสู่
กระบวนการแยกสลายกรด โดยเติมผงถ่านและกรดซัลฟิวริกเพื่อเปลี่ยนแคลเซียมซิเตรทให้กลับมาอยู่ในรูปกรดซิตริก
เหมือนเดิม น�ำกรดซิตริกที่ได้ไปกรองเพื่อแยกแคลเซียมซัลเฟตหรือยิปซั่มออก น�ำไปผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน
เพื่อก�ำจัดไอออนส่วนเกินออกไป จากนั้นน�ำไประเหยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นและตกผลึก กรดซิตริกที่ได้น�ำไปเข้าเครื่อง
หมุนเหวี่ยงเพื่อท�ำการปั่นแยกเม็ดและน�ำไปอบไล่ความชื้น
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ความเป็นพิษต่อร่างกายของกรดซัลฟิวริก
1. หากผิวหนังสัมผัสโดยตรง ท�ำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง ผิวหนังไหม้ ปวดแสบปวดร้อน และเกิดแผลพุพอง
2. ดวงตา การสัมผัสโดยตรงกับของเหลว ไอ หรือหมอกควันของกรดซัลฟิวริก จะท�ำให้ดวงตาระคายเคือง พร่ามัว
ตาแดง น�้ำตาไหล กระจกตาเสียหาย และกรอกตาไปมาไม่ได้ ถ้าหากโดนดวงตามากๆ อาจท�ำให้เกิดการไหม้อย่างสาหัส
จนถึงตาบอดได้
3. การสูดดม เอาไอหรือหมอกควันของกรดซัลฟิวริกซึง่ มีฤทธิก์ ดั กร่อนสูงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนือ้ เยือ่ ทีเ่ ป็น
เมือก เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงของโพรงจมูก ล�ำคอ และระบบทางเดินหายใจ ท�ำให้เกิดอาการน�้ำท่วมปอด หายใจ
ติดขัด ถี่รัว และอาจท�ำให้เสียชีวิตได้
4. การกินเข้าไปจะท�ำให้เกิดการไหม้ของล�ำคอ หลอดอาหารและกระเพาะอาหาร เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน การ
ไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว หายใจติดขัด ปัสสาวะน้อย เกิดอาการช็อคและเสียชีวิตได้
จากการทีก่ รดซัลฟิวริกถูกน�ำไปใช้ในหลายๆ อุตสาหกรรม จึงจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพของกรดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก.41-2554 : กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอลเลียมส�ำหรับอุตสาหกรรม เพือ่ ให้อตุ สาหกรรม
ปลายน�ำ้ ได้ใช้วตั ถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพท�ำให้สนิ ค้าทีผ่ ลิตได้มคี ณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ โดยกลุม่ เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเคมี
โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นห้องปฏิบัติการที่ท�ำหน้าที่ทดสอบกรดซัลฟิวริกตาม มอก. 41-2554 ผู้ผลิต
ที่ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ก�ำหนดตาม มอก. สามารถใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมาย มอก. นอกจากนี้
ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพของเคมีภัณฑ์ หากสนใจติดต่อกลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 0 2201 7227-8 โทรสาร 0 2201 7229
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เรื่องเล่าคนเข้าครัว :
ภาชนะอะลูมิเนียมในบ้านเรา

ดวงกมล เชาวนศรีหมุด* วรรณภา ตันยืนยงค* จิตวิไล เวฬุวนารักษ**

ส

วัสดีคะ ทานผูอ า น กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ไดมกี ารตกลงรวมมือกันกับสํานักงาน
คณะกรรมการคุม ครองผูบ
 ริโภค (สคบ.) ในการทดสอบสินคาไมปลอดภัยอยางตอเนือ่ ง
มาหลายปแลว สําหรับป พ.ศ. 2556 นี้ ภาชนะประเภทอะลูมิเนียม คือหนึ่งในสินคาที่ได
รับการตรวจสอบวามีคุณภาพเหมาะสมสําหรับใชกับอาหารไดหรือไม ดังนั้นระหวางเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ 2556 โครงการเคมี วศ. และศูนยเฝาระวังและพิสจู นสน
ิ คาไมปลอดภัย
สคบ. ไดรวมกันเก็บตัวอยางภาชนะอะลูมิเนียม จากจังหวัดตาง ๆ เชน กรุงเทพฯ เชียงราย
นครพนม จํานวน 21 ตัวอยาง ประกอบดวย หมอ กระทะ ถาดใสอาหาร ถวย ชามนึ่ง และ
ทีค่ น
ั้ นํา้ ผลไม โดยการทดสอบแบงออกเปน 2 สวน คือ การหาองคประกอบทางเคมี และการ
ทดสอบการละลายของโลหะหนักจากภาชนะตัวอยาง ที่สภาวะตาง ๆ
ส�าหรับองค์ประกอบทางเคมี เราใช้เกณฑ์กา� หนดตาม
มาตรฐาน EN 602 : 2004 Aluminium and aluminium
alloys – wrought products – chemical composition
of semi-finished products used for the fabrication
of articles for use in contact with foodstuff โดยแบ่ง
ประเภทของผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมเป็น อะลูมิเนียม และ
อะลูมิเนียมโลหะผสม มาตรฐานนี้นอกจากควบคุมปริมาณ
ของอะลูมิเนียมในผลิตภัณฑ์แล้วยังควบคุมปริมาณโลหะ
ตัวอืน่ ๆ อีก 15 ชนิด ได้แก่ ซิลคิ อน เหล็ก ทองแดง แมงกานีส
สังกะสี แมกนีเซียม ตะกั่ว นิกเกิล บิสมัท โครเมียม ดีบุก
ไทเทเนียม วาเนเดียม โบรอน และเบริลเลียม ซึ่งปริมาณ
ของโลหะควบคุ ม เหล่ า นี้ แ ตกต่ า งกั น ตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ส�าหรับตัวอย่างที่สุ่มมาในครั้งนี้ แบ่งเป็นภาชนะ
ประเภทอะลูมเิ นียม 12 ตัวอย่าง และอะลูมเิ นียมโลหะผสม
9 ตัวอย่าง โดยจ�านวนตัวอย่างที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์
แสดงดังตารางที่ 1 โดยตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ หม้อ
3 ตัวอย่าง กระทะ 2 ตัวอย่าง ถาดอาหาร ชาม ชามนึ่ง และ
ที่คั้นน�้าผลไม้ ชนิดละ 1 ตัวอย่าง
*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ โครงการเคมี
**นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการเคมี

14

ตารางที่ 1 จ�านวนตัวอย่างแยกตามประเภทที่ผ่าน
เกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ก�าหนดองค์ประกอบทางเคมี
ประเภทภาชนะ
อะลูมิเนียม
อะลูมิเนียมโลหะผสม

จ�านวนตัวอย่าง
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
11
1
1
8

ท่านจะสังเกตได้ว่าตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก�าหนด
องค์ประกอบทางเคมี เกือบทั้งหมดเป็นตัวอย่างประเภท
อะลูมิเนียมโลหะผสม โดยพบว่า ปริมาณของตะกั่ว สังกะสี
และทองแดง สูงเกินเกณฑ์ก�าหนด
(เกณฑ์ก�าหนดของตะกั่ว สังกะสีและทองแดงของ
ภาชนะประเภทอะลูมิเนียม ไม่เกิน ร้อยละ 0.1 0.1 และ
0.2 และ ภาชนะอะลูมิเนียมโลหะผสม ไม่เกิน ร้อยละ 0.05
0.25 และ 0.6 ตามล�าดับ)
ถ้ า น� า ภาชนะอะลู มิ เ นี ย มไปใช้ ใ นการปรุ ง อาหาร
ประเภทกรดหรือใส่อาหารร้อน จะมีโลหะจากภาชนะหลุด

สรรสาระ
ออกมาปนกับอาหารหรือไม่ เราจึงท�าการทดลองต่อในส่วน
ที่ 2 โดยการน�าสารละลายกรดอะซิติกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ
มาต้มเดือดในภาชนะ นาน 2 ชัว่ โมง โดยต้มซ�า้ 4 ครัง้ การต้ม
3 ครัง้ แรก ใช้สารละลายกรดอะซิตกิ ทีค่ วามเข้มข้น ร้อยละ
0.02 ซึ่ ง สารละลายนี้ มี ค ่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง
ประมาณ 3.5 – 3.7 ใกล้เคียงกับค่าความเป็น
กรด – ด่าง ของน�า้ ต้มย�ารสจัดจ้าน หรือน�า้ มะขาม
และต้มครั้งที่ 4 ใช้สารละลายกรดอะซิติกที่ความ
เข้มข้น ร้อยละ 4 ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ
2.4 เป็นสภาวะที่รุนแรงกว่าการต้ม 3 ครั้งแรก โดยอ้างอิง
วิธีทดสอบตาม มอก. 2440 – 2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้
สนิม : ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
การทดลองส่วนที่ 2 นี้ใช้ตัวอย่างภาชนะอะลูมิเนียม
ที่ใช้ปรุงอาหารหรือใส่อาหารร้อนได้ มาทดสอบ จ�านวน
18 ตัวอย่าง ซึง่ เป็นตัวอย่างทีม่ อี งค์ประกอบทางเคมีผา่ นและ
ไม่ผ่านเกณฑ์ ผลการทดสอบตรวจพบ อะลูมิเนียม ตะกั่ว
เหล็ก และสังกะสี ละลายออกมาในสารละลายด้วย ขอเริม่ ต้น
ที่อะลูมิเนียมก่อนค่ะ โดยพบอะลูมิเนียมละลายออกจาก
มาจากภาชนะทุกตัวอย่างในการต้มทุกครั้ง โดยการต้ม
ครัง้ แรกปริมาณอะลูมเิ นียมทีต่ รวจพบอยูใ่ นช่วง 2 – 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และมีปริมาณลดลงในการต้มครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
ส�าหรับการต้มครั้งที่ 4 พบปริมาณอะลูมิเนียมมากขึ้นโดย
ปริมาณสูงสุดที่ตรวจพบเท่ากับ 142 มิลลิกรัมต่อลิตร พบ
ตะกั่วละลายออกมาจากบางตัวอย่าง โดยปริมาณสูงสุดที่
พบเท่ากับ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการต้มครั้งแรก ส�าหรับ
เหล็ก และสังกะสีตรวจพบได้ในบางตัวอย่าง ซึ่งปริมาณ
สูงสุดพบในการต้มครั้งที่ 4 เท่ากับ 56 และ 14 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามล�าดับ

หากเรากิ น
อ า ห า ร ที่ มี โ ล ห ะ
ป น เ ป ื ้ อ น จ ะ เ กิ ด
อันตรายไหม ส�าหรับ
อะลูมิเนียมโครงการความ
ร่วมมือ The Joint FAO/WHO
Expert Committee on Food Additives (JECFA) ก�าหนด
ค่า Provisional Tolerable Weekly Intake (PTWI) หรือ
ปริมาณที่บริโภคได้ภายใน 1 สัปดาห์โดยไม่เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน�า้ หนักตัว ขณะเดียวกัน
เหล็กก�าหนดค่า Provisional maximum tolerable daily
intake (PMTDI) หรือปริมาณสูงสุดที่แนะน�าให้บริโภคได้
ต่อวัน เท่ากับ 0.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน�้าหนักตัว
สมมุติว่าถ้าคุณมีน�้าหนักตัวเท่ากับ 60 กิโลกรัม ใน
1 สัปดาห์ คุณสามารถบริโภคอะลูมเิ นียมได้ 60 มิลลิกรัมโดย
ไม่เกิดอันตราย และใน 1 วัน คุณสามารถบริโภคเหล็กได้สงู สุด
48 มิลลิกรัม ถ้าคุณรับประทานน�า้ มะขามทีเ่ คีย่ วในภาชนะนี้
ไป 1 ลิตร คุณจะได้รับอะลูมิเนียมและเหล็กที่ละลายจาก
ภาชนะเท่ากับ 5 และ 4.5 มิลลิกรัม (จากผลการทดสอบพบ
ว่าปริมาณอะลูมเิ นียมและเหล็กทีล่ ะลายออกมาจากภาชนะ
เมื่อต้มในสภาวะ 3 ครั้งแรก เท่ากับ 5 และ 4.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามล�าดับ) ปริมาณของโลหะทั้งสองธาตุที่ละลาย
ออกมาน้อยกว่าค่า PTWI และค่า PMTDI แต่ถ้าต้มอาหาร
มีค่าความเป็นกรดสูงมาก ๆ เช่น การต้มในครั้งที่ 4 คุณจะ
ได้รับอะลูมิเนียมและเหล็กเท่ากับ 142 และ 56 มิลลิกรัม
(ปริมาณสูงสุดของอะลูมิเนียมและเหล็ก เท่ากับ 142 และ
56 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�าดับ) ซึ่งมากเกินกว่าค่าก�าหนด
ส�าหรับตะกั่วและสังกะสี ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่องมาตรฐานอาหาร
ที่มีสารปนเปื้อน ก�าหนดให้ตะกั่วและสังกะสี มีปริมาณได้
ไม่เกิน 1 และ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ซึ่งปริมาณ
สูงสุดของตะกั่วและสังกะสีที่ตรวจพบ เท่ากับ 0.3 และ 14
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�าดับ ดังนั้นปริมาณของโลหะทั้งสอง
ที่ละลายออกมาจากภาชนะจึงไม่เกินเกณฑ์ก�าหนดนี้
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มีข้อสงสัยเรื่องอะลูมิเนียมกับโรคอัลไซเมอร์ ก่อนอื่น
ขอเล่าเรื่องการเกิดโรคอัลไซเมอร์ก่อนเล็กน้อย อัลไซเมอร์
เป็นโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติในสมอง ทีเ่ กิดจากโปรตีนใน
สมองชือ่ ว่า โปรตีนต้นก�าเนิดแอมีลอยด์ (Amyloid precursor protein; APP) ถูกท�าลายกลายเป็นเส้นใยเล็ก เรียกว่า
แอมีลอยด์ บีต้า ( Amyloid Beta) ซึ่งจับตัวกันเป็นก้อน
ตกตะกอนอยู่นอกเส้นประสาท เรียกว่า ซีไนล์ พลาก (senile plaques) และเกิดจากความผิดปกติของโปรตีนเทา
(Tau protein) ที่เกิดเป็นเส้นใยประสาทที่พันกัน เรียกว่า
นิวโรไฟบริลลารี แทงเกิล (Neurofibrillary tangles) ทัง้ สอง
สาเหตุนี้ ท�าลายระบบการขนส่งสารในเซลล์ประสาท ท�าให้
เซลล์สมองท�างานได้นอ้ ยลง เมือ่ ปริมาณเซลล์ในสมองลดลง
สารสือ่ ประสาททีเ่ รียกว่า อะเซติลโคลีน ( acetylcholine) ก็
จะลดลงด้วย สารสือ่ ประสาทนีจ้ ะเป็นตัวเชือ่ มโยงค�าสัง่ ต่างๆ
ของเซลล์สมองที่ควบคุมด้านความจ�า และการเรียนรู้ ความ
คิดอ่านและพฤติกรรมต่างๆ เมื่อสาร acetylcholine ลดลง
จึงท�าให้เกิดอาการต่างๆของโรคอัลไซเมอร์
องค์การอนามัยโลก และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ ได้สรุปว่า ไม่มีห ลัก ฐานใดสนับ สนุ นว่ า
อะลูมิเนียมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดหรือเร่งให้เกิดโรค
อัลไซเมอร์ และจากการศึกษาของ Akiyama และคณะได้
ท�าการศึกษาผลของอะลูมิเนียม กับสังกะสีที่มีต่อการเกิด
โรคอัลไซเมอร์ในหนู จากการทดลองดังกล่าวพบว่า การ
บริโภคอะลูมิเนียมและสังกะสีในระยะยาวไม่มีผลต่อการ
เกิดโรคอัลไซเมอร์
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จากผลการทดลองที่กล่าวมาพบว่าตัวอย่างภาชนะ
อะลูมิเนียมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก�าหนดองค์ประกอบทางเคมี มี
ประมาณ ร้อยละ 40 ซึง่ เกือบทัง้ หมดเป็นภาชนะอะลูมเิ นียม
โลหะผสม และพบว่าบางตัวอย่างทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์กา� หนดเรือ่ ง
องค์ประกอบทางเคมี เมือ่ น�ามาทดสอบการละลายของโลหะ
พบอะลูมิเนียม ตะกั่ว เหล็กและสังกะสีในการต้มทุกครั้ง
และมีปริมาณสูงกว่าตัวอย่างอื่น ๆ ดังนั้นในการปรุงอาหาร
ประเภทกรด การใช้ภาชนะอะลูมิเนียมน่าจะปลอดภัยจาก
โลหะปนเปื้อนมากกว่าการใช้ภาชนะอะลูมิเนียมโลหะผสม
อย่างไรก็ตามการปนเปื้อนของโลหะจากภาชนะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอืน่ ด้วย เช่น ประเภทอาหารทีป่ รุง ระยะเวลา อุณหภูมิ
ทีใ่ ช้ ส�าหรับข้อสังเกตในการเลือกซือ้ ระหว่างภาชนะประเภท
อะลูมิเนียม และอะลูมิเนียมโลหะผสมคือ อะลูมิเนียมโลหะ
ผสมผิวไม่ค่อยเรียบอาจมีรูพรุนไม่เรียบ มีความเป็นมันวาว
น้อยกว่า และมีสีเข้มกว่า
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ความเสี่ยงของสุขภาพ
ต่อการบริโภคกรดไขมันทรานส์
ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม
ปฏิญญา จิยิพงศ*

ค

รีมเทียม (Nondairy creamer) เปนผลิตภัณฑที่ไดจาก
ไขมันไมอิ่มตัว ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
208 เรื่อง ครีม ระบุไววาครีมเทียม คือ ครีมที่มีมันเนยผสมอยู
นอยกวารอยละ 30 ของไขมันทัง้ หมด สวนประกอบทีส่ าํ คัญของ
ครีมเทียมคือ ไขมัน โปรตีน คารโบไฮเดรต และอิมัลซิไฟเออร เนื่องจากเมื่อเติมครีมเทียม
ในกาแฟทําใหกาแฟมีสีขาวขึ้นจึงอาจเรียกวา คอฟฟไวเทเนอร (coffee whitener) ครีมเทียม
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ ครีมเทียมชนิดเหลว ครีมเทียมชนิดเหลวแชแข็ง และครีมเทียม
ชนิดผง ครีมเทียมชนิดผงเปนผลิตภัณฑครีมเทียมที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากที่สุด
เพราะเปนผลิตภัณฑที่ใชสะดวก เก็บรักษาไดงาย สามารถเก็บที่อุณหภูมิหองได บริษัท
เนสเลยเปนผูผลิตรายแรกที่ผลิตครีมเทียมชนิดผงออกสูตลาดในป ค.ศ. 1961
ครีมเทียมเป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ผสมในเครือ่ งดืม่ ประเภทชา กาแฟ และนิยมผสมในเครือ่ งดืม่ ประเภท
อื่นๆ เพื่อเพิ่มความข้นมันให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องดื่มอาหารเช้าธัญชาติ เครื่องดื่มชากาแฟส�าเร็จรูป
ต่างๆที่ต้องการเพิ่มความข้นมัน ท�าให้มีการใช้ครีมเทียมเป็นส่วนประกอบในหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้น
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมักบริโภคเป็นประจ�าทุกวัน อย่างไรก็ตามครีมเทียมเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่
ผู้บริโภคต้องตระหนักเรื่องกรดไขมันทรานส์ (trans-fatty acid) เนื่องจากนิยมใช้น�้ามันพืชที่ผ่านการ
ไฮโดรจิเนชันบางส่วน (partially hydrogenated oil) ซึ่งเป็นแหล่งของกรดไขมันทรานส์ กระบวนการ
ไฮโดรจิเนชันเป็นการเติมไฮโดรเจนที่ต�าแหน่งพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวบางต�าแหน่ง การเติม
ไฮโดรเจนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไอโซเมอร์ของกรดไขมันจากพันธะคู่อยู่ในรูปซิส (cis-isomer)
เปลีย่ นเป็นอยูใ่ นรูปของทรานส์ (trans-isomer) ท�าให้นา�้ มันมีจดุ หลอมเหลวสูงและมีความคงตัวมากขึน้
ขึ้นรูปเป็นผงได้ บางครั้งจึงเรียกว่า ไขมันผง หรือไขมันแข็ง (solid fat)
ในเนือ้ สัตว์และนมมีกรดไขมันทรานส์เล็กน้อย แต่พบกรดไขมันทรานส์มากในมาร์การีน เนยขาว
ครีมเทียม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี รวมทัง้ อาหารทีม่ สี ว่ นผสมหรือทอดด้วยน�า้ มันทีผ่ า่ นกระบวนการไฮโดรจิเนชัน
เช่น การทอด เฟรนซ์ฟรายที่อุณหภูมิสูงถึง 300 องศาเซลเซียส เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กรอบนอก นุ่มใน และ
มีสีเหลืองทอง ถึงแม้กรดไขมัน ทรานส์จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ผู้ผลิตยังนิยมใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปหลายชนิด เพราะให้ลักษณะอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติดีตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค หลายประเทศจึงออกมาตรการควบคุมหรือจ�ากัดปริมาณการใช้กรดไขมันทรานส์และรณรงค์
ให้ตระหนักถึงพิษภัยของกรดไขมันทรานส์ องค์กรทางด้านสุขภาพทั่วโลกได้ก�าหนดให้ผู้ผลิตต้องแสดง
**นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน
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ปริมาณกรดไขมันทรานส์บนฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคพิจารณาเลือกซือ้ สินค้าทีม่ ี
ปริมาณกรดไขมันทรานส์ต�่าได้
นอกจากกรดไขมันทรานส์จะไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ร่างกายแล้ว ผูท้ รี่ บั ประทานอาหารทีม่ กี รด
ไขมัน ทรานส์ในปริมาณสูงเป็นประจ�า มีโอกาสเสีย่ งต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทีเ่ ป็นสาเหตุของการตาย
ของประชากรทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2549 มีงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์นวิ อิงแลนด์
ระบุว่าการได้รับกรดไขมันทรานส์ตั้งแต่ร้อยละ 2 ของพลังงานทั้งหมด มีความสัมพันธ์กับการเกิด
โรคหัวใจถึงร้อยละ 23 นอกจากนี้ยังอาจเกิดผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น การเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็น
โรคอัลไซเมอร์ โรคมะเร็งบางชนิด โรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนีก้ รดไขมันทรานส์ทา� ให้ผบู้ ริโภคเสีย่ ง
ต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าไขมันอิม่ ตัวเมือ่ เปรียบเทียบจากหน่วยบริโภคในปริมาณเท่ากัน
เพราะกรดไขมันทรานส์ท�าให้ระดับแอลดีแอลโคเลสเตอรอลหรือโคเลสเตอรอลชนิดเลว ในร่างกาย
เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ไปลดปริมาณเอชดีแอลโคเลสเตอรอลหรือโคเลสเตอรอลชนิดดีลงด้วย ท�าให้อตุ สาหกรรม
อาหารในหลายประเทศมีการแข่งขันกันสูงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไม่ให้มีกรดไขมันชนิดทรานส์
ปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักถึงผลเสียและอันตรายของการบริโภคกรดไขมันชนิดทรานส์มากขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้ศกึ ษาวิจยั ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมทีป่ ราศจากกรดไขมันทรานส์ โดยการพัฒนา
สูตรครีมเทียมเพือ่ สุขภาพ ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า ปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ของครีมเทียมชนิดผงทีไ่ ด้
พัฒนาสูตรมีปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ต�่ากว่าครีมเทียมทางการค้าประมาณ 40 เท่า โดยมีปริมาณ
กรดไขมันชนิดทรานส์ต�่ากว่า 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค หรือถือว่าไม่มีกรดไขมันชนิดทรานส์ ซึ่งอ้างอิง
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ผลการวิจยั นีจ้ งึ
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมผงเพื่อสุขภาพที่ปราศจากกรดไขมันชนิดทรานส์ จึงเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมปริมาณโคเลสเตอรอลในกระแสเลือด รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
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การใช้ถังดับเพลิง
ให้เหมาะสมกับชนิดต้นเพลิง
ปรีชา คําแหง*

อั

คคีภยั เปนภัยพิบตั ท
ิ เี่ กิดขึน
้ บอยครัง้ สวนมากมีสาเหตุ
มาจากความประมาทขาดความระมั ด ระวั ง หรื อ
พลัง้ เผลอ ทําใหสง ผลตอความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสน
ิ
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร เครื่องใชสํานักงาน และเอกสารตางๆ ซึ่ง
เปนแหลงเชื้อเพลิงอยางดี มีโอกาสทําใหเกิดอัคคีภัย
ไดงา ย ถังดับเพลิงเปนอุปกรณดบั เพลิงทีจ่ าํ เปนตองมีในทุกๆ
พื้นที่ที่มีความเสี่ยง และผูใชจําเปนตองมีความรูในการใช
ถังดับเพลิงอยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวม
ทั้งรูจักการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงใหมีอายุการใชงาน
ที่ยาวนาน
เนือ่ งจากถังดับเพลิงถูกออกแบบมาใช้สา� หรับดับไฟทีเ่ กิดขึน้ เล็กน้อย หรือ
เริ่มลุกไหม้ สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานควรรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงอย่างเหมาะสมคือ
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับวิธใี ช้ถงั ดับเพลิง ถังดับเพลิงแต่ละประเภท จะใช้ดบั เพลิง
ประเภทใด ขนาดของถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับขนาดของเพลิงไหม้ การเลือก
ใช้ถังดับเพลิงจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้ในรายละเอียดของมาตรฐานประเภทไฟ
ซึ่งสัญลักษณ์ของประเภทไฟที่ใช้ในการดับเพลิงของถังดับเพลิงนั้นสามารถ
จ�าแนกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและจากกลุ่มประเทศ
ยุโรป ในประเทศไทยมีการน�ามาตรฐานการดับเพลิงของหน่วยงาน National
Fire Protection Association (NFPA) NFPA 10 : Standard for Portable
Fire Extinguishers มาใช้ในการอ้างอิงที่เกี่ยวกับถังดับเพลิง ท�าให้สัญลักษณ์
ของประเภทไฟส่วนใหญ่ที่พบเห็นในประเทศจะเป็นตามประเทศสหรัฐอเมริกา
มากกว่ากลุม่ ประเทศยุโรป (ซึง่ ก�าหนดประเภทของไฟบางประเภทแตกต่างไปจาก
มาตรฐาน NFPA 10) จากนิยามประเภทของเพลิง ตาม มอก. 332-2537 (เครื่อง
ดับเพลิงยกหิว้ ชนิดผงเคมีแห้ง) ได้ระบุความหมายทีเ่ หมือนกับมาตรฐาน NFPA 10
*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของสัญลักษณ์และประเภทไฟ
ประเภท
แบ่งตามประเทศสหรัฐอเมริกา
แบ่งตามประเทศกลุ่มประเทศยุโรป
ของไฟ สัญลักษณ์
แหล่งเพลิงที่เกิด
สัญลักษณ์
แหล่งเพลิงที่เกิด
เชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ
เชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ
A
ยาง พลาสติก
ยาง พลาสติก
ของเหลวติดไฟ และของเหลวไวไฟ
ของเหลวติดไฟ และของเหลวไวไฟ
B
C
D
F
K

อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า หรื อ วั ต ถุ ที่ มี ก ระแส
ไฟฟ้า
โลหะต่างๆ ที่ติดไฟ
ไม่ก�าหนดใช้
น�้ามันที่ใช้ในการปรุงอาหาร
ไม่ก�าหนดใช้

ก๊าซไวไฟ
โลหะต่างๆ ที่ติดไฟ
น�้ามันที่ใช้ในการปรุงอาหาร
ไม่ก�าหนดใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุทมี่ กี ระแสไฟฟ้า

จากตารางที่ 1 สัญลักษณ์ทกี่ า� หนดไว้บนถังดับเพลิงจึงมี
ความจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องต้องเข้าใจในการใช้ดบั เพลิงให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของไฟ สัญลักษณ์อนื่ ๆ ทีอ่ าจ
พบได้บนถังดับเพลิง ปรากฏในรูปที่ 1

รูปที่ 1 สัญลักษณ์ประเภทไฟและสารดับเพลิงที่เหมาะสมในการใช้ดับเพลิง

สารดับเพลิง
สารดับเพลิง ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแบ่งได้เป็น 5 ประเภท
1. ผงเคมีแห้ง ( Dry Chemical Powder ) สารเคมีที่
ใช้มี 2 ชนิด คือผงโซเดียมไบคาร์บอเนต และผงโพแทสเซียม
ไบคาร์บอเนต และมีสารกันชืน้ ผสมอยูด่ ว้ ย ผงเคมีแห้งทัง้ 2 ชนิด
มีคุณสมบัติต่างกัน สามารถใช้ดับเพลิงประเภท A, B และ C
2. ฮาโลตรอน ( Halotron ) เป็นสารเหลวระเหย ไม่มี
สี ไม่มกี ลิน่ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมปลอดภัยสะอาด ไม่ทงิ้ คราบ
สกปรกและอายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้ดบั เพลิงประเภท
A, B และ C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใช้หลักการท�าให้ปริมาณ
ก๊าซออกซิเจนหรือประมาณไอของเชื้อเพลิงในอากาศลดลง
จนถึงจุดที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ โดยเมื่อฉีด CO2 ออกมาแล้ว
จะไม่เหลือกากไว้ ไม่ทา� ให้เกิดเป็นสนิม ไม่ทา� อันตรายเครือ่ งมือ
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เครื่องใช้ สามารถเก็บได้นาน ไม่เสื่อมสภาพ ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากเพลิงประเภท B และ C แต่ไม่สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิด
จาก สารเคมีที่สามารถผลิตออกซิเจนเองได้เมื่อติดไฟ โลหะติดไฟ และวัสดุพวก metal hydrides
ข้อควรระวังคือ ไม่ควรใช้ในที่มีลมพัดแรงเพราะจะท�ำให้กลุ่มก๊าซลอยไปจนไม่สามารถครอบทับผิวหน้าของไฟได้
และความเข้มข้นของ CO2 ที่สะสมในขณะฉีดก๊าซ จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากจะเกิดการหายใจ
ไม่ออกเนือ่ งจากขาดออกซิเจน และหมอกทีเ่ กิดจาก CO2 ท�ำให้ยากต่อการมองเห็น ดังนัน้ ก่อนจะฉีดก๊าซ ต้องอพยพคนใน
พื้นที่และบริเวณใกล้เคียงออกไปก่อน
4. น�้ำสะสมแรงดัน ภายในภาชนะบรรจุน�้ำธรรมดา อาศัยแรงดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือไนโตรเจนที่อัดใช้
ในกระบอกโลหะ ใช้ดับเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ถ่าน กระดาษ เสื้อผ้า อาคารบ้านเรือน ใช้ดับไฟประเภท A
5. โฟมสะสมแรงดัน แบ่งออกเป็นกลุ่มตามองค์ประกอบทางเคมี โดยโฟมชนิดก่อฟิล์ม เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทย
โฟมชนิดนี้สามารถสร้างฟิล์มบางโปร่งใสขึ้นเหนือผิวเชื้อเพลิง มีคุณสมบัติต้านการติดไฟได้ หลักการดับเพลิงของโฟม คือ
ฟองโฟมเข้มข้นที่ถูกฉีดจะผสมกับอากาศ ตามสัดส่วนที่ได้ออกแบบไว้ และจะครอบคลุมพื้นผิวในแนวราบ ช่วยลดปริมาณ
ออกซิเจน ท�ำให้เพลิงไม่ลุกลาม

ความสามารถของการดับเพลิง
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ก�ำหนดรายละเอียดไว้ส�ำหรับเลือกใช้งานสาร
ดับเพลิงทีแ่ ตกต่างตามประเภทของพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย และระยะติดตัง้ ของถังดับเพลิง ตามประเภทไฟทีเ่ กิด อัตราการดับเพลิงของ
ถังดับเพลิง และมาตรฐาน NFPA 10 ระบุว่าต้องก�ำหนดอัตราการดับเพลิงด้วยตัวเลขที่หน้าประเภทไฟ ประเภท A และ B
ส�ำหรับประเภท C, D และ K ไม่ต้องระบุ เช่น 5B:C หมายถึงใช้ดับเพลิงประเภท B ส�ำหรับพื้นที่อันตรายต�่ำ ระยะห่างของ
การติดตั้งถังดับเพลิงเท่ากับ 9.15 เมตร และใช้ดับเพลิงประเภท C ได้
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ตารางที่ 2 ระยะห่างของการติดตั้งถังดับเพลิงตามประเภทไฟ
ประเภท
ของไฟ
A

ประเภทพื้นที่อันตราย
ทุกพื้นที่อันตราย
พื้นที่อันตรายต�่ำ
(พื้นที่ที่เชื้อประเภท A น้อย และมีเชื้อเพลิงที่ท�ำให้
เกิดประเภท B น้อย ) เช่น ห้องเรียน หอประชุม

B

อัตราการดับเพลิง

ระยะห่างของถังดับเพลิง
(เมตร)
22.7

5B

9.15

10B

15.25

พื้นที่อันตรายต�่ำ
(พื้นที่ที่เชื้อประเภท A น้อย และมีเชื้อเพลิงที่ท�ำให้
เกิดประเภท B มาก) เช่น ร้านค้า คลังสินค้า

10B

9.15

20B

15.25

พื้นที่อันตรายต�่ำ
(พื้นที่ที่เชื้อประเภท A มาก และมีเชื้อเพลิงที่ท�ำให้
เกิดประเภท B มาก) เช่น โรงเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิง

40B

9.15

80B

15.25

C

ใช้ตามระยะของไฟประเภท A และ B ที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

9.15 หรือ 15.25

D

ทุกประเภทพื้นที่อันตราย

22.7

K

ทุกประเภทพื้นที่อันตราย

9

วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
1. เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ของถังดับเพลิงสังเกตได้จากเข็มในเกจวัดความดันซึ่งปกติจะชี้ที่ช่องสีเขียว
ถ้าเข็มเอียงมาทางซ้ายแสดงว่าไม่มีแรงดัน ต้องรีบน�ำไปเติมแรงดันทันที ในกรณีไม่มีมาตรวัด ใช้การตรวจสอบจากการ
ชั่งน�้ำหนักถ้าน�้ำหนักลดลงเกิน 20 % ให้น�ำไปอัด CO2 เพิ่ม ส�ำหรับถังดับเพลิงประเภท CO2
2. ตรวจสอบ สายฉีด หัวฉีด อย่าให้มีผงอุดตัน เป็นประจ�ำทุกเดือน
3. ถ้าไฟไหม้ หรือกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ให้ส่งไปตรวจสอบและบรรจุใหม่
4. สภาพบรรจุของถังดับเพลิงต้องไม่บุบ หรือบวม และไม่ขึ้นสนิม
5. อายุการใช้งาน หากไม่มีการใช้งานสามารถเก็บไว้ใช้ได้มากกว่า 10 ปีส�ำหรับถังดับเพลิงชนิด ฮาโลตรอน และอายุ
การใช้งานประมาณ 3 – 5 ปี ส�ำหรับถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการป้องกันอัคคีภัยต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัย โดย
จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรได้มี
ความรูค้ วามเข้าใจการใช้อปุ กรณ์ดบั เพลิงทีถ่ กู ต้องและมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะลดความเสีย่ งต่อการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ
ของตนเองและหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย
รับผิดชอบท�ำแผนฉุกเฉิน การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยแห่งชาติ โดยปีที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง
และซ้อมหนีไฟ ให้แก่บุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามแผนที่ก�ำหนด
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เอกสารอ้างอิง
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การทดสอบ
“ยางสังเคราะห์”

ส�าหรับการประเมินอากร

ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ*

ย

างสังเคราะห (Synthetic rubber) เปนผลิตภัณฑที่สังเคราะหขึ้นเพื่อเลียนแบบยาง
ธรรมชาติซึ่งจัดเปนวัสดุยืดหยุนสังเคราะห (artiﬁcial elastomer) ชนิดหนึ่งที่มีสมบัติ
พิเศษคือ สามารถเปลีย่ นรูปภายใตความเคนไดมากกวาวัสดุชนิดอืน
่ และสามารถกลับคืนรูปได
เหมือนเดิมโดยไมเกิดการเสียรูปอยางถาวร ยางสังเคราะหสามารถสังเคราะหไดจากปฏิกริ ยิ า
พอลิเมอไรเซชัน
่ (polymerization) ของสารตัง้ ตนทีเ่ ปนผลิตผลพลอยไดจากกระบวนการกลัน
่
ปโตรเลียมซึ่งเรียกวา “มอนอเมอร (monomer)” โดยยางสังเคราะหแตละชนิดจะมีการผสม
มอนอเมอรชนิดเดียวหรือหลายชนิดในสัดสวนที่ตางกันเพื่อพัฒนาใหไดยางสังเคราะหที่มี
สมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางเคมีที่แตกตางกันตามตองการ
ปัจจุบนั นีม้ กี ารผลิตยางสังเคราะห์ในเชิงการค้าหลาย
ชนิด โดยทั่วไปยางสังเคราะห์แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1. ยางสังเคราะห์ใช้งานทัว่ ไป เป็นยางทีผ่ ลิตขึน้ มาใน
ปริมาณมาก เพื่อใช้แทนยางธรรมชาติ เช่น พอลิไอโซพรีน
สังเคราะห์ (Synthetic Polyisoprene Rubber, IR),
สไตรีนบิวตะไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber, SBR),
บิวตะไดอีน (Butadiene Rubber), ไอโซบิวทิลีน ไอโซพรีน
หรือยางบิวทาย (Isobutylene Isoprene Rubber, IIR or
Butyl) เอทิลีน โพรพิลีน ไดอีน มอนอเมอร์ (Ehtylene
Propylene Diene Monomer, EPDM)
2. ยางสังเคราะห์ใช้งานพิเศษ เป็นยางที่ผลิตขึ้น
มาในปริมาณน้อยกว่ายางสังเคราะห์ใช้งานทั่วไป มีสมบัติ
ทนทานพิเศษต่อน�า้ มัน ตัวท�าละลาย ความร้อน หรือสารเคมี
เช่น คลอโรพรีน นีโอพรีน (Chloroprene or Neoprene
Rubber, CR) อะคริโลไนไตร์ล บิวตะไดอีน (Acrylonitrile
Butadiene Rubber, NBR) คลอโรซัลโฟเนเตต พอลิเอทิลนี
หรือ ไฮพาลอน (Chlorosulfonated Polyethylene
Rubber, CSM or Hypalon) พอลิอะคริลิก (Polyacrylic
Rubber, ACM) ซิลิโคน (Silicone, SI) พอลิซัลไฟด์ หรือ
ไธโอคอล (Polysulphide Rubber, TR or Thiokol)

แม้ว่ายางธรรมชาติจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น
มีความต้านทานแรงดึง (tensile strength) สูง ทนต่อการ
เสื่อมสภาพเมื่อได้รับความร้อน แสง และโอโซนในอากาศ
ได้ในระดับปานกลาง รวมถึงทนต่อการล้าได้ดี หากเปรียบ
เทียบกับยางสังเคราะห์แล้วจะพบว่ายางธรรมชาติยงั มีสมบัติ
โดยรวมที่ด้อยกว่า เนื่องจากยางสังเคราะห์มีความทนทาน
ต่อการขัดถูและการสึกกร่อน (abrasion resistance) ทีด่ กี ว่า
มีความเสถียรทางความร้อน (thermal stability) ที่สูงกว่า
ท�าให้ยางสังเคราะห์เสือ่ มสภาพได้ชา้ กว่ายางธรรมชาติ ทัง้ นี้
ยังมียางสังเคราะห์อีกหลายชนิดที่สามารถคงความยืดหยุ่น
ได้แม้อยู่ในอุณหภูมิที่ต�่า สามารถทนต่อน�้ามันและจาระบี
รวมทั้งยังทนเปลวไฟได้ดีซึ่งเหมาะกับการน�าไปใช้ท�าเป็น
ฉนวนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย นอกจากนี้ ยาง
ธรรมชาติยงั เป็นยางทีไ่ ด้จากต้นยางพาราซึง่ เป็นพืชเขตร้อน
ทีม่ ขี อ้ จ�ากัดในการปลูก ปริมาณของยางทีไ่ ด้อาจไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในอุตสาหกรรม ดังนั้นยางสังเคราะห์จึงได้
รับความนิยมมากกว่า ทั้งยังมีหลายชนิดให้เลือกให้เหมาะ
กับการใช้งาน ตั้งแต่การน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์
ใช้ผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์ หรือใช้ท�าชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ
สายพานในเครื่องจักร เป็นต้น

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ โครงการฟสิกส์และวิศวกรรม
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ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติเป็น
อันดับหนึง่ ของโลกโดยผลิตได้ 3,394 พันตัน จากผลผลิตรวม
ทั่วโลก 10,974 พันตัน (ปี 2554) แต่ก็ยังมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องน�าเข้ายางสังเคราะห์ เนือ่ งจากเหตุผลดังกล่าวไว้ขา้ งต้น
กรมศุลกากรจึงได้กา� หนดพิกดั อัตราศุลกากร ส�าหรับทดสอบ
ยางสังเคราะห์ ไว้ในพิกดั อัตราศุลกากรตอนที่ 40 หมายเหตุ 4 (ก)
เพื่ อ เก็ บ อากรผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ น� า เข้ า โดยระบุ พิ กั ด นี้
ทีไ่ ม่ใช่ยางสังเคราะห์ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้ใช้ยางธรรมชาติ
ภายในประเทศให้มากขึ้น
กรมศุลกากรได้นยิ าม “ยางสังเคราะห์” ไว้ในหมวด 7
พลาสติ ก และของที่ ท� า ด้ ว ยพลาสติ ก ยางและของที่ ท� า
ด้วยยาง ตอนที่ 40 ยางและของท�าด้วยยาง หมายเหตุ 4 (ก)
ประเภท 40.02 ไว้ดังนี้
ค�าว่า “ยางสังเคราะห์” ให้ใช้กับวัตถุสังเคราะห์ที่ยัง
ไม่อิ่มตัวซึ่งสามารถแปรสภาพด้วยกรรมวิธีวัลแคไนซ์เซชัน
กับก�ามะถันเป็นสารน็อนเทอร์โมพลาสติกได้โดยไม่ผันกลับ
ซึ่ ง มี อุ ณ หภู มิ ร ะหว่ า ง 18 ถึ ง 29 องศาเซลเซี ย ส สาร
น็อนเทอร์โมพลาสติกนีส้ ามารถยืดได้สามเท่าของความยาวเดิม
โดยไม่ขาด และเมือ่ ยืดออกเป็นสองเท่าตัวจะสามารถหดคืนสู่
ความยาวที่ไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่งของความยาวเดิมภายใน
เวลา 5 นาที เพือ่ วัตถุประสงค์ของการทดสอบนีอ้ าจเติมสาร
ที่จ�าเป็นส�าหรับการเชื่อมขวาง (คอสลิงกิ้ง) เช่น ตัวกัมมันต์
หรือตัวเร่งในการวัลแคไนซ์ รวมทั้งยอมให้มีสารที่ก�าหนดไว้
ในหมายเหตุ 5 (ข)(2)1 และ 5 (ข)(3)2 ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม
จะไม่ยอมให้มีสารใดๆ ที่ไม่จ�าเป็นส�าหรับการเชื่อมขวาง
เช่นตัวผสมเพิม่ (เอกซเทนเดอร์) พลาสติไซเซอร์ และตัวเติม
(ฟิลเลอร์)
1
หมายเหตุ 5 (ข)(2) สิ่งที่ได้จากการเบรกดาวน์ของ
ตัวอิมัลซิฟายในปริมาณเพียงเล็กน้อย
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หมายเหตุ 5 (ข)(3) สารต่อไปนีใ้ นปริมาณทีน่ อ้ ยมาก
ได้แก่ ตัวท�าให้ไวความร้อน (โดยทั่วไปเพื่อท�าให้เป็นน�้ายาง
ชนิดประจุไฟฟ้าบวก) ตัวกันออกซิไดส์ ตัวท�าให้เกิดการ
จับก้อน ครัมบลิงเอเจนต์ ตัวต้านการเยือกแข็ง เพปติเซอร์
วัตถุกันเสีย สเตบิไลเซอร์ ตัวควบคุมความหนืด หรือตัวเติม
แต่งที่เติมเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษที่คล้ายกัน
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ตั ว อย่ า งว่ า เป็ น ไปตามพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร ตอนที่ 40
หมายเหตุ 4 (ก) หรือไม่ ซึง่ การทดสอบ แบ่งเป็น 3 ขัน้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 บดผสมยางและก�ามะถันเข้าด้วยกันด้วย
เครื่องบดผสมสองลูกกลิ้ง (รูปที่ 1) เพื่อดูว่ายางสามารถ
วัลแคไนซ์เซชันกับก�ามะถันหรือไม่
2

รูปที่ 1 บดผสมยางกับก�ามะถัน ด้วยเครื่องบดผสมยางแบบ
2 ลูกกลิ้ง (Two-rolls mill)

สรรสาระ
ขั้นตอนที่ 2 น�ายางคงรูปที่ได้ ตัดเป็นชิ้นทดสอบ
(รูปที่ 2) ดึงด้วยเครื่อง Universal testing machine
(รูปที่ 3) ที่ความเร็ว 500 มม./นาที ชิ้นทดสอบจะต้องยืดได้
75 มม. หรือ 200 เปอร์เซ็นต์ ของความยาวเดิม
ขั้นตอนที่ 3 ยืดชิ้นทดสอบไปที่ 50 มม. หรือ 100
เปอร์เซ็นต์ ชิน้ ทดสอบจะต้องหดกลับมาที่ 37.5 มม. ภายใน
เวลา 5 นาที

รูปที่ 2 ขนาดชิ้นตัวอย่างมาตรฐาน ASTM D412 (Die C)

รูปที่ 3 ดึงตัวอย่างด้วยเครื่อง Universal testing machine

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ตัวอย่างตามพิกดั อัตราศุลกากร ตอนที่ 40 หมายเหตุ 4 (ก) โดย
ทดสอบตัวอย่างยางดังนี้ 1) ตัวอย่างสามารถวัลแคไนซ์เซชัน
กับก�ามะถันหรือไม่ 2) ตัวอย่างยางคงรูป (Compound
rubber) สามารถยืดได้สามเท่าของความยาวเดิมโดยไม่ขาด
หรือไม่ และ 3)เมื่อยืดตัวอย่างยางคงรูปออกเป็นสองเท่าตัว
จะสามารถหดคืนสู่ความยาวที่ไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่งของความ
ยาวเดิมภายในเวลา 5 นาที หรือไม่ ถ้าตัวอย่างสามารถ
วั ล แคไนซ์ เซชั น กั บ ก� า มะถั น ก็ ใ ห้ ด� า เนิ น การทดสอบใน
ขั้นต่อไป แต่ถ้าตัวอย่างไม่สามารถแคไนซ์เซชันกับก�ามะถัน
ก็ให้ถอื ว่าตัวอย่างไม่ใช่ยางสังเคราะห์ตามพิกดั อัตราศุลกากร
นี้ หากตัวอย่างเป็นไปตามข้อก�าหนดทั้ง 3 ขั้นตอนถือว่า
ตัวอย่างนั้นเป็นยางสังเคราะห์ตามพิกัดอัตราศุลกากร จึง
ไม่ต้องเสียอากรขาเข้า แต่ถ้าตัวอย่างนั้นมีผลการทดสอบ
ไม่ผ่านรายการใดรายการหนึ่ง แสดงว่าตัวอย่างนั้นไม่ใช่ยาง
สังเคราะห์ จะต้องเสียอากรร้อยละ 5 ของอัตราน�าเข้า หรือ
ยื่นตรวจสอบในพิกัดอื่นๆ ต่อไป
นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการ
ฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ยังได้ให้
บริการทดสอบสมบัติทางด้านฟิสิกส์และเคมีของยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เช่น ความแข็ง (Hardness) ความต้าน
แรงดึง (Tensile strength) การยืดเมือ่ ขาด (Elongation at
break) ความทนต่อการฉีกขาด (Tear resistance) ความ
ต้านแรงกด (Compressive strength) ความทนต่อโอโซน
(Ozone resistance) ความทนต่อสภาวะแวดล้อม (Q.U.V.
weathering test) ความทนต่อการขัดถู (Abrasion resistance) อุณหภูมิที่จุดเปราะ (Brittleness temperature)
การคืนตัวภายหลังการถูกกด (Compression set) เพื่อเป็น
ข้อมูลส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางของผู้ประกอบการ
นักวิจัย ทั้งนี้หากสนใจสามารถติดต่อรับบริการทดสอบได้
ในวันและเวลาราชการ
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การทดสอบภาชนะแก้วบรรจุยา :

สิ่งส�าคัญที่ไม่ควรมองข้าม

อุสุมา นาคนิคาม*

น

อกเหนื อ จากความสวยงาม แก ว ถื อ ว า เป น วั ส ดุ ที่ มี ค วามปลอดภั ย สู ง เนื่ อ งจากมี
ความเฉื่อยตอการเกิดปฏิกิริยามากที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่น มีความโปรงแสง
สามารถมองเห็นสิ่งที่บรรจุอยูภายใน ปองกันการผานเขาออกของอากาศและความชื้นไดดี
ทําใหแกวไดรับความนิยมและมั่นใจที่จะใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร เครื่องสําอาง โดย
เฉพาะอยางยิ่งใชเปนภาชนะบรรจุยาที่ตองใชอุณหภูมิและความดันในกระบวนการฆาเชื้อ

ภาชนะแก้วบรรจุยาท�าจากแก้ว 2 ประเภท คือ แก้ว
บอโรซิลิเกตและแก้วโซดาไลม์ สามารถแบ่งประเภทของ
ภาชนะแก้วบรรจุยาตามระดับอัลคาไลน์ทลี่ ะลายออกมาจาก
เนือ้ แก้วได้ 4 ประเภท ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(มอก.) 501-2546 คือ แก้วประเภท I II III และ NP ทั้งนี้แก้ว
แต่ละประเภทเหมาะส�าหรับยาแต่ละชนิด ดังนี้
1. แก้วประเภท I หมายถึง แก้วบอโรซิลิเกตซึ่งเป็น
แก้วที่มีความทนทานทางเคมีสูง โดยทั่วไปใช้ท�าภาชนะ
บรรจุยาฉีด
2. แก้วประเภท II หมายถึง แก้วโซดาไลม์หรือแก้ว
โซดาไลม์ซลิ กิ าทีผ่ า่ นกรรมวิธดี อี ลั คาไลม์ทผี่ วิ อย่างเหมาะสม
โดยทั่วไปใช้ท�าภาชนะบรรจุยาฉีดที่มีความเป็นกรดหรือ

เป็นกลาง แต่อาจใช้ท�าภาชนะบรรจุยาฉีดที่มีความเป็นด่าง
ได้ ถ้าทดสอบแล้วมีความคงตัวเหมาะสม
3. แก้วประเภท III หมายถึง แก้วโซดาไลม์หรือแก้ว
โซดาไลม์ซิลิกาที่ใช้ท�าภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทาน แต่
ไม่ใช้ทา� ภาชนะบรรจุยาฉีด ยกเว้นทดสอบแล้วมีความคงตัว
เหมาะสม
4. แก้วประเภท NP หมายถึง แก้วโซดาไลม์หรือ
แก้วโซดาไลม์ซิลิกาที่ใช้ท�าภาชนะบรรจุยาที่ใช้รับประทาน
หรือยาทีใ่ ช้ภายนอกเฉพาะที่ แต่ไม่ใช้ทา� ภาชนะบรรจุยาฉีด
ดั ง นั้ นการทดสอบภาชนะแก้ วบรรจุ ย าจึ ง มี ค วาม
ส�าคัญมาก เพราะส่งผลกระทบโดยตรงกับความปลอดภัย
ของผู้บริโภคหากไม่ทราบถึงประเภทของแก้วเพื่อการน�าไป
ใช้งานที่เหมาะสม เนื่องจากแก้วแต่ละประเภทมีระดับของ
ความทนทานทางเคมีที่ต่างกัน ดังนั้นความสามารถในการ
ละลายออกมาของธาตุ ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบในแก้ ว เช่ น
Na Ca B Si จึงต่างกัน การเลือกใช้ประเภทขวดยาที่ไม่
เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่างๆ เช่น
1. การเกิ ด ผลึ ก ขนาดเล็ ก แขวนลอยในขวดยา
(delamination) เนื่องจากโครงสร้างแก้วบางชนิดมีพันธะ
ที่ไม่แข็งแรง นอกจากนี้แล้วยังเกิดจากชนิด ส่วนประกอบ
และอายุของยา
2. การเปลี่ ย นแปลงความเป็ น กรด-ด่ า งของยา

*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการฟสิกส์และวิศวกรรม

29

สรรสาระ

ภาพที่ 1 ผลึกขนาดเล็กแขวนลอยในขวดยา

เนื่องจากโซเดียมไอออนถูกชะออกจากเนื้อแก้ว แก้วทุก
ประเภทสามารถเกิดปฏิกิริยากับยาที่มีพื้น (base) เป็นน�้า
น�้าเกลือ และแอลกอฮอล์ และไอระเหยจากสารละลายได้
3. การเสื่อมสภาพของยาเนื่องจากแสงหรือไอออน
บางชนิด การเสื่อมสภาพของยาเนื่องจากแสง เช่น มีกลิ่น
เหม็นหืนของน�้ามัน การเปลี่ยนแปลงของกลิ่นและรส ส่วน
การเสื่อมสภาพเนื่องจากไอออน เช่น ท�าให้ยาที่ประกอบ

ภาพที่ 2 ยาตกตะกอน

ด้วยเกลือซัลเฟตอาจตกตะกอนถ้าใช้ภาชนะแก้วบรรจุยาที่
มีแบเรียมและแคลเซียมละลายออกมา
4. การปนเปื้อนสารหนู โดยสารหนูในแก้วสามารถ
แพร่ออกมาได้และสามารถเร่งให้เร็วขึ้นด้วยความร้อนใน
กระบวนการฆ่าเชื้อหลังการบรรจุ นอกจากนี้แล้วหากค่า
ความเป็นกรด-ด่างของสารละลายมากกว่า 7 มีผลให้เกิด
การแพร่ของสารหนูเร็วขึ้น

ภาพที่ 4 การวัดการส่งผ่านแสงด้วยเครื่อง
UV-VIS Spectrophotometer

ภาพที่ 3 การทดสอบประเภทแก้ว
ตามมาตรฐานมอก. 501-2546
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ถึงแม้แก้วจะเป็นวัสดุที่ปลอดภัยที่สุดแต่หากละเลย
ไม่ มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพ ย่ อ มส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ผู ้ ผ ลิ ต ยา
คือ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หลังผลิตยาไปแล้วมีปัญหา เช่น

สรรสาระ
ยาตกตะกอน ยาเปลี่ยนสี หรือมีผลึกในขวดยาที่เกิดจาก
delamination เป็นต้น มีการส่งคืนยา สูญเสียเงิน ในส่วน
ของผู้บริโภคยิ่งมีความส�ำคัญมากเพราะการได้รับยาที่ไม่ได้
มาตรฐานท�ำให้การรักษาโรคไม่ได้ผลเกิดอันตรายต่อชีวติ ได้
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญทัง้ ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ

ความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้บริการทดสอบภาชนะ
แก้วบรรจุยาแก่ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก น�ำเข้า
ผู้ที่น�ำภาชนะแก้วไปใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อ
ความปลอดภัยของภาชนะแก้วและน�ำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
ยาต่อไป
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โลกร้อน ก่อโรคร้าย

นพมาศ สะพู*

ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าโลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น
ทุกปี อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม การใช้พลังงานในปริมาณที่มากขึ้น การ
ขยายพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การขยายตัว
ของชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เช่ น ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ก๊ า ซมี เ ทน ก๊ า ซไฮโดร
ฟลูออโรคาร์บอน และ สารซีเอฟซี ภาวะโลกร้อนนี้ได้ส่งผล
กระทบมากมายทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดการแปรปรวน
ของสภาพอากาศ อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ท�าให้ภูเขาน�้าแข็ง
ขัว้ โลกละลาย มีผลให้ระดับน�า้ ทะเลสูงขึน้ ภัยแล้งและน�า้ ท่วม
มีความรุนแรงมากขึน้ มีผลท�าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงด้าน
อาหารและด้านเศรษฐกิจ นอกจากนีภ้ าวะโลกร้อนยังมีผลต่อ
สุขภาพ น�าโรคร้ายมาสู่มนุษย์ได้อีกด้วย ภูมิภาคที่มีอากาศ
เย็นอุณหภูมิเริ่มร้อนขึ้น ท�าให้พบโรคในประเทศเขตร้อน
เพิม่ มากขึน้ ส่วนประเทศทีอ่ ยูใ่ นเขตร้อนรวมถึงประเทศไทย
ที่ร้อนอยู่แล้วนั้น ยิ่งเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆมากยิ่งขึ้น ภาวะ
โลกร้อนทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ เช่น การเกิดน�า้ ท่วม
ท� า ให้ เ กิ ด การปนเปื ้ อ นสิ่ ง สกปรกและสารพิ ษ ต่ า งๆ ใน
แหล่งน�้าที่ใช้อุปโภคบริโภค ส่งผลให้เกิดโรคติดต่อที่มากับ
น�้ า และอาหารเพิ่ ม ขึ้ น มลพิ ษ ทางอากาศมี ผ ลต่ อ ระบบ
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะผู้ที่ไวต่อสารเหล่านี้จะท�าให้มี
อาการโรคทางเดินหายใจ โรคที่มาในภาวะโลกร้อนที่ส�าคัญ
ได้แก่

โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic
fever)
เป็นโรคติดต่อทีเ่ กิดจากไวรัสเดงกี มียงุ ลายเป็นพาหะ
น�าโรคทีส่ า� คัญ โดยยุงลายตัวเมียซึง่ ดูดเลือดคนเป็นอาหารไป
กัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี หลังจากนั้นเชื้อจะ
อยู่ในยุงไปตลอดชีวิตยุง เมื่อยุงตัวนี้ไปกัดคนอื่น ก็จะปล่อย
เชื้อไวรัสไปยังคนที่ถูกกัดได้ อุณหภูมิที่สูงเนื่องจากภาวะ
โลกร้อน ท�าให้วงจรชีวิตของยุงลายเปลี่ยนไป มีระยะฟักตัว
เร็วขึ้น ท�าให้จ�านวนยุงลายเพิ่มขึ้น โอกาสที่ยุงจะน�าเชื้อโรค
ไปสู่คนมากขึ้น และยุงลายที่มักออกหากินในตอนกลางวัน
ก็ออกหากินในช่วงกลางคืน ท�าให้การควบคุมโรคยากขึ้น
อุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ จากภาวะโลกร้อนท�าให้ยงุ ลายและเชือ้ ไวรัส
เดงกีแพร่กระจายเพิม่ ขึน้ ในหลายพืน้ ทีใ่ นโลก เช่น มีรายงาน
พบผู้ป่วยในประเทศเขตหนาวเพิ่มมากขึ้น จากการเดินทาง
มาท่องเที่ยวในประเทศที่มีโรคชุกชุม
โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญ
ของประเทศไทย รวมทั้งประเทศในแถบเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะต่อการขยายพันธุ์
ของยุงลาย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปี
2556 ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556 พบผู้ป่วย 39,029 ราย
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2555 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ถึง 3.1 เท่า
เสียชีวิต 44 ราย
การป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสเดงกี ท�าได้โดยป้องกันการ
แพร่พันธุ์ของยุงลาย ด้วยการท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ก�าจัดภาชนะแตกหักทีม่ นี า�้ ขัง ใส่ทรายก�าจัดลูกน�า้ ในภาชนะ
ใส่นา�้ ทีป่ ดิ ฝาไม่ได้ และการป้องกันไม่ให้ยงุ กัด โดยนอนในมุง้

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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อหิวาตกโรค (Cholera)
เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย วิบริโอ
คอเลร่า (Vibrio cholera) เข้าสูร่ า่ งกายโดยการรับประทาน
อาหารหรือน�า้ ทีม่ กี ารปนเปือ้ นของเชือ้ เข้าไป อาการทีส่ า� คัญ
คือ ถ่ายอุจจาระเป็นน�้าคราวละมากๆ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ
ปวดท้อง ไปจนถึงถ่ายอุจจาระเหลวสีคล้ายน�า้ ซาวข้าว กลิน่
เหม็นคาวจัด อาจมีอาเจียนร่วม และมีอาการขาดน�้าและ
เกลือแร่อย่างรวดเร็ว ในรายที่รุนแรงอาจจะเสียชีวิตถ้าไม่
ได้รับการรักษาทันท่วงที
เชือ้ วิบริโอ คอเลร่า พบได้ตามแหล่งน�า้ กร่อย บริเวณ
ปากแม่นา�้ ทีต่ ดิ ทะเล อาจพบในแหล่งน�า้ จืดทีต่ ดิ กับทะเลของ
ประเทศเขตร้อน ในแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ สาหร่าย
และอาหารทะเล ภาวะโลกร้อนท�าให้ระดับน�้าทะเลที่สูง
ขึ้นเอ่อล้นเข้าไปในแอ่งน�้าจืดที่ราบชายฝั่ง ท�าให้แอ่งน�้านั้น
เปลีย่ นเป็นน�า้ กร่อยเหมาะแก่การเจริญของเชือ้ อหิวาต์ ระบบ
สุขาภิบาลที่ไม่ดีเนื่องจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง ท�าให้มีเชื้อปนเปื้อนในน�้าและอาหาร
สามารถแพร่มาสู่คนได้โดยมีแมลงวันเป็นพาหะ และแหล่ง
น�้าที่ปนเปื้อนเชื้อเมื่อ น�าน�้านั้นมาใช้ท�าให้มีโอกาสที่จะติด
เชื้อนี้ได้
การป้องกันจากโรคนี้ท�าได้โดยรับประทานอาหารที่
ปรุงสุกใหม่ๆ ดืม่ น�า้ สะอาด ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทาน
อาหาร ถ่ายอุจจาระในส้วม ไม่ถา่ ยลงในแม่นา�้ ล�าคลอง ระวัง
น�้าเข้าปากเมื่อเล่นหรืออาบน�้าในล�าคลอง
โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
เกิดจากพิษของจุลินทรีย์ สารเคมี หรือ โลหะหนัก
ติดต่อโดยรับประทานอาหารหรือน�้าที่ปนเปื้อนเชื้อหรือสาร
พิษนั้นเข้าไป มักพบในอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ จากเนื้อสัตว์
ที่ปนเปื้อนเชื้อ ไข่ อาหารทะเล อาหารกระป๋องที่หมดอายุ

น�้านมที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ อาหารที่ปรุงไว้นานแล้วไม่ได้
ใส่ตเู้ ย็นไว้ ในภาวะโลกร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เหมาะแก่การเจริญ
ของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ช่วยท�าให้เชือ้ จุลนิ ทรียเ์ จริญได้เร็ว และเมือ่
เรารับประทานอาหารนั้นเข้าไป จะท�าให้เกิดอาการอาหาร
เป็นพิษได้ อาการที่พบ คือ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ เบื่ออาหาร
อุจจาระร่วง บางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
โดยเฉพาะเด็ก คนชรา หรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต�่า
การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษที่ดีที่สุด คือ อนามัย
ส่วนบุคคลต้องดี ล้างมือให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหาร
ปรุงอาหาร และหลังเข้าห้องน�้าทุกครั้ง
โรคภูมิแพ้ (Allergy)
โรคภู มิ แ พ้ เ ป็ น โรคที่ เ กิ ด จากระบบภู มิ คุ ้ ม กั น ของ
ร่างกายท�างานผิดปกติ โดยสาเหตุสา� คัญเกิดจากพันธุกรรมและ
จากสารก่อภูมแิ พ้ เช่น ไร ฝุน่ ละอองหญ้า มลภาวะ ควันบุหรี่
ภาวะโลกร้อนท�าให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เกิดความร้อน
ความแห้งแล้ง และเกิดไฟไหม้ป่า ท�าให้เกิดหมอกควันหนา
แน่นอย่างที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อสูดดม
เข้าไปท�าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบ หืด ซึ่ง
โรคภูมิแพ้อากาศเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ความแห้ง
แล้งยังท�าให้ฝุ่นละอองจากถนน การเผาไหม้ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมกระจายไปได้ไกล ส่งผลให้คนเป็นโรคภูมิแพ้
กระจายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่ม
สูงขึ้น ไปกระตุ้นให้สาหร่าย พืช หรือวัชพืชบางชนิดเพิ่ม
มากขึน้ อาจก่อให้เกิดภูมแิ พ้ได้จากละอองเกสรทีล่ อยมากับ
อากาศ รวมถึงมลภาวะต่างๆอาจกระตุน้ ให้คนทีเ่ ป็นหอบหืด
เกิดอาการได้มากขึ้น
การป้องกันจากโรคภูมิแพ้ คือ ดูแลตนเองและสภาพ
แวดล้อมให้ปราศจากสารก่อภูมแิ พ้ ออกก�าลังกายสม�า่ เสมอ
พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด
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โรคลมแดด (Heat stroke)
เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกิน
ไปจนท�ำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
สาเหตุการเกิดโรคแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก
เกิดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมมากเกินไป มักเกิดในช่วง
ที่มีอากาศร้อน ส่วนอีกประเภทเกิดจากการออกก�ำลังกาย
ที่หักโหมมากเกินไป
สัญญาณส�ำคัญที่ต้องระวังของโรคนี้คือ ตัวร้อนจัด
ขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีเหงื่อออก ต่างจากเพลียแดดทั่วไปที่มีเหงื่อ
ออกด้วย กระหายน�ำ้ มาก อ่อนเพลีย คลืน่ ไส้ อาเจียน หน้ามืด
ปวดศีรษะ หายใจเร็ว ถ้ามีอาการดังกล่าวให้รีบหยุดพัก
ท�ำให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงโดยเร็ว โดยเข้าไปอยู่ในที่ร่ม
ใช้ผ้าชุบน�้ำเย็นหรือน�้ำแข็งประคบตามซอกตัว คอ รักแร้
เชิงกราน ศีรษะ ร่วมกับการใช้พดั ลมเป่าช่วยระบายความร้อน
หรือถ้าเป็นมากอาจใช้น�้ำเย็นเทราดลงบนตัวเพือ่ ลดอุณหภูมิ
ของร่างกายให้ต�่ำโดยเร็วที่สุด
การป้องกันอันตรายในภาวะที่อากาศร้อนเช่นนี้ ต้อง
ดื่มน�้ำให้เพียงพอ สวมเสื้อผ้าสีอ่อน ระบายความร้อนได้ดี
หลี ก เลี่ ย งการอยู ่ ก ลางแจ้ ง ในวั น ที่ อ ากาศร้ อ นจั ด และ
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หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกชนิด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่
ใกล้ตัวและมีผลต่อเราโดยตรง สิ่งที่ท�ำได้คือการดูแลตัวเอง
ให้แข็งแรง ทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ
ปัญหาโลกร้อนไม่เป็นปัญหาของคนใดคนหนึง่ หรือประเทศใด
ประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่เราทุกคนที่จะต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน วิธี
การลดโลกร้อนทีเ่ ราทุกคนจะช่วยกันได้ เช่น การใช้พลังงาน
อย่างประหยัด ลดการใช้น�้ำมัน โดยใช้รถยนต์เท่าที่จ�ำเป็น
เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้
เปิดหน้าต่างแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ การใช้น�้ำอย่าง
ประหยัด การปลูกต้นไม้เพื่อให้มีออกซิเจนเพิ่มขึ้น และการ
รณรงค์ให้ประชาชนได้รแู้ ละตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
มีสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ
จะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้มาก ถ้าเราทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันก็
จะท�ำให้โลกของเราน่าอยู่และลดผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
โลกร้อนต่อสุขภาพได้
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บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ

ช่วยท่านได้อย่างไร

เพ็ญพิชชา เข็มเงิน* วลัยพร ร่มรื่น**
ปั จ จุ บั น สั ง คมไทยอยู ่ ใ นช่ ว งระยะเวลาของการ
เปลีย่ นแปลงและเตรียมความพร้อมทัง้ ทางภาคอุตสาหกรรม
การผลิต การบริการ สังคม รวมทั้งประชาชน เพื่อการเข้าสู่
สังคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ต้องเร่งพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ โดยพัฒนา
ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประชาชนได้ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันให้ทัดเทียมกับการพัฒนาในระดับนานาชาติ
รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานทีผ่ ลักดันให้ประเทศ
มีองค์ความรู้เป็นรากฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้
คนไทยใช้ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือใน
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้น การให้บริการ
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความส�ำคัญต่อ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นิสิต
นักศึกษา ชุมชนที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาชน
ทัว่ ไป ทัง้ ทีป่ ระกอบธุรกิจอยูแ่ ล้วหรือต้องการสร้างธุรกิจใหม่
ตลอดจนผู้ที่ต้องการค้นคว้าศึกษาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ซึง่ การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
จะค่อนข้างยากและอาจจะยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากเป็น
ข้อมูลเฉพาะด้านเชิงลึก บางส่วนหายาก บางส่วนมีราคาแพง

อย่ างไรก็ตาม ผู้ ใช้ บริ การก็ ยัง มีค วามจ�ำ เป็นต้ อ งค้น หา
และใช้ ข ้ อ มู ล สารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้า การแก้ไขปัญหา
การวิจัยพัฒนา ฯลฯ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ “หอสมุด
วิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม” จึงได้มีการพัฒนาการ
บริการให้เป็นบริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ มี ก ารน� ำ คลั ง ข้ อ มู ล ความรู ้ ด ้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รวบรวมสะสมมายาวนาน
มีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีการ
บูรณาการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลร่วมกันจากทุกหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเมื่อเข้ามารับ
บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในที่แห่งนี้
แล้วจะมีบรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ให้บริการคัดสรร
สารสนเทศให้ในระดับหนึ่ง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ ด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร โดยส� ำ นั ก หอสมุ ด และ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพยากร
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการจัดหา

*นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
** นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการ ส�ำนักเลขานุการกรม
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และสะสมมายาวนานนับตัง้ แต่แรกเริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2476
เป็นต้นมา มีจ�ำนวนคลังข้อมูลมากกว่า 700,000 รายการ
และมีคลังความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์
บริ ก ารเป็ น เอกสารฉบั บ เต็ ม พร้ อ มให้ บ ริ ก าร มี บ ริ ก าร
สืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (OPAC : Online Public
Access Catalog) จากฐานข้อมูล e-Public Catalog มีการ
เพิ่มมูลค่าให้กับฐานข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านหน้า
สารบัญและหน้าดรรชนีจากตัวเล่มผ่านเว็บไซต์ มีหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มากกว่า 7,000 รายการ นอกจากนี้
ยังมีบริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์จากฐานข้อมูล SciFinder
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ฯลฯ ในการ
สืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากวารสาร เอกสารสิทธิบัตร เอกสาร
มาตรฐาน รายงานการประชุม ฯลฯ กล่าวได้ว่าการบริการ
สารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม เป็นการบริการที่มี
ความครอบคลุมและมุ่งเน้นคุณภาพ ดังนี้
(1) การบริการที่มีความครอบคลุม สารสนเทศและ
คลังข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหอ
สมุดฯ สามารถรองรับการให้บริการที่มีความหลากหลายอยู่
ในรูปแบบของเอกสารหลายประเภท ตัวอย่างเช่น หนังสือ
ต�ำราวิชาการ คู่มือ ต�ำรับยา สูตรผลิตภัณฑ์ วารสาร เอกสาร
มาตรฐาน เอกสารสิทธิบัตร ฯลฯ ซึ่งเอกสารดังกล่าวฯ ให้
ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายทั้งข้อมูลความรู้ทั่วไปและ
ข้อมูลเชิงลึกทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ การผลิต
การวิจัยพัฒนา ฯลฯ
(2) การบริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ บุคลากรที่ให้บริการ

นอกจากบรรณารักษ์แล้วยังมีนกั วิทยาศาสตร์ทใี่ ห้คำ� แนะน�ำ
ในการสืบค้นและคัดสรรข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่จะช่วยให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลถูกต้องตรงตาม
ความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ณ ศูนย์บริการสารสนเทศ
เบ็ดเสร็จ (เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1) โดยได้มีการพัฒนา
ขั้นตอนการบริการเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดคือ
30 นาที
ขอบเขตการบริการ
การบริ ก ารสารสนเทศเบ็ ด เสร็ จ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดรวม 7 บริการ มีขอบเขตการ
บริการ ดังนี้
1) บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นบริการสืบค้น
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีในส�ำนักหอสมุดฯ และ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ
2) บริการสารสนเทศเพื่อการสร้างอาชีพ เป็นบริการ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ส�ำหรับผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน
/ชุ ม ชน เกษตรกร ที่ ต ้ อ งการน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น
ผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปผักผลไม้ หัตถกรรมพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฯลฯ
3) บริการข้อมูลสารเคมี เป็นบริการข้อมูลเกี่ยว
กับสารเคมี เช่น คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ สูตร
โครงสร้าง วิธีวิเคราะห์ การผลิต ความเป็นพิษ อันตราย
ประโยชน์ ฯลฯ
4) บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสาร เป็นบริการ
ตรวจสอบรายชื่อเอกสารต่างๆ ที่มีในหอสมุดฯ
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สรรสาระ
5) บริการเอกสารฉบับเต็ม เป็นบริการจัดหาเอกสาร
ฉบับเต็ม (Full text) ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ
จากสิ่งพิมพ์ทุกประเภททั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เช่น บทความจากวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม ฯลฯ
6)   บริการสารสนเทศมาตรฐาน เป็นบริการสืบค้น
สารสนเทศมาตรฐานจากแหล่งสารสนเทศมาตรฐานทัง้ ในรูป
สิง่ พิมพ์และออนไลน์ ได้แก่ มอก., ASTM, ISO, DIN, JIS ฯลฯ
7) บริการสารสนเทศสิทธิบัตร เป็นบริการสืบค้น
สารสนเทศสิทธิบัตรจากแหล่งสารสนเทศสิทธิบัตรต่างๆ
ทั่วโลก ได้แก่ ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของส�ำนักงานสิทธิบัตร
อเมริกัน (USPTO) ฐานข้อมูล WIPO ฯลฯ
นอกจากการบริการเบ็ดเสร็จทั้ง 7 บริการดังกล่าวฯ
ในกรณีที่ข้อมูลที่ต้องการไม่มีในส�ำนักหอสมุดฯ เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการสามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์
ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศปว.) หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และห้องสมุดอื่นๆ ภายในประเทศ เพื่อช่วย
ให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นการส่งเสริม
การใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกรณีที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการขอรับค�ำปรึกษาเพิ่มเติม ยังสามารถช่วย
ประสานแจ้งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการเพื่อขอรับค�ำปรึกษาได้โดยตรง เช่น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งวัสดุสมั ผัสอาหาร แก้วและกระจก เซรามิก
เยื่ อ กระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระดาษ ยาง พลาสติ ก
การทดสอบของเล่น ฯลฯ
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กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร โดยส� ำ นั ก หอสมุ ด และ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหอสมุด
วิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม จึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศ
และคลังข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
พร้อมให้บริการแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และประชาชนทุกภาคส่วน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการ
บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีผ่ ใู้ ช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ณ บริเวณชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ สามารถ
รับข้อมูลได้ภายในระยะเวลา 30 นาที โดยมุ่งเน้นการให้
บริการที่มีคุณภาพ ได้ข้อมูลครอบคลุมภายในจุดบริการที่
สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งขยายสู่การให้บริการระบบออนไลน์
ที่ประชาชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส
วันและเวลาการให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
โทรศัพท์ : 0 2201 7250-6
โทรสาร : 0 2201 7265
เว็บไซต์ : http://siweb.dss.go.th
อีเมล : info@dss.go.th

บทความพิเศษ

สะพานแขวน :

กรณีสะพานแขวนข้ามแม่นา�้ ปาสัก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังถล่ม

ประดับ สว่างศรี*

จ

ากขาวครึกโครมตามสื่อทุกแขนงไมวาสื่อทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และสื่อทาง
โลกออนไลน ไดเสนอขาวใหญเปนเวลาติดตอกันหลายวัน ในเหตุการณสะพานแขวน
ขามแมนํ้าปาสักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังถลม มีผูเสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บ จํานวน
45 ราย

รูปที่ 1 สภาพปกติสะพานแขวนข้ามแม่น�้าโดยทั่วไป

รูปที่ 2 สะพานแขวนข้ามแม่นา�้ ปาสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังถล่ม

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 เวลาประมาณ 18.00 น. สะพานแขวนข้ามแม่น�้าป่าสักที่ อ�าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชือ่ สะพานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2526 และมีการซ่อมใหญ่เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์
2556 อยู่บริเวณข้างวัดสะตือ หมู่ที่ 6 ต�าบลท่าหลวง อ�าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสะพานแขวน มีขนาด
ความกว้างประมาณ 2-3 เมตร ความยาวประมาณ 120 เมตร มีระดับความสูงเหนือผิวน�้า ประมาณ 20 เมตร ลักษณะพื้น
ของสะพานเป็นคอนกรีต แขวนอยูก่ บั สลิง 2 เส้น โดยมีเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรับน�า้ หนักสะพานสองฝัง่ ด้วยสลิง ซึง่ สะพาน
แขวนดังกล่าว ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์วิ่งขึ้นบนสะพาน แต่ยังมีประชาชนลักลอบใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
วิ่งขึ้นบนสะพานแขวน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ลักลอบใช้อยู่เป็นประจ�า
สาเหตุที่สะพานแขวนพังถล่ม
1. จากการตรวจสอบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ณ ทีเ่ กิดเหตุพบว่า สลิงช่วงกลางสะพานแขวนขาด
สาเหตุเนื่องจากสลิงรับน�้าหนักไม่ไหว
2. จากผูน้ า� ชุมชนกล่าวว่า ภายหลังจากซ่อมใหญ่เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 สะพานทรุดตัวทางด้านซ้าย สลิงแขวน
สั่นคลอนเมื่อมีการสัญจรผ่านไป-มา ได้แจ้งให้เทศบาลต�าบลท่าหลวงเร่งแก้ไข แต่ยังไม่ได้แก้ไขสลิงด้านซ้ายที่ทรุดตัวขาด
*นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ โครงการฟสิกส์และวิศวกรรม
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สะพานพังทับประชาชนที่ใช้สัญจรข้ามไป-มา เสียชีวิตและบาดเจ็บจ�ำนวนมาก
จากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับสะพานแขวนฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นการบ่งชีถ้ งึ ความแข็งแรงของสะพานแขวน
ไม่ได้คณ
ุ ภาพ อาจจะเนือ่ งจากใช้วสั ดุทไี่ ม่มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน หรือการเลือกใช้วสั ดุผดิ ประเภท และอาจจะเนือ่ งจากการ
ออกแบบโครงสร้างที่ไม่ถูกต้องกับการรับน�้ำหนัก และลักษณะการใช้งานก็เป็นได้
ความแข็งแรงของสะพานแขวน
สะพานแขวน ตามหลักวิศวกรรมจะมีสว่ นทีเ่ ป็นหัวใจหลักอยู่ 2 ส่วน ซึง่ ท�ำหน้าทีร่ บั น�ำ้ หนักตัวสะพาน ถ้าสองส่วนนี้
เกิดสภาวะวิกฤต จะท�ำให้สะพานเกิดการพังถล่มสร้างความเสียหายได้
ส่วนที่ 1 เคเบิล : เชือกลวดเหล็กกล้า (สลิง)
ส่วนที่ 2 เสารองรับเชือกลวดเหล็กกล้า (สลิง)

รูปที่ 3 รูปแบบโครงสร้างสะพานแขวน

ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่ 1 เคเบิล : เชือกลวดเหล็กกล้า (สลิง) เท่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่สะพานแขวนข้ามแม่น�้ำ
ป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังถล่ม
เคเบิล : เชือกลวดเหล็กกล้า (สลิง)
สะพานแขวนโครงสร้างจะเป็นเคเบิล และเคเบิลทีใ่ ช้จะเป็นเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) ซึง่ เป็นชิน้ ส่วน
โครงสร้างที่มีความส�ำคัญในการรับแรงดึง ภาษาโดยทั่วไปจะเรียกเชือกลวดเหล็กกล้า ว่าลวดสลิง (Wire Ropes) แต่ตาม
มาตรฐานเรียกว่า เชือกลวดเหล็กกล้า
เชือกลวดเหล็กกล้า ตามมาตรฐานได้แบ่งตามประเภทการใช้งาน ได้แก่
1. เชือกลวดเหล็กกล้าส�ำหรับใช้ในงานเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างรองรับและยึดโยง
2. เชือกลวดเหล็กกล้าส�ำหรับใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง
3. เชือกลวดเหล็กกล้าส�ำหรับใช้ในงานลิฟต์
4. เชือกลวดเหล็กกล้าส�ำหรับใช้ในงานบังคับกลไกเครื่องบิน
5. เชือกลวดเหล็กกล้าส�ำหรับใช้ในงานขุดเจาะ
6. เชือกลวดเหล็กกล้าส�ำหรับใช้ในงานกระเช้าลอยฟ้า
7. เชือกลวดเหล็กกล้าส�ำหรับใช้ในงานเหมืองแร่
ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงเฉพาะเชือกลวดเหล็กกล้าทีใ่ ช้กบั สะพานแขวนเท่านัน้ กล่าวคือเชือกลวดเหล็กกล้าทีใ่ ช้จะเป็นเชือก
ลวดเหล็กกล้าส�ำหรับใช้ในงานเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างรองรับและยึดโยง
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เชือกลวดเหล็กกล้าส�ำหรับใช้ในงานเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างรองรับและยึดโยง

รูปที่ 4 การรับน�้ำหนักของเชือกลวดเหล็กกล้าที่ใช้เป็นโครงสร้างสะพานแขวน

น�้ำหนักกระจายสม�่ำเสมอกระท�ำในแนวดิ่ง
การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)
ในการวิเคราะห์โครงสร้างที่ใช้เชือกลวดเหล็กกล้า ต้องใช้ข้อพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ข้อพิจารณาทั่วไป
1.1 ต้องพิจารณาเชือกลวดเหล็กกล้าเป็นวัตถุยืดหยุ่น รูปร่างเป็นเส้น และรับแรงดึง เท่านั้น
1.2 ต้องพิจารณาผลของการยืดแบบอีลาสติก (Elastic Stretch) ของเชือกลวดเหล็กกล้า และการเสียรูป
(Deformation) ของโครงสร้างที่รองรับเชือกลวดเหล็กกล้าในการวิเคราะห์โครงสร้าง
1.3 ต้องวิเคราะห์โครงสร้างแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Analysis) ในกรณีทกี่ ารเคลือ่ นตัวของเชือกลวดเหล็กกล้า
ซึ่งมีผลกระทบต่อแรงภายในโครงสร้างที่เคลื่อนตัว
2. แรงดึงภายในเชือกลวดเหล็กกล้า เมื่อเริ่มท�ำการติดตั้ง
แรงดึงภายในเชือกลวดเหล็กกล้า เมื่อเริ่มท�ำการติดตั้งเชือกลวดเหล็กกล้าในโครงสร้างที่ใช้เชือกลวดเหล็กกล้า
เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ เนื่องจากส่งผลท�ำให้โครงสร้างที่ใช้เชือกลวดเหล็กกล้ามีสติฟเนสที่พอเพียงต่อเสถียรภาพ
ของโครงสร้าง และเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นการเพิม่ เสถียรภาพของเชือกลวดเหล็กกล้าต่อการเพิม่ น�ำ้ หนักบรรทุก ซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงแรงดึง
อันเกิดจากแรงภายนอก และการเคลื่อนตัวของฐานรองรับ
2.2 เป็นการเสริมก�ำลังต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยไม่มีการยืดที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่าง ๆ เช่น เมื่อเชือกลวด
เหล็กกล้ารับน�้ำหนักบรรทุกแบบปฏิสมมาตร เป็นต้น
3. การสั่นสะเทือน (Vibration)
ในการออกแบบ ต้องมีการพิจารณาผลของน�ำ้ หนักบรรทุกพลศาสตร์ (Dynamic Loading) ทีม่ ตี อ่ หน่วยแรงของ
เชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes Stress) ความล้า และการแอ่นตัว (Deflection) ของเชือกลวดเหล็กกล้าเส้นหนึ่ง
เส้นใด และของโครงสร้างโดยรวม
4. การแอ่นตัว (Deflection)
เชือกลวดเหล็กกล้าที่ใช้รองรับพื้นของสะพาน ต้องมีสัดส่วนเพียงพอที่จะท�ำให้ ค่าการแอ่นตัวสูงสุดที่เกิดจาก
น�้ำหนักบรรทุกต่าง ๆ และการยืดตัวของเชือกลวดเหล็กกล้า จะไม่ท�ำความเสียหายต่อโครงสร้างที่รองรับ หรือโครงสร้าง
ข้างเคียง
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5. การวิเคราะห์โครงสร้างตามขั้นตอนการติดตั้ง (Erection Analysis)
โครงสร้างทีใ่ ช้เชือกลวดเหล็กกล้า ต้องค�ำนวณและออกแบบ โดยค�ำนึงถึงวิธกี ารและล�ำดับในการก่อสร้าง เพราะ
วิธีการและล�ำดับในการก่อสร้าง มีความส�ำคัญ อย่างมากต่อความแข็งแรงและความปลอดภัยของโครงสร้าง ขณะที่ด�ำเนิน
การก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกีย่ วกับวิธกี ารและล�ำดับในการดึงเชือกลวดเหล็กกล้า ดังนัน้ ผูอ้ อกแบบต้องมีการวิเคราะห์
โครงสร้างตามขัน้ ตอนการติดตัง้ เชือกลวดเหล็กกล้า ซึง่ ขัน้ ตอนการติดตัง้ จะบังคับเทอร์มเิ นชัน่ (Termination) หรือตัวยึดติด
ที่ปลายเชือกลวดเหล็กกล้า (End Fitting) ต้องมีก�ำลังประลัย (Ultimate Strength) ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า (หรือ
ร้อยละ 110) ของก�ำลังระบุของเชือกลวดเหล็กกล้า
วัสดุเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes Material)
คุณลักษณะเฉพาะของเชือกลวดเหล็กกล้า
เชือกลวดเหล็กกล้าที่จะน�ำมาใช้เป็นโครงสร้างของสะพานแขวน ต้องมีสมบัติเป็นไปตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชือกลวดเหล็กกล้า มอก. 514-2531 ซึ่ง มอก. 514-2531 ได้แบ่งเชือกลวดเหล็กกล้าออกเป็นชนิด
แบบต่าง ๆ และชั้นคุณภาพ ดังนี้
ชนิดและแบบ
1. เชือกลวดเหล็กกล้า ชนิด 6 เกลียว แบ่งเป็น 11 แบบ ได้แก่
1.1 แบบ 6 (6 + 1)
สัญลักษณ์ 6 x 7
1.2 แบบ 6 (12 + เส้นใย)
สัญลักษณ์ 6 x 12
1.3 แบบ 6 (12+6 + 1)
สัญลักษณ์ 6 x 19
1.4 แบบ 6 (15+9 + เส้นใย)
สัญลักษณ์ 6 x 24
1.5 แบบ 6 (18+12+6 + 1)
สัญลักษณ์ 6 x 37
1.6 แบบ 6 (9 + 9 + 1)
สัญลักษณ์ 6 x 19S
1.7 แบบ 6 (12 + 6F + 6 + 1)
สัญลักษณ์ 6 x 19F หรือ 6 x 25
1.8 แบบ 6 (10 + 5/5 + 5 + 1)
สัญลักษณ์ 6 x 26WS
1.9 แบบ 6 (12 + 6/6 + 6 + 1)
สัญลักษณ์ 6 x 31WS
1.10 แบบ 6 (14 + 7/7 + 7 + 1)
สัญลักษณ์ 6 x 36WS
1.11 แบบ 6 (16 + 8/8 + 8 + 1)
สัญลักษณ์ 6 x 41WS
2. เชือกลวดเหล็กกล้า ชนิด 8 เกลียว แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่
1.1 แบบ 8 (9 + 9 + 1)
สัญลักษณ์ 8 x 19S
1.2 แบบ 8 (12 + 6F + 6 + 1)
สัญลักษณ์ 8 x 19F หรือ 8 x 25
3. เชือกลวดเหล็กกล้าหลายชั้น แบ่งเป็น 4 แบบ ได้แก่
1.1 แบบ 11 (6 + 1) + 6 (6 + 1) สัญลักษณ์ 17 x 7
1.2 แบบ 12 (6 + 1) + 6 (6 + 1) สัญลักษณ์ 18 x 7
1.3 แบบ 17 (6 + 1) + 11 (6 + 1) + 6 (6 + 1) สัญลักษณ์ 34 x 7
1.4 แบบ 18 (6 + 1) + 12 (6 + 1) + 6 (6 + 1) สัญลักษณ์ 36 x 7
ชั้นคุณภาพ
เชือกลวดเหล็กกล้า แบ่งออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ตามความต้านแรงดึงของลวด คือ
1. ชั้นคุณภาพ 1420
2. ชั้นคุณภาพ 1570
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3. ชั้นคุณภาพ 1770
ตามมาตรฐาน มอก. 514-2531 ได้ก�ำหนดค่าแรงดึงขาดต�่ำสุดของเชือกลวดเหล็กกล้า น้อยสุด เท่ากับ 2.36 กิโล
นิวตัน มากสุด เท่ากับ 2,270 กิโลนิวตัน ฉะนั้นวิศวกรผู้ออกแบบจะต้องเลือกใช้เชือกลวดเหล็กกล้าส�ำหรับใช้ในงานเป็น
ชิ้นส่วนโครงสร้างรองรับและยึดโยง และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชือกลวดเหล็กกล้า มอก. 514-2531 โดย
ต้องเลือกเชือกลวดเหล็กกล้าที่มีค่าแรงดึงขาดต�่ำสุด มากกว่าน�้ำหนักของตัวสะพานที่ค�ำนวณได้ และเป็นไปตามหลักการ
ค�ำนวณ และออกแบบทางวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ทุกประการ
สรุป
สะพานแขวนจะมีความแข็งแรงไม่พังถล่มอยู่ที่ปัจจัยหลัก ดังนี้
1. การค�ำนวณและออกแบบถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
2. การเลือกใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
3. การก่อสร้างถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม
จะเห็นว่าวัสดุทนี่ ำ� มาใช้สร้างสะพานแขวนเป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญ โดยเฉพาะเชือกลวดเหล็กกล้า ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
โครงสร้างหลักของสะพานแขวน ถ้าเลือกใช้เชือกลวดเหล็กกล้าที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐานจะท� ำให้อายุการใช้งาน
ของสะพานแขวน ไม่ยาวนานเกิดพังถล่มได้ ท�ำให้ไม่ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นห้องปฏิบัติการกลางของรัฐเพียงแห่งเดียวที่สามารถให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ เชือกลวดเหล็กกล้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก�ำหนด โดยเฉพาะการทดสอบแรงดึงขาดของเชือกลวดเหล็กกล้า และเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO / IEC 17025 : 2005 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการ
ได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงมหาดไทย. กรมโยธาธิการและผังเมือง. มาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างทีใ่ ช้เคเบิล. มาตรฐานประกอบ
การออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ มยผ. 1342-54, หน้า 33 – 52.
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชือกลวดเหล็กกล้า. มอก. 514 – 2531,
48 หน้า.
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“ไขสด – ไขเกา”
รูไดอยางไร??
พรทิพย เสนสด*

ไขเกา เมื่อเก็บไวนานมีโอกาสเนาเสีย และทําใหคุณคาทางอาหารลดลง อีกทั้งสงผลตอ
รสชาติอาหาร

“ไข่เน่า” จะไมมีโอกาสลงกระทะของพวกเราอีกตอไป เพราะวันนี้.....

ขอเสนอ “วิ ธี ก ารทดลองเพื่ อ เลื อ กไข่ ส ดใหม่ ” ให ไ ด ท ราบและนํ า ไปปฏิ บั ติ โ ดย
พรอมเพรียงกัน
อุปกรณ์ประกอบการทดลอง
1. ไขสด จํานวน 1 ฟอง
2. ไขเกา จํานวน 1 ฟอง
3. แกวนํ้า จํานวน 2 ใบ
4. นํ้าเปลา

ภาพประกอบการทดลอง รูปที่ 1
*นักวิชาการเผยแพร่ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วิธีการทดลอง
1. ใส่น�้าลงไปในแก้วทั้ง 2 ใบที่เตรียมไว้ ในปริมาณพอสมควร พร้อมติดป้าย ใบที่ 1
และ ใบที่ 2
2. น�าไข่สด จ�านวน 1 ฟอง ใส่ลงไปในแก้วน�้าใบที่ 1 และน�าไข่เก่า จ�านวน 1 ฟอง ใส่
ลงไปในแก้วน�้าใบที่ 2
3. สังเกตผลการทดลอง

ภาพประกอบการทดลอง รูปที่ 2
ผลการทดลอง
พบว่า “ไข่ดีหรือไข่สด” ที่ใสลงไปในแกวใบที่ 1 นั้น จะ “จมน�้า”
ส่วน “ไข่เก่า” ที่ใสลงไปในแกวใบที่ 2 นั้น จะ “ลอยน�้า”
สาเหตุ ก็ เ พราะในไข่ เ ก่ า จะมี ฟ องอากาศที่ เ กิ ด จากการเก็ บ เป็ น เวลานานและ
อาจเกิดการเน่าเสีย ไข่เก่าจึงลอยน�้าได้ ส่วนไข่ดีหรือไข่สด ไม่มีฟองอากาศ จึงจมน�้า
ก็ได้ทราบวิธท
ี ดลอง
“ไข่สด – ไข่เก่า”
กั น แล้ ว นะคะ ที นี้ ทุ ก ท่ า นก็
สามารถท� า อาหารเมนู โ ปรดที่ มี
“ไข่” เป็นส่วนประกอบ ได้อย่าง
สบายใจ!!!

เห็นมั้ยคะว่า “วิทยาศาสตร์..
เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจ�าวันของคุณ..จริง ๆ”
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เกร็ดวิทย์

แนวทางการป้องกันภัยคุกคาม
Smart phone ในยุคปัจจุบนั

ดลยา สุขปิติ*

ในช่วง 1-2 ปีทผี่ า่ นมา ได้มภี ยั คุกคามทางอินเตอร์เน็ต
ในหลายทิศทางและมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งๆที่มีการ
ป้องกันแล้ว แต่ยังมีช่องโหว่ที่ท�ำให้เกิดปัญหาได้อีก เข้าสู่
ปี 2013 ในปีนี้ ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตก็ยังคงมีมากขึ้น
ในการท�ำงานหรือในชีวิตประจ�ำวัน เครื่องมือสื่อสารกลาย
เป็นส่วนที่ส�ำคัญ การท�ำงานในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เกือบทุกหน่วยงานต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อติดต่อสื่อสาร
ท�ำการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลความรู้ เป็นต้น ซึ่งปีที่
ผ่านมาเทคนิคที่แฮคเกอร์ผู้ไม่หวังดีนิยมใช้เป็นช่องทางใน
การโจรกรรมข้อมูล ได้แก่ เทคนิค Pixsteal ที่ใช้เทคนิค
การอัพโหลดรูป ที่แฝงมัลแวร์ (ย่อมาจากค�ำว่า Malicious
Software ซึ่งหมายถึงโปรแกรมประสงค์ ร้ายต่างๆ โดย
ท�ำงานในลักษณะทีเ่ ป็นการโจมตีระบบ การท�ำให้ระบบเสีย
หาย) เอาไว้เข้าไปไว้บนเซิฟเวอร์ผา่ นช่องทาง FTP, Passteal
การสืบรหัสพาสเวิร์ดผ่าน Forget Password ตัวช่วยเหลือ
เวลาเราลืมพาสเวิร์ดต่างๆ และวิธีการสุดท้ายที่นิยมกันคือ
ช่องโหว่ อย่าง Blackhole Explolit kit เครื่องมือที่จะ
ท�ำการโจรกรรมข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่ทันได้รู้ตัว เพราะจะไม่มี
การหลอกล่อหรือหลอกให้เรากดคลิกปุ่มใดๆ แต่จะแอบ
ขโมยข้อมูลของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัว

ส�ำหรับในปี 2013 ได้มีการคาดการณ์ว่า วิธีที่
แฮคเกอร์ใช้ในปีที่ผ่านมา จะยังคงได้รับความนิยมในปีนี้
และขยายวงกว้างไปยังอุปกรณ์ต่างๆ มากกว่าเดิม ไม่ได้
จ�ำกัดวงอยู่แค่ในคอมพิวเตอร์เป็นหลัก แต่สมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ต จะเป็นเป้าหมายใหม่ที่ส�ำคัญ เพื่อที่จะรักษา
และถนอมเครื่องมือสื่อสารต่างๆไว้ จึงควรมีหลักการและ
แนวทางในการป้องกัน และ รับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้
หลักในการป้องกันตัวเองเบื้องต้น
1. ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของไวรัสอย่าง
สม�่ำเสมอ
2. ระมัดระวังตัวในการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์
ต่างๆ ที่ไม่คุ้นเคย และสแกนไวรัสไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาก่อน
ท�ำการเปิดทุกครั้งให้เป็นประจ�ำเสมอ
3. ตรวจสอบลิงค์ต่างๆ ก่อนที่จะคลิกทุกครั้ง โดย
เฉพาะพวกลิงค์ที่มีค�ำว่า คลิกแล้วได้เงิน เพราะอะไรที่ได้มา
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นไปได้ยาก ไม่ควรเชื่อถือ
4. ศึกษาเรื่อง How Social Engineering works
เทคนิคการล้วงข้อมูลโดยที่เราไม่รู้ตัว เอาไว้เบื้องต้น
ปี 2012 เป็นปีทองของมัลแวร์ที่มากับแอพพลิเคชั่น
ในสมาร์ทโฟน และปีนี้ก็ยังจะเป็นปีทองต่อไป วิธีการที่
แฮกเกอร์ ใช้ มี ตั้ ง แต่ แ อพพลิ เ คชั่ น ปลอมที่ ท� ำ เลี ย นแบบ
แอพพลิเคชั่นจริง แอพพลิเคชั่นที่ท�ำมาแล้วขอสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ ซึ่งหากผู้ใช้ไม่อ่านข้อตกลงการใช้
แอพพลิเคชั่นให้ดีก่อน ก็มีสิทธิ์ถูกล้วงข้อมูลได้ง่ายๆ
สมาร์ทโฟนจะมีทงั้ เบอร์โทรศัพท์และรูปถ่าย บางคน
มีการจดบันทึกและพาสเวิร์ดที่ส�ำคัญเอาไว้มากมาย และ
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
ได้อย่างง่ายดาย ดังนัน้ ก่อนจะติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ ใดๆ ก็ตาม
เราควรตรวจสอบให้รอบคอบ

*นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
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แนวทางในการดาวน์ โ หลดแอพพลิ เ คชั่ น บน
สมาร์ทโฟน
1. ควรดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ จากผูพ้ ฒ
ั นาโดยตรง
ไม่ควรดาวน์โหลดผ่านลิงค์ที่ได้จากการใช้ search engine
(โปรแกรมค้นหา และคือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหา
ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้ง
ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว)
2. หลี ก เลี่ ย งแอพพลิ เ คชั่ น ที่ มี ก ารขออนุ ญ าต
Permissions มากเกินความจ�ำเป็น
3. ถ้าเป็นไปได้อย่าใช้แอพพลิเคชัน่ ทีม่ โี ฆษณาให้เรา
กดเปิดบราวเซอร์ โดยมากมักจะมาพร้อมกับแอพพลิเคชัน่ ฯ
ฟรี ซึ่งอาจจะแสดงลิงค์พาเราไปยัง website อันตรายได้
4. ศึกษาข้อมูลของแอพพลิเคชั่นบน Android
4.1 การตั้ง Password ให้เครื่อง มีประโยชน์
อย่างมาก ในกรณีทหี่ ากเราเผลอวางโทรศัพท์
ทิ้งไว้ และมีผู้ไม่ประสงค์ดีแอบหยิบไปกดดู
ข้อมูลส�ำคัญ/ส่วนตัวของเราได้
4.2 หลีกเลี่ยงการติดตั้ง แอพพลิเคชั่นที่มาจาก
Unknown Sources โดยไม่จำ� เป็น และก่อน
จะติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ ทุกครัง้ ควรตรวจสอบ
และอ่านความเห็นของแอพพลิเคชัน่ จากผูใ้ ช้
ก่อน อาจจะมีคำ� เตือนทีม่ ปี ระโยชน์อยูใ่ นนัน้
4.3 หลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi สาธารณะโดยไม่
จ� ำ เป็ น เพราะมั น ไม่ มี ร ะบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยแม้แต่น้อย Hacker สามารถเข้า
ถึงผู้ใช้งานในกลุ่ม Wi-Fi เดียวกันเพื่อเข้ามา
ขโมยข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

4.4 อ่านค�ำขออนุญาตของแอพพลิเคชั่นให้ดีว่า
ต้องการเข้าถึงข้อมูลของเราในส่วนไหนบ้าง
ถ้าพบอะไรน่าสงสัยไม่น่าจะเกี่ยวกับการ
ท�ำงาน ก็อย่าติดตั้งลงไป
4.5 ตอนนี้ มี โ ปรแกรมแอนตี้ ไ วรั ส ส� ำ หรั บ
Android แล้ว เช่น Trend Micro (บริษทั ผลิต
software) Mobile Security for Android
ที่สามารถสแกนแอพพลิเคชั่นในเครื่องได้
ว่ า มี ตั ว ไหนที่ มี แ อบแฝงการท� ำ งานที่ ไ ม่
ปลอดภัย รวมถึงการป้องกันขณะเล่นเว็บ
ผ่านมือถืออีกด้วย
จากการส�ำรวจข้อมูลพบว่า โดยเฉลีย่ ผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ต
หนึ่งรายจะมีบัญชีอินเตอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆ เฉลี่ย
ประมาณ 10 บัญชีตอ่ ผูใ้ ช้หนึง่ ราย ซึง่ บัญชีเหล่านีจ้ ะมีขอ้ มูล
ส่วนตัวอยู่มากมาย ถูกบันทึกไว้บนเซิฟเวอร์ และหากมีการ
ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน มันก็เหมือนมีการใช้งานบัญชีมากขึน้
เป็นสองเท่า ปัญหาก็คือเมื่อเวลาผ่านไปมักจะมีบัญชีหลาย
บัญชีที่อาจจะไม่ได้เข้าไปใช้งานอีกแล้วจนลืมมันไป แต่ว่า
ข้อมูลของเราจะยังอยู่ตลอดไปบนเซิฟเวอร์ ซึ่งแน่นอนว่า
ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ ที่ข้อมูลของจะถูกเก็บเอาไว้แบบนั้นบัญชี
การใช้งานอาจจะเป็นบัญชีเข้าใช้เว็บไซต์, โปรแกรม หรือ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่ง
มีข้อแนะน�ำดังนี้
1. หากเป็นแอพพลิเคชัน่ ทีเ่ ลิกใช้งานแล้ว ควรลบทิง้
และท�ำการปิดไอดี
2. หลี ก เลี่ ย งการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว บนพื้ น ที่
สาธารณะ หากจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการลงบนพื้นที่สาธารณะ
อย่าลืมมาลบทิ้งหลังจากเสร็จด�ำเนินการ
3. ตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูล พยายามเปิดเผยข้อมูลให้
น้อยที่สุดเท่าทีท�ำได้
ในการรักษาความปลอดภัย นอกจากระวังด้วยตัวเรา
เองแล้ว ทางที่ดีเราควรหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัย
เข้ามาช่วยดูแล ซึ่งไม่ใช่แค่ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น เดี๋ยวนี้
สมาร์ทโฟนก็จ�ำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเช่น
เดียวกัน ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบความปลอดภัยให้เรา
และดูแลการท�ำงานของแอพพลิเคชั่นที่มีการท�ำงานที่เป็น
อันตรายให้สมาร์ทโฟนของเราด้วย
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หลักการเลือกโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นแอนตี้

ที่ สุ ด แล้ ว สิ่ ง ส� า คั ญ ของการรั ก ษาเข้ า มาใช้ ค วาม
ไวรัส
ปลอดภัยคือต้องใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีสติและไม่ประมาท
1. เลือกทีส่ ามารถอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสได้อตั โนมัติ อย่าได้เห็นว่า ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วไปคลิกลิงค์ต่างๆ และ
และไม่มีค่าใช้จ่าย
โปรแกรมแอนตี้ ไวรั ส ก็ เ ป็ นอี ก สิ่ ง ที่ อุ ปกรณ์ ที่ มี ก ารเชื่ อ ม
2. ในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ อย่าลืมถามถึงโปรแกรม ต่ออินเตอร์เน็ตขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือ
รักษาความปลอดภัยที่มีมาให้
สมาร์ทโฟน เพือ่ การใช้งานให้มปี ระสิทธิภาพ และด�าเนินไปสู่
3. เตือนคนรอบข้างให้ตระหนักถึงความปลอดภัย เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอกสารอ้างอิง

A Trendlabs digital life e-guide: A guide to 2013 new year’s resolutions. [online] [cite dated 14
January 2013]. Available from internet: http://about-threats.trendmicro.com/ebooks/a-guideto-2013-new-years-resolutions/#/1/.
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<< กรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร

จั ด สนทนาประสา วศ.
ครั้งที่176 เรื่อง นวัตกรรมอาหารไทยครัวไทยสูครัวโลก
: ศูนยรสชาติอาหารไทย

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
เปิดงาน การจัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่176 เรื่องนวัตกรรมอาหารไทย
ครัวไทยสู่ครัวโลก : ศูนย์รสชาติอาหารไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวคิดและข้อมูลการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์รสชาติ
อาหารไทยเพือ่ สร้างเอกลักษณ์และมาตรฐานของรสชาติอาหารไทยให้ได้คณ
ุ ภาพไม่ผดิ เพีย้ นไปจากต�ารับดัง้ เดิมอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกวัตถุดิบส�าหรับเป็นส่วนผสมของอาหาร
ไทยได้มากขึ้น โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจชีวภาพ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยีย่ มชมศึกษา
ดูงาน โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ

<<

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ รักษาการผู้อ�านวยการโครงการ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ ใน
โอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานกลุ่มงานจุลชีววิทยา กลุ่มงานชีวเคมี โครงการ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริง และ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาข้อมูลให้ตรงกับเนื้อหาของรายวิชาที่เรียน
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

<< กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่176

เรื่ อ ง มาตรฐานหลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการผลิ ต ลํ า ไย
เพื่อการสงออก

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
เปิดงาน การจัดสนทนาประสา วศ. ครัง้ ที1่ 77 เรือ่ ง มาตรฐานหลักการปฏิบตั ิ
ที่ดีของการผลิตล�าไยเพื่อการส่งออก วัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจ แนวคิด และได้มโี อกาสในการแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเกีย่ วกับ
แนวทางการด�าเนินงานด้านมาตรฐานหลักการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องการผลิตล�าไยเพือ่ การส่งออก โดย นายธงชัย วรวงศากุล
และ นายเกรียงไกร สุภะโตษะ จากส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
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<< กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดประชุม เรื่อง “การรับฟงความ

คิดเห็นเกษตรกรผูป้ ลูกมะยงชิด เพือ่ สงเสริมประสิทธิภาพการ
ปลูกมะยงชิดในจังหวัดนครนายก”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดการประชุม เรือ่ ง “การรับฟังความ
คิดเห็นเกษตรกรผูป้ ลูกมะยงชิด เพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกมะยงชิด
ในจังหวัดนครนายก” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดเห็น
ปัญหา อุปสรรค ของเกษตรกรผูป้ ลูกมะยงชิด ทัง้ ในระดับ ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ เพือ่ เป็นแนวทางในการส่งเสริม
เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิด ให้สามารถเพิ่มผลผลิตและมูลค่ามะยงชิด ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิด
การประชุมฯ และมีผเู้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คือ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) นักวิชาการจากส�านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
ประธานและสมาชิกชมรมชาวสวนมะปรางจังหวัดนครนายก ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมือ่ วันที่
11 พฤษภาคม 2556

กรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร จั ด สั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง
ความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ

<<

นางสาวเสาวณี มุสแิ ดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
เปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภายนอก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับ
ความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยในการท�างานในห้องปฏิบตั กิ าร และแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นและประสบการณ์ทสี่ ามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสุดา นันทวิทยา นางดุษฎี มั่นความดี ดร.สมบัติ คงวิทยา และ
ดร.ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถาน
ศึกษาเคมีปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556

<< กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดงานสัมมนา เรื่อง Free Flow

for Personnel Exchange upon ISO/IEC 17024 : Who
gain?? การรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC
17024) : ใครได้??

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
เปิดงานสัมมนาเรื่อง Free Flow for Personnel Exchange upon ISO/
IEC 17024 : Who gain?? การรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) : ใครได้?? โดยส�านักพัฒนา
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ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นผู้จัดสัมมนา วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจหลักการและกระบวนการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ในภาพรวม รวมทั้งให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส�าคัญของการรับรองบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์
ผูอ้ า� นวยการส�านักงานคณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการรับรองระบบงาน ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
นายโชติวุฒิ อินนัดดา ผู้อ�านวยการส่วนมาตรฐานและเครือข่ายบริการอุตสาหกรรม ส�านักพัฒนาหน่วยบริการ
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประสงค์ ประยงค์เพชร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรองระบบงาน
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางพรรณี อังศุสิงห์ รองผู้อ�านวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน สมาคมการทดสอบโดยไม่ท�าลายแห่งประเทศไทย และนางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2556

กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดกิจกรรมฝกอบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูล SciFinder

<<

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
SciFinder โดยมี ว่าที่ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ รักษาการรองอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้า
อบรม เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีความรู้ความสามารถการใช้งานฐานข้อมูล SciFinder อย่างถูกต้อง
เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด นับว่าเป็นประโยชน์แก่บุคลากร ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน โดย
ได้รับเกียรติจาก นายจิรวัฒน์ พรหมพร จาก บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น จ�ากัด มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 3
ห้อง 322 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

<< กรมวิทยาศาสตรบริการ รวมมือกับ 4 หนวยงานจัดงาน

สัมมนาวันรับรองระบบงานโลก เรื่อง “การรับรองระบบ
งานห้องปฏิบัติการเพื่อสงเสริมคุณภาพสินค้า” ประจําป
2556

นางสุดา นันทวิทยา รักษาการผูอ้ า� นวยการส�านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบตั กิ าร ผูแ้ ทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เข้าร่วมงานวันรับรองระบบงานโลก ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงานสัมมนาขึ้น
เรือ่ ง "การรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพสินค้า" ณ Hall 106 ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
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กรมวิทยาศาสตรบริการ รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรียพ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

<<

นางรัชดา เหมปฐวี ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจัดการทดสอบความ
ช�านาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556

<< กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 178
เรื่อง การเคลื่อนย้ายสารเคมีอยางปลอดภัย

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
เปิดการสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 178 เรื่อง การเคลื่อนย้ายสารเคมีอย่าง
ปลอดภัย วัตถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความรู้
ความเข้าใจในการเคลื่อนย้ายสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย
ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเพื่อเตรียมการในการเคลื่อนย้ายของจากอาคารเดิมไปยังอาคารอื่นๆ โดยวิทยากร
นักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางดุษฎี มัน่ ความดี นางสาววันดี ลือสายวงศ์ และนางสาวสุภาพร โค้วนฤมิตร
ซึง่ เป็นคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลด้านสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556

กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 179
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (กบข.)

<<

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสนทนาสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 179
เรือ่ ง การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตกิ องทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
(กบข.) วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่เป็น
สมาชิก กบข. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ประโยชน์ในการถือปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก
นางนิโลบล แวววับศรี นักกฎหมายเชี่ยวชาญ จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสถาน
ศึกษาเคมีปฏิบัติ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556
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กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 180
เรื่อง การเคลื่อนย้ายสารเคมีอยางปลอดภัย

<<

ดร.สุ ภ าพ อั จ ฉริ ย ศรั พ งศ์ รองผู ้ ว ่ า การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น
อุ ต สาหกรรมชี ว มวล สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย บรรยายในการสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 180 เรื่อง แนวทาง
การยกระดับ OTOP วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์
บริการมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและข้อมูลในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และได้มีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงาน ณ ห้องประชุม ช้น 6 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม เมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2556

<< กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถึล้านนา เพื่อสร้าง
ตลาดใหม”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถลี า้ นนา เพือ่
สร้างตลาดใหม่" เพือ่ ส่งเสริมให้ผผู้ ลิตเซรามิกได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา รวมทั้งแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี นางสาว
เสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การสัมนาครั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเซรามิกและผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จในการผลิตเซรามิกเพื่อการส่งออก และการประชุมกลุ่มย่อย
ระหว่างผูผ้ ลิตเซรามิกเพือ่ หาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก ซึง่ ได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมากจากผูผ้ ลิตเซรามิก
ในจังหวัดล�าปาง ล�าพูน เชียงใหม่ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะด�าเนินการสานต่อโดยการจัดท�าแผนปฏิบัติการ
ส�าหรับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกตามวิถลี า้ นนา ซึง่ อยูใ่ นโครงการพัฒนาอาชีพการผลิตเซรามิกเพือ่ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ต่อไป ณ โรงแรมล�าปางเวียงทอง จังหวัดล�าปาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทศิ บดินทรเดชา เยีย่ มชมศึกษา
ดูงาน โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ โครงการฟสิกส
โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตรบริการ

<<

ว่ า ที่ ร ้ อ ยตรี ส รรค์ จิ ต รใคร่ ค รวญ รั ก ษาการรองอธิ บ ดี
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ให้ ก ารต้ อ นรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ม.1-3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงการฟิสิกส์ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริง และ ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาข้อมูลให้ตรงกับเนื้อหาของรายวิชาที่เรียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556
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กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่ อ ง “การเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีกรณีฐานข้อมูลงานวิจัยไทย”

<<

นางสาวเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
ประธานเปิดงาน กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรือ่ ง “การเชือ่ มโยงฐานข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรณีฐานข้อมูลงานวิจัยไทย” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เกิดการพัฒนา ต่อยอดความรู้ มีความตระหนักรูแ้ ลกเปลีย่ นความรูซ้ งึ่ กันและกัน เพือ่ ให้เกิดแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ที่ดีที่สุด น�าไปใช้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร น�าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ส�านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

<< กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดพิธมี อบใบรับรองห้องปฏิบตั งิ าน
ให้แกห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

นางสาวเสาวณี มุสแิ ดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
ในการมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ให้แก่หอ้ งปฏิบตั ิ
การภาครัฐและเอกชนรวม 6 ราย ได้แก่ บริษัท เคมแฟค จ�ากัด บริษัท
เอ เอฟ อี จ�ากัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิตส�านักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขตที8่ กรมวิชาการเกษตร หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางสิง่ แวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ห้องปฏิบตั กิ ารส�านักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 15
ภูเก็ต และห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7
กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมวิทยวิธีชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ สั ก การะพระ < <
บรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้สกั การะพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และ ศาลพระภูมิบริเวณกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับพร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดี
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556
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<< กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นางสาวเสาวณี มุสแิ ดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา
12 สิงหาคม 2556 กับพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่ง
แผ่นดิน” วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพ
ทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในด้านการสนับสนุนโครงการ
ในพระราชด�าริ รวมทั้งจัดให้มีการแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกของศูนย์ศิลปาชีพ ณ ชั้น 1 อาคารหอสมุด
วิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556

รัฐมนตรีวา การกระทรวงวิทยฯ เยีย่ มชมบูธกรมวิทยาศาสตร
บริการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป
2556

<<

ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ�าปี 2556 เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การเเสดงนิทรรศการไบ
เทค บางนา ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีนางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ
ส� า หรั บ แนวความคิ ด และที่ ม าของการจั ด นิ ท รรศการ กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารนั้ น จั ด ในหั ว ข้ อ
Quality&Approve เน้นศูนย์ปฏิบัติการทดสอบสินค้าเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค ซึ่งมีบทบาทหลักที่ส�าคัญใน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้สินค้าต่างๆรอบตัวเรา ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่
6-21 สิงหาคม 2556

<< คณะผู้เชี่ยวชาญจาก National Metrology lnstitute of

Japan (NMIJ) เยีย่ มชมศึกษาดูงานกรมวิทยาศาสตรบริการ

นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การ
ต้อนรับ Dr. Hideyuki Kato Manager, International Metrology
Cooperation Office, Metrology Management Center, NMIJ
Dr.Masahiko Numata Section Chief, Organic Analytical Chemistry
Division, NMIJ คณะผู้เชี่ยวชาญจาก National Metrology lnstitute of Japan (NMIJ) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม โครงการเคมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ถือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาข้อมูล
ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556
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กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “บทบาท < <
ของห้องปฏิบัติการกับการเข้าสูประชาคมอาเซียนและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”

นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
ประธานเปิดงาน เสวนาวิชาการ เรือ่ ง “บทบาทของห้องปฏิบตั กิ ารกับการ
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” วัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกล่าวถึงทักษะที่ส�าคัญของบทบาทห้องปฏิบัติการใน
ปัจจุบันรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ก�าหนดขึ้นเพื่อรองรับและ
เตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล
นางสุดา นันทวิทยา นางรัชดา เหมปฐวี นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ และนางสาวเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี
มีผปู้ ระกอบการทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 80 คน ใน ณ ห้องประชุม 114-115 ศูนย์นทิ รรศการ
และการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2556

<< วศ. นําทีมนักวิจัย นําเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ใน
มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2556

กรมวิทยาศาสตร์บริการ น�าทีมนักวิจัยแสดงศักยภาพทางการวิจัย
ของหน่วยงานในระบบวิจยั ไทยในระดับประเทศ อันจะเชือ่ มโยงกับการน�า
ผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ โดยน�าผลงานวิจัย
และกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยมาจัดแสดงอีกทั้งการบรรยาย หัวข้องาน
วิจัยเพื่อชุมชน โดยนักวิทยาศาสตร์จากส�านักเทคโนโลยีชุมชน นางวรรณา ต.แสงจันทร์ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นางศันสนีย์ รักไทยเจริญชีพ และนางปฏิญญา จิยิพงศ์ เป็นวิทยากร ในงาน “มหกรรมการน�าเสนอผลงานวิจัยแห่ง
ชาติ” (Thailand Research Expo 2013) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

คณะผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Rio Tinto ปรึกษาหารือความ < <
รวมมือกับศูนยเชี่ยวชาญด้านแก้ว

ว่าที่ร้อยตรีสรรค์ จิตรใคร่ครวญ รักษาการรองอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ Dr.Suresh Donthu,PE Market
Development and R&D Manager Glass and Vitreous Materials ,
Lee Chin Chiat,Ph.D Asia Technoligy Centre & Market Development
Director Borates ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Rio Tinto ผู้จ�าหน่าย Borates ให้กับอุตสาหกรรมแก้วทั่วโลก
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม วัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือ
ด้านการวิจยั และพัฒนาวัตถุดบิ แก้ว แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน ถือเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาข้อมูลซึง่ สามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโครงการฟิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
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าวบานในพื้นที่ภาคใตสวนมากปลูกยางพารา
ปาลมนํ้ามัน ผลไม เปนอาชีพหลัก รวมทั้งยัง
มีการปลูกผักพืน
้ บานและพืชสมุนไพรเพือ่ จําหนาย
เปนรายไดเสริม นับเปนการดํารงชีวิตแบบพึ่งพา
ตนเองตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หมูบาน “สมุนไพรพื้นบาน” หมูที่ 7 ตําบลบานนา
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง เปนตนแบบในการดําเนิน
งานสงเสริมอาชีพของประชาชนใหมีความเขมแข็งและพึ่งพา
ตนเองได มีการรวมกลุมสมาชิกในหมูบานผลิตสมุนไพรใชในชีวิต
ประจําวันและจัดจําหนายภายในหมูบ
 า น เปนการเพิม่ มูลคาวัตถุดบ
ิ ทีเ่ ปนสมุนไพรในทองถิน
่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ลงพื้นที่
ส�ารวจที่กลุ่ม“หมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน” และเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มฯ มาวิเคราะห์
ทดสอบ พบว่า สินค้ามีคุณภาพ อย่างไรก็ตามยังมี
บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน และสถานที่ผลิตไม่ถูก
สุขลักษณะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดา� เนินการน�า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดสู่
กลุ่มสมาชิกในชุมชน /หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
ผลิตสินค้าได้ถกู ต้อง การควบคุมคุณภาพสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และนอกจากนี้ยังให้ค�า
ปรึกษาในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ
จัดหาอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิต และบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ หมาะ
สมให้แก่กลุ่มฯ
ทั้งนี้มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่
สบู่ก้อนสมุนไพร โดยสบู่ก้อนนี้ผลิตขึ้นจาก
น�า้ มันพืชเช่น น�า้ มันปาล์ม น�า้ มันมะพร้าว น�า้ มันเมล็ด
ทานตะวัน มีส่วนผสมของสมุนไพรพื้นบ้านเช่น ไพล
ชมิ้นชัน สบู่ก้อนชนิดนี้สามารถท�าความสะอาดได้ดี
และไม่ท�าให้ผิวแห้ง

ผลิตภัณฑ์ลา้ งจานสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ลา้ งจาน
ที่ผลิตขึ้นมีส่วนผสมของสมุนไพร เช่นมะกรูด ช่วยใน
การท�าความสะอาด และยังช่วยดับกลิน่ คาว ส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ลา้ งจานเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดเครื่องใช้ภายในครัว
(มผช.177/2553)
เกลือขัดผิวสมุนไพร เดิมสมาชิกในกลุ่มผลิต
เกลือขัดผิวเพื่ อจ�า หน่า ย แต่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ยังไม่ เ ป็ น
ที่ยอมรับ และยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม กรม
วิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เกลือขัดผิวสมุนไพรให้กับกลุ่ม พร้อมจัดท�าบรรจุ
ภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์
สามารถจ�าหน่ายได้มากขึ้น

