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ต่อต้านจุลินทรีย์	การรับรองความสามารถบุคลากรสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ	AOX	 

สารพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	เทคโนโลยีการกำาจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย	(VOC)	เล่าเรื่องจาก 

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องอาหารแท้หรือปลอม	การเสิร์ฟอาหารแบบบุฟเฟต์ให้ปลอดภัยต่อการบริโภค			

	 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีติดตามอ่านข่าวสารและความเคล่ือนไหวการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่านผู้อ่านสามารถให้คำาแนะนำาการพัฒนาวารสารได้ที่กองบรรณาธิการวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้ทาง	 
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ประยุกต์ใช้ช่วยยกระดับการผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย	ยิ่งๆ	ขึ้นไป

มีความสุข สวัสดีปีใหม่ 

กองบรรณาธิการ
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 F เปดมิติการบริการงานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในการเฝาระวังผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

เป็นอย่างไร

  ว่าทีร้่อยตรสีรรค์ จติรใคร่ครวญ	“	ในการให้บรกิาร

งานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

ในมิติของการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	นั้น	

ในด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากสินค้า

และของใช้ในชวิีตประจำาวัน	ทีผ่ลิตไม่ได้มาตรฐาน	 ไม่มคีณุภาพ

และไม่ปลอดภัย	 ซึ่งมีปะปนจำาหน่ายกระจายอยู่ในท้องตลาด

ทั่วประเทศ	ซึ่งประเด็น	คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า	

เราต่างทราบกันดีว่า	 เมื่อมีการเปิดการค้าเสรี	 จะมีสินค้าและ

บริการต่างๆ	 หลั่งไหลเข้ามาหมุนเวียนอยู่ในประเทศ	 สินค้าที่

ถูกนำาเข้ามาในประเทศมีโอกาสสูงที่จะเป็นสินค้าด้อยคุณภาพ	

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 กรมวิทยาศาสตร์บริการเห็นถึงความ

จำาเป็นที่ต้องมีการดูแลและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าต่างๆ	

เหล่านี้	 เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัย	 ตลอดจน

สัมภาษณพิเศษ ว�าที่ร�อยตร�สรรค�  จ�ตรใคร�ครวญ
รักษาการรองอธิบดีกรมว�ทยาศาสตร�บร�การ

 ในการให้บรกิารงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกรมวทิยาศาสตร์

บรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมจีดุมุง่หมาย ส่งเสรมิ สนบัสนนุ

การบรูณาการการใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้เกดิประโยชน์ต่อประชาชน

ส่วนใหญ่ในสังคม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ช่วยให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและ

รายจ่ายลดลง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และส่งผลให้ขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น การสัมภาษณ์พิเศษวันนี้ กองบรรณาธิการ

ได้สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสรรค์ จิตรใคร่ครวญ รักษาการรองอธิบดีกรม

วทิยาศาสตร์บริการ เป็นอีกด้านหนึง่ท่ีจะได้เปดมติิงานบริการด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ 

สามารถให้ข้อมูลแจ้งเตือนผู้บริโภคภายในประเทศ	 นอกจากนี้

อีกด้านหนึ่งข้อมูลวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ผลิตภายใน

ประเทศตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์	 เมื่อได้รับการตรวจสอบ

และผลที่ได้ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี	 มีความปลอดภัย	

ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์	 มีความน่าเชื่อถืออีกทั้งยัง

สอดคล้องกับความต้องการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		

จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยได้รับการรับรอง	 ผู้บริโภคเกิด

การยอมรับและความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 รวมทั้ง

ยงัเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัตลาดต่างประเทศได้ด้วย”

 F มีแนวทางการผลักดันโครงการห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและเฝาระวังผลิตภัณฑ์เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค

อย่างไรบ้าง

  ว่าทีร้่อยตรสีรรค์ จติรใคร่ครวญ	 “กรมวทิยาศาสตร์

บรกิารได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค

ในการทดสอบตวัอย่างผลติภณัฑ์	เพือ่ควบคมุและดแูลสนิค้าต่างๆ
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ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค	 นอกจากนี้

เพื่อให้มีแนวทางการผลักดันงาน	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	

ได้จัดตั้งเป็นโครงการห้องปฏิบัติการทดสอบและเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังความ

ไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท	 โดยเฉพาะตามแนว

ตะเข็บชายแดนของประเทศและในตลาดระดับล่าง	 รวมถึง

ในท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ	 ซึ่งได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างมา

ทดสอบ	ได้แก่	การตรวจสอบสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและ	 ผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก

การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์

โทรศัพท์มือถือ	 และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	 การตรวจสอบ

สารปนเปอนหรือสารพิษในผลิตภัณฑ์รังนก	 และได้นำาผล

การทดสอบแจ้งเตือนผู้บริโภคให้มีความระมัดระวังในการซื้อ

สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต

ทรัพย์สิน”

 F มีการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและเฝาระวังผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ อย่างไร

  ว่าที่ร้อยตรีสรรค์ จิตรใคร่ครวญ	 “ห้องปฏิบัติ

การทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้รับการรับรอง

ความสามารถตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	มีบทบาทสำาคัญ

ในการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

ด้วยเครื่องมือที่มีศักยภาพสูง	 และบุคคลากรท่ีมีความสามารถ		

มีการทำางานบูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ในการสร้างความร่วมมือในการทดสอบผลิตภัณฑ์และส่งเสริม

สินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัย	 มีความร่วมมือกำาหนดแผน

การดำาเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงว่าจะไม่

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	ห้องปฏิบัติการทดสอบสามารถนำาข้อมูล

ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่ต่อสารธารณะ	 เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเลือกซื้อสินค้า	 และภายใต้

กระแสความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย	 ได้

มาตรฐาน	 จะช่วยเป็นการผลักดันให้ผู้ผลิตให้ความใส่ใจใน

การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเกณฑ์กำาหนด

มาตรฐานอีกทางหนึ่งด้วย“	
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_____________________________

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ โครงการเคมี

	 ปัจจุบันสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำาหน่ายในประเทศ	

มีความหลากหลายและมีการแข่งขันสูง	 ผู้ประกอบธุรกิจ

ส่วนใหญ่ต่างมุ่งที่จะขายสินค้าของตนเองโดยใช้กลยุทธ์

ทางการตลาด	 มีการใช้ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน

หลายรูปแบบ	 เช่น	 การให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลด้านดี

มีประโยชน์ของสินค้าแต่เพียงด้านเดียว	 ทำาให้ผู้บริโภค

ตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเนื่องจากขาดข้อมูลที่สำาคัญ

บางอย่างในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า	 ส่งผลให้ได้รับ

สินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริง	 สินค้าไม่มี

คุณภาพและไม่เหมาะสมกับราคา	 ได้รับอันตรายหรือ

ได้รับผลข้างเคียงอื่นๆ	ที่ไม่ปลอดภัย

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 (วศ.)	 และสำานักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	(สคบ.)	เลง็เหน็ความสำาคญั

ในเรื่องความไม่ปลอดภัยของสินค้าที่มีผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชน	 จึงมีการบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในการทดสอบสินค้าประเภทต่างๆ	 เช่น	

ผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก	 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน	

ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า	ผลติภณัฑ์อปุกรณ์โทรศพัท์มอืถอื	

รงันกและผลติภณัฑ์รงันก	ซึง่ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์

บริการนอกจากประสานงานกับสำานักคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค	 เพื่อวางแผนการดำาเนินงานในแต่ละปี

แล้ว	 ยังมีการดำาเนินการในด้านศึกษากฎระเบียบ	 เกณฑ์

การควบคุม	 และพัฒนาวิธีทดสอบให้ทันกับกฎระเบียบ

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ	

ตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่กำาหนดไว้	 จากร้านค้าทั่วไป	

ห้างสรรพสินค้า	 ตลาดนัด	 และตลาดนัดชายแดน	

ทดสอบตัวอย่าง	 ประมวลและสรุปผล	 นำาเสนอและ

เผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลให้

ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงข้อมูลเหล่านี้ต่อไป

วรรณภา  ตันยืนยงค*

วศ.วันนี้ ศูนย�ทดสอบและเฝ�าระวังผลิตภัณฑ�
เพ�่อค�ุมครองผ�ูบร�โภค
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	 ในปี	 2556	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ดำาเนินการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งสุ่มโดยสำานักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคและกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ให้ผลการทดสอบดังนี้

ตารางที่ 1		ผลิตภัณฑ์ที่สุ่มโดยสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์
จ�านวน

ตัวอย่าง

ผลการทดสอบ

ผ่าน ไม่ผ่าน
ผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก

 - ของเลนและเสื้อผา 13 13 -

 - เครื่องประดับ 19 15 4

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

 - ภาชนะเมลามีน 6 4 2

 - ภาชนะเซรามิก 10 8 2

 - ภาชนะอะลูมิเนียม 10 4 6

เครื่องใช้ไฟฟ้า 3 - 3

ตารางที่ 2 	ผลิตภัณฑ์ที่สุ่มโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผลิตภัณฑ์
จ�านวน

ตัวอย่าง

ผลการทดสอบ

ผ่าน ไม่ผ่าน

ผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก
 - ของเลนและเสื้อผา 60 55 5
 - เครื่องประดับ 13 13 -

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 6 4 2
 - ภาชนะเมลามีน 15 5 10

 - ภาชนะพลาสติก 3 3 -

 - ภาชนะเซรามิก 9 8 1

 - เครื่องใชสเตนเลส 15 8 7

 - เครื่องใชอะลูมิเนียม 12 6 6

 - ภาชนะโลหะเคลือบ 4 1 3

เครื่องใช้ไฟฟ้า 80 10 70

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 10 - 10

รังนกและผลิตภัณฑ์รังนก 35 27 8
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	 จากผลการทดสอบตามตารางที	่ 1	 และ	2	พบว่าเกอืบทกุผลติภณัฑ์มตีวัอย่างทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์	 โดยเฉพาะอย่างยิง่

ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์โทรศพัท์มอืถอืพบจำานวนทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์สงูมาก	ซึง่ข้อมลูเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์

ในการเตือนผู้บริโภคให้ใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ	เพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภคเอง
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บังอร  บุญชู*
นิภาพร  ชนะคช**

กมลกาญจน  จิญกาญจน**

	 ปัจจุบัน	 ผลิตภัณฑ์อาหารได้มีการพัฒนาคุณภาพ	

และรูปแบบเพื่อจูงใจและดึงดูดให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ

มากขึน้	 แต่มีการผลิตของปลอมเลียนแบบของแท้เพ่ือขาย

ในราคาเทียบเท่าของแท้หรือถูกกว่า	 และการปลอมปน

ผลิตภัณฑ์อาหาร	 เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันและ

เพิ่มพูนกำาไรจากการขายในราคาสินค้าของแท้	อาจนำามา

สู่ผลกระทบเชิงลบและก่อความเสียหายต่อภาพลักษณ์

ของตราสินค้าและช่ือเสียงของผู้ผลิต	 ผู้บริโภคลดความ

เชื่อถือในคุณภาพของสินค้า

ลักษณะของอาหารปลอม

	 1.	 การแทนบางส่วนด้วยวัตถุอื่น

	 2.	 การคัดแยกวัตถุที่มีคุณค่าออกเสียทั้งหมดหรือ

บางส่วน

	 3.	 ผลติขึน้เทยีมและจำาหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนัน้

	 4.	 ผสมหรือปรุงแต่งโดยปกปิดความด้อยคุณภาพ	

หรือมีฉลากลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ	ปริมาณ	

ประโยชน์	 หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น	 สถานที่และ

ประเทศที่ผลิต

	 5.	 อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือ

มาตรฐานท่ีเป็นผลให้ส่วนประกอบท่ีเป็นคุณค่าทาง

อาหาร	 ขาดหรือเกินร้อยละสามสิบจากเกณฑ์ตำ่าสุดหรือ

สูงสุด	 หรือแตกต่างจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไว้

จนทำาให้เกิดโทษหรืออันตราย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 การกระทำาความผิดที่เข้าข่ายการปลอมปนอาหาร	

หรือผลิตอาหารปลอม	 ถือเป็นการก่ออาชญากรรม

รูปแบบหนึ่งเม่ือก่อให้มีผู้เสียหาย	 กฎหมายบัญญัติบท

ลงโทษทั้งจำาคุกและปรับผู้ที่กระทำาการผิดแล้วแต่กรณี	

ดังนี้

	 -	 พระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 2522	 (ฉบับ

ปรับปรุง	ปี	2554)	มาตรา	25	และ	มาตรา	59	การผลิต	

นำาเข้าเพื่อจำาหน่าย	 หรือจำาหน่ายอาหารปลอม	 มีโทษ

จำาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี	 และปรับตั้งแต่ห้าพันบาท

ถึงหนึ่งแสนบาท

	 -	 ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 236	

มาตรา	 237	 และมาตรา	 271	 การปลอมปน	 การขาย

ของโดยหลอกลวง	 มีโทษจำาคุกหกเดือนถึงสิบปีหรือ

ปรับถึงสองหมื่นบาท	

	 -	 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	2551	มาตรา	10	

และ	 มาตรา	 12	 ผู้บริโภคเรียกค่าเสียหายได้ไม่ว่าจะเป็น

ความเสียหายต่อชีวิต	 ร่างกาย	 สุขภาพอนามัย	 จิตใจ	

สิทธิเรียกร้องภายในสามปีนับแต่วันที่ผู ้เสียหายรู้	

แต่ไม่เกินสิบปี	 และความเสียหายต่อจิตใจหมายถึง

ความเจ็บปวด	 ความทุกข์ทรมาน	 ความหวาดกลัว	

ความวิตกกังวล	 ความเศร้าโศกเสียใจ	 ความอับอาย	

อันเป็นผลต่อร่างกาย	สุขภาพ	

_____________________________

 * นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ
**  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ

สรรสาระ ระวังอาหารปลอม 
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	 -	 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำาหนดคดพีเิศษเพิม่เตมิ

ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	 (ฉบับที่	 2)	

พ.ศ.	2555	กระทรวงยตุธิรรมออกกฎกระทรวงเพิม่คดพีเิศษ

ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร	 สถานการณ์ใน

การปลอมปนของผลิตภัณฑ์อาหารทั้งในและต่างประเทศ

	 ปัญหาของอาหารปลอมมิใช่เริ่มมีในปัจจุบัน	

หลักฐานสำาคัญที่พบในอดีต	 เช่น	 กฎหมายไวน์ของกรีก

และโรมัน	 กฎหมายเนื้อของอียิปต์	 และกฎหมายอาหาร

ของอเมริกาที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1784	 แสดงถึงการใช้

อำานาจทางกระบวนการยุติธรรมในการตัดสินและแก้ไข	

ถึงแม้ว่ามีกฎหมายที่เข้มงวดบังคับใช้	 แต่ปัญหาของ

อาหารปลอมกลับแปรเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆ	 อาทิ	

ปลอมปน	 ทำาเลียนแบบ	 ด้อยคุณภาพ	 ผิดมาตรฐาน	

ปิดฉลากลวง	 ฯลฯ	 อาหารที่เป็นเป้าหมายในการปลอม

มักเป็นสินค้ามีมูลค่าและความนิยมสูง	 เช่น	 นำ้าผึ้ง	

นำ้ามันมะกอก	รังนก	นม	ฯลฯ	เนื่องจากสามารถจำาหน่าย

ได้ง่ายและทำากำาไรได้มาก	 อาหารปลอมมีทั้งก่ออันตราย

และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 ตัวอย่างการตรวจพบอาหารปลอม	 เช่น	 ใน

สหรัฐอเมริกาพบนำ้าผึ้งปลอมผสมด้วยนำ้าเช่ือมข้าวโพด

และนำ้าตาลทราย	ที่นำาเข้าจากบราซิล	เม็กซิโก	เวียดนาม	

ในช่วงต้นปี	 ค.ศ.	 2013	นีพ้บอาหารหลายชนดิทีปิ่ดฉลาก

ว่าผสมด้วยผลบลูเบอรี่	 เช่น	 อาหารเช้าผสมธัญพืช	

แต่ความจริงเป็นเพียงชิ้นบลูเบอรี่ปลอมที่ทำาจากแป้ง	

นำา้เชือ่ม	สแีดงและสนีำา้เงนิ	ซึง่ไม่ใช่ผลบลเูบอรีท่ีม่รีาคาแพง	

ในประเทศญี่ปุน	ปี	 ค.ศ.	 2008	พบชาเขียวปนเปอนสาร

กำาจัดวัชพืชทำาให้มีคนปวย	 1	 ราย	 ประเทศจีน	 ในปี	

ค.ศ.	 2008	 ทั่วโลกตื่นตระหนกกับกรณีนมผงสำาหรับ

ทารกปนเปอนสารเมลามีน	 ส่งผลให้เด็กทารกเสียชีวิต

และเจ็บปวยมากกว่า	 1,200	 คน	 นอกจากนี้ยังมีการ

จำาหน่ายเนื้อแกะและเนื้อวัวที่มีราคาแพง	 แต่หลอก

ผู้ซื้อโดยใช้เนื้อหมู	 เนื้อเป็ดและเนื้อสุนัขจิ้งจอกแทน	

การปลอมเนื้อสัตว์ล่าสุด	 ในปี	 ค.ศ.	 2013	 ประเทศกลุ่ม

สหภาพยุโรป	 ตรวจพบเน้ือม้าปนในอาหารที่ทำาจาก

เนื้อวัว	 เช่นไส้กรอก	 เนื้อวัวบดกระปอง	 (corn	 beef)	

โดยตรวจพบดเีอน็เอ	 (DNA)	ของม้าและสารเฟนลิบวิตาโซน

(Phenylbutazone)	 หรือบิวต์	 ยาแก้อักเสบที่ใช้ในม้า	

ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลหิตจางในมนุษย์	 จึงมีการเรียกเก็บ

สนิค้าคนืจากซเูปอร์มาร์เก็ตและช้ันวาง	 ในประเทศอินเดยี

มีปัญหาของนำ้านมโคปลอม	 ท่ีทำาจากยูเรีย	 (เพิ่มของแข็ง

ในนม)	 นำ้ามันพืช	 ชอล์ค	 (เพิ่มแคลเซียม)	 นำ้ายาซักฟอก	

(ตัวผสมให้นำ้าเข้ากับนำ้ามัน)	 caustic	 soda	 (ทำาให้เป็น

กลาง)	 ที่เมืองมุมไบ	 พบว่านำ้านมโคมีแป้ง	 ซอร์บิทอล	

กลูโคส	 และโซเดียม	 ลอริลซัลเฟต	 (sodium	 lauryl	

sulfate	(SLES)	ที่เป็นสารก่อมะเร็ง	

	 สถานการณ์ในประเทศไทย	สำานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา	(อย.)	กระทรวงสาธารณสุข	ออกกวาดล้าง

และลงโทษผู้ผลิตและจำาหน่ายอาหารปลอมอย่างจริงจัง

อาหารปลอมท่ียังลักลอบผลิตเช่น	 เคร่ืองดื่มรังนกปลอม

ทำาจากยางไม้คารายา	ซอสนำา้มนัหอย	นำา้ผึง้มนีำา้ตาลทราย

และนำา้ผสม	ซอีิว๊และนำา้ปลาทีค่ณุภาพผดิมาตรฐานทำาจาก

นำ้าเกลือมีสารไนโตรเจนน้อยกว่ามาตรฐาน	 อาหารที่ใช้

ตราฮาลาลโดยไม่ได้รับอนุญาต	 อาหารเจปนเนื้อสัตว์	

อาหารเสรมิสขุภาพปลอมทีจ่ำาหน่ายตรงโดยไม่ขึน้ทะเบียน

อาหาร	 เช่น	 กาแฟลดนำ้าหนักผสมสารไซบูทรามีน	ที่เป็น

อันตรายทำาให้ความดันโลหิตสูง	 หัวใจเต้นเร็ว	 ปากแห้ง	

ปวดศีรษะ	นอนไม่หลับและท้องผูก

รูปตัวอย่างสินค้าปลอม	เนื้อม้าปลอม	นำ้าผึ้งปลอม

	 มาตรการเฝ้าระวัง	 หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบโดยตรง	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา	 (อย.)	 มีระบบเฝ้าระวังอาหารปลอมอย่างต่อเนื่อง
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เพื่อปกป้องผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย	

ในท้องตลาด	เช่น	มีการติดตามตรวจสอบ	สั่งอายัดสินค้า

ที่นำาเข้าโดยกักกันที่ด่านเพื่อตรวจวิเคราะห์	 หรือสั่งเก็บ

ลงจากชั้นวางจำาหน่าย	 ผลตรวจวิเคราะห์พบว่าปลอดภัย

จึงจะอนุญาตให้นำากลับมาวางขายได้	 การควบคุมอาหาร

ปนเปอน	 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยห้ามผลิต

นำาเข้า	 หรือจำาหน่าย	 นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

(DSI)	 ร่วมปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย	

ทำาลายผลิตภัณฑ์ของกลางที่ยึดมาโดยเผาและบดทำาลาย	

 ข้อควรระวังในการเลือกซื้ออาหาร	 การซื้อ

อาหารสำาเร็จรูป	 อาหารเสริมสุขภาพฯ	 ควรเลือกที่มี

ฉลากภาษาไทย	 ระวังฉลากปลอมที่เลียนแบบเลขสาร

ระบบของ	 อย.	 ให้สังเกตส่วนประกอบ	 สี	 รูปร่าง	 แหล่ง

จำาหน่ายราคา	 วันผลิต	 และวันหมดอายุ	 รวมไปถึง

สถานที่ที่ผลิต	 เครื่องหมาย	อย.	หรือ	มอก.	ระวังอาหาร

ที่บรรจุขวดเก่าใช้แล้วและฝาขวดปิดไม่สนิทเนื่องจาก

ฝาไม่ได้มาตรฐาน	 ไม่ซือ้เครือ่งดืม่รงันกทีบ่รรจขุวดพลาสติก

ระวงันำา้ปลาปลอมทีอ่าจเป็นนำา้เกลอืปรงุอาหาร	 ซึ่งฉลาก

ที่ถูกต้องของนำ้าเกลือปรุงอาหาร	 จะต้องไม่มีรูป	 รูปภาพ	

รอยประดิษฐ์	 รวมถึงข้อความ	 เครื่องหมายการค้าที่สื่อ

ถึงปู	ปลา	ปลาหมึก	กุ้ง	กั้ง	หรือหอย	สำาหรับนำ้าผึ้งสีต้อง

ไม่คลำ้า	 หากซึมเมื่อหยดลงในกระดาษแสดงว่ามีนำ้าปน	

ส่วนชาสมุนไพรควรอ่านฉลากให้ละเอียดว่ามีพืชอื่นปน

ผสมหรือไม่

	 การผลติอาหารปลอมเป็นอาชญากรรมด้านเศรษฐกจิ

โดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือ	 สร้างความเสียหายต่อสังคม

และคุณภาพชีวิตที่ดี	 เป็นการบ่อนทำาลายเศรษฐกิจของ

ประเทศ	 และกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู ้บริโภค	

ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการส่งออก	 จึงควรร่วมมือกัน

ต่อต้าน	 เปิดโปงพฤติกรรมอันฉ้อฉล	 หลอกลวงและ

เอาเปรียบผู้บริโภคทุกรูปแบบ	 หากสงสัยในคุณภาพ	

ส่วนประกอบและการปนเปอนของสารอันตรายในอาหาร	

สามารถนำาส่งตรวจวิเคราะห์ได้ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การปลอมเลข อย.

เอกสารอ้างอิง
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ราชบัณฑิตยสถาน.	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542.	[ออนไลน์].	[อ้างถึงวันที่	4	พฤศจิกายน	2556].	
เข้าถึงจาก	:	http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=3046

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.	สำานักอาหาร.	พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	 2522	 (ฉบับปรับปรุง	ปี	 2554).	
กรุงเทพมหานคร	:	สำานักงาน,	2554	535	หน้า.
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ธิรดา  สุขธรรม*

_____________________________

 * นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักเทคโนโลยีชุมชน

	 ทุกวันน้ีวิถีการดำาเนินชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติ

กำาลังเป็นกระแสนิยม	 ส่งผลให้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์

สมุนไพรต่างๆ	 นั้น	 ได้รับความนิยมตามไปด้วย	 อีกทั้ง

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	 จึงมีการนำาวิทยาการ

ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 มาใช้ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	

สำาหรับการดูแลสุขภาพและรักษาโรค	 รวมถึงการพัฒนา

วิธีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและปริมาณสารสำาคัญ

ของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความสมำ่าเสมอ	

และสามารถคงประสิทธิภาพได้ดี	เพื่อให้มีความปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค

	 การควบคุมคุณภาพของสมุนไพร	 ภายใต้ประกาศ

การรบัรองตำารบัมาตรฐานยาสมนุไพรไทย	 (Thai	Herbal

Pharmacopia:	 THP)	 สมุนไพรแต่ละชนิดต้องบอก

รายละเอียดประกอบด้วย	 การระบุชนิดของสมุนไพร	

ฉลากข้อมูลทางเภสัชวิทยา	 การบรรจุและเก็บรักษา	

การทดสอบสิ่งเจือปนและสารปนเปอน	 เช่น	 สารฆ่าศัตรู

พืชและสัตว์	เชื้อจุลินทรีย์	ก่อโรค	รวมทั้งโลหะหนัก

	 การตรวจเอกลักษณ์ของสมุนไพร	 เพื่อการตรวจ

เกี่ยวกับรายละเอียดของสมุนไพรใช้วิธีตรวจ	 2	 วิธี	

คือ	 วิธีตรวจทางเคมีที่สังเกตปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น

ระหว่างสารสำาคัญในยาสมุนไพรกับสารเคมีที่เติมลงไป	

วิธีรงคเลขผิวบาง	 (Thin	 Layer	 Chromatography,	

TLC)	 โดยใช้การเปรียบเทียบลักษณะโครมาโทแกรม	

(chromatogram)	 ของสารสำาคัญในสมุนไพรตัวอย่าง

กับสารมาตรฐาน	

	 สำาหรับสมุนไพรที่ทราบสารสำาคัญเป็นส่วน

ประกอบหลัก	 จะทำาการทดสอบหาปริมาณสารสำาคัญ

ของสมุนไพร	 แต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่ไม่ทราบสารสำาคัญเป็น

ส่วนประกอบหลักจะใช้การทดสอบหาปริมาณสารสำาคัญ

โดยรวมแทน	 เช่น	 การหาปริมาณนำ้ามันหอมระเหย	 หรือ

ปริมาณสารสกัดจากสมุนไพรโดยรวมทั้งหมด

	 ทั้งนี้สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมสุขภาพ	หรือ

เครื่องสำาอาง	 หรือยา	 ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของสาร

สกดัหยาบท่ีได้จากสมนุไพร	มสีารสำาคญัหลายชนดิทีม่ฤีทธิ์

ทางชีวภาพ	 ซึ่งทำาหน้าที่เสริมหรือกระตุ้นการออกฤทธิ์

ซึ่งกันและกัน	 ดังนั้นในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมุนไพร	 จงึจำาเป็นทีต้่องมีการควบคมุคณุภาพของวตัถดุบิ

เนื่องจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพส่งผลให้ได้สารสกัดหยาบที่

จะใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์

สูงสุด

	 ในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

สมนุไพร	 ต้องการวิธีการทดสอบทีส่ามารถทดสอบสารสำาคญั

ได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน	 ซึ่งในปัจจุบันที่นิยมใช้คือ	

Chromatographic	 fingerprints	 ซ่ึงเป็นการทดสอบที่

อาศัยเทคนิคการแยกสารที่ผสมกันอยู่ให้แยกออกจากกัน

เป็นส่วนๆ	ผลของการแยกสารทีเ่รยีกว่า	 Chromatogram	

ต่อจากนั้นจึงนำาผล	Chromatogram	ของสารสกัดหยาบ

ทีไ่ด้จากสมนุไพรตวัอย่างมาเปรยีบเทยีบกบั	Chromatogram

ของสารมาตรฐาน

	 เทคนิคการทดสอบที่นิยมใช้ในการทำา	 Chroma-

tographic	fingerprints	มีดังนี้	

สรรสาระ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
ดวย chromatographic Fingerprints
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	 1.	 High	 Performance	 Thin	 Layer	 

Chromatography	 (HPTLC)	 เป็นเทคนิคท่ีมีการพัฒนา 

เครือ่งมอืจาก	TLC	 เพือ่ให้ระบบการวเิคราะห์มคีวามเทีย่ง 

ในการวิเคราะห์ซำ้า	 (reproduciblility)	 แต่การวิเคราะห์ 

ก็ยังไม่สามารถแยกสารสำาคัญออกจากกันได้อย่างชัดเจน	 

จึงทำาให้มีข้อจำากัดในการนำาเทคนิคนี้มาใช้งาน

	 2.	 Gas	 Chromatography	 (GC)	 เป็นเทคนิค 

ที่ใช้วิเคราะห์สารในสภาวะแก๊ส	 จึงสามารถใช้ได้เฉพาะ 

กับสมุนไพรที่มีสารสำาคัญที่สามารถระเหย	 (volatile	 

compounds)	ได้เท่านั้น

	 3.	 High	Performance	Liquid	Chromatography 

(HPLC)	 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์	 สารในสภาวะ 

ของเหลว	และได้รบัความนยิมอย่างยิง่สำาหรบัการทดสอบ 

สมุนไพร	 เนื่องจากสารสำาคัญในสมุนไพรส่วนใหญ่มีมวล 

โมเลกุลขนาดใหญ่	 จึงสามารถแยกออกจากกันได้ใน 

สภาวะของเหลว	 ข้อดีของเทคนิคนี้คือมีคอลัมน์ที่ใช้ 

ในการแยกสารสำาคัญในสมุนไพร	 และมีเคร่ืองตรวจหา 

(detector)	ทีห่ลากหลาย	สามารถพฒันาวธิกีารวเิคราะห์ 

ได้ง่าย	 อีกทั้งยังมีความเฉพาะเจาะจง	 (selectivity)และ 

มีความเที่ยงในการวิเคราะห์ซำ้าสูง	

	 ตัวอย่างของการศึกษา	 chromatographic	 

fingerprints	 ในสมุนไพรไทย	 โดยนายอนุศักดิ์และคณะ	 

(2550)	ได้ทำาการศกึษา	chromatographic	fingerprints	 

ของสารสกัดชั้นเอทานอลของหัวข้าวเย็น	 (Dioscorea	 

membranacea	Pierre)	ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรไทยที่ใช้เป็น 

ส่วนประกอบในยาแผนโบราณ	มีสรรพคุณในการรักษา 

โรคนำ้าเหลืองเสีย	 โรคผิวหนัง	 กามโรค	 โรคเรื้อน	 และ 

โรคมะเรง็ในระบบต่างๆ	 รวมถงึมรีายงานการวจัิยเกีย่วกบั 

ฤทธ์ิยับยั้งเซลล์มะเร็งและเอดส์อีกด้วย	 คณะผู้วิจัยได้ 

ทำาการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์	 โดยใช้เทคนิค	 HPLC	ที่มี 

เครื่องตรวจหา	ชนิด	photodiode	array	สารมาตรฐาน 

ที่ใช้ไนการวิเคราะห์	มี	3	ชนิด	ได้แก่	dioscorealide	A	 

และ	 dioscorealide	 B	 ตรวจวัดการดูดกลืนแสงที ่

ความยาวคล่ืน	 270	 นาโนเมตร	 และ	 dioscoreanone	 

ตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น	245	นาโนเมตร

	 การใช้	 chromatographic	 fingerprints	 ในการ 

ทดสอบสมุนไพรนั้น	 มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการควบคุม 

คุณภาพของสมุนไพรและการตรวจเอกลักษณ์ของ 

วัตถุดิบสมุนไพร	 เนื่องจากเป็นวิธีทดสอบเชิงปริมาณท่ี 

สามารถวิเคราะห์สารหลายชนิดได้ในครั้งเดียวกัน	 อีกทั้ง 

 ภาพที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของสารมาตรฐานที่ใช้ในการบ่งชี้ใน	chromatographic	fingerprints:	

	 	 (1)	dioscorealide	A;		(2)	dioscorealide	B;		(3)	dioscoreanone
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มีความถูกต้อง	 (accuracy)	 มีความแม่นยำา	 (precision)	

มีสภาพไว	(sensitivity)	และมคีวามเทีย่งในการวิเคราะห์ซำา้

นอกจากนัน้ยงันำาไปใช้ในการวจิยัเกีย่วกบักลไกการออกฤทธ์ิ

ของสารสำาคัญในสมุนไพร	 การหาช่วงเวลาที่เหมาะสม

ในการเก็บเกี่ยว	พื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก	วิธีการ

สกัดและการเก็บรักษาที่ดีได้อีกด้วย

	 ก รมวิ ท ย าศ าสตร ์ บ ริ ก า ร ไ ด ้ มี ก า รนำ า	

chromatographic	fingerprints	มาใช้ในการศึกษาวิจัย

ผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้ง

เช้ือแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้างโดยเทคนิค

เอนแคปซูเลชัน	 (encapsulation)	 โดยมีเป้าหมาย

ดำาเนินการในปีงบประมาณ	 2557-2558	 ซึ่งจะทำาการ

พัฒนาการวิธีการวิเคราะห์สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ใน

การยับย้ังเช้ือแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้างด้วย

เทคนิค	 HPLC	 และนำา	 chromatographic	 fingerprints	

มาใชใ้นการศกึษาวิธีการเก็บรักษาสารสกัดสมุนไพรโดย

การเอนแคปซูเลชัน	 และการควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้

 ภาพที่ 2 chromatographic	fingerprints	ของสารมาตรฐานและสารสกัดชั้นเอทานอลของหัวข้าวเย็น

	 	 (ซ้าย)	dioscoreanone	ที่ความยาวคลื่น	245	นาโนเมตร

	 	 (ขวา)	dioscorealide	A	และ	dioscorealide	B	ที่ความยาวคลื่น	270	นาโนเมตร
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Chinese	Medicine,	2008,	3	(7),	1-16

Liang,	Y.,	Xie,	P.,	and	Chan,	K.	Quality	control	of	herbal	medicines.	Journal	of	Chromatography	B,	
2004,	vol.	812,	3-70

Sirikatitham,	 A.,	 Chuchom,	 T.,	 and	 Itharat,	 A.	 Development	 of	 the	 chromatographic	 fingerprint	
analysis	 of	 dioscorealides	 and	 dioscoreanone	 from	 Dioscorea	membranacea	 Pierre.	
Songklanakarin	Journal	of	Science	and	Technology,	2007,	vol.29,	issu.	suppl.1,	101-107	

Tistaert,	 C.,	 Dejaegher,	 B.,	 and	Heyden,	 Y.	 V.	 Chromatographic	 separation	 techniques	 and	 data		
handling	methods	 for	 herbal	 fingerprints:	 a	 review.	 Analytical	 Chinica	 Acta,	 2011,	
vol.	690,	148-161.

นันทนา	 สิทธิชัย.	 มาตรฐานของสมุนไพรในตำารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย.	 วารสารสมุนไพร.	 [ออนไลน์]	 .	 2547,	
ปีท่ี	 11	 ฉบับท่ี	 1,	 [อ้างถึงวันที่	 20	 ตุลาคม	 2556]	 เข้าถึงจาก	 :	 http://www.medplant.mahidol.
ac.th/publish/journal/ebooks/j11%281%2921-32.pdf
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_____________________________

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม

ธนิษฐา  ภูลวรรณ*

	 	 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พลาสติกได้เข้ามามีบทบาท

ในชีวิตประจำาวันเป็นอย่างมาก	 ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนา

คุณสมบัติของพลาสติกโดยใช้เทคนิคต่างๆ	มากมายไม่ว่า

จะเป็นการคิดสูตรผสมที่รวมมอนอเมอร์และสารตัวเติม

ที่มีคุณสมบัติเด่นๆ	 เข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์

พลาสติกที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ	

	 ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เราพบโดยทั่วไปอยู่ในรูป

พอลิเมอร์ผสม	 หรือมีสารตัวเติมผสมอยู่ด้วย	 ในทาง

วิทยาศาสตร์นั้น	 กรณีที่ต้องการทดสอบหาอัตราส่วน

องค์ประกอบของพลาสติกท่ีไม่ทราบปริมาณสามารถ

ทำาได้โดยใช้เทคนิค	 TGA	 (Thermogravimetric	

Analysis)	 ซึ่งเป็นเทคนิคทางความร้อนมาประยุกต์ใช้	

นอกจากใช้ศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของพลาสติก

เพื่อให้ทราบขอบเขตการใช้งานของวัสดุนั้นๆ	แล้ว	

เทคนิคนี้ก็ยังถูกนำามาใช้ในการวิเคราะห์หาอัตราส่วน

ของพอลิเมอร์ผสมหรือปริมาณสารเติมแต่งที่มีในวัสดุ

คอมโพสทิได้อกีด้วย	ทัง้นีแ้ม้ปรมิาณตวัอย่างมน้ีอยประมาณ

10	มิลลิกรัม	ก็สามารถทำาการวิเคราะห์ได้	

	 TGA	 เป็นเทคนิคทางความร้อนใช้วิเคราะห์มวล

วัตถุตัวอย่างที่อุณหภูมิและเวลาที่เปลี่ยนไปโดยวัตถุ

ตัวอย่างนั้นจะถูกควบคุมภายใต้ช่วงอุณหภูมิและสภาวะ

ที่กำาหนด	 ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง	 ตัวอย่างจะถูกวางบน

จานขนาดเลก็	 ซึง่เชือ่มต่อกบัเครือ่งชัง่ละเอยีดทีม่คีวามไว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสูง	 โดยที่ทั้งหมดจะอยู่ในเตาท่ีเป็น

ระบบปิดสามารถควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศได้	

บรรยากาศภายในอาจจะเป็นแก๊สเฉื่อย	 เช่น	 ไนโตรเจน	

หรือแก๊สที่มีความว่องไว	 เช่น	 อากาศ	 หรือ	 ออกซิเจน	

โดยนำา้หนกัของตวัอย่างทีเ่ปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้ทีอ่ณุหภมูิ

เฉพาะของสารแต่ละชนิด	 โดยนำ้าหนักที่หายไปนั้นเกิด

มาจากการระเหย	การย่อยสลาย	หรอืการเกดิปฏกิริยิาต่างๆ

ผลการทดสอบจะถูกแสดงออกมาในรูปกราฟซึ่งมี

แกน	y	แสดง	นำ้าหนักที่เปลี่ยนไป	(weight	%	หรือ	mg)	

และแกน	 x	 แสดงอุณหภูมิหรือเวลา	 ตามที่กำาหนด	

การวิเคราะห์ผลจำาเป็นต้องทราบการทำาปฏิกิริยาทางเคมี

และอุณหภูมิการสลายตัวของวัตถุตัวอย่างอย่างคร่าวๆ	

หรอืมข้ีอมลูอณุหภมูกิารสลายตวัของวตัถอุ้างอิงชนดิต่างๆ

ก่อนเพือ่นำามาใช้เปรยีบเทยีบผลทีไ่ด้	 รปูที	่ 1	แสดงตัวอย่าง

การหาปริมาณองค์ประกอบของวัสดุที่มีการเติมสาร

เสริมแรงเข้าไปด้วยแต่ไม่ทราบปริมาณ	 เมื่อให้ความร้อน

แก่วัสดุจนถึงอุณหภูมิการสลายตัวความชันของกราฟ

จะเปลี่ยนแสดงถึงนำ้าหนักที่เปลี่ยนไปของวัสดุเมื่อได้รับ

ความร้อนและเกิดการสลายตัว	 จากรูปที่	 1	 จะเห็นได้ว่า

มกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อย่างมนียัสำาคญัสองช่วงด้วยกนั

นั่นคือช่วงอุณหภูมิการสลายตัวของ	 Epoxy	 และ	 Glass	

fibers	 จากเปอร์เซ็นต์นำ้าหนักที่หายไปสามารถสรุปได้

ว่าวัตถุตัวอย่างมีปริมาณเส้นใยแก้วอยู่	 31.8%	 (Fillers)	

และที่เหลือคือปริมาณ	 Epoxy	 ส่วนที่เป็นพอลิเมอร์หลัก

(Matrix)	 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ	 ที่นำามาใช้

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของพลาสติก	ได้แก่	ชิ้นงาน

จากไนลอน	 6	 ที่มีสารเติมแต่ง	 carbon	 black	 ผสม

และชิ้นงานอะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน	 (ABS)	

เป็นต้น	 นอกจากนี้นำ้าหนักที่เปลี่ยนแปลงไปอาจไม่ได้

สรรสาระ การว�เคราะห�หาองค�ประกอบในพลาสติก
ด�วยเทคนิคทางความร�อน
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เกิดจากการสลายตัวของเนื้อพอลิเมอร์อย่างเดียว	

แต่อาจจะเกดิจากการสญูเสยีนำา้	หรอืการสลายตวัเป็นก๊าซ

ขององค์ประกอบทางเคมีของวัสดุก็ได้	 ด้วยเหตุนี้เอง

จึงมีการนำาเทคนิคนี้ไปใช้ในการหาปริมาณความชื้นที่มีใน

พลาสติกและปริมาณการปลดปล่อยก๊าซที่อุณหภูมิต่างๆ	

ของวัสดุบางประเภทอีกด้วย

รูปที่ 1  (1)	กราฟ	TGA	แสดงอณุหภมูกิารสลายตวั	Epoxy-glass	fibers	(2)	Epoxy	resin	with	glass	fibers	(3)	Chopped	glass	fibers

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยกลุ่มงานเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์	 สำานักฟิสิกส์และวิศวกรรมให้บริการทดสอบ

วิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบในพลาสติกโดยใช้

เทคนิค	 TGA	 หากประสงค์จะใช้บริการสามารถติดต่อ

ได้ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการในวันและเวลาราชการ

เอกสารอ้างอิง
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	 ปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนิยมนำา

เทคโนโลยีการบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์มาใช้

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารมากขึ้น	 การบรรจุ

อาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์	 (Antimicrobial	 food	

packaging)	 เป็นระบบการบรรจุทีส่ามารถทำาลาย	หรอื

ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของจลุนิทรยีท์ีท่ำาใหอ้าหารเนา่เสยี	

รวมถึงจุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปอนในอาหาร	 เพื่อให้เกิด

ความปลอดภัย	 รวมทั้งรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บ

รักษาอาหารให้ยาวนานขึ้น	(Suppakul	et	al.,	2003)

	 หลักการในการบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์	

คือ	 การใช้สารต้านจุลินทรีย์ร่วมกับระบบการบรรจุ	 หรือ

ใช้พอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติในการต้านจุลินทรีย์	ซึ่งรูปแบบ

การนำาสารต้านจุลินทรีย์มาใช้ในการบรรจุอาหารจะเป็น

แบบใดนั้น	 ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์	 ชนิดของสาร

ต้านจุลินทรีย์	 คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของอาหาร	

สารต้านจุลินทรย์ีทีใ่ช้กนัแพร่หลายในอตุสาหกรรมอาหาร

ได้แก่	 กรดเบนโซอิกและเบนโซเอต	 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

และเกลือซัลไฟต์	 สารประกอบไนไตรต์และไนเตรต	ฯลฯ	

(งามทิพย์,	 2550;	 Kuorwel,	 2011)	 นอกจากนี้	 ยังมี

การนำาสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติมาใช้มากข้ึน	 เช่น	

แบคเทอริโอซิน	กรดอินทรีย์และสารสกัดจากพืช	 โดยนำา

มาใช้เคลือบวัสดุบรรจุหรือผสมในฟิล์มย่อยสลายทาง

ชีวภาพ	 ตัวอย่างการบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์	

โดยใช้สารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติแสดงดังตารางที่	1

_____________________________

*,** นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พนารัตน  มอญใต*
เวฬุกานต  ยิ้มสิน**

ตารางที่ 1  การบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์โดยใช้สารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติ	(Yildirim,	2013)

สารต้านจุลินทรีย์ วัสดุบรรจุ ชนิดของอาหาร ชนิดของจุลินทรีย์

แบคเทอริโอซิน

	 ไนซิน พอลิเอทิลีน เต้าหู้ L. monocytogenes

	 เพดิโอซิน เวย์โปรตีนเคลือบพอลิโพรพิลีน ไส้กรอก L. plantarum

กรดอินทรีย์ 

	 กรดซอร์บิก พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ เนื้อวัว L. monocytogenes

	 กรดอะซิติก พอลิโพรพิลีน,	พอลิเอทิลีนความหนาแน่นตำ่า แฮม A. niger

สารสกัดจากพืช

	 นำ้ามันโรสแมรี่ พอลิเอทิลีน เนื้อวัว Salmonella

	 สารสกัดจากเมล็ดองุ่น พอลิเอทิลีนความหนาแน่นตำ่า เนื้อวัวบด E. sakazaki

	 ลินาลูล พอลิเอทิลีนความหนาแน่นตำ่า,	พอลิโพรพิลีน เนยแข็ง B. cereus

สรรสาระ การบรรจุอาหารแบบต�อต�านจุลินทร�ย�มีประโยชน�อย�างไร
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	 เทคโนโลยีการบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์	

มีหลายประเภท	 (ภาณุวัฒน์,	 2547;	 Appendini	 and	

Hotchkiss,	2013)	ได้แก่

	 1)	 การใส่ซอง/แผ่นดูดซับสารต้านจุลินทรีย์ลงใน

บรรจุภัณฑ์	 เป็นเทคโนโลยีที่นำามาใช้แทนการพ่นก๊าซ

หรือสารต้านจุลินทรีย์ต่างๆ	 ลงบนพื้นผิวของอาหาร

โดยตรง	 ซึ่งสารต้านจุลินทรีย์ในซองหรือแผ่นดูดซับน้ัน

จะถูกปลดปล่อยภายในบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยป้องกันการ

เกิดราหรือจุลินทรีย์ชนิดอื่นในผลิตภัณฑ์อาหาร	 มีทั้ง

การใช้สารต้านจุลินทรีย์ในรูปแบบสารระเหย	 เช่น	

เอทานอลในซองปลดปล่อยสารระเหย	 ซึ่งประกอบด้วย

เอทานอลในวัสดุดูดซับบรรจุในซองพอลิเมอร์	 ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ที่มีใช้อย่างแพร่หลาย	 เช่น	Antimold	Mild®	

ภาพท่ี 1	 Oitech®,	 ET	 Pack	 and	 Fretex®	 และการใช้

	 สารต้านจุลินทรีย์ในรูปแบบก๊าซ	 เช่น	 การใช้ก๊าซ

	 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในแผ่นปลดปล่อยก๊าซช่วยป้องกัน

	 การเสื่อมเสียของผลไม้

	 2)	 การผสมสารต้านจุลินทรีย์ลงในพอลิเมอร์

ที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์	 เป็นวิธีที่สะดวกในการทำาให้

บรรจุภัณฑ์หรือฟิล์มมีคุณสมบัติต่อต้านจุลินทรีย์	

โดยสารต้านจุลินทรีย์ที่นิยมใช้เติมลงไปในพอลิเมอร์	

ได้แก่	 ซิลเวอร์ซีโอไลท์	 ซึ่งทนต่ออุณหภูมิสูง	 สามารถ

ต้านแบคทีเรียและราได้หลายชนิด	 โดยนำาไปผสมกับ

พอลิเมอร์	 เช่น	พอลิเอทิลีน,	พอลิโพรพิลีน,	 ไนลอนและ

บิวทาไดอีน	 สไตรีน	 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีใช้ทางการค้า	

เช่น	 Zeomic,	 Apacider,	 AgIon,	 Bactekiller	 และ	

Novaron	

	 3)	 เทคนิคการเคลือบหรือการดูดซับสารต้าน

จุลินทรีย์ไว้ที่พื้นผิวของพอลิเมอร์	 เป็นการนำาสารต้าน

จุลินทรีย์เติมลงไปในวัสดุที่ใช้ในการผลิตสารเคลือบ	หรือ

ฟิล์มเคลือบผลิตภัณฑ์อาหาร	 สารต้านจุลินทรีย์ที่นิยมใช้	

คือ	 กรดอินทรีย์และเกลือของกรดอินทรีย์	 ส่วนสารต้าน

จุลินทรีย์ที่ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ใช้ในการผลิต

ฟิล์มได้	 จะถูกนำามาเคลือบบนแผ่นฟิล์มในภายหลัง	

เช่น	 อีเทอร์เคลือบบนฟิล์มพอลิเอทิลีน	 ซึ่งเทคโนโลยี

การบรรจุอาหารนี้ช่วยชะลอการเจริญของยีสต์	 รา	 และ

แบคทีเรียได้	

	 4)	 การตรึงสารต้านจุลินทรีย์ให้ยึดเกาะกับพื้นผิว

ของพอลิเมอร์ด้วยพันธะไอออนิก	 หรือพันธะโควาเลนท์	

โดยการเกาะติดจะต้องอาศัยฟังก์ชันนอลกรุ๊ปทั้งของสาร

ต้านจุลินทรีย์และพอลิเมอร์	 ตัวอย่างสารต้านจุลินทรีย์	

ได้แก่	 เปปไทด์	 เอนไซม์พอลิแอมีน	 และกรดอินทรีย์	

ตัวอย่างพอลิเมอร์ที่ใช้ในการบรรจุอาหาร	 ได้แก่	 อีวีเอ	

เอทิลีน	เมทิลอะคริเลท	เป็นต้น	

	 5)	 การใช้พอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติในการต่อต้าน

จุลินทรีย์โดยกำาเนิด	 พอลิเมอร์บางชนิดแสดงคุณสมบัติ

ต่อต้านจุลินทรีย์โดยกำาเนิด	 และนำามาประยุกต์ใช้ใน

สารเคลือบ	 และฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีประจุบวก	 เช่น	

พอลิแอลไลซีน	 และ	 ไคโตซาน	 จะก่อให้เกิดการจับตัว

กับเซลล์	 ส่งผลให้เกิดการรั่วของสารสำาคัญภายในเซลล์

จุลินทรีย์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์	 เนื่องจากประจุบวกของเอมีน

จะทำาปฏิกิริยาสัมพันธ์กับประจุลบของเย่ือหุ้มเซลล์	

นอกจากนี้	 พอลิเมอร์ท่ีมีประจุบวก	 เช่น	 ไคโตซาน	

ยังสามารถใช้ร่วมกับสารต้านจุลินทรีย์อ่ืนๆ	 เช่น	 กรด

อินทรีย์	 และสารสกัดจากพืช	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์

	 ปัจจุบันงานวิจัยได้มุ่งเน้นการใช้สารต้านจุลินทรีย์

ชีวภาพร่วมกับวัสดุพอลิเมอร์ชนิดใหม่	 ท่ีสามารถต้าน

จุลินทรีย์ได้หลายชนิด	 และไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ

หรืออันตรายต่อผู้บริโภค	 ซึ่งอาจเรียกได้ว่า	 บรรจุภัณฑ์

ต้านจุลินทรีย์อันชาญฉลาด	 หรือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ	
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(intelligent	 or	 smart	 antimicrobial	 packages)	

ที่สามารถตรวจจับจุลินทรีย์และสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อ

ต่อต้านจุลินทรีย์นั้นได้	 (Appendini	 and	 Hotchkiss,	

2013)

	 การบรรจอุาหารแบบต่อต้านจลุนิทรย์ีเป็นเทคโนโลยี

ที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว	 มีบทบาทสำาคัญในการช่วย

ลดความเสี่ยงในการปนเปอนของจุลินทรีย์ก่อโรค	 ช่วย

ยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร	 โดยยังคงรักษาคุณภาพ	

ความสดและความปลอดภัยของอาหารไว้	 เทคโนโลยี

ดังกล่าวฯ	 กำาลังได้รับความสนใจและมีบทบาทในภาค

อุตสาหกรรมอาหารสูงขึ้น	 เนื่องจากเป็นทางเลือกใหม่

ที่สามารถใช้กับอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีรูปแบบ

ที่หลากหลายและสามารถนำาไปพัฒนาเชิงธุรกิจได้ใน

อนาคต	 และที่สำาคัญมีแนวโน้มที่สูงขึ้นของเทคโนโลยีที่

ใช้สารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติและวัสดุบรรจุอาหาร

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ	 เป็นทิศทางการใช้ทรัพยากร

ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคด้วย

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยสำานักหอสมุดและ

ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์	

รวมท้ังยังให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ	ผู้สนใจสามารถขอรับ

บริการได้ในวันเวลาราชการ	 หรือสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น

ได้ในเวบไซต์	www.dss.go.th
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_____________________________

*  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม

กอพงศ  หงษศรี*

	 กระดาษเป็นสิ่งหนึ่งที่มีการใช้จำานวนมากใน

ชีวิตประจำาวัน	 ทั้งใช้ในการทำาเป็นสิ่งพิมพ์	 งานเขียน	

ตลอดจนทำาเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ	 อย่างไรก็ตามได้มี

การรณรงค์	 ให้มีการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการใช้

กระดาษ	 ลดการผลิตกระดาษ	 เน่ืองจากอุตสาหกรรม

การผลิตเยื่อและกระดาษเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มี

ผลกระทบต่อคณุภาพของสิง่แวดล้อม	 โดยในกระบวนการ

ฟอก	 จำาเป็นต้องใช้สารเคมีชนิดต่างๆ	 โรงงานผลิตเยื่อ

และกระดาษในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ	 80	 มี

การใช้คลอรีนและสารประกอบคลอรีนในการฟอกเยื่อ	

อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าการฟอกโดยใช้คลอรีนจะเป็นผลดี

ในทางเศรษฐกจิ	 เนือ่งจากสามารถลดปรมิาณลกินนิได้มาก

และมีราคาถูก	 แต่ทำาให้เกิดสารพิษ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์	 โดยเฉพาะสารประกอบ	

Adsorbable	Organic	Halogen	 (AOX)	ซึ่งเป็นสารที่มี

ความเป็นพิษสูง	ไม่สลายตัวโดยธรรมชาติ	สามารถสะสม

ในสิ่งมีชีวิต	 สารดังกล่าวจะละลายปนเปอนออกมากับ

นำา้เสยีจากระบวนการฟอก	และตกค้างอยูใ่นเยือ่กระดาษ

ฟอกขาว

	 การทำาปฏิกิริยาของลิกนินกับคลอรีน	 นอกจาก

จะทำาให้เกิดสารประกอบ	AOX	 แล้ว	 ยังมี	 สารประกอบ

ไดออกซิน	 (Polychlorinated	 dibenzo-p-dioxin)	

ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายมนุษย์เกิดขึ้นด้วย	

สารประกอบ	AOX	เมือ่เข้าสูร่่างกาย	มผีลทำาให้ภมูต้ิานทาน

ของร่างการลดลง	ประสาทส่วนกลางและสมองเกดิปัญหา

อวัยวะทารกพิการ	 เป็นหนึ่งในสาเหตุการแท้งบุตร	

การเป็นหมัน	ประจำาเดือนผิดปกติ	 เกิดความผิดปกติของ

ระบบการสืบพันธุ์	 พัฒนาการทางเพศ	 กระตุ้นให้เกิด

โรคเบาหวาน	 รวมไปถึงการก่อให้เกิดโรคต่างๆ	 เช่น	

โรคผิวหนังเรื้อรัง	 โรคผิดปกติของเด็ก	 การผิดปกติของ

ระบบประสาท	ไทรอยด์	

	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2528	 ประเทศในยุโรปได้เริ่มมีการ

ตื่นตัว	 และให้ความสำาคัญเกี่ยวกับสารพิษและสารก่อ

มะเร็ง	 ซึ่งเกิดจากอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	 ต่อมา

จึงได้มีการกำาหนดระดับของปริมาณสารพิษต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบคลอริเนเต็ดออร์แกนิก	

ทั้ง	 ไดออกซินและ	 AOX	 ในนำ้าทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อ

และกระดาษ	 ก่อนปล่อยออกสูธ่รรมชาต	ิแต่ในประเทศไทย

ให้ความสำาคัญกับดัชนี	 AOX	 น้อยมาก	 และยังไม่มี

กฎหมายควบคุมอย่างชดัเจน	มเีพียงผลติภัณฑ์ฉลากเขยีว

ประเภทกระดาษเท่านั้นท่ีระบุว่า	 ผลิตภัณฑ์กระดาษที่

จะได้ฉลากเขียว	 ต้องมีค่าปริมาณสารประกอบ	 AOX	

ตกค้างไม่เกนิ	0.12	กโิลกรมัต่อตนักระดาษ	ซึง่ข้อกำาหนดนี้

ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ	

	 ปัจจบุนัพบว่าปรมิาณสารประกอบ	AOX	ทีป่นเปอน

ในแหล่งนำ้าธรรมชาติใกล้โรงงานผลิตเยื่อกระดาษมีค่า

ตำ่ากว่านำ้าเสียหลังบำาบัดของโรงงาน	 ประมาณ	 315	 เท่า	

และปรมิาณการปนเปอนมค่ีาไม่เกนิ	 0.1	 มลิลกิรมัต่อลติร

ซึ่งถือว่าตำ่ากว่าเกณฑ์	 ของต่างประเทศ	 สำาหรับปริมาณ

สารประกอบ	 AOX	 ที่ตกค้างในเยื่อกระดาษฟอกขาว

กระดาษพิมพ์เขียน	กระดาษอนามัย	(ทิชชู่)	และกระดาษ

หนังสือพิมพ์	 ที่ผลิตภายในประเทศไทย	 มีการตกค้างตำ่า

กว่าเกณฑ์ของฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษกำาหนดไว้	

ส่วนเกณฑ์ของต่างประเทศพบว่าตำ่ากว่าเกณฑ์ของ

ประเทศแคนนาดา	 ฟินแลนด์	 เยอรมนี	 และนอร์เวย์	

แต่ก็ยังสูงกว่าเกณฑ์ของประเทศสวีเดนกำาหนด

สรรสาระ AOX สารพ�ษที่เกิดจากอุตสาหกรรม
เยื่อและกระดาษที่ ไม�ควรมองข�าม
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	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรมเปิดให้บริการทดสอบค่าสารประกอบ	 AOX	

แก่ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ	ติดต่อสอบถามหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์	0	2201	7000,	0	2201	7121		โทรสาร	0	2201	7307
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	 ปัจจุบันสารเคมีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับ

การดำารงชีวิตของเรา	ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นปัจจัย

พื้นฐานรวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง	 ล้วนมีแต่สารเคมีเข้ามา

เกี่ยวข้องทั้งสิ้น	 โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	 ใช้สารเคมี

เป็นสารต้ังต้นหรือใช้ในกระบวนการผลิต	 รวมทั้งภายใน

ห้องปฏิบตักิารยงัต้องใช้สารเคมใีนการวเิคราะห์ทดสอบด้วย

	 การใช้สารเคมีเป็นปัจจัยเสี่งที่อาจเกิดอันตรายได้	

โดยเฉพาะการใช้สารเคมใีนห้องปฏบิตักิารมเีป็นจำานวนมาก	

ดงันัน้	ทกุห้องปฏบิตักิารจงึต้องให้ความสำาคัญในการควบคมุ

และจัดการสารเคมีที่ใช้ในแต่ละห้องปฏิบัติการ	เริ่มตั้งแต่	

การจัดซื้อ	 การเคลื่อนย้าย	 การจัดเก็บ	 การใช้	 และ

การกำาจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี

 ระบบการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ดี 

ประกอบด้วย

	 1.	 การจัดการข้อมูลสารเคมี	 และเอกสารข้อมูล

ความปลอดภัย	 (Safety	Data	 Sheet:	 SDS)	 โดยจัดทำา

บัญชีข้อมูลสารเคมี	 ควรบันทึกข้อมูล	 ปริมาณการใช้	

และเชื่อมโยงกับข้อมูลความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบ

ความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลความปลอดภัย

อยู่เสมอ	 ที่สำาคัญคือต้องจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยใน

ตำาแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำามาใช้งานได้ทันที

	 2.	 การจัดซื้อสารเคมี	 ต้องจัดซ้ือสารเคมีตาม

ความจำาเป็น	หากเป็นไปได้ควรเลอืกสารเคมทีีม่คีวามเป็น

อันตรายน้อยที่สุด	 และเลือกซื้อจากผู้ขายท่ีมีคุณภาพ	

น่าเชื่อถือ	 มีข้อมูล	 SDS	 มาพร้อมกับสารเคมีที่ซื้อด้วย	

ห้องปฏิบัติการควรมีระบบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อและ

ตรวจรับเพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและตรวจติดตาม

	 3.	 การจัดเก็บสารเคมี	 ควรจัดเก็บในบริเวณที่มี

ความปลอดภัย	 มีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบ	 จัดเก็บ

ตามลำาดับ	 การเข้ามาก่อน-หลัง	 และต้องมีตำาแหน่ง

การเก็บที่แน่นอนสะดวกต่อการนำาสารเคมีมาใช้งาน	

จัดเก็บสารเคมีโดยแยกตามประเภทของสารเคมีหรือ

คำาแนะนำาใน	SDS	เช่น

_____________________________

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ

นพเกา  เอกอุน*

รูปที่ 1  ตัวอย่างการจัดเก็บสารเคมี

สรรสาระ ความสําคัญของการได�รับการรับรอง
ความสามารถบุคลากรสาขาการควบคุม

และจัดการสารเคมีในห�องปฏิบัติการ
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	 	 3.1	 การแยกตามสถานะ	ของแข็ง	เช่น	ของแข็ง 

ไวไฟ	 (flammable	 solid)	 ของแข็งทำาปฏิกิริยาว่องไว 

กับนำ้า	 (water	 reactive	 solids)	 ของเหลว	 เช่น	 

ของเหลวออกซิไดส์	 (oxidizing	 liquids)	 ของเหลวที่มี 

ฤทธิ์เป็นกรด	 (acid	 liquids)	 แก๊สบรรจุท่ออัดความดัน	 

เช่น	แก๊สพิษ	(toxic	gases)	แก๊สเฉื่อย	(inert	gases)

	 	 3.2	 การแยกตามความเป็นอนัตราย	เช่น	สารท่ีไม่ 

เสถียร	 (unstable	chemicals)	สารที่ทำาปฏิกิริยากับนำ้า 

(chemicals	 that	 react	 with	water)	 สารกัดกร่อน	 

(corrosive	 chemicals)	 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย	์ 

(organic	peroxides)

	 	 3.3	 แยกตามความเข้ากันได้/ไม่ได้	 ซึ่งสารเคมี 

ที่เข้ากันไม่ได้	 (incompatible	 chemicals)	 ต้องจัดเก็บ 

ให้ห่างกนัเพราะหากสารสมัผสักันจะเกิดอนัตรายจากการ 

ที่สารทำาปฏิกิริยากันก่อให้เกิดความร้อนสูงจนลุกไหม	้ 

หรือระเบิด	 หรือให้แก๊สพิษออกมาได้	 ตัวอย่างสารเคมี 

ที่เข้ากันไม่ได้	 เช่น	 nitrate	 เข้าไม่ได้กับ	 sulfuric	 acid	 

หรือ	 arsenic	 compounds	 เข้าไม่ได้กับ	 reducing	 

agents

	 	 3.4	 ระบบการจำาแนกประเภท	การตดิฉลาก	และ 

ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตรายของสารเคมี	 (Globally	 

Harmonized	 System,	 GHS)	 โดยใช้สัญลักษณ์แสดง 

ความเป็นอันตราย	 และระดับความรุนแรงของอันตราย 

จากสารเคมี	 ซึ่งแบ่งความเป็นอันตรายเป็น	 3	 ด้านคือ	 

ด้านกายภาพ	สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม

	 4.	 การสำารวจและคัดออกของสารเคมีท่ีหมดอาย ุ

และเลิกใช้	 เป็นการกำาจัดสารเคมีที่ไม่ต้องการใช้หรือใช ้

ไม่ได้ออกจากห้องปฏิบัติการ	 เพื่อลดความเสี่ยงอันตราย 

จากสารเคมีที่ไม่จำาเป็น	 ทั้งนี้ต้องปรับข้อมูลในระบบให้ 

ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

	 5.	 การเคลือ่นย้ายสารเคม	ีต้องทำาด้วยความระมดั 

ระวังปฏบิตัติามข้อกำาหนดความปลอดภัยของสารเคมนีัน้ๆ	

ผู้เคลื่อนย้ายต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	เช่น	ถุงมือ	 

แว่นตานิรภัย	 เสื้อคลุมปฏิบัติการระหว่างการเคลื่อนย้าย	 

ใช้ภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์สำาหรับเคลื่อนย้าย	 และวิธี 

เคลือ่นย้ายทีถ่กูต้องเหมาะสมกบัลกัษณะและสมบตัขิองสาร

	 6.	 การจัดการของเสีย	ซึง่วิธีทีด่ทีีสุ่ดในการจดัการ 

ของเสยีในห้องปฏบิตักิารคอื	 การป้องกนัไม่ให้เกดิของเสยี	 

หรือให้เกิดของเสียในปริมาณน้อยที่สุด	 ทำาให้ค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการของเสีย	 และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ลดลงด้วย	 ส่วนแนวทางในการกำาจัดของเสียจากห้อง 

ปฏิบัติการ	 เริ่มจากสำารวจและจัดการข้อมูลสารเคมี 

และของเสียเพื่อการบริหารจัดการและติดตามความ 

เคลือ่นไหวของสารเคมแีละของเสยีทัง้หมด	ทำาการจำาแนก 

ประเภทของของเสียเพื่อเก็บรวบรวมแล้วนำาไปบำาบัด 

หรือกำาจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย	 

เกณฑ์การจำาแนกประเภทของเสียนั้นขึ้นอยู่กับชนิด	 

ลักษณะความเป็นอันตราย	 อาจแยกได้หลายประเภท 

ข้ึนอยู่กับกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดของเสีย	 ชนิดของของเสีย	 

หรือลักษณะอันตรายของของเสีย	 จากนั้นรวบรวมและ 

จัดเก็บของเสียโดยใช้ภาชนะบรรจุและเก็บไว้ในบริเวณ 

ที่เหมาะสม	 ขั้นตอนสุดท้ายคือการบำาบัดและกำาจัด 

ของเสีย	 โดยอาศัยหลักการบำาบัดเพื่อให้เป็นของเสียที ่

ไม่เป็นอนัตรายหรอืมอีนัตรายน้อยลง	ซึง่ของเสยีบางชนดิ 

สามารถบำาบัดหรือกำาจัดได้เองในห้องปฏิบัติการ	 ส่วน 

ของเสียที่ไม่สามารถบำาบัดหรือกำาจัดในห้องปฏิบัติการได ้

ต้องส่งไปบำาบัดหรือกำาจัดยังโรงงานที่รับบำาบัดหรือกำาจัด 

ต่อไป

	 7.	 การตรวจติดตามประเมินผลการดำาเนินการ	 

ซึง่การจดัการสารเคมใีนหอ้งปฏบิตักิารทีด่เีมือ่ดำาเนนิการ 

ในกิจกรรมต่างๆ	แล้ว	ต้องมีการตรวจติดตามประเมินผล 

การดำาเนินการเพื่อนำาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

	 ทัง้นีก้ารควบคมุและจดัการสารเคมใีนห้องปฏบิติัการ 

รวมถึงการดำาเนินการฉุกเฉิน	เช่นกรณีสารเคมีหก	รั่วไหล	 

หรอืสมัผสัสารเคม	ีและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น	การเลอืก 

และใช้อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลอย่างถกูต้องและเหมาะสม 

เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
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	 ผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ	 เป็นผู้ที่มีบทบาท

สำาคญัในการวางแผน	การจดัการสารเคมใีนห้องปฏบิตักิาร

ให้เป็นระบบ	โดยใน	มาตรา	10	ข้อ	3	ของ	พรบ.ส่งเสริม

สภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีพ.ศ.	 2551	 ว่าด้วย

อำานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมหลายสาขา	ซึ่งรวมถึง

สาขาการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 การวัดสมรรถนะบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สาขาการควบคุมและจัดการ

สารเคมใีนห้องปฏบิตักิาร	จะบ่อบอกถงึความรู้ความสามารถ

ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ	 กรมวิทยาศาสตร์

บริการได้ริเริ่มการพัฒนาระบบการรับรองความสามารถ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้อง

ตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	 เพื่อใช้ในการวัด

สมรรถนะบคุลากรใน	สาขาการควบคมุและจัดการสารเคมี

ในห้องปฏิบัติการ	เป็นสาขาแรก

	 ผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรจาก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 สามารถนำาเคร่ืองหมายรับรอง

ความสามารถบุคลากรหรือบัตรประจำาตัวรับรองความ

สามารถไปใช้ประโยชน์ได้	 เช่น	 แสดงบนเอกสาร	 และ/

หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	 เพื่อเผยแพร่หรือโฆษณาได้	

(เฉพาะขอบข่ายหรือสาขาท่ีได้รับการรับรองเท่านั้น)	

หรือใช้ประกอบการสมัครงาน	 เพื่อแสดงตนว่ามีความ

สามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ได้รับการรับรอง

	 ผู้ท่ีมคีวามพร้อมหรอืประสงค์จะทดสอบความสามารถ

ของตนเองสามารถสมัครขอรับการรับรอง	 และติดตาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	http://pc_st.dss.go.th	หรือ	ติดต่อ

สอบถามได้ทางโทรศัพท์	0	2201	7463-37

เอกสารอ้างอิง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ.	 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	 :	 เอกสารประกอบการฝกอบรม	 สำานักพัฒนาศักยภาพ		

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ	ระหว่างวันที่	15-16	สิงหาคม	2556.	กรุงเทพมหานคร	:	กรม,	2556.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ.	 การกำาจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ	 :	 เอกสารประกอบการฝกอบรม	 สำานักพัฒนา	

ศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร	ระหว่างวนัที	่6-7	สงิหาคม	2556.	กรงุเทพมหานคร	:	กรม,	2556.	

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 พ.ศ.	 2555.	 [ออนไลน์].	 [อ้างถึงวันที่	 28	 ตุลาคม	 2556].	 เข้าถึง

จาก	:	http://www.greener.co.th/document-attach/file/120503-024605-R.pdf

พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 พ.ศ.	 2551.	 [ออนไลน์].	 [อ้างถึงวันที่	 28	 ตุลาคม	 2556].	 เข้าถึง

		จาก	 :	 http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=	 article&Id=

538975848&Ntype=19
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_____________________________

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ ศูนยบริหารจัดการทดสอบความชํานาญหองหองปฏิบัติการ

จิราวรรณ  หาญวัฒนกุล*

	 เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า	 ผลการทดสอบของห้อง

ปฏิบัติการต่างๆ	 มีความแม่น	 ความเที่ยงและเชื่อถือได้	

ถึงแม้ว่าห้องปฏิบัติการเหล่านั้นได้ทำาการทดสอบตาม

วิธีทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	เช่น	ISO,	ASTM,	

AOAC	เป็นต้น	ซึง่คงเป็นคำาถามทีเ่กดิขึน้กบันกัวทิยาศาสตร์

ที่เป็นผู้ทดสอบหรือหน่วยงานต่างๆ	ที่นำาผลทดสอบมาใช้

เพื่อเป็นข้อมูลบ่งบอกถึงคุณภาพสินค้า	หรือเพื่อนำาสินค้า

จำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ	หากผลการทดสอบที่ได้มี

ผลกระทบต่อคณุภาพสนิค้า	 ห้องปฏบิติัการจำาเป็นต้องแก้ไข

ปัญหาโดยใช้วัสดุควบคุม	(QC	Sample)	เพื่อการควบคุม

คุณภาพของห้องปฏิบัติการ	ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันว่าวัสดุ

ควบคุมสามารถสร้างความแม่น	ความเที่ยงและน่าเชื่อถือ

ให้กับผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการได้อย่างไร

 วัสดุควบคุม (Quality control sample, 
QC sample) คือ	 ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลการ

ดำาเนินงานของห้องปฏิบัติการภายใต้ขอบเขตของ	

tolerance	 limits	 ของวิธีวิเคราะห์ที่กำาหนดไว้	 รวมถึง

ตัวอย่างควบคุม	 ตัวอย่างมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ	

และตัวอย่างเชิงลบ	(negative	sample)

สมบัติวัสดุควบคุม 
	 วัสดุควบคุมต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกัน	 มี

ความเสถียรในช่วงที่มีการใช้งาน	 เมื่อนำาวัสดุควบคุมมา

ทำาการทดสอบควบคู่กับวัสดุอ้างอิงรับรอง	 (Certificate	

reference	material)	 จะทำาให้ทราบค่ากำาหนดและ

ความไม่แน่นอนของตวัอย่างควบคมุนัน้และผลการทดสอบ

สามารถสอบกลับได้ถึงระดับสากลจึงมีความน่าเชื่อถือ

ซึง่กระบวนการทีจ่ะพฒันาเป็นวสัดคุวบคมุได้นัน้ต้องศกึษา

ในเร่ืองของการเตรียมตัวอย่าง	 ความเป็นเนื้อเดียวกัน	

ความเสถียร	 ภาชนะบรรจุและการบรรจุ	 และการเก็บ

รักษา	 วัสดุควบคุมที่ผลิตขึ้นจะมีเนื้อสาร	 (matrix)	 ที่

แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุม

คุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

ภาพ ตัวอย่างควบคุม

สรรสาระ วศ. กับการผลิตวัสดุควบคุม
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 ประโยชน์ของวัสดุควบคุม	 วัสดุควบคุมที่ใช้ใน

การควบคุมคุณภาพการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ

เพื่อบ่งชี้ความแม่นและช่วยสร้างความม่ันใจในผล

ทดสอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง	 ในการที่จะให้เกิดเป็นเช่นนี้

ได้จะต้องมีระบบที่เข้ามาใช้ร่วมด้วยคือ	 ระบบ	 ISO/

IEC	 17025	 และ	 ระบบ	 GLP	 ในเรื่องของการประกัน

คุณภาพ	 (Quality	 Assurance)	 การควบคุมคุณภาพ	

(Quality	 control)	 และการประเมินคุณภาพ	 (Quality	

Assessment)	 ซึง่ศนูย์บรหิารจัดการทดสอบความชำานาญ

มีการผลิตวัสดุควบคุมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ห้องปฏิบัติการของประเทศ

	 ที่ผ่านมา	โดยศึกษาในเรื่องความเสถียรของตัวอย่างในระยะยาว	โดยมีขั้นตอนดังนี้

ตัวอย่างในกิจกรรมการทดสอบความชำานาญที่มีประวัติความเป็นเนื้อเดียวกัน	และความเสถียรเบื้องต้น
พร้อมรายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ที่มีค่ากำาหนด	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำาเนินงาน	ประกอบด้วยผู้ประสานงานซึ่งทำาหน้าที่ดูแลและจัดการตัวอย่าง
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้คำาแนะนำา	การเก็บรักษา	และวางแผนตรวจสอบความเสถียรของตัวอย่างนักสถิติ	

ให้คำาแนะนำา	ในการวางแผนตรวจสอบความเสถียรของตัวอย่างและการคำานวณ

จัดทำาและวางแผน	การตรวจสอบความเสถียรของตัวอย่างการให้รหัส	การเก็บรักษาตัวอย่าง	
และรายละเอียดในใบรับรอง	(รวมถึงการกำาหนด	วันหมดอายุ)

ทำาการให้รหัสใหม่	จัดทำาฐานข้อมูล	ตัวอย่างควบคุม	

สุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบความเสถียรและจัดส่งตรวจสอบความเสถียรตามแผน

ประเมินค่าความเสถียรโดยใช้กราฟควบคุมคุณภาพ	ประเมินความเสถียรระยะสั้นและความเสถียรระยะยาว	
ตาม	ISO	Guide	35

	 ปัจจุบันศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้มีการผลิตตัวอย่าง

ควบคุม	ใน	2	สาขาได้แก่	

	 1.	 สาขาสิ่งแวดล้อม	(Environment)	มีรายการต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 -	Heavy	metals	(As,	Cd,	Cr,	Cu,	Fe,	Mn,	Ni,	Pb	and	Zn)	in	water	

	 	 	 -	Total	suspended	solids	(TSS)	in	water

	 	 	 -	pH-value	in	water	

	 	 	 -	Total	hardness	(as	CaCO3)	and	Chlorides	(as	Cl)	in	water

	 	 	 -	Total	dissolved	solids	(TDS)	in	water

	 	 	 -	Chemical	Oxygen	Demand	(COD)	in	water	
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เอกสารอ้างอิง
International	organization	for	Standardization.	International	Electrotechnical	Commission.	Conformity	

assessment-General	requirements	for	proficiency	testing.	ISO/IEC	17043	:	2010
International	organization	for	Standardization.	Statistical	methods	for	use	in	proficiency	testing	by	

interlaboratory	comparisons.	ISO	13528	:	2005

ภาพ ใบรับรอง

	 	 2.	 สาขาอาหาร	(Food)	มีรายการต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 -	Water	-	soluble	chlorides	(as	NaCl)	in	Feeding	stuffs	

	 	 	 -	Moisture,	Ash	and	pH	in	Starch	

	 	 	 -	Moisture,	Protein,	Crude	fat,	Crude	fiber	and	Ash	in	Feeding	stuffs	

	 	 	 -	Ca,	Cu,	Fe,	Mg,	Mn,	K,	Na,	Zn	and	P	in	Feeding	stuffs	

	 	 หากห้องปฏิบัติการใดสนใจสั่งซื้อตัวอย่างควบคุม	โปรดติดต่อได้ที่ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญ

ห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ถนนพระรามที่	6	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ			

5707011L01d.indd   25 2/27/14   11:41 AM



26

	 วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตข้ึนต้องมี

การศึกษาหรือประเมินความเสถียรในสภาวะการเก็บ

รักษา	 และสภาวะการขนส่ง	 เพื่อนำาผลการประเมินไป

ประมาณวันหมดอายุ	 และค่าความไม่แน่นอนอันเกิด

จากความไม่เสถียร	 ซ่ึงจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการผู้ผลิต

วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง	 และการนำาวัสดุอ้างอิง/

วัสดุอ้างอิงรับรองนั้นไปใช้งานให้ตรงกับความต้องการ

	 การศึกษาความเสถียรของวัดสุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิง

รบัรอง	 เป็นการศกึษาสมบตัขิองวสัดหุรอืวสัดอุ้างองิรบัรอง

เมื่อเก็บไว้ภายในสภาวะท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาที่

กำาหนดแล้วยังคงรักษาสมบัติเดิม	 โดยสามารถทดสอบ

ความเสถียรในช่วงเวลาต่างๆ	แบ่งเป็น

 ความเสถียรระยะสั้น	 (Short-term	 stability)	

หมายถึง	 ความเสถียรของสมบัติของวัสดุอ้างอิง/วัสดุ

อ้างอิงรับรอง	 ภายใต้สภาวะของการขนส่งที่กำาหนดจาก

ผู้ผลิตไปสู่ลูกค้า

 ความเสถียรระยะยาว	 (Long-term	 stability)	

หมายถึง	 ความเสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง

ภายใต้สภาวะการเกบ็รกัษาทีก่ำาหนดของผู้ผลติวสัดอุ้างองิ

ซึ่งจะแสดงถึงวันหมดอายุ	(shelf	life)	หรือวันเสียสภาพ

ของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง	(life	time)

	 การทดสอบความเสถยีรของวสัดอุ้างองิ/วสัดอุ้างองิ

รับรองนั้นสามารถใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย	

ซึ่งมีตัวแปรตาม	 Y	 เป็นค่าหรือผลของการทดสอบ	 และ

มีตัวแปรอิสระ	 X	 เป็นระยะเวลาในการเก็บวัสดุอ้างอิง/

วสัดอุ้างอิงรบัรอง	 ซ่ึงสามารถประมาณค่าความไม่แน่นอน

จากความเสถียรและคำานวณวันหมดอายุของวัสดุอ้างอิง/

วัสดุอ้างอิงรับรองได้

_____________________________

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ

จันทรัตน  วรสรรพวิทย*

ตัวแบบของการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย

เมื่อ	 Yi	 คือค่าสังเกตของตัวแปรตามจากหน่วยที่	i	(ผลของการทดสอบ)

	 Xi	 คือค่าสังเกตของตัวแปรอิสระจากหน่วยที่	i	(ระยะเวลาในการเก็บวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง)

	 	 และ				 เป็นพารามิเตอร์ของตัวแบบโดย				 เป็นจุดตัดแกน	Y	และค่าของ	   	คือสัมประสิทธิ์การถดถอย	

(regression	coefficient)	เป็นความชันของเส้นถดถอย

เมื่อประมาณค่าโดยวิธีกำาลังสองน้อยที่สุด	จะได้

การศึกษาความเสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง 
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย 

 
        จันทรัตน์  วรสรรพวิทย์* 

 
วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตขึ้นต้องมีการศึกษาหรือประเมินความเสถียรในสภาวะการเก็บรักษา 

และสภาวะการขนส่ง เพ่ือนําผลการประเมินไปประมาณวันหมดอายุ และค่าความไม่แน่นอนอันเกิดจากความไม่
เสถียร ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง และการนําวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองน้ันไป
ใช้งานให้ตรงกับความต้องการ 

การศึกษาความเสถียรของวัดสุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง เป็นการศึกษาสมบัติของวัสดุหรือวัสดุอ้างอิง
รับรองเมื่อเก็บไว้ภายในสภาวะที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนดแล้วยังคงรักษาสมบัติเดิม โดยสามารถทดสอบ
ความเสถียรในช่วงเวลาต่างๆ แบ่งเป็น 

ความเสถียรระยะสั้น (Short-term stability) หมายถึง ความเสถียรของสมบัติของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิง
รับรอง ภายใต้สภาวะของการขนส่งที่กําหนดจากผู้ผลิตไปสู่ลูกค้า 

ความเสถียรระยะยาว (Long-term stability) หมายถึง ความเสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง
ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาท่ีกําหนดของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ซึ่งจะแสดงถึงวันหมดอายุ (shelf life) หรือวันเสียสภาพ
ของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง (life time)  

การทดสอบความเสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองน้ันสามารถใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
ซึ่งมีตัวแปรตาม Y เป็นค่าหรือผลของการทดสอบ และมีตัวแปรอิสระ X เป็นระยะเวลาในการเก็บวัสดุอ้างอิง/วัสดุ
อ้างอิงรับรอง ซึ่งสามารถประมาณค่าความไม่แน่นอนจากความเสถียรและคํานวณวันหมดอายุของวัสดุอ้างอิง/วัสดุ
อ้างอิงรับรองได้ 

 
ตัวแบบของการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
 

iii XY   10    i = 1, 2, 3,…, n    
 

เมื่อ  Yi คือค่าสังเกตของตัวแปรตามจากหน่วยที่ i (ผลของการทดสอบ) 
 Xi คือค่าสังเกตของตัวแปรอิสระจากหน่วยที่ i (ระยะเวลาในการเก็บวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง)  

 
 

 
*นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ   สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 

  0  เป็นพารามิเตอร์ของตัวแบบโดย 0  เป็นจุดตัดแกน Y  และค่าของ 1

  

 










 n

i
i

n

i
ii

XX

YYXX
b

1

2

1
1   และ XbYb 10   
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ถ้ากําหนดระดับนัยสําคัญเท่ากับ   ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรือการทดสอบมีนัยสําคัญ เมื่อ 2,2  ntt   
แสดงว่าความชันของเส้นถดถอยไม่เป็น 0 น่ันคือ วัสดุ/ตัวอย่างไม่มีความเสถียร หรืออาจจะใช้การทดสอบแบบเอฟ
ได้โดยการสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

องศาความเป็นอิสระ ผลบวก
กําลังสอง 

ค่าเฉลี่ยกําลังสอง เอฟ

สมการถดถอย 1 SSR MSR = SSR 
MSE
MSRF   

ค่าคงเหลือ n-2 SSE MSE = SSE/(n-2) 
รวม n-1 SST
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มีความเสถียร  และเมื่อพบว่าความเสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองเพียงพอแล้ว สามารถประมาณค่าความ
ไม่แน่นอนที่เกดิขึ้นจากความไม่เสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองได้ 
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ตารางที่ 1   การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

องศาความเป็นอิสระ ผลบวก
กําลังสอง 

ค่าเฉลี่ยกําลังสอง เอฟ

สมการถดถอย 1 SSR MSR = SSR 
MSE
MSRF   

ค่าคงเหลือ n-2 SSE MSE = SSE/(n-2) 
รวม n-1 SST
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แหล่งของความ
แปรปรวน 

องศาความเป็นอิสระ ผลบวก
กําลังสอง 

ค่าเฉลี่ยกําลังสอง เอฟ

สมการถดถอย 1 SSR MSR = SSR 
MSE
MSRF   

ค่าคงเหลือ n-2 SSE MSE = SSE/(n-2) 
รวม n-1 SST
 
น่ันคือ จะปฏิเสธ 0: 10 H ที่ระดับนัยสําคัญ  เมื่อค่าเอฟท่ีคํานวณได้มีค่ามากกว่าค่าเอฟที่เปิดจากตารางท่ี
องศาความเป็นอิสระเท่ากับ 1 และ n-2  และระดับนัยสาํคัญเท่ากับ  ซึ่งแสดงถึงวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองไม่
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แสดงว่าความชันของเส้นถดถอยไม่เป็น 0 น่ันคือ วัสดุ/ตัวอย่างไม่มีความเสถียร หรืออาจจะใช้การทดสอบแบบเอฟ
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ     ส�าหรับการทดสอบความเสถียร

สถิติทดสอบ

(bi-B*1)

I=	s(bi)

ถ้ากำาหนดระดับนัยสำาคัญเท่ากับ	a	 ดังนั้น	 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก	 หรือการทดสอบมีนัยสำาคัญ	 เมื่อ	 |t|>	ta/2,n-2
  

แสดงว่าความชันของเส้นถดถอยไม่เป็น	 0	 นั่นคือ	 วัสดุ/ตัวอย่างไม่มีความเสถียร	 หรืออาจจะใช้การทดสอบแบบเอฟ 

ได้โดยการสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามตารางที่	1

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ความแปรปรวน

แหล่งของความแปรปรวน องศาความเป็นอิสระ
ผลบวก 

ก�าลังสอง
ค่าเฉลี่ยก�าลังสอง เอฟ

สมการถดถอย 1 SSR MSR	=	SSR      

ค่าคงเหลือ n-2 SSE MSE	=	SSE/(n-2)

รวม n-1 SST

นั่นคือ	จะปฏิเสธ					:						=	0	ที่ระดับนัยสำาคัญ	a 

เมื่อค่าเอฟที่คำานวณได้มีค่ามากกว่าค่าเอฟท่ีเปิดจากตารางท่ีองศาความเป็นอิสระเท่ากับ	 1	 และ	 n-2	 และระดับ 

นัยสำาคัญเท่ากับ	 a	 ซึ่งแสดงถึงวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองไม่มีความเสถียร	 และเมื่อพบว่าความเสถียรของ 

วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองเพียงพอแล้ว	 สามารถประมาณค่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความไม่เสถียรของ 

วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองได้

ตัวอย่างการค�านวณ

ตารางที่ 2 ข้อมูลตัวอย่างการทดสอบความเสถียรของโครเมียมในตัวอย่างดิน

เวลา (เดือน) ปริมาณโครเมียม (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

0 97.76

12 101.23

24 102.14

36 97.72
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น่ันคือ จะปฏิเสธ 0: 10 H ที่ระดับนัยสําคัญ  เมื่อค่าเอฟท่ีคํานวณได้มีค่ามากกว่าค่าเอฟที่เปิดจากตารางท่ี
องศาความเป็นอิสระเท่ากับ 1 และ n-2  และระดับนัยสาํคัญเท่ากับ  ซึ่งแสดงถึงวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองไม่
มีความเสถียร  และเมื่อพบว่าความเสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองเพียงพอแล้ว สามารถประมาณค่าความ
ไม่แน่นอนที่เกดิขึ้นจากความไม่เสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองได้ 

  

 










 n

i
i

n

i
ii

XX

YYXX
b

1

2

1
1   และ XbYb 10   

 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ 1  สําหรับการทดสอบความเสถียร 
    
   0: 10 H   และ  0: 1 aH  
 
สถิติทดสอบ 

     
)( 1

*
11

bS
b  

    

 
ถ้ากําหนดระดับนัยสําคัญเท่ากับ   ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรือการทดสอบมีนัยสําคัญ เมื่อ 2,2  ntt   
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ได้โดยการสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

องศาความเป็นอิสระ ผลบวก
กําลังสอง 

ค่าเฉลี่ยกําลังสอง เอฟ

สมการถดถอย 1 SSR MSR = SSR 
MSE
MSRF   

ค่าคงเหลือ n-2 SSE MSE = SSE/(n-2) 
รวม n-1 SST
 
น่ันคือ จะปฏิเสธ 0: 10 H ที่ระดับนัยสําคัญ  เมื่อค่าเอฟท่ีคํานวณได้มีค่ามากกว่าค่าเอฟท่ีเปิดจากตารางท่ี
องศาความเป็นอิสระเท่ากับ 1 และ n-2  และระดับนัยสาํคัญเท่ากับ  ซึ่งแสดงถึงวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองไม่
มีความเสถียร  และเมื่อพบว่าความเสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองเพียงพอแล้ว สามารถประมาณค่าความ
ไม่แน่นอนที่เกดิขึ้นจากความไม่เสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองได้ 

  0  เป็นพารามิเตอร์ของตัวแบบโดย 0  เป็นจุดตัดแกน Y  และค่าของ 1
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การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ 1  สําหรับการทดสอบความเสถียร 
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สถิติทดสอบ 
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ถ้ากําหนดระดับนัยสําคัญเท่ากับ   ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรือการทดสอบมีนัยสําคัญ เมื่อ 2,2  ntt   
แสดงว่าความชันของเส้นถดถอยไม่เป็น 0 น่ันคือ วัสดุ/ตัวอย่างไม่มีความเสถียร หรืออาจจะใช้การทดสอบแบบเอฟ
ได้โดยการสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

องศาความเป็นอิสระ ผลบวก
กําลังสอง 

ค่าเฉลี่ยกําลังสอง เอฟ

สมการถดถอย 1 SSR MSR = SSR 
MSE
MSRF   

ค่าคงเหลือ n-2 SSE MSE = SSE/(n-2) 
รวม n-1 SST
 
น่ันคือ จะปฏิเสธ 0: 10 H ที่ระดับนัยสําคัญ  เมื่อค่าเอฟท่ีคํานวณได้มีค่ามากกว่าค่าเอฟท่ีเปิดจากตารางท่ี
องศาความเป็นอิสระเท่ากับ 1 และ n-2  และระดับนัยสาํคัญเท่ากับ  ซึ่งแสดงถึงวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองไม่
มีความเสถียร  และเมื่อพบว่าความเสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองเพียงพอแล้ว สามารถประมาณค่าความ
ไม่แน่นอนที่เกดิขึ้นจากความไม่เสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองได้ 

  0  เป็นพารามิเตอร์ของตัวแบบโดย 0  เป็นจุดตัดแกน Y  และค่าของ 1
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การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ 1  สําหรับการทดสอบความเสถียร 
    
   0: 10 H   และ  0: 1 aH  
 
สถิติทดสอบ 
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ถ้ากําหนดระดับนัยสําคัญเท่ากับ   ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรือการทดสอบมีนัยสําคัญ เมื่อ 2,2  ntt   
แสดงว่าความชันของเส้นถดถอยไม่เป็น 0 น่ันคือ วัสดุ/ตัวอย่างไม่มีความเสถียร หรืออาจจะใช้การทดสอบแบบเอฟ
ได้โดยการสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

องศาความเป็นอิสระ ผลบวก
กําลังสอง 

ค่าเฉลี่ยกําลังสอง เอฟ

สมการถดถอย 1 SSR MSR = SSR 
MSE
MSRF   

ค่าคงเหลือ n-2 SSE MSE = SSE/(n-2) 
รวม n-1 SST
 
น่ันคือ จะปฏิเสธ 0: 10 H ที่ระดับนัยสําคัญ  เมื่อค่าเอฟที่คํานวณได้มีค่ามากกว่าค่าเอฟที่เปิดจากตารางท่ี
องศาความเป็นอิสระเท่ากับ 1 และ n-2  และระดับนัยสาํคัญเท่ากับ  ซึ่งแสดงถึงวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองไม่
มีความเสถียร  และเมื่อพบว่าความเสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองเพียงพอแล้ว สามารถประมาณค่าความ
ไม่แน่นอนที่เกดิขึ้นจากความไม่เสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองได้ 

  0 และ 1 เป็นพารามิเตอร์ของตัวแบบโดย 0  เป็นจุดตัดแกน Y  และค่าของ 1 คือสัมประสิทธ์ิ
การถดถอย (regression coefficient) เป็นความชันของเส้นถดถอ 
    
เมื่อประมาณค่าโดยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด จะได้ 
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สถิติทดสอบ 

     
)( 1

*
11

bS
b  

    

 
ถ้ากําหนดระดับนัยสําคัญเท่ากับ   ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรือการทดสอบมีนัยสําคัญ เมื่อ 2,2  ntt   
แสดงว่าความชันของเส้นถดถอยไม่เป็น 0 น่ันคือ วัสดุ/ตัวอย่างไม่มีความเสถียร หรืออาจจะใช้การทดสอบแบบเอฟ
ได้โดยการสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

องศาความเป็นอิสระ ผลบวก
กําลังสอง 

ค่าเฉลี่ยกําลังสอง เอฟ

สมการถดถอย 1 SSR MSR = SSR 
MS E
MSRF   

ค่าคงเหลือ n-2 SSE MSE = SSE/(n-2) 
รวม n-1 SST
 
น่ันคือ จะปฏิเสธ 0: 10 H ที่ระดับนัยสําคัญ  เมื่อค่าเอฟท่ีคํานวณได้มีค่ามากกว่าค่าเอฟท่ีเปิดจากตารางท่ี
องศาความเป็นอิสระเท่ากับ 1 และ n-2  และระดับนัยสาํคัญเท่ากับ  ซึ่งแสดงถึงวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองไม่
มีความเสถียร  และเมื่อพบว่าความเสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองเพียงพอแล้ว สามารถประมาณค่าความ
ไม่แน่นอนที่เกดิขึ้นจากความไม่เสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองได้ 
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การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป Microsoft Excel 2010 

 - คลิก data / เลือก data analysis

 - เลือก Regression กด OK

 - หน้า Regression ช่อง Input 

	 	 •	Input	Y	Range	:	เลือกช่วงของข้อมูลเชิงปริมาณในที่นี้คือปริมาณโครเมียม

	 	 •	Input	X	Range	:	เลือกช่วงของระยะเวลาที่ศึกษาความเสถียร

	 คลิก	Labels	เพื่อชี้บ่งว่าบรรทัดแรกเป็น	Text	และเลือก	Confidence	Level	เป็น	95%	สำาหรับการทดสอบ

ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%

 - ช่อง Output options เลือกช่วงที่ต้องการแสดงผล ในที่นี้เลือกให้แสดงผลตั้งแต่ cell D1 
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เอกสารอ้างอิง

International	Organization	for	Sandardization.	Reference materials - General and statistical principles

for certification.	ISO	Guide	35	:	2006

 - ได้ผลลัพธ์ดังนี้

	 เมื่อพิจารณาค่า	Significance	F	มีค่ามากกว่าระดับนัยสำาคัญ	0.05	สรุป	ยอมรับสมมติฐานหลัก	 ไม่มีสมการ

ถดถอยในสมการ	ความชันเป็น	0	หรือแสดงว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไป	ผลทดสอบของตัวอย่าง	ไม่เปลี่ยนแปลง

	 จากตัวอย่างข้างต้นจึงสรุปได้ว่าตัวอย่างดินที่นำามาทดสอบความเสถียรหาปริมาณโครเมียมมีความเสถียร

ตลอดอายุ	36	เดือน	โดยสามารถประมาณค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากความเสถียรได้

	 จากสูตร	 			u
lts
		=		s

b.
t

เมื่อ	 u
lts
	 คือ	ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากความไม่เสถียรของตัวอย่าง

	 s
b
	 คือ	ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากความชัน

	 t	 คือ	ระยะเวลา	หรืออายุของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง	(เดือน)

แทนค่า	 u
lts
		=		0.105	x	36		=		3.78	มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ดังนั้น	 จะได้ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากความเสถียรระยะยาว	 จากอายุของตัวอย่างที่ผลิตเป็นวัสดุอ้างอิง/

วัสดุอ้างอิงรับรอง	เท่ากับ	3.78	มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง 
	 สามารถนำาการวิเคราะห์การถดถอยมาประยุกต์ใช้ในการทดสอบความเสถียรระยะสั้น	 และระยะยาว	 และ

ห้องปฏบิตักิารหรอืผูจ้ดัโปรแกรมทดสอบความชำานาญห้องปฏบิตักิารยงัสามารถสถติสิำาหรบัการวเิคราะห์การถดถอย

มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบความเสถียรของตัวอย่างควบคุม	 หรือตัวอย่างสำาหรับการทดสอบความชำานาญ

ห้องปฏิบัติการได้	

	 และปัจจุบันสำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้ให้การรับรองความสามารถ

ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง	 ตาม	 ISO	 Guide	 34	 หากผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงใดสนใจ	 โปรดติดต่อได้ที่	 สำานักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ถนนพระรามที่	6	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ
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	 สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่าง

ประเทศ	(Internationa	Union	of	Pure	and	Applied	

Chemistry,	 IUPAC)	 เป็นสมาชิกของสภาสหภาพ

วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ	 (International	 Council	

for	Scientific	Unions,	ICSU)	ทีก่่อตัง้ขึน้ในปี	ค.ศ.	1919

โดยเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร	

ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ	 และเป็นการทำางานโดยสมัครใจ

แต่ละองค์กรทีม่ารวมกนัจะเป็นผูแ้ทนนกัเคมขีองประเทศ

สมาชิกที่เป็นสมาชิกสามัญอย่างเป็นทางการของสหภาพ	

มีวิสัยทัศน์	คือ	“IUPAC advances the worldwide 

role of chemistry for the benefit of Mankind”

โดยสหภาพจะทำาหน้าที่สืบต่อจากสภาเคมีประยุกต์

ระหว่างประเทศในการทำาให้บทบาทของเคมีแพร่ขยาย

ไปทั่วโลก	 เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติด้วยการพัฒนา

วิทยาศาสตร์สาขาเคมีโดยการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับเคมี	 เช่นการพัฒนามาตรฐานสำาหรับ

การตั้งชื่อธาตุและสารประกอบทางเคมีในวิชาเคมีและ

วิทยาศาสตร์สาขาอื่น	 การตีพิมพ์ผลงานในหลายสาขา

ทั้งในด้านเคมี	 ชีววิทยา	 และฟิสิกส์	 ตลอดจนถึงการ

กำาหนดนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและ

สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสารเคมีอันตราย	 ซึ่งในทาง

ปฏิบัติข้อตกลงหรือมติที่ได้จากการประชุมของ	 IUPAC	

จะถูกนำาไปเสนอต่อที่ประชุมองค์กรเครือข่ายองค์การ

สหประชาชาต	ิ(United	Nations)	หรอื	คณะกรรมาธกิาร

ยุโรป	(European	Commission)	เพื่อผลักดันให้ออกมา

เป็นมาตรการหรือนโยบายต่างๆ	 ด้านเคมี	 ซึ่งมาตรการ

หรอืนโยบายเหล่านีอ้าจนำามาใช้เป็นแนวทางการดำาเนนิงาน

ที่เกี่ยวกับกับสารเคมีในประเทศต่างๆ	ต่อไป

วันดี  ลือสายวงศ*

_____________________________

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ โครงการเคมี

เปาหมายระยะยาวของ IUPAC
	 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสหภาพ	 IUPAC	 ได้ตั้ง

เป้าหมายระยะยาวไว้ดังนี้

 1. IUPAC จะเป็นผู ้นำาในฐานะองค์กรทาง

วิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ดำาเนินการเกี่ยวกับประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางเคมีในระ	ดับนานาชาติ

 2. IUPAC	 จะอำานวยความสะดวกในการทำางาน

วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีให้มีความก้าวหน้าโดยใช้

กระบวนการทำาให้เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติและ

การอภิปรายทางวิทยาศาสตร์

 3. IUPAC	 จะช่วยภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับเคมีในการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

การสร้างความมั่งคั่ง	และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

 4. IUPAC จะสนบัสนนุการสือ่สารระหว่างนกัเคมี

แต่ละคนกบัองค์กรทางวทิยาศาสตร์โดยเน้นความต้องการ

ของนักเคมีในประเทศกำาลังพัฒนาเป็นพิเศษ

 5. IUPAC จะสนับสนุนการเพิ่มการศึกษา

วิทยาศาสตร์	 สาขาเคมี	 การพัฒนาทางอาชีพของนักเคมี

รุ่นใหม่	 และการสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของ

เคมีโดยใช้ระบบเครือข่ายและทัศนคติที่เป็นสากล

 6. IUPAC	 จะขยายฐานการเป็นสมาชกิระดบัชาติ

และจะทำาให้การเป็นสมาชิกของสหภาพมีความแตกต่าง

อย่างหลากหลายในแง่ของภูมิศาสตร์	 เพศ	 และอายุ	

มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

โครงสร้างของ IUPAC และประเภทของสมาชิก
	 โครงสร้างหลักของ	 IUPAC	 ประกอบด้วย	 สภา	

สำานัก	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมาธิการสามัญ	

สรรสาระ วศ. กับการเปนสมาชิกสามัญของ IUPAC
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คณะกรรมการเคมีสาขาต่างๆ	 คณะกรรมาธิการอื่นๆ	 

และสมาคมที่เหมาะสมอื่นๆ	 ตามความเห็นของสภา	 

(รายละเอียดของโครงสร้างองค์กรสามารถดูได้จาก	 

http://www.iupac.org/home/about/members- 

and-committees.html)	 โดยคณะกรรมการบริหาร	 

คณะกรรมาธกิารสามญั	และคณะกรรมการเคมสีาขาต่างๆ 

จะรับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการสหภาพ	 และ 

การจัดทำากิจกรรมต่างๆในเรื่องและสาขาที่เกี่ยวข้อง	

เช่นการประชุมทางวิชาการนานาชาติ	 การจัดการอบรม	 

การวางนโยบายและมาตรฐาน	 ตลอดจนถึงการตีพิมพ์ 

ผลงานต่างๆ	 กิจกรรมเหล่านี้จะดำาเนินการโดยได้รับ 

ฉันทานุมัติจากที่ประชุมของคณะกรรมาธิการและ 

คณะกรรมการต่างๆ	 ในการประชุม	 IUPAC	 General	 

Assembly	 ที่จัดขึ้นทุก	 2	 ปี	 สำาหรับการประชุมสภา 

จะประกอบด้วยสมาชิกสามัญอย่างเป็นทางการจาก 

ประเทศต่างๆ	 (National	 Adhering	 Organization,	 

NAO)	 โดยองค์กรที่เป็นสมาชิกสามัญอาจเป็นสมาคม 

เคมีประจำาประเทศ	 สถาบันวิทยาศาสตร์ประจำาประเทศ	 

หรือองค์การอ่ืนท่ีเป็นตัวแทนของนักเคมีของประเทศ 

ก็ได้	ปัจจุบัน	IUPAC	มีสมาชิก	60	ประเทศทั่วโลก	โดยที่ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับความเห็นชอบให้สมัครเป็น 

สมาชิกสามัญอย่างเป็นทางการของ	 IUPAC	 ในนามของ 

ประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2555	 

เป็นต้นมา

ประโยชน์ในการเป็นสมาชิกสามัญของ IUPAC
	 1.	 การเป็นสมาชิกสามัญของ	 IUPAC	ทำาให้	 วศ.	 

สามารถส่งผู ้แทนเพื่อเข้าร่วมการประชุม	 IUPAC	 

General	 Assembly	 โดยสามารถเข้าร่วมการประชุม 

ของคณะกรรมาธิการสามัญ	 และคณะกรรมการต่างๆ	 

ทำาให้ทราบถึงการดำาเนินกิจกรรม	 การวางนโยบายและ 

มาตรการต่างๆ	 เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขาเคมีที่จะเป็น 

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ	 และสามารถเสนอชื่อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการสาขาเคมีเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

หรือคณะทำางานในสาขาต่างๆ	 นอกจากนี้ยังสามารถ 

เข้าร่วมการประชุมสภาโดยมีสิทธิออกเสียงเกี่ยวกับ 

การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของสหภาพและสมาชิกของ 

สำานักงานที่ทำาหน้าที่บริหารจัดการงานของสหภาพ	

	 2.	 การเป็นสมาชิกสามัญของ	 IUPAC	 ทำาให ้

ประเทศไทยมีโอกาสเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพในการ 

จัดการอบรม/สัมมนาระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับ 

การสนับสนุนทางการเงินจาก	 IUPAC	 และอาจรวมถึง 

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสามัญของ	 

IUPAC	ในอนาคต	

	 3.	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการสาขาเคมีของ 

ประเทศไทยสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการ 

สนับสนุนจาก	 IUPAC	 ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 และ 

สามารถสมคัรรบัทนุอบรม	การประชมุเชงิปฏบิตักิารต่างๆ 

ตลอดจนถึงการสมัครเพ่ือรับรางวัลของ	 IUPAC	 เช่น	 

Young	chemists	

	 4.	 ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการสาขาเคมีจากทุก 

ภาคส่วนสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของ	 

IUPAC	โดยได้รับสิทธิลดหย่อนค่าลงทะเบียน	

	 5.	 วศ.	จะได้รับวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์จาก	IUPAC	

การด�าเนินการของ วศ. ในฐานะสมาชิกสามัญ
	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 นักวิทยาศาสตร์ของ	 วศ.	 ได้ 

เข้าร่วมการประชุม	 47th	 General	 Assembly	 และ 

การประชมุวชิาการ	 44th	World	 Chemistry	 Congress 

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่	 7-16	 สิงหาคม	 ที่ผ่านมา	ณ	 เมือง 

อิสตันบูล	 ประเทศตุรกี	 การเข้าร่วมการประชุม	 47th 

General	Assembly	ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากการเป็น

สมาชิกสามัญของ	 IUPAC	 ซึ่ง	 วศ.	 ได้ส่งนักวิทยาศาสตร์ 

2	 คนเพื่อสังเกตการณ์การดำาเนินการประชุมของ 

คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมการทางด้าน 

วิชาการบางสาขา	 โดยในการประชุมของ	 Division	 

VIII	 –	 Chemical	 Nomenclature	 and	 Structure	
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Representation	ได้			มวีาระการแจ้งเร่ืองการแต่งตัง้ผูแ้ทน

ของประเทศโดยมีการเสนอชื่อของ	 รอง	 อวศ.	 สุมาลี	

ทั่งพิทยกุล	 เป็นผู้แทนของประเทศไทย	 ขณะที่ในการ

ประชุมสภา	 (ภาพที่	 1)	 ในวาระเรื่องเก่ียวกับการเป็น

สมาชิกได้มีการเสนอชื่อ	 วศ.	 เพื่อเป็นสมาชิกสามัญใน

นามประเทศไทยโดยจะมีสถานที่ติดต่อ	 2	 แห่งบนหน้า

เว็บของประเทศไทยคือ	 กรมวิทยาศาสตร์บริการและ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย	

	 นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์จากโครงการเคมีและ

สำานกัพัฒนาศกัยภาพนกัวิทยาศาสตร์ปฏบิติัการได้เข้าร่วม

การประชุมวิชาการ	44th	World	Chemistry	Congress	

ด้วย	 ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ทำาให้นักวิทยาศาสตร์ของ	 วศ.

ได้นำาผลงานการศึกษาวิจัยไปเสนอในการประชุมระดับ

นานาชาติ	 และได้รับฟังการนำาเสนอผลงานการศึกษา

วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง	 ทำาให้ทราบถึงแนวโน้มการ

ทำางานวิจัย	 นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสท่ีได้แลกเปล่ียน

ความรู้กับผู้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ	ด้วย	(ภาพที่	2)	

ภาพที่ 1		การประชุม	47th	General	Assembly

 ภาพที่ 2 นักวิทยาศาสตร์จากโครงการเคมีและสำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	

	 	 นำาเสนอผลงานการศึกษาวิจัยในการประชุมวิชาการ	44th	World	Chemistry	Congress
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บทสรุป
	 การที	่ วศ.	 ได้รบัความเหน็ชอบให้สมคัรเป็นสมาชกิ

สามัญของ	 IUPAC	 ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้	

นอกจากจะทำาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ

ของนกัวทิยาศาสตร์ในหน่วยงานแล้ว	 ยงัจะเป็นประโยชน์

ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ของผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ

นักวิชาการสาขาเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในภาค

การศกึษา	 และภาคอตุสาหกรรมเคมขีองประเทศไทยด้วย

ทั้งน้ี	 วศ.	 ในฐานะสมาชิกสามัญของ	 IUPAC	 มีภารกิจที่

จะต้องสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานพัฒนา

ศักยภาพในการทำางานวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

อย่างต่อเนื่อง	 และมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานต่างๆ	

ของ	 IUPAC	 รวมถึงการกำาหนดมาตรฐานและนโยบาย

ท่ีเกี่ยวข้องกับสารเคมีและสิ่งแวดล้อมท่ีมีสาเหตุมาจาก

สารเคมีอันตราย	 ซึ่งมาตรฐานและนโยบายเหล่านี้จะเป็น

แนวทางให้ประเทศไทยสามารถดำาเนนิการต่างๆ	 เกีย่วกบั

สารเคมีอันตรายในประเทศเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม	 และรวมถึงการสร้างความ

ร่วมมือกับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศในการดำาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายของ	 IUPAC	 ซึ่งจะทำาให้การเป็นสมาชิก

ครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับวิทยาศาสตร์สาขาเคมีของประเทศไทย
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_____________________________

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักเทคโนโลยีชุมชน

ศันศนีย  รักไทยเจริญชีพ*

	 ปัจจุบัน	 การวัดขนาดอนุภาค	 (Crystallite	 size	

หรือ	 Particle	 size)	 ระดับนาโนของวัสดุทำาได้หลาย

วิธี	 เช่น	 ใช้เทคนิคการกระเจิงแสง	 (Light	 scattering)	

การถ่ายภาพด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบส่องกวาด	 (Scanning	

Electron	Microscopy	 :	 SEM)	 โดยวัดขนาดอนุภาค

เทยีบกบัสเกลจากกล้องจลุทรรศน์	ทัง้สองเทคนคิดังกล่าว

สามารถวัดขนาดอนุภาคได้ทั้งแบบผงและแบบฟิล์มบาง

ซึ่งใช้กันมากในงานวัสดุศาสตร์	อย่างไรก็ตาม	เมื่ออนุภาค

มขีนาดเลก็มากๆ	ในระดบัตำา่กว่า	100	นาโนเมตร	เทคนคิ

ทั้งสองกลับมีข้อจำากัด	 กล่าวคือ	 เทคนิคการกระเจิงแสง	

ในการวัดขนาดอนุภาคระดับนาโนต้องใช้เทคโนโลยีที่

แตกต่างจากการวัดขนาดอนุภาคระดับไมครอน	 นักวิจัย

จงึต้องลงทนุซือ้เครือ่งมอืมากกว่าหนึง่เครือ่งเพือ่ให้สามารถ

วัดขนาดอนุภาคทั้งระดับนาโนและระดับไมครอนได้	

ส่วนการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์มักใช้ไม่ได้ผล	

เนื่องจากภาพที่ได้จากกล้องจะไม่ชัดเจน	 อีกทั้งวิธีนี้ยังใช้

เวลานานเพราะต้องวัดขนาดอนุภาคหลายๆ	 อนุภาค

รวมทั้งเปลี่ยนตำาแหน่งของตัวอย่างในการวัดเพื่อให้ได้

จำานวนอนภุาคเพยีงพอ	และยงัต้องตรวจสอบลกัษณะของ

อนภุาคให้มขีนาดใกล้เคยีงกนัในการคำานวณ	อกีวธิกีารหนึง่

ในการวัดอนุภาคในระดับนาโน	 คือ	 การใช้ข้อมูลจาก

เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน	 ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานใน

การวิเคราะห์โครงสร้างของตัวอย่างในงานวัสดุศาสตร์

	 เอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน	(X-Ray	Diffraction	:	XRD)	

เป็นเทคนิควิเคราะห์เชิงคุณภาพ	 ใช้หลักการเลี้ยวเบน

ของรังสีเอกซ์	 ซึ่งจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาว

คลื่นสั้น	อยู่ระหว่าง	0.01	ถึง	10	นาโนเมตร	จึงเป็นคลื่น

ท่ีมีพลังงงานมาก	 มีอำานาจทะลุทะลวงสูง	 ใช้วิเคราะห์

หาองค์ประกอบของธาตุต่างๆในสารตัวอย่างเพื่อศึกษา

เกี่ยวกับโครงสร้างหรือเฟสของผลึก	 ดังนั้น	 สารตัวอย่าง

ต้องมีโครงสร้างท่ีมีรูปผลึกหรือโครงสร้างแบบสัณฐาน	

(crystalline)	 เช่น	 ดิน	 หิน	 แร่	 ปูนซีเมนต์	 เซรามิก	

โลหะ	 ยา	 โพลีเมอร์บางชนิด	 มีข้อดีคือ	 เป็นเทคนิคที่ใช้

ตัวอย่างปริมาณน้อยและไม่ยุ่งยากในการเตรียม	สามารถ

วิเคราะห์ได้รวดเร็ว	 สามารถบ่งชี้องค์ประกอบของธาตุ

ในตัวอย่างวิเคราะห์ได้ถึงแม้จะมีสูตรเคมีเดียวกันแต่

โครงสร้างต่างกัน	 (polymorphs)	 เช่น	 ซิลิกา	 (SiO
2
)	

ซึ่งมีโครงสร้างต่างกันถึง	 14	 ชนิด	 เช่น	 ในช่วงอุณหภูมิ	

573	 -	 867	 องศาเซลเซียส	 อัลฟาควอรตซ์	 (a-SiO
2
)	

จะเปลี่ยนรูปเป็น	 เบต้าควอรตซ์	 (  -SiO
2
)	 และในช่วง

อุณหภูมิ	 867	 -	 1470	 องศาเซลเซียสสามารถเปลี่ยน

รูปเป็น	 high	 tridymite	 เทคนิค	 XRD	 มีประโยชน์มาก

ในอุตสาหกรรมการผลิตยาและอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต์	 เนื่องจากทั้งสองอุตสาหกรรมจำาเป็นต้อง

ควบคุมกระบวน

	 การผลิตทุกขั้นตอนให้ผลิตภัณฑ์มีสัดส่วน	

โครงสร้างของผลึกตามต้องการ	เนื่องจากหากสารเปลี่ยน

โครงสร้างจะมีผลต่อสมบัติการนำาไปใช้งาน	 เช่น	 ยาที่

เปลี่ยนโครงสร้างถึงแม้จะมีสูตรโมเลกุลเดียวกันแต่

คุณสมบัติในการรักษาโรคไม่เหมือนกัน	 หรือปูนซีเมนต์

ที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงในการเผา	 หากมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้าง	 อาจทำาให้สมบัติด้านความแข็งแรงของปูน

เปลีย่นไป	การวเิคราะห์โดยเทคนคิ	XRD	จงึมปีระโยชน์มาก

ในการระบโุครงสร้างต่างๆ	ของสารได้	ตวัอย่างการวิเคราะห์

โครงสร้างดังเช่นในรูปที่	 1	 แสดงให้เห็นว่า	 ตัวอย่าง

เป็น	 Hydroxylapatite	 ซ่ึงเป็นสารประกอบแคลเซียม

  0  เป็นพารามิเตอร์ของตัวแบบโดย 0  เป็นจุดตัดแกน Y  และค่าของ 1
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ถ้ากําหนดระดับนัยสําคัญเท่ากับ   ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรือการทดสอบมีนัยสําคัญ เมื่อ 2,2  ntt   
แสดงว่าความชันของเส้นถดถอยไม่เป็น 0 น่ันคือ วัสดุ/ตัวอย่างไม่มีความเสถียร หรืออาจจะใช้การทดสอบแบบเอฟ
ได้โดยการสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

องศาความเป็นอิสระ ผลบวก
กําลังสอง 

ค่าเฉลี่ยกําลังสอง เอฟ

สมการถดถอย 1 SSR MSR = SSR 
MSE
MSRF   

ค่าคงเหลือ n-2 SSE MSE = SSE/(n-2) 
รวม n-1 SST
 
น่ันคือ จะปฏิเสธ 0: 10 H ที่ระดับนัยสําคัญ  เมื่อค่าเอฟที่คํานวณได้มีค่ามากกว่าค่าเอฟที่เปิดจากตารางท่ี
องศาความเป็นอิสระเท่ากับ 1 และ n-2  และระดับนัยสาํคัญเท่ากับ  ซึ่งแสดงถึงวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองไม่
มีความเสถียร  และเมื่อพบว่าความเสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองเพียงพอแล้ว สามารถประมาณค่าความ
ไม่แน่นอนที่เกดิขึ้นจากความไม่เสถียรของวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองได้ 

สรรสาระ การวัดขนาดอนุภาคนาโนเมตร
ด�วยเทคนิค X-Ray Diffraction
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ฟอสเฟตที่พบในกระดูก

	 นอกจากประโยชน์ในการวเิคราะห์เชงิคณุภาพแล้ว

XRD	ยังสามารถใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณ	นั่นคือ	ใช้ในการ

วัดขนาดอนุภาคของวัสดุที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร	

โดยใช้สมการเชอร์เรอร์	(Scherrer	equation)	ดังนี้

เมื่อ	 	 	 คือ	 ขนาดอนุภาค	 	 	 	 คือค่าความยาวคลื่นของ

แหล่งกำาเนิดรังสีเอกซ์	 เช่น	 ถ้าใช้คอปเปอร์จะมีค่า	

0.154	นาโนเมตร			คอื	ความกว้างทีค่วามสงูเป็นครึง่หนึง่

ของความสูงสูงสุดของกราฟระฆัง	 หรือ	 full	 width	

half	maximum	 (FWHM)	 และ	 	 	 คือ	 มุมของแบรก	

(Bragg’s	 angle)	 ซี่งการคำานวณโดยใช้สมการเชอร์เรอร์

เป็นวิธีการคำานวณที่ทอนลงมาจากวิธีวิลเลียมสัน-ฮอลล์	

(Williamson-Hall	Method)	 โดยไม่นำาอิทธิพลที่เกิด

จากความเครียดของตัวอย่างมาคำานวณ	 คงใช้แต่ขนาด

อนุภาคเพียงอย่างเดียว	สมการเชอร์เรอร์มีประโยชน์มาก

ในการคำานวณขนาดอนุภาคเนื่องจากให้ค่าการวัดท่ี

ใกล้เคยีงกับขนาดอนภุาคจรงิ	 แต่มข้ีอสงัเกตคอื	 สมการนี้

จะใช้เม่ืออนุภาคมีขนาดไม่เกิน	 100-200	 นาโนเมตร

และการคำานวณจะไม่รวมองค์ประกอบอืน่ทีส่่งผลต่อขนาด

ความกว้างของกราฟ	 เช่น	จากเครื่องมือ	 (instrumental	

broadening)	 หรือจากความเครียดของตัวอย่าง	 (strain	

broadening)	 อย่างไรกต็าม	การวดัขนาดอนภุาคด้วยวธินีี้

ยังจำากัดอยู่เฉพาะในงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์	 พลังงาน	

และนาโนเทคโนโลยี

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 พร้อมให้บริการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ

และปริมาณด้วยเครื่อง	 XRD	 (รูปที่	 2)	 ของตัวอย่างดิน	

หิน	 แร่	 ปูนซีเมนต์	 เซรามิก	 และวัสดุเหลือทิ้ง	 อาทิ	

เถ้าลอย	 เถ้าชานอ้อย	 เถ้ากะลาปาล์ม	 เถ้าแกลบ	ตะกรัน

ของโลหะ	ตะกอนนำ้าทิ้ง	และบริการให้คำาปรึกษางานวิจัย

ด้านวัสดุศาสตร์และเซรามิก

กราฟ XRD แสดงตัวอย่างเป็น Hydroxylapatite การวิเคราะห์โครงสร้างของตัวอย่างด้วยเทคนิค XRD

เอกสารอ้างอิง
Bohannan,	 E.W.,	 et	 al.	 	 In	 situ	 electrochemical	 quartz	 crystal	microbalance	 study	 of	 potential	

oscillations	 during	 the	 elctrodeposition	 of	 Cu/Cu2O	 layered	nanostructures.	 	 Langmuir,	
1999,	vol	15,	813-818

Cullity,	B.D.	and	Stock,	S.R.		Elements	of	X-Ray	Diffraction.		3rd	ed.		Prentice	Hall,	2001.
Determination	 of	 size	 and	 strain.	 	 [online].	 	 [viewed	 22	 October	 2013].	 	 Available	 from	 :	

http://pd.chem.ucl.ac.uk/pdnn/peaks/sizedet.htm.
Kingery,	W.D.,	et	al.		Introduction	to	ceramic.		2nd	ed.		New	York	:	John	Wiley	&	Sons,	Inc.,	1976.
Scherrer	equation.		[online].		[viewed	22	October	2013].		Available	from	:	http://en.wikipedia.org/

wiki/Scherrer_equation.	

5707011L01d.indd   35 2/27/14   11:41 AM



36

_____________________________

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม

อมรพล  ชางสุพรรณ*

	 สารอินทรีย์ระเหยง่าย	 (Volatile	 organic	

compound;	 VOC)	 เป็นสารมลพิษทางอากาศที่เกิด

จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม	 เช่น	 กระบวนการ

การพ่นสีรถ	 กระบวนการพิมพ์	 และกระบวนการทาง	

ปิโตรเคมี	 การลดปริมาณการปลดปล่อยสารอินทรีย์

ระเหยง่ายออกสู่บรรยากาศจากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตาม

มาตรฐานกำาหนดเป็นสิ่งที่จำาเป็น	 เน่ืองจากความเป็น

พิษต่อมนุษย์	 กลิ่นอันไม่พึงประสงค์	 และผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม	 เทคโนโลยีบำาบัดอากาศเสียด้วยระบบการ

กรองชีวภาพ	 (Biofiltration)	 เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับ

ความสนใจในปัจจุบัน	 เนื่องจากไม่เหลือของเสียที่ต้อง

กำาจัดด้วยวิธีอื่นต่อไป

	 ระบบการกรองชวีภาพ	 เป็นระบบบำาบดัอากาศเสยี

จากแหล่งกำาเนิดท่ีสามารถกำาจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการย่อยสลายทาง

ชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์	 ข้อดีของระบบการกรองชีวภาพ	

คือ	 ต้นทุนในการติดตั้งระบบและต้นทุนในการเดิน

ระบบตำ่า	 ใช้พลังงานในการเดินระบบน้อย	 บำารุงรักษา

ระบบง่าย	 และไม่เกิดของเสียที่ต้องส่งต่อไปกำาจัดด้วย

วิธีการอื่น	 อย่างไรก็ตามระบบการกรองชีวภาพมีข้อเสีย

กล่าวคือ	 ต้องการอัตราการป้อนอากาศเสียที่ต่อเนื่อง	

ต้องรู้ชนิดและปริมาณความเข้มข้นที่แน่นอนของไอสาร

อินทรีย์ระเหยง่าย	 เพราะสารอินทรีย์ระเหยง่ายบางชนิด

เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในระบบ	นอกจากนี้ระบบนี้ยังต้องใช้

พื้นที่ในการติดตั้งมาก	(Zerbonia	et	al.,	1995)		ระบบ

การกรองชีวภาพเหมาะสมสำาหรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย

ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า	1,500	ส่วนในล้านส่วน	(ppm)

โดยมีประสิทธิภาพการกำาจัดมากกว่า	 99	 เปอร์เซ็นต์	

ระบบนี้สามารถจำาแนกออกได้เป็น	 3	 ประเภท	 คือ

ไบโอฟิลเตอร์	 (biofilter),	 ไบโอทริคคลิ่งฟิลเตอร์

(biotrickling	filter)	และ	ไบโอสครบัเบอร์	(bioscrubber)

(Devinny	et	al.,	1999).

ไบโอฟลเตอร์
	 ในระบบไบโอฟิลเตอร์	 จุลินทรีย์จะเคลือบอยู่

บนตัวกลางที่มีรูพรุนในรูปของฟิล์มชีวภาพ	 (biofilm)	

อากาศเสียที่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ระเหยง่าย

จะถูกดูดซับบนตัวกลางที่มีรูพรุนซึ่งเคลือบด้วยฟิล์ม

ชีวภาพ	 กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพจะเกิดขึ้น

ทั้งบริเวณฟิล์มชีวภาพ	และในตัวกลางที่มีรูพรุน	ตัวกลาง

ที่มีรูพรุนที่นิยมใช้คือ	 ปุยหมัก	 (compost)	 เพราะมี

พื้นที่ในการสัมผัสกับอากาศเสียที่มีส่วนประกอบของ

สารอินทรีย์ระเหยง่ายมาก	และสามารถเป็นแหล่งอาหาร

ของจุลินทรีย์ได้	 นอกจากนี้เพื่อให้ประสิทธิภาพของ

ระบบไบโอฟิลเตอร์คงที่	ต้องมีการเติมนำ้าและอาหารเป็น

ครั้งคราวเพื่อเพิ่มความชื้นและอาหารให้กับจุลินทรีย์ใน

ระบบ	 (รูปที่	 1)	 เนื่องจากมีการเติมนำ้าและอาหารแบบ

เป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่อง	 ดังนั้นนำ้าชะท่ีออกมาจากระบบ

จะมีสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายของจุลินทรีย์

ปะปนออกมา	แต่มีปริมาณน้อยมาก

สรรสาระ เทคโนโลยีการกําจัดสารอินทร�ย�ระเหยง�าย (VOC)
ด�วยระบบการกรองชีวภาพ (biofiltration)
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ไบโอทริคคลิ่งฟลเตอร์
	 การกรองชีวภาพประเภทไบโอทริคคลิ่งฟิลเตอร์	

จุลินทรีย์จะถูกตรึงอยู่ในวัสดุอนินทรีย์	 (inorganic	

packing	material)	 ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์	

และบางส่วนจะแขวนลอยอยู่ในนำ้า	 โดยนำ้า	 อาหาร

และจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในนำ้าจะถูกพ่นให้สัมผัส

กับอากาศเสียอย่างต่อเนื่อง	 ระบบนี้อากาศเสียท่ีมี

ส่วนประกอบของสารอินทรีย์ระเหยง่ายจะถูกย่อยสลาย

โดยจุลินทรีย์ที่ถูกตรึงอยู่ในวัสดุอนินทรีย์	 และจุลินทรีย์ที่

แขวนลอยอยู่ในนำ้า	 นำ้าที่สัมผัสกับสารอินทรีย์ระเหยง่าย

แล้วจะไหลลงมาที่ส่วนล่างของระบบซึ่ง	 บางส่วนจะถูก

หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่	 (รูปที่	 2)	 เนื่องจากมีจุลินทรีย์

ที่สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ระเหยง่ายแขวนลอยอยู่	

ดังนั้นจึงเหลือนำ้าทิ้งในปริมาณน้อยที่ถูกปล่อยออกสู่

สิ่งแวดล้อม

ไบโอสครับเบอร์
	 สำาหรับไบโอสครับเบอร์	 จุลินทรีย์จะแขวนลอย

อยู่ในนำ้า	และอากาศเสียที่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์

ระเหยง่ายจะถูกนำ้าที่มีจุลินทรีย์ดูดซับบริเวณหอสเปรย์

(spray	tower)	หรอื	ในแพค็คอลมัม์	(packed	column)	

จากนั้นนำ้าที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์และสารอินทรีย์

ระเหยง่ายจะถูกส่งไปยังถังพัก	(storage	tank)	(รูปที่	3)	

และการย่อยสลายทางชีวภาพจะเกิดขึ้น	ณ	บริเวณถังพัก	

และนำ้าจากกระบวนการย่อยสลายจากถังพักจะถูกนำาไป

ใช้อีกครั้ง	 เหลือเพียงบางส่วนถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม	

เช่นเดียวกับระบบไบโอทริคคลิ่งฟิลเตอร์

ภาพที่ 1  ไบโอฟิลเตอร์

ภาพที่ 2		ไบโอทริคคลิ่งฟิลเตอร์
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	 ปัจจุบันระบบการกรองชีวภาพใช้กันอย่าง

แพร่หลายในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา	 สำาหรับใน

ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น	ยังมีการวิจัย

และใช้ระบบนี้อย่างจำากัด	 จึงควรมีการวิจัย	 พัฒนา	 และ

ส่งเสริมการใช้ระบบการกรองชีวภาพในกลุ่มประเทศ

อาเซียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ภาพที่ 3 	ไบโอสครับเบอร์

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เป็นหน่วยงานให้บริการ

ทดสอบสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 สารมลพิษทาง

อากาศ	 นำ้าสีย/นำ้าทิ้ง	 และกากอุตสาหกรรม	 ดังนั้นจึงมี

ศักยภาพในการตรวจติดตามสารมลพิษทางอากาศจาก

ระบบการกรองชีวภาพ	 สามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มงานส่ิงแวดล้อม	 โครงการฟิสิกส์และ

วิศวกรรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	0	2201	7142

One Village One Product ประเทศญี่ป�ุน
ต�นแบบของหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�ไทย
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	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เป็นหน่วยงานด้านห้อง

ปฏิบัติการแผนงาน	 ในปีงบประมาณ	 2556	 ดำาเนิน

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า	 OTOP	 ไทย

ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรีอาเซียน	 ประเทศ

ญีปุ่นเป็นต้นแบบของ	One	Village	One	Product	หรอื

หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์	 ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เดินทางไปศึกษาการดำาเนินงานที่ประสบความสำาเร็จใน

การช่วยพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและคุณภาพชีวิตของคน

ในท้องถิ่นญี่ปุนได้อย่างไร

	 นางสาวเสาวณี	 	 มุสิแดง	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

บรกิารและคณ	ะข้าราชการกรมวทิยาศาสตร์บรกิารศกึษา

ดูงาน	 One	 Village	 One	 Product	 ท่ีประเทศญี่ปุน	

ซึ่งเป็นต้นแบบ	“หนี่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์”	 ของไทย	

ได้เข้าพบคณะกรรมการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์

_____________________________

* เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธชํานาญงาน สํานักงานเลขานุการกรม

วิไลวรรณ  สะตะมณี*

โออิตะ	และผู้ประกอบการโออิตะ	Mr.Tadashi	Uchida,	

Mr.Kenjui	 Oono,	 Mr.Tetsuaki	 Matsumura,	

Mr.syunsuke	Hase	และ	Ms.Jiraporn	Ono	

	 Mr.Tadashi	 Uchida	 ได้เล่าประเด็นของการเกิด

แนวคิด	 One	 Village,	 One	 Product	Movement	

เริ่มมาเมื่อ	 50	 กว่าปีแล้ว	 การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ของเศรษฐกิจญี่ปุน	 ทำาให้คนหนุ่มสาวจำานวนมากละทิ้ง

บ้านชุมชนเข้าทำางานในเมืองใหญ่เกิดปัญหาหมู่บ้าน

ชุมชนเสื่อมโทรมถูกทอดทิ้ง	 ในท้องถิ่นสตรีไปทำางาน

ไม่ได้ต้องดูแลเล้ียงลูกอยู่ในหมู่บ้านและคนชรา	 ซึ่ง

ปัญหานี้เกิดในประเทศญี่ปุนและหลายประเทศรวมทั้ง

ประเทศไทยด้วย	 การเกิดสินค้าทันสมัยราคาถูกหลั่งไหล

เข้ามาในหมู่บ้าน	ทำาให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพื้นบ้านสู่สู้ไม่ได้	

ซึ่ง	 Dr.Morihiko	Hiramatsu	 President,	Oita	OVOP	

บทความพิเศษ One Village One Product ประเทศญี่ป�ุน
ต�นแบบของหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�ไทย
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International	 Exchange	 Promotion	 Committee	

ซึง่เป็นผูก่้อตัง้มองเห็นว่าการแก้ไขปัญหาต้องประกอบด้วย

เป้าหมายหลักคือการพัฒนาบุคคลกรต้องพึ่งพาตนเองได้

ต้องพัฒนาแนวคิดและจิตสำานึกของคน	 การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	 การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้

ผลิตภัณฑ์	 และสำาคัญมากคือการมีกิจกรรมภาคปฏิบัติ

ร่วมกันของหมู่บ้านชุมชน		รวมทั้งต้องมีระบบการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์	 	 รวมถึงการสร้างตลาดให้มีสถานที่

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย

	 จากจุดเริ่มต้นนี้จึงมีแนวคิดที่จะสร้างและเพิ่ม

ชีวิตชีวาให้ทั้งหมู่บ้าน	 คน	 เศรษฐกิจ	 ที่เป็นเชิงพาณิชย์	

ค้าขายได้	 ด้วยการนำาของเหลือใช้ผลผลิตการเกษตร

มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น	 และทำาให้ต่อเน่ืองเข้มแข็ง	

ประเด็นสำาคัญแรกต้องเริ่มพัฒนาบุคลากรคนในหมู่บ้าน

ให้พึงพาตนเองได้	 มีความคิดริเริ่ม	 มีจิตสำานักที่จะพัฒนา

ชุมชนและท้องถิน่ร่วมกนั	 จดักลุม่พดูคยุกนัเน้นหาจดุเด่น

ของหมู่บ้านให้ชัดเจนและมาพัฒนาร่วมกันสร้างไฮไลท์

ของหมู่บ้านขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	 สร้างรายได้	 แล้ว

จึงพัฒนาในเรื่องของบริการต่างๆ	 โครงสร้างพื้นฐานให้

สอดคล้องสนับสนุนกับการพัฒนาหมู่บ้านรวมทั้งพัฒนา

องค์ประกอบสำาคัญที่จะเชื่อมโยงในภูมิภาคต่างๆ	 ให้

เกิดขึ้นโดยทำาอย่างเป็นระบบ	 	 คนในหมู่บ้านได้ทำา

กิจกรรมร่วมกันเกิดเป็น	“หนี่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์” 

เช่น	 กลุ่มแม่บ้านญ่ีปุนผู้ผลิตขนมการินโตที่ผลิตจาก

วัตถุดิบท้องถิ่นใช้เครื่องมือและของใช้ในบ้าน	 มีสมาชิก

ในกลุ่มประมาณ	 6	 คน	 ร่วมกันผลิตขนมจำาหน่ายเป็น

รายได้เสริมเพ่ิมในกลุ่ม	 หมู่บ้านผู้ผลิตเซรามิกผลิตและ

ออกแบบเซรามิกที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นแสดงวิถีชีวิต

การผลิตเซรามิกและจำาน่ายให้มีผู้มาเย่ียมชมซื้อเป็น

สนิค้านำากลบัไปใช้หรอืเป็นของทีร่ะลกึ	 สร้างตลาดสถานท่ี

จำาหน่ายสินค้าหลากหลายของท้องถิ่น	 รวมทั้งพืชผล

การเกษตรและสินค้าแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร	

สินค้าเหล่านี้ผู้ผลิตทุกหมู่บ้านจะปฏิบัติตามกฎหมาย

การควบคุมความปลอดภัยอาหารของประเทศญี่ปุน

	 ความแตกต่างของ	One	 Village	One	 Product	

ของญี่ปุนและไทยคือผลิตจำาหน่ายตามแรงงานความ

สามารถของกลุ่มสิ่งสำาคัญคือภาครัฐของประเทศญี่ปุน

ไม่ได้สนับสนุนเงินแต่สร้างแรงจูงใจให้ชุมชนหมู่บ้าน

พึ่งพาตนเอง	 สร้างพื้นฐานจิตใจคนและพัฒนาคนให้รัก

ในหมู่บ้านและท้องถิ่น	 สร้างหมู่บ้านที่เป็นเชิงพาณิชย์

ค้าขายได้	 โดยคนในหมู่บ้านจะพูดคุยกันถึงความต้องการ

ในหมู่บ้านและรวมตัวร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์เด่นของ

หมู่บ้านให้เกิดข้ึน	 และร่วมกันสร้างตลาดเพื่อขายสินค้า

ของหมู่บ้านได้รวมกลุ่มเชื่อมโยงชาวนาเกษตรกรชุมชน

ท้องถิ่นในบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน	 การทำาเกษตรกรรม

ของหมู่บ้านจะปลูกพืชตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ขายได้

จึงจะเกิดรายได้กลับสู่หมู่บ้านและชุมชน	 เพราะคนที่มา

เท่ียวชมหมู่บ้านของเราต้องซื้อของหมู่บ้านกลับไปด้วย

จึงเกิดการสร้างรายได้กลับไปสู่หมู่บ้านชุมชน	 ปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุนเข้มงวดเน้นเรื่องของสุขภาพผู้บริโภค
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มากและผลิตจำาหน่ายตามความสามารถของกลุ่มหมู่บ้าน

แบบพอเพียงไม่ขยายการผลิตเป็น	 SMEs	 แบบของไทย

ภาครัฐญี่ปุนสนับสนุนตลาดสถานที่ขายทั่วประเทศญี่ปุน

การควบคุมคุณภาพของสินค้าท่ีวางจำาหน่ายจะมีป้าย

รูปภาพของเจ้าของสินค้าควบคู่กับการจัดวางสินค้าด้วย

ภาครัฐมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพตาม

มาตรฐานทุกปีๆ	 ละ	 3	 ครั้ง	 และทดสอบตามมาตรฐาน

เดยีวกนั	JAS	และ	JIS	เพือ่ตรวจสอบเชือ้โรค	สารเตมิแต่ง

สารปนเปอน	 ซึง่สนิค้าทีว่างจำาหน่ายถ้าสนิค้าไม่มคีณุภาพ

ผู้ผลิตต้องไปขอโทษผู้ซื้อ	 เจ้าของสินค้าผู้ผลิตและร้านค้า

ผู้จำาหน่ายสินค้าต้องรับผิดชอบร่วมกัน	 คนญี่ปุนเชื่อมั่น

กันว่าสินค้า	One	Village	One	Product	ของประเทศ

มีคุณภาพดีเหนือกว่าคนอื่นเพราะทำามา	 40	 กว่าปี	

อีกทั้งผู ้ผลิตก็มีจิตสำานึกต้องผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจึงจะนำาวางจำาหน่าย

	 สินค้า	 OTOP	 ไทยมีหลายระดับ	 3	 ดาว	 4	 ดาว	

5	ดาว	ผู้ประกอบการต้องไปแจ้งจดทะเบียนที่กรมพัฒนา

ชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับ	5	ดาว	

จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไปสู่	SMEs	

	 การดงูานครัง้นีก้รมวทิยาศาสตร์บรกิารมเีป้าหมาย

ในปี	 2557	 ที่จะพัฒนาสินค้า	 OTOP	 ไทย	 ด้วยการใช้

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 การทดสอบ

ทางห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสินค้าที่มีอยู่หลากหลาย

ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบ	 กระบวนการผลิต	 พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	 พัฒนารูปแบบและ

บรรจุภัณฑ์ของสินค้า	 OTOP	 เพื่อรักษาป้องกันสินค้า

และยืดอายุผลิตภัณฑ์	เพื่อส่งเสริมขยาย	OTOP	ไทยไปสู่	

SMEs	และตลาดอาเซียนต่อไป
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_____________________________

* นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วศ.

นันทกานต  สัตยวงศ*

	 แมลงเป็นสัตว ์ที่มนุษย์ ต้ังแต่สมัยโบราณ	

โดยเฉพาะชนพื้นเมืองแถบต่างๆ	 เกือบท่ัวโลกนิยมนำามา

บริโภค	 และใช้เป็นแหล่งโปรตีนเสริมอาหารให้กับเด็กที่

เป็นโรคขาดโปรตีน	 ชนพื้นเมืองในอัฟริการับประทาน

มด	 ปลวก	 หนอนด้วง	 หนอนผีเสื้อ	 และตั๊กแตนเป็น

อาหารหลัก	 ประเทศเม็กซิโกนำาหนอนผีเสื้อมาผลิตเป็น

อาหารกระปองจำาหน่ายในประเทศและส่งออกยงัประเทศ

สหรัฐอเมริกาด้วย	 ประเทศญ่ีปุนนำาดักแด้หนอนไหม

มาใช้เป็นอาหารและส่งออก	 และชาวบ้านในแถบชนบท

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ	 ของ

ประเทศไทยก็นิยมบริโภคแมลงเป็นอาหาร	 นอกจากนี้	

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 หรือ	 FAO	

ได้รณรงค์ให้ชาวโลกหันมาบริโภคแมลงเพื่อต่อสู้กับภาวะ

อดอยากและขาดแคลนอาหาร	 เน่ืองจากแมลงสามารถ

ขยายพนัธุไ์ด้อย่างรวดเรว็	อกีทัง้ยงัมโีปรตนีและไฟเบอร์สงู

กว่าเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไปอีกด้วย

	 แมลงไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมในประเทศไทยเท่านั้น	

แม้แต่ภัตตาคารชื่อดังใจกลางกรุงปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส	

ยังนำาแมลงต่างๆ	 มาทำาเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นสุดแปลก	

ซึ่งแต่ละเมนูผ่านการตกแต่งอย่างสวยงาม	 เป็นที่สนใจ

ของลูกค้าเป็นอย่างมาก	จึงเป็นการยกระดับอาหารแมลง

ทอดได้เป็นอย่างดี

	 จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร	 พบว่า	

ประเทศไทยมีแมลงที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างน้อย	

194	 ชนิด	 กองโภชนาการ	 กรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข	 จึงนำาแมลง	 8	 ชนิด	 ที่นิยมบริโภค	 คือ	

จิ้งโกร่ง	จิ้งหรีด	ดักแด้ไหม	ตั๊กแตนปาทังก้า	ตัวอ่อนของ

ต่อ	แมลงกินูน	แมลงปองและหนอนไม้ไผ่	มาวิจัย	พบว่า

แมลงหนกั	100	กรมั	จะมพีลงังาน	98	-	231	กิโลแคลอรี	

มีโปรตีน	9	-	28	กรัม	ไขมัน	2	-	20	กรัม	คาร์โบไฮเดรต	

1	–	5	กรัม	ซึ่งโปรตีนในแมลงทุกชนิดมีปริมาณเทียบเท่า

เนื้อหมู	 เนื้อไก่	ปลาทูนึ่งและไข่ไก่ในขนาดนำ้าหนักเท่ากัน

นอกจากนี้	 แมลงยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิด	 ไม่ว่า

จะเป็นทองแดง	 ธาตุเหล็ก	 แมกนีเซียม	 แมงกานีส	

ซีลีเนียม	และสังกะสีด้วย

เกร็ดวิทย “แมลงทอด อร�อยดี มีคุณค�า แต�…  ”
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	 แม้ว่าแมลงจะมีประโยชน์ในแง่ของคุณค่าทาง

อาหาร	 แต่หากบริโภคในปริมาณที่มากเกินไป	 อาจก่อ

ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้	 เนื่องจากรับเอาปริมาณไขมัน

ที่ค่อนข้างสูงในแมลงบางชนิด	 และมีความเป็นไปได้ว่า

อาจมีสารเคมีจากอาหารที่แมลงกินเข้าไป	 หรือรับเอา

สารเคมีจากธรรมชาติเข้าไปแล้วตกค้างในตัวของแมลง	

ส่งผลให้เมือ่มนษุย์บรโิภคแมลงกร็บัเอาสารเคมเีข้าไปด้วย

สำาหรับบางคนอาจมีอาการคลื่นไส้	 อาเจียน	 วิงเวียน

ศีรษะ	 หรือมีอาการตาบวม	 ปากบวมได้	 สาเหตุเกิดจาก

การได้รับ	สารฮิสตามีน	 (Histamine)	ซึ่งเป็นสารกระตุ้น

ให้เกิดอาการภูมิแพ้	 โดยเฉพาะในรายที่เป็นโรคภูมิแพ้	

หรือหอบหืดจะตอบสนองได้เร็วกว่าบุคคลอื่น	 แต่สำาหรับ

บุคคลทั่วไป	 สารฮีสตามีนอย่างเดียวมักจะไม่ทำาให้เกิด

ผลกระทบต่อมนุษย์	 เนื่องจากร่างกายสามารถกำาจัดได้

อย่างรวดเร็ว

	 สารฮิสตามีน	 พบในอาหารประเภทโปรตีนที่ผ่าน

การปรุงมานานหลายวัน	 เร่ิมมีการเน่าเสีย	 และพบใน

อาหารที่ไม่สะอาด	 โดยแบคทีเรียบางชนิดจะเปลี่ยนกรด

อะมิโนในโปรตีนที่มีชื่อว่า	 ฮิสติดีน	 (Histidine)	 ไปเป็น

ฮิสตามีน	 และมีผลการออกฤทธิ์ต่ออวัยวะต่างๆ	ที่สำาคัญ

ได้แก่	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 กล้ามเนื้อเรียบ	

ต่อมมีท่อ	 และปลายประสาทรับสัมผัส	 ถ้าการกระตุ้น

เกิดที่หลอดลม	 จะทำาให้หลอดลมตีบตัน	 หายใจลำาบาก	

อาการนี้พบมากในคนที่เป็นโรคหืด	 โดยอาการแพ้จะมี

ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง	 และเสียชีวิตได้	 ขึ้นอยู่กับ

แต่ละบุคคลและปริมาณอาหารที่ได้รับ	ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้

จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานแมลงทอดที่ไม่สะอาด	

หรือแมลงทอดท่ีเก็บไว้นานๆ	 เพราะอาจทำาให้ได้รับสาร

ฮิสตามีนปริมาณมาก	 ส่งผลให้อาการแพ้กำาเริบและอาจ

ทำาให้เสียชีวิตได้	

	 ถึงแม้แมลงทอดที่มีขายอยู่ปัจจุบันจะมีคุณค่า

ทางอาหารสูงสามารถบริโภคได้	 แต่ควรบริโภคอย่าง

ระมัดระวัง	 เพื่อความปลอดภัย	 ควรเลือกซื้อแมลงทอด

จากแหล่งที่เชื่อถือได้	 มีลักษณะสดใหม่	 รับประทานใน

ปริมาณที่พอดี	 และพิจารณาให้เหมาะสมกับสุขภาพของ

แต่ละบุคคลด้วย	 สามารถติดตามความรู้ดีๆ	 เหล่านี้ได้ที่

หอสมุดวิทยาศาสตร์	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม	กรมวิทยาศาสตร์

บริการ	หรือ	ผ่านทางเว็บไซต์	http://siweb.dss.go.th
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	 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกท่านคงต้องเคยผ่านการ

รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์	 ไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟต์ท่ี

จัดตามโรงแรม	 ร้านอาหาร	 หรือตามสถานที่ประชุม/

ฝกอบรมของทางหน่วยงานเอกชนหรือราชการ	เนื่องจาก

เป็นทีน่ยิม	อาหารมหีลากหลายชนดิ	และผูบ้รโิภคสามารถ

เลือกอาหารได้ตามใจชอบ	 แต่ถ้าท่านจะต้องเป็นผู้จัด

อาหารแบบบุฟเฟต์เองสำาหรับงานเลี้ยงในสถานที่ต่างๆ	

หรืองานปาร์ตี้ที่บ้านท่าน	 สิ่งที่ต้องคำานึงถึงนอกจาก

รสชาติของอาหารที่อร่อยแล้ว	 ยังต้องคำานึงถึงเรื่องความ

ปลอดภัยในการบริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด	 ดังน้ัน

ท่านจะมีวิธีการเตรียมอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยต่อ

การบริโภค	 แต่ก่อนที่จะเข้าสู ่รายละเอียดในเรื่องนี้	

ควรทำาความรู้จักกับประวัติของบุฟเฟต์กันก่อน

ประวัติบุฟเฟต์ 
	 การรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์	 มีต้นกำาเนิด

มาจากประเทศสวีเดน	ตัง้แต่ยคุไวก้ิง	 ชาวไวกิง้เป็นชนเผ่า

ที่มีทักษะในการเดินเรือสูง	ดำารงชีพด้วยการซื้อขายสินค้า

และปล้นสะดม	ใช้ชวีติส่วนใหญ่บนเรอืทีแ่ล่นอยูก่ลางทะเล

เม่ือขึ้นฝังพวกเขาจึงมักสั่งอาหารที่อยากรับประทาน

มาวางเตม็โต๊ะ	แล้วให้แต่ละคนเลอืกรบัประทานตามใจชอบ

จึงเป็นที่มาของการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์	

ชาวฝรั่งเศสเรียกวิธีการรับประทานอาหารแบบนี้ว่า	

“บุฟเฟต์”	 (บุ๊บ-เฟ	 buffet)	 และแพร่หลายไปทั่วโลก

จนถึงปัจจุบัน

_____________________________

* นักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ

** นักวิทยาศาสตรชํานาญพิเศษ โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ

รวิวรรณ  อาจสําอาง*
สุพรรณี  เทพอรุณรัตน**

บุฟเฟต์ในปจจุบัน
	 ปัจจุบันการรับประทานอาหารบุฟเฟต์มีความ

หลากหลายมากขึ้น	 มีทั้งอาหารทะเล	 ขนมหวาน	 และ

รวมผลไม้เข้ามาด้วย	 แต่จุดเด่นอย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยน

คือ	 ต้องบริการตัวเอง	 ในภาษาไทยราชบัณฑิตยสถานใช้

คำาว่า	บุฟเฟต์	 เรียกการเลี้ยงอาหารแบบที่จัดวางอาหาร

ท้ังหมดไว้บนโต๊ะ	 และให้ผู้ท่ีเป็นแขกในงานเดินไปตัก

อาหารต่างๆ	 นั้นด้วยตนเอง	 ในบางครั้งอาจมีผู้ช่วยจัด

อาหารไว้เป็นจานๆ	 แต่ผู้เป็นแขกก็ต้องไปตักอาหาร

เหล่านั้นเอง	 บุฟเฟต์ในภาษาไทยยังขยายความหมายถึง

แบบการขายอาหารซึ่งผู้ขายจัดอาหารไว้หลายอย่าง	

และคิดราคาอาหารเหมาเป็นรายบุคคลด้วย	 ผู้ซื้อเลือก

ตักอาหารรับประทานได้เองและรับประทานได้เต็มที่ตาม

ความพอใจ	 ทั้งมีการจัดอาหารหลายๆ	 แบบด้วย	 เช่น	

บุฟเฟต์อาหารไทย	บุฟเฟต์อาหารเจ	บุฟเฟต์ข้าวต้ม

	 อาหารบุฟเฟต์มักมีการเตรียมล่วงหน้าเพื่อให้

พร้อมเสิร์ฟเมื่อต้องการ	 ทำาให้อาหารบุฟเฟต์อาจเป็น

แหล่งของโรคและอันตรายได้ถ้ามีการบริหารจัดการที่

ไม่เหมาะสม	 ความปลอดภัยของการจัดอาหารบุฟเฟต์

สามารถแบ่งได้เป็น	2	ส่วน	คือ	การประกอบอาหาร	และ

การเสิร์ฟอาหารบุฟเฟต์

	 ความปลอดภัยของอาหารเริ่มจากการประกอบ

อาหารเป็นลำาดับแรก	 การประกอบอาหารให้ปลอดภัย

ต้องปฏิบัติตามหลักการง่ายๆ	4	ประการ	ดังนี้

เกร็ดวิทย เสิร�ฟอาหารแบบบุฟเฟต�
ให�ปลอดภัยต�อการบร�โภค
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1. ความสะอาด (Clean)

	 ผู้ประกอบอาหารควรล้างมือก่อนและหลังการ

ประกอบอาหาร	ทำาความสะอาดพื้นผิวของโต๊ะทำาอาหาร	

เขียง	 อุปกรณ์ในการทำาอาหาร	 ระหว่างการประกอบ

อาหาร	โดยการใช้นำ้าร้อนหรือนำ้ายาล้างจาน

2. การแยกอาหารต่างกันออกจากกัน (Separate)

	 อย่าให้มีการปนเปอนข้าม	 โดยแยกบรรจุอาหาร

สดต่างชนิดใส่ในภาชนะแยกจากกัน	และใส่ในตู้เย็น	เพื่อ

ป้องกันนำ้าที่ออกมาจากของสดเหล่านั้นหยดไปปนเปอน

กับอาหารอื่นๆ	โดยเฉพาะอาหารที่รับประทานสดไม่ผ่าน

ความร้อน	 อาหารที่แตกต่างกันควรใช้เขียงแยกกัน	 ควร

ใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่สะอาดใส่อาหารพร้อมเสิร์ฟ	

ไม่ควรนำาภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใส่อาหารแล้วแต่ยัง

ไม่ได้ล้างนำากลับมาใช้ใหม่โดยเฉพาะถ้าใส่อาหารสด

3. การท�าอาหารให้สุก (Cook)

	 ใช้อุณหภูมิ	 และระยะเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสม

กับอาหารแต่ละชนิดเพื่อท่ีจะทำาลายแบคทีเรียที่เป็น

อันตราย	 โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์	 สัตว์ปีก	

ปลา	 และไข่	 ต้องแน่ใจว่าทำาให้สุกทั่วกันแล้ว	 การเตรียม

อาหารประเภทซอส	 (sauces)	 หรือเกรวี่	 (gravy)	 ต้อง

แน่ใจว่าได้ต้มให้เดือดทั่วกันก่อนจะเสิร์ฟ

4. การแช่เย็น (Chill)

	 ต้องนำาอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายไปแช่เย็นจนกว่า

จะถึงเวลารับประทาน	 อาหารเหล่านี้ได้แก่	 แซนด์วิช	

เนยแข็ง	 สลัดผักและผลไม้	 อาหารประเภทนมเนย	

อาหารเหล่านี้ถ้าวางท่ีอุณหภูมิห้องเกินกว่า	 2	 ชั่วโมง

โดยไม่แช่เย็นต้องทิ้งไป

	 เมื่อได้อาหารอร่อย	 สะอาดและปลอดภัยแล้ว	

การเสิร์ฟอาหารแบบบุฟเฟต์ให้ปลอดภัยต่อการบริโภค

มีปัจจัยที่ต้องคำานึงถึงดังนี้
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 ขนาดของอาหาร  (Size Matters)

	 อาหารแบบบฟุเฟต์มกัจะบรโิภคในเวลาทีแ่ตกต่างกนั	

จึงควรจะเตรียมอาหารแต่ละชนิดใส่ในภาชนะใน

ปรมิาณน้อย	ควรเตรียมจานเลก็ๆ	 ไว้หลายๆจานไว้ล่วงหน้า	

และนำาอาหารใส่จานเล็กเหล่านี้และนำามาเสิร์ฟ	 เมื่อ

อาหารหมดกน็ำาอาหารใส่จานเลก็มาเสร์ิฟใหม่	 เกบ็อาหาร

ทีพ่ร้อมเสร์ิฟไว้ในตูเ้ยน็หรอือาหารทีต้่องรบัประทานร้อนๆ

ไว้ในตู้อบที่ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ	 93	 –	 121	 องศาเซลเซียส

ก่อนเสิร์ฟ	 การทำาแบบนี้จะทำาให้อาหารมีรสชาติและ

คุณภาพเท่าเทียมกันตลอดเวลา

 วัดอุณหภูมิ (Take Temperature)

	 อาหารร้อนควรเก็บที่อุณหภูมิ	 60	 องศาเซลเซียส	

หรอือุน่กว่านี	้ โดยเสิร์ฟหรอืเก็บอาหารไว้ในกระทะก้นตืน้

ที่มีอุปกรณ์ให้ความร้อนอยู่ด้านล่าง	 หม้อที่ให้ความร้อน

แบบตำ่าๆ	 หรือถาดที่ให้ความร้อนได้สมำ่าเสมอ	 พึงระมัด

ระวังว่าภาชนะที่ให้ความร้อนบางชนิดจะรักษาอุณหภูมิ

ได้เพียงแค่	43	–	49	องศาเซลเซียส	ดังนั้นควรตรวจสอบ

ฉลากของภาชนะเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถในการ

เก็บอาหารได้ที่อุณหภูมิ	 60	 องศาเซลเซียส	 หรือสูงกว่า	

ซึ่งอุณหภูมิในระดับนี้เป็นจุดท่ีจะป้องกันแบคทีเรียไม่ให้

เจริญเติบโต

 แช่เย็น (Chill Out)

	 อาหารที่รับประทานขณะเย็นควรเก็บที่อุณหภูมิ	

4.5	 องศาเซลเซียส	 หรือเย็นกว่า	 เก็บอาหารท่ีต้อง

รับประทานขณะเย็นไว้ในตู้เย็นก่อนถึงเวลาเสิร์ฟ	 ถ้า

อาหารจะต้องอยู่บนโต๊ะบุฟเฟต์นานกว่า	 2	 ช่ัวโมง	

ให้วางจานอาหารไว้บนนำ้าแข็งเพื่อรักษาสภาพเย็น

 ท�าให้สด (Keep It Fresh)

	 เมื่ออาหารหมดให้นำาอาหารมาเติมโดยใช้จานใหม่	

ไม่เตมิอาหารลงในจานทีม่อีาหารอยูแ่ล้ว	แบคทีเรยีจากมือ

ของแขกก็มีส่วนที่ทำาให้ปนเปอนไปยังอาหารได้	 และ

แบคทีเรียสามารถแบ่งตัวหรือเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ

ห้องอย่างรวดเร็ว	 จึงเป็นปัจจัยที่ทำาให้อาหารปนเปอน

ด้วยแบคทีเรียจำานวนมากได้
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 ระมัดระวังเรื่องเวลา (Watch the Clock)

	 ให้ยึดหลัก	2	ชั่วโมง	 (2-Hour	Rule)	คือ	ควรทิ้ง

อาหารที่เสียง่ายที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเกินกว่า	2	ชั่วโมง	

ยกเว้นว่าจะเก็บอาหารไว้ในที่ร้อนหรือเย็นตามวิธีการ

เก็บรักษาสภาพของอาหารแต่ละชนิด	 ถ้าจัดบุฟเฟต์

ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า	 32	 องศาเซลเซียส	 ระยะ

เวลาในการเก็บรักษาอาหารเพื่อความปลอดภัยต่อการ

บริโภคจะลดลงเหลือ	 1	 ชั่วโมง	 อาหารที่เหลือจากงาน

ไม่ว่าจะใส่ถุงให้แขกที่มาร่วมงานนำากลับบ้านหรือเก็บไว้

สำาหรับตนเองควรเก็บในตู้เย็นทันทีที่ถึงบ้านหรือภายใน	

2	ชั่วโมง

	 นอกจากวิธีการเสิร์ฟอาหารบุฟเฟต์ท่ีเหมาะสม

แล้ว	 ท่านควรเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด	 และ

ปลอดภัยเหมาะกับชนิดของอาหาร	 ถ้าท่านปฏิบัติได้ตาม

คำาแนะนำาดังกล่าว	 ท่านก็จะจัดงานเลี้ยงแบบบุฟเฟต์ให้

แขกของท่านได้รับความสุขจากการรับประทานอาหารที่

สะอาด	มีคุณภาพ	และปลอดภัย
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_____________________________

* นักวิชาการเผยแพร สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 พรทิพย  เส็นสด*

รุงกินนํ้าเกิดจาก...

Science สไตลåสนุก

เพลง ร�ุงกินนํ้า

ค�าร้อง :	เขตต์อรัญ	เลิศพิพัฒน์,	อัสนี	โชติกุล

ท�านอง / เรียบเรียง :	กฤษณ์	โชคทิพย์พัฒนา,	อัสนี	โชติกุล

ศิลปน :	อัสนี	–	วสันต์	โชติกุล

แดดทอแสง	ส่องลงมา			แต่บนท้องฟ้า	นั้นกลับมีฝน			แดดทอแสง	ส่องปรอยฝน
เกิดเงาโค้งๆ	นะ	ดุจคันศร			เลื่อมลายซับซ้อนแล้วเกิดเป็นสี	(รุ้ง...รุ้ง...)
เจ็ดทางสี	เกือบเต็มวง			เส้นทางโค้งๆ	ขึ้นอยู่บนฟ้า			ถักทอสี	อย่างเชื่องช้า
เมื่อตอนท้องฟ้า	นั่นเริ่ม	เหือดฝน			ดุจดังถนน	แห่งฟากฟ้า	(รุ้ง...รุ้ง...)
ม่วง	ครามหมดจด	และนำ้าเงินเข้ม			เขียวดูโดดเด่น	และเหลืองบรรเจิด
ใกล้เคียงสีแสด	สีแดงเชิด			ถือเป็นกำาเนิด			รุ้งกินนำ้า
ม่วง	ครามหมดจด	และนำ้าเงินเข้ม			เขียวดูโดดเด่น	และเหลืองบรรเจิด
ใกล้เคียงสีแสด	สีแดงเชิด			ถือเป็นกำาเนิด			รุ้งกินนำ้า
แดดทอแสง....	ส่องลงมา...
แดดทอแสง	ส่องลงมา			แต่บนท้องฟ้า	นั้นกลับมีฝน			แดดทอแสง	ส่องปรอยฝน
เกิดเงาโค้งๆ	นะ	ดุจคันศร			เลื่อมลายซับซ้อนแล้วเกิดเป็นสี	เกิดมีสายรุ้งรุ่งอยู่บนฟ้า…

	 จากเนื้อเพลงในข้างต้น	ทำาให้เราได้ทราบถึงการเกิด	“รุ้งกินนำ้า”	แบบคร่าว	ๆ	กันแล้ว	

	 ทีนี้..เรามาทราบการเกิด	“รุ้งกินนำ้า”	ตามหลักวิทยาศาสตร์กันบ้าง	ใครอธิบายได้บ้างเอ่ย???

	 รุง้กินนำา้	(Rainbow)	เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้หลงัจากฝนตก	โดยเกดิขึน้จากแสงแดดส่องผ่านละอองนำา้

ในอากาศ	 ทำาให้แสงสีต่างๆ	 เกิดการหักเห	 เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน	 (จากอากาศสู่นำ้า)	

จึงเห็นเป็นแถบสีต่างๆ	 ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า	 โดยแสงสีนำ้าเงินจะหักเหมากกว่าแสงสีแดง	 แสงเกิดการสะท้อนภายในหยดนำ้า

เนื่องจากผิวภายในของหยดนำ้ามีความโค้งและผิวคล้ายกระจก	 แสงเกิดการหักเหจากภายในหยดนำ้าผ่านสู่อากาศอีกคร้ัง

เมื่อดูโดยรวมมุมสะท้อนของแสงสีแดง	 คือ	 42	 องศา	 ในขณะท่ีมุมสะท้อนของแสงสีนำ้าเงิน	 คือ	 40	 องศา	 รุ้งปฐมภูมิ

จะประกอบด้วย	 สีม่วง	 คราม	 นำ้าเงิน	 เขียว	 เหลือง	 แสด	 และแดง	 โดยมีสีม่วงอยู่ชั้นในสุดและสีแดงอยู่ชั้นนอกสุด	

ส่วนรุ้งทุติยภูมิจะมีสีเช่นเดียวกันแต่เรียงลำาดับในทิศทางตรงกันข้ามการมองเห็น

เห็นมั้ยคะวา “วิทยาศาสตร..เรียนรูไดรอบตัวเรา..จริงๆ”

วิทยาศาสตร์..ฮู..วี..ฮู..ฮา!!
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 ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ ¹íÒ¼Å§Ò¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ñ´áÊ´§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ ÀÒÂãµŒ¡ÒÃ Ñ̈´§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¤ÃÑé§·Õè 39 ËÑÇ¢ŒÍ§Ò¹ “¹ÇÑµ¡ÃÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¾×èÍªÕÇÔµ·Õè́ Õ¢Öé¹
(Innovative Science for a Better Life)” â´Â¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃÃÙ»áººâ»ÊàµÍÃ� ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ ÇÈ.
¾Ñ²¹ÒÊÔ¹¤ŒÒ OTOP áÅÐÇÑÊ´ØÊÑÁ¼ÑÊÍÒËÒÃ ³ ÈÙ¹Â�¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁäºà·¤ ºÒ§¹Ò ÃÐËÇ‹Ò§
ÇÑ¹·Õè 21-23 µØÅÒ¤Á 2556

กรมวิทยาศาสตร�บริการ นําผลงานเข�าร�วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
แห�งประเทศไทย ครั้งที่ 39

วศ. เข�าร�วมพิธีถวายสัตย�ปฏิญาณ เพื่อเป�นข�าราชการและพลังของแผ�นดิน และถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

 ¹Ò§ÊÒÇàÊÒÇ³Õ ÁØÊÔá´§ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ Ã‹ÇÁ¶ÇÒÂÊÑµÂ�»¯ÔÞÒ³ 
à¾×èÍà»š¹¾¹Ñ¡§Ò¹·Õè´ÕáÅÐ¾ÅÑ§¢Í§á¼‹¹ Ố¹áÅÐ¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÏ à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ
ÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ 5 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 â´ÂÁÕ ¹Ò§ÊÒÇÂÔè§ÅÑ¡É³� ªÔ¹ÇÑµÃ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹
ã¹¾Ô¸Õ ³ ËŒÍ§ÁÑ¦ÇÒ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� ªÑé¹ 3 ÊâÁÊÃ·ËÒÃº¡ ¶.ÇÔÀÒÇ´Õ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 3 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556
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 ¹Ò§ÊØÁÒÅÕ ·Ñè§¾Ô·Â¡ØÅ ÃÍ§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»�´§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò “ËÅÑ¡ÊÙµÃ
¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞà¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¼Å¡ÒÃ·´ÊÍº¢Í§ËŒÍ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ áÅÐËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃá»Å
¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹ÐËŒÍ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ” ¨Ñ´â´ÂÈÙ¹Â�ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞËŒÍ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ 
ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ËŒÍ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃã¹ÀÙÁÔÀÒ¤·Ñé§ 4 ÀÒ¤ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ·´ÊÍº
·Õèà»š¹ä»µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Åà¾×èÍ¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¼ÅÔµÀÑ³±� OTOP áÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�
¢Í§ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁãËÞ‹ ªÑé¹ 6 ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà¤ÁÕ» Ô̄ºÑµÔ 
¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 7 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2556

กรมวิทยาศาสตร�บริการ จัดสัมมนา “หลักสูตรการทดสอบความชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพ
ผลการทดสอบของห�องปฏิบัติการและหลักสูตรการแปลผลการประเมินสมรรถนะห�องปฏิบัติการ”

 ¹Ò§ÊÒÇàÊÒÇ³Õ ÁØÊÔá´§ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»�´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ àÃ×èÍ§ “¡ÒÃÃÐ´Á
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�Í§¤�»ÃÐ¡ÍºÃÊªÒµÔÍÒËÒÃä·Â” à¾×èÍÃÑº¿˜§¢ŒÍ¤Ô´àËç¹
¨Ò¡¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²ÔáÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾·Ò§»ÃÐÊÒ·ÊÑÁ¼ÑÊ·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐ
àÍ¡ª¹ à¾×èÍà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ËŒÍ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�Í§¤�»ÃÐ¡ÍºÃÊªÒµÔÍÒËÒÃä·Â ³ âÃ§áÃÁ
à´ÍÐ ·ÇÔ¹ à·ÒàÇÍÃ� ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 µØÅÒ¤Á 2556

กรมวิทยาศาสตร�บริการ จัดประชุม 
เรือ่ง“การระดมความคดิเหน็แนวทางการจดัตัง้ห�องปฏบิตักิารวเิคราะห�องค�ประกอบรสชาตอิาหารไทย”
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 ´Ã.ÍÑ̈ ©ÃÒ Ç§È�áÊ§¨Ñ¹·Ã� ÃÍ§»ÅÑ́ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»�́ ¤ÒÃÒÇÒ¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÀÒÂãµŒ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ§Ò¹´ŒÒ¹ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¡Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁª¹áÅÐ
·ŒÍ§¶Ôè¹ ³ âÃ§àÃÕÂ¹ÊÇ¹¡ØËÅÒºÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨.ÊÃÐºØÃÕ â´ÂÁÕ Ç‹Ò·ÕèÃŒÍÂµÃÕÊÃÃ¤� ¨ÔµÃã¤Ã‹¤ÃÇÞ ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃ
ÃÍ§Í¸Ôº´Õ ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ à¢ŒÒÃ‹ÇÁã¹¾Ô¸Õà»�´ áÅÐ¹íÒ·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ 
àÃ×èÍ§¡ÒÃá»ÃÃÙ»¢ŒÒÇ áÅÐ¡ÒÃ¹íÒÍ§¤�¤ÇÒÁÃŒÙ́ ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ÊÔ¹¤ŒÒ OTOP àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 27-28 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2556

วศ. นําเทคโนโลย ี“การแปรรปูข�าว” ขยายผลสู�ชมชน ภายใต�งานบรูณาการวทิยาศาสตร� จ.สระบรุี

 ¹Ò§ÊØÁÒÅÕ ·Ñè§¾Ô·Â¡ØÅ ÃÍ§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ ãËŒ¡ÒÃµŒÍ¹ÃÑº¤³ÐÍÒ¨ÒÃÂ�̈ Ò¡ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
OTAGO »ÃÐà·È¹ÔÇ«ÕáÅ¹ �́ ã¹âÍ¡ÒÊà¢ŒÒàÂÕèÂÁªÁËŒÍ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ¢Í§ ÇÈ. ¾ÃŒÍÁ·Ñé§»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í Œ́Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�
·´ÊÍºáÅÐÇÔ̈ ÑÂ Œ́Ò¹ÍÒËÒÃà¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¢ŒÍ¤Ố àËç¹áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ 
ªÑé¹ 3 ÍÒ¤ÒÃËÍÊÁØ´Ï ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 21 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2556

มหาวิทยาลัย OTAGO ประเทศนิวซีแลนด� เยี่ยมชม ห�องปฏิบัติการ วศ.
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วศ. นําเทคโนโลยีขยายผลสู�ชมชนและท�องถิ่น ภายใต�งานบูรณาการวิทยาศาสตร� จ.พิษณุโลก

 ¹Ò§ÊØÁÒÅÕ ·Ñè§¾Ô·Â¡ØÅ ÃÍ§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ ¹íÒ·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�Å§¾×é¹·Õèà¾×èÍãªŒ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÅ§ÊÙ‹ªØÁª¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÁÒµÃ°Ò¹ÊÔ¹¤ŒÒ OTOP ¾ÃŒÍÁ¹íÒµÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒÊÔ¹¤ŒÒ ÊÔ¹¤ŒÒ ¹íéÒ¾ÃÔ¡ ¡ÅŒÇÂµÒ¡ à«ÃÒÁÔ¡ áÅÐ¶‹Ò¹ÍÑ́ á·‹§ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ñ́ áÊ´§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃã¹§Ò¹»ÃÐªØÁ
àªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ¡ÒÃ¹íÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÊÙ‹̈ Ñ§ËÇÑ́  ªØÁª¹áÅÐ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¾ÃŒÍÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾
·Ò§·ŒÍ§¶Ôè¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Öé¹à¾×èÍÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁãËŒ¡Ñº¼Å¼ÅÔµ ÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐºÃÔ¡ÒÃ â´ÂÁÕ ´Ã.¾ÕÃ¾Ñ¹¸Ø� ¾ÒÅØÊØ¢
ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»�´§Ò¹ ³ âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁÊÒ¸Ôµ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ (Ê¹ÒÁºÔ¹à¡‹Ò) ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 6-7 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556

วศ. ลงพื้นที่จัดสัมมนา หลักสูตรการทดสอบความชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
สําหรับห�องปฏิบัติการ และการแปลผลการประเมินสมรรถนะห�องปฏิบัติการ

 ¹Ò§ÃÑª´Ò àËÁ»°ÇÕ ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�ºÃÔËÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞ ¾ÃŒÍÁ¤³ÐÅ§¾×é¹·Õè̈ Ñ́ ÊÑÁÁ¹Ò
ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞà¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºÊíÒËÃÑºËŒÍ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃá»Å¼Å
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹ÐËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹Í¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×Íã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ¹¤ŒÒ OTOP ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹ÃÐËÇ‹Ò§ËŒÍ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ â´ÂÁÕà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè¢Í§ËŒÍ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ
ÀÙÁÔÀÒ¤à¢ŒÒÃ‹ÇÁà»š¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ «Öè§¨Ñ́ ¢Öé¹ã¹ 4 ÀÒ¤ 
 - 7 – 8 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2556 ÀÒ¤¡ÅÒ§ : ¡Ã§Øà·¾ÁËÒ¹¤Ã
 - 11 – 12 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2556 ÀÒ¤ãµŒ : ¨.Ê§¢ÅÒ
 - 12 – 13 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ : ¨.¢Í¹á¡‹¹
 - 19 – 20 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 ÀÒ¤àË¹×Í : ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹
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กรมวิทยาศาสตร�บริการ เข�าศึกษาดูงานหน�วยรับรองระบบงานและหน�วยรับรองบุคลากร 
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 ¹Ò§ÊÒÇÅ´Ò ¾Ñ¹ Ø̧ìÊØ¢ØÁ¸¹Ò ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃìàªÕèÂÇªÒÞ ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃìºÃÔ¡ÒÃ ¾ÃéÍÁ¤³Ðä´é
Å§¾×é¹·Õè¨Ñ´½Ö¡ÍºÃÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ì¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡¢¹Ò´àÅç¡ÍÑµÅÑ¡É³ìºéÒ¹ËÁéÍ 
à»ç¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà«ÃÒÁÔ¡à¾×èÍ¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹ ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾
ÊÔ¹¤éÒ OTOP à¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙéºÃÔâÀ¤ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ìà¾×èÍ ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ à¤Ã×èÍ§»Ñé¹
´Ô¹à¼ÒºéÒ¹ËÁéÍ áÅÐ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËé¼ÅÔµÀÑ³±ì¢Í§¡ÅØèÁà¤Ã×èÍ§»Ñé¹´Ô¹à¼ÒºéÒ¹ËÁéÍà¢éÒÊÙè¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÂ×è¹¢Í Á¼ª. 
·íÒãËéÊÔ¹¤éÒà¤Ã×èÍ§»Ñé¹´Ô¹à¼Òµé¹áººÁÕÃÙ»áººãËÁè ÁÕÍÑµÅÑ¡É³ìªÑ´à¨¹ áÅÐÁÕÁÙÅ¤èÒÊÙ§à¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒ¡¡ÇèÒà´ÔÁ
â´ÂÁÕ¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊ¹ã¨à¢éÒÃèÇÁ í̈Ò¹Ç¹ 40 ÃÒÂ ³ ¡ÅØèÁà¤Ã×èÍ§»Ñé¹´Ô¹à¼ÒºéÒ¹ËÁéÍ µ.à¢ÇÒ Í.àÁ×Í§ 
¨.ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 17-19 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556

วศ.ลงพ�้นที่จัดฝ�กอบรมเช�งปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ�ของที่ระลึกขนาดเล็ก
อัตลักษณ�บ�านหม�อ ณ จ.มหาสารคาม

 ¹Ò§ÊÒÇàÊÒÇ³Õ ÁØÊÔá´§ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁ¤³Ðä Œ́à¢ŒÒàÂÕèÂÁªÁË¹‹ÇÂÃÑºÃÍ§ÃÐºº§Ò¹
áÅÐË¹‹ÇÂÃÑºÃÍ§ºØ¤ÅÒ¡Ã National Accreditation Body of Indonesia (KAN) áÅÐ LSP PPT 
Migas Cepu ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ËÒÃ×Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§
Œ́Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÃÇÁ·Ñé§¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÃÐËÇ‹Ò§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¡Ñº»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹

à¾×èÍ»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹Í¹Ò¤µ ³ ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 15-18 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556
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 Ç‹Ò·ÕèÃŒÍÂµÃÕÊÃÃ¤� Ô̈µÃã¤Ã‹¤ÃÇÞ ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÃÍ§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ ¹Ò§ÊÒÇÍØÃÒÇÃÃ³ ÍØ‹¹á¡ŒÇ
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕªØÁª¹ áÅÐ¹Ò§ÈÔÃÔÇÃÃ³ ÈÔÅ»ŠÊ¡ØÅÊØ¢ ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃà¤ÁÕ Ã‹ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ§Ò¹ Œ́Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÊÙ‹̈ Ñ§ËÇÑ́  ªØÁª¹áÅÐ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¡Ñº¨Ñ§ËÇÑ́ ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ
áÅÐ¹íÒ¼Å§Ò¹Ã‹ÇÁ Ñ́̈ ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃàÃ×èÍ§¡ÒÃãªŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÁÒµÃ°Ò¹ÊÔ¹¤ŒÒ
OTOP ¼ÅÔµÀÑ³±�»ÅÒÊŒÁ ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡à¤Ã×èÍ§»̃œ¹´Ô¹à¼ÒºŒÒ¹ËÁŒÍ ¼ÅÔµÀÑ³±�ÊÔè§·Í¡ÒÃºíÒºÑ́ ¹íéÒ·Ôé§¨Ò¡Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
´ŒÒ¹ÊÔè§·Í à¾×èÍ¼ÅÑ¡´Ñ¹ÊÔ¹¤ŒÒ OTOP ¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ à¾×èÍÂ×è¹¢ÍÁÒµÃ°Ò¹ Á¼ª. 
à»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ãËŒ¼ÙŒºÃÔâÀ¤´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±� ³ ¤³ÐÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÈÒÊµÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 23 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556

วศ. ร�วมบูรณาการงานด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรมส�ูจังหวัดมหาสารคาม
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 ¹Ò§ÊÒÇàÊÒÇ³Õ ÁØÊÔá´§ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃìºÃÔ¡ÒÃ ¹íÒ·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃìÅ§¾×é¹·ÕèÀÒ¤àË¹×Í 
ÃØ´Ë¹éÒ¹íÒ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ´éÒ¹á¡éÇÅ§ÊÙèªØÁª¹ â´Â¨ÑºÁ×Í¡Ñº¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ÊÔ¹¤éÒªØÁª¹ã¹ÀÒ¤àË¹×Í áÅÐË¹èÇÂ§Ò¹ã¹·éÍ§¶Ôè¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ ÁØè§à»éÒËÁÒÂÊÃéÒ§¢Ṍ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ 
¾Ñ²¹ÒÂ¡ÃÐ´ÑºÊÔ¹¤éÒáÅÐ¢ÍÁÒµÃ°Ò¹ ÊÔ¹¤éÒã¹¡ÅØèÁá¡éÇ ä´éá¡è ¡ÃÐàº×éÍ§á¡éÇ ¢Ç´á¡éÇµ¡áµè§ 
¼ÅÔµÀÑ³±ì¨Ò¡¡ÒÃá»ÃÃÙ»¡ÃÐ¨¡á¼è¹ áÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±ì¨Ò¡¡ÒÃà»èÒá¡éÇ ³ âÃ§áÃÁà´ÍÐ»ÒÃì¤ 
¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁè àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 6 Á¡ÃÒ¤Á 2557

วศ.นําผลงานว�จัยและพัฒนาด�านแก�วลงส�ูผ�ูประกอบการภาคเหนือ

 ¹Ò§ÊÒÇàÊÒÇ³Õ ÁØÊÔá´§ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»�´§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò “â¤Ã§¡ÒÃ 
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áººà«ÃÒÁÔ¡µÒÁÇÔ¶ÕÅŒÒ¹¹Ò à¾×èÍÊÃŒÒ§µÅÒ´ãËÁ‹” ¾ÃŒÍÁ·Ñé§¹íÒ·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�¹íÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áººà«ÃÒÁÔ¡Å§¾×é¹·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒá¡‹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ
Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÏ ä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁÃÙŒ á¹Ç¤Ố ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§áÅÐÊÔ¹¤ŒÒãËŒÁÕÍÑµÅÑ¡É³�
¤ÇÒÁà»š¹ÅŒÒ¹¹Ò·ÕèÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§µÅÒ´ãËÁ‹ «Öè§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÊ¹ã¨¨Ò¡¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà»š¹
í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ ³ ËŒÍ§´ÍÂ½ÃÑè§ 5 ´ÍÂ½ÃÑè§¤Í¿¿‚›áÍ¹ �́àÃÊàµÍÃÍ§µ� ¨Ñ§ËÇÑ́ ÅíÒ»Ò§ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 18 Á¡ÃÒ¤Á 2557

วศ.จัดสัมมนา “โครงการ การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามว�ถีล�านนา เพ�่อสร�างตลาดใหม�”
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วศ./ก.ว�ทยาศาสตร�ฯ จัดสวนสนุก วศ. ให�เด็กเยาวชนได�สัมผัสห�องแลปจําลอง 
ในงานถนนสายว�ทยาศาสตร�  ภายใต�วันเด็กแห�งชาติ ป� 2557           

 ´Ã.¾ÕÃ¾Ñ¹¸Ø� ¾ÒÅØÊØ¢ ÃíºÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�Ï à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»�́ §Ò¹¶¹¹ÊÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹à´ç¡áË‹§ªÒµÔ »‚ 2557  ·Ñé§¹Õé ÇÈ. ¨Ñ´ÊÇ¹Ê¹Ø¡ ÇÈ. ¨íÒÅÍ§ËŒÍ§áÅ» ÍÒ·Ô ¶Ø§Á×ÍÂÒ§ à·ÕÂ¹à¨Å 
àÂÅÅÕè¼ÅäÁŒ ÅÔ»ºÒÅ�ÁàºÍÃÕè àÃ×ÍËØ‹¹Â¹µ� ÂÒ´Á¹íéÒ µØ�¡µÒà«ÃÒÁÔ¡ ¾ÅÑ§§Ò¹¾ÅÑ§ KIDS ¤ÃÍº¤ÑÇ»ÅÍ´ÀÑÂ
à¢ŒÒã¨ÊÒÃà¤ÁÕ ÁÒãËŒà´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹ä´ŒÊÑÁ¼ÑÊáÅÐàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹ à¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§·Ñ¡ÉÐ 
¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�á¡‹àÂÒÇª¹ â´ÂÁÕ¹Ò§ÊÒÇàÊÒÇ³Õ ÁØÊÔá´§ Í Ô̧º´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºÃÔ¡ÒÃ (ÇÈ.) 
¹íÒªÁÀÒÂã¹ÊÇ¹Ê¹Ø¡ ÇÈ. ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 9-11 Á¡ÃÒ¤Á 2557 
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