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º¡. ·Ñ¡·ÒÂ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับนีป้ ระกอบด้วยเรือ่ งราวการบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนในคอลัมน์การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้รับเกียรติจาก
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการผลักดันงานของ
กรมวิ ทยาศาสตร์บริการ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
ให้สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งระดับอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน
เรือ่ งเด่นภายในเล่ม เป็นเรือ่ งราวของงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาการท�าลูล่ านกรีฑาจากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ เรือ่ งห้องปฏิบตั กิ ารเชีย่ วชาญด้านแก้วมุง่ มัน่ พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการไทยทุกระดับ
รวมทั้งเรื่องราวสรรสาระที่หลากหลาย ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ
สุ ด ท้ า ยนี้ ข อบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ติ ด ตามอ่ า นวารสารกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร และหากมี
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวารสาร สามารถส่งมาได้ที่ อีเมล์ pr@dss.go.th โทรสาร 0 2201 7470
ศิริวรรณ ศิลปสกุลสุข
บรรณาธิการ
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ÊÑÁÀÒÉ³¾ÔàÈÉ¼ÙŒºÃÔËÒÃ

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×่Í¹¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¢Í§»ÃÐà·È
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹

People in focus ©ºÑº¹Õ้
ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊÊÑÁÀÒÉ³¾ÔàÈÉ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
´Ã.ÊØ·¸ÔàÇª µ.áÊ§¨Ñ¹·Ã Í¸Ôº´Õ
¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ ã¹á¹Ç·Ò§
¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹§Ò¹¢Í§¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
º ÃÔ ¡ Ò Ã à ¾×่ Í Ã‹ Ç Á à »š ¹ Ê‹ Ç ¹ Ë ¹Ö่ §
ã ¹ ¡ Ò Ã ¢Ñ º à ¤ Å×่ Í ¹ ¡ Ò Ã » ¯Ô ÃÙ »
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¢Í§»ÃÐà·È
àÊÃÔÁÊÃŒÒ§áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹
à ¾×่ Í ¡ Ò Ã ¾Ñ ² ¹ Ò à È Ã É ° ¡Ô ¨ á Å Ð
Â¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµä´ŒÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹

¡ÃÁÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ º ÃÔ ¡ ÒÃÁÕ º ·ºÒ·ÀÒÃ¡Ô ¨ ÍÂ‹ Ò §äÃ
ã¹¡ÒÃ¢Ñ º à¤Å×่ Í ¹¡ÒÃ»¯Ô ÃÙ » ÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ à·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·È
“กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการให้บริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งหมด 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่
ด้านที่ 1 การใหบริการทดสอบ สอบเทียบ ซึ่งให้บริการทดสอบ
สอบเทียบผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ด้านที่ 2
การบริการใหการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ ซึ่งมีขอบข่าย
การรั บ รองความสามารถห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบครอบคลุ ม
ด้านฟิสิกส์ เคมี และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้านที่ 3 การบริการ
จัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในสาขาอาหาร สิ่งแวดล้อม
เคมี ฟิสิกส์ และสอบเทียบ รวมทั้งผลิตวัสดุควบคุมเพื่อใช้ในการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพผลทดสอบภายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นที่ 4
การบริการสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใต้ชอื่
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หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ด้านที่ 5 การบริการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ
และบริการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานวัสดุศาสตร
ได้แก่ เซรามิก สมุนไพร และการแปรรูปอาหาร

อย่างเร่งด่วน การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ต้องใช้
เทคโนโลยีภายในประเทศและมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางน�ายางดิบออกสู่ตลาด
มากขึ้น และช่วยให้ราคายางดีขึ้น

ทั้ ง นี้ ทิ ศ ทางการด� า เนิ น งานในป พ.ศ. 2558
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความมุ่งมั่นพัฒนางาน รวมทั้งพัฒนา
บุคลากร เพื่อรองรับการผลักดันงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการผลั ก ดั น งานบริ ก ารด้ า นทดสอบและ
สอบเที ย บเพื่ อ สนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม และ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชน และยกระดับคุณภาพของสินค้าไทยให้สามารถ
การแข่ ง ขั น ได้ ใ นตลาดโลก ตามนโยบายของรั ฐ บาลจะมุ ่ ง เน้ น
ให้ความส�าคัญกับประชาชนเป็นหลัก ท�าให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่หลากหลาย ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ
และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจาก
การให้ บ ริ ก ารด้ า นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ เป็ น พื้ น ฐานส� า คั ญ
ของประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงต้องสร้างความพร้อม
การให้บริการทางห้องปฏิบตั กิ ารสอดคล้องกับความต้องการของภาค
อุตสาหกรรม หรือวิสาหกิจชุมชน และเน้นให้เป็นห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทางมากขึ้ น เช่ น ห้องปฏิบัติก ารด้านวัสดุสัมผัส อาหาร
ด้านแก้ว ด้านเซรามิก ด้านยาง ด้านพลาสติก และด้านกระดาษ
เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ

กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ซึ่งมีนักวิจัยที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการสร้าง
พืน้ ลู-่ ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ
ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย มีการใช้
ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสม สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและน�าไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเฉพาะการสร้างลู่ลานกรีฑาซึ่งมีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อก�าหนดของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF : International
Association of Athletics Federations) จากเดิมที่ต้องใช้
วั ส ดุ สั ง เคราะห์ ส� า เร็ จ รู ป น� า เข้ า จากต่ า งประเทศทั้ ง หมดและ
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ในป 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะเร่งรัดให้มกี ารถ่ายทอด
เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป จากยางธรรมชาติ ใ นการสร้ า งพื้ น ลู ่ ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ โดยมีแผนด�าเนินงาน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการสร้าง
พื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ ใช้ระยะเวลา
การฝกอบรม 1 วัน ส�าหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านก่อสร้าง และ
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเม็ดยางเพื่อน�าไปใช้ในการสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลาน อเนกประสงค์ ใช้ระยะเวลาการฝก
¡ÒÃ¼ÅÑ ¡ ´Ñ ¹ ¡ÒÃ´ํ Ò à¹Ô ¹ §Ò¹ãËŒ ¤ ÇÒÁÊํ Ò ¤Ñ Þ àÃ‹ § ´‹ Ç ¹
อบรม 1 วัน ส�าหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง ในแต่ละ
ã¹àÃ×่Í§ã´ áÅÐÁÕá¼¹´ํÒà¹Ô¹§Ò¹ÍÂ‹Ò§äÃ
หลักสูตรสามารถรับผู้เข้ารับการฝกอบรม 20 คนต่อวัน โดยมี
วิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
“ตามทีร่ ฐั บาลมีนโยบายเร่งด่วนในเรือ่ งการน�ายางธรรมชาติ
ตลอดหลักสูตร
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ภายใน
ประเทศ ท�าให้หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ร่วมมือเพื่อหาแนวทาง
นอกจากการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารแปรรู ป จาก
ในการใช้ยางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเพื่อลดปริมาณยาง ยางธรรมชาติแล้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการยังมีความพร้อมในการ
ในสตอกของรัฐบาล ในเรือ่ งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบคุณสมบัติของพื้นลู่-ลาน ต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
ได้ ม อบหมายให้ กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ด� า เนิ นการถ่ายทอด IAAF และ ASTM F2157 รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี การแปรรู ป จากยางธรรมชาติ ให้กับ ผู้ป ระกอบการ ที่ ก� า หนดโดยส� า นั ก งานมาตรฐานอุ ต สาหกรรม กระทรวง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมยางและอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง อุตสาหกรรมอีกด้วย”
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ã¹ÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§
ã¹¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
“ปัจจุบนั กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รบั การรับรองให้เป็น
ห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสมั ผัสอาหาร
(ASEAN Food Reference Laboratory for Food Contact
Materials) โดยคณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee on Standard
and Quality : ACCSQ) เป็นระยะเวลา 5 ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2557
โดยมีบทบาทในการการจัดฝกอบรมวิธีการทดสอบใหม่ๆ เกี่ยวกับ
วัสดุสัมผัสอาหาร การให้ค�าแนะน�าในการเลือกวิธีทดสอบด้าน
วัสดุสัมผัสอาหารที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญ
หรือเปรียบเทียบผลระหว่าง ห้องปฏิบัติการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
และการเป็นแหล่งข้อมูล วัสดุอ้างอิง วิธีทดสอบ โปรแกรมจัด
กิ จ กรรมทดสอบ ความช� า นาญให้ แ ก่ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
สร้างให้มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
ในระดับภูมภิ าคอาเซียน นอกเหนือจากนีแ้ ล้วห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิง
ด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร ยังมีบทบาทส�าคัญ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
ของประเทศไทยด้วย โดยได้ด�าเนินงานออกใบรับรองสินค้าวัสดุ
สัมผัสอาหารประเภท พลาสติก เซรามิก แก้ว ซิลิโคน ไม้ โลหะ
และของเล่น เพื่อการส่งออกตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ไทย สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทั้งในระดับ
อาเซียนและระดับนานาชาติได้

“ภายใต้ น โยบายของรั ฐ บาลในการบริ ห ารราชการ
เพื่อปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีเป้าหมายต้องการให้
ประชาชนคนไทยมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และสั ง คมไทยเป็ น สั ง คม
สงบสุข โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการงานต่างๆ เป็นเอกภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการความส�าคัญต่อปัจจัยแห่งความส�าเร็จเพื่อ
ผลักดันงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เน้นการบูรณาการกับ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู มิ ภ าค และส่ ว นกลาง
โดยร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกันในแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยมี
ความต่ อ เนื่ อ งครอบคลุ ม ทั้ ง ระบบ ตั้ ง แต่ ต ้ น น�้ า จนถึ ง ปลายน�้ า
ที่ส�าคัญคือผู้ประกอบการ หรือประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และยกระดับคุณภาพชีวติ
จ�าเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานและตรงตาม
คุณภาพความต้องการของผู้ประกอบการ มีการผลักดันการวิจัย
พัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในทุกระดับ
เพื่อให้มีความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญ การท�างานเป็นทีมและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด
ซึ่งจะมีผลต่อความส�าเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้ผลักดัน
การพัฒนางานของห้องปฏิบตั กิ ารด้านอืน่ ๆ ได้แก่ แก้ว เซรามิก พลาสติก
กระดาษและเยื่อกระดาษ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ ซึ่งมีส่วนในการแก้ปัญหากระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศได้อย่างยั่งยืน”
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ดร. อรสา ออนจันทร (คนกลาง) พรอมดวยทีมงานศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติ

ดร. อรสา ออนจันทร์
ในคอลัมน Special Guest วารสาร
กรมว�ทยาศาสตรบร�การฉบับนี้ ไดสัมภาษณ
ดร. อรสา ออนจันทร นักว�ทยาศาสตรผูว�จัย
และพัฒนาเทคโนโลยีพน้� ลู - ลานกร�ฑา สนามกีฬา
และลานอเนกประสงคโดยใชยางธรรมชาติ
บทบาทการเปนนักวิทยาศาสตรกรมวิทยาศาสตรบริการ
จากจุดเริ่มต้นในฐานะของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ต้องมา
ท�างานในต�าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึง่ ไม่เคย
คาดคิ ด มาก่ อ นว่ า จะเป็ น องค์ ก รแรกและองค์ ก รเดี ย วในชี วิ ต
การท�างานของดิฉัน หน่วยงานแห่งนี้เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ส� า คั ญ ต่ อ สั ง คมและเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยอย่ า งมากมาย
การได้มโี อกาสท�างานในโครงการฟิสกิ ส์และวิศวกรรม กลุม่ เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเป็นส่วนหนึง่ ของความภาคภูมใิ จ
เนื่ อ งจากสามารถน� า ความรู ้ ค วามสามารถที่ ร�่ า เรี ย นมาใช้

ในการวิเคราะห์ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้บริการแก่
หน่วยงานหลากหลายทั้งภาคราชการ เอกชน ตลอดจนสถาบัน
การศึกษาในทุกระดับ รวมทัง้ ยังได้ทา� งานวิจยั เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง
และวิธีการทดสอบยางเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ที่ส�าคัญล่าสุดนี้
รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการใช้ยางธรรมชาติเป็นอย่างมาก
หน่ ว ยงานราชการหลายหน่ ว ยได้ ร ่ ว มมื อ กั น เพื่ อ หาแนวทางที่
จะตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลโดยการใช้ วั ต ถุ ดิ บ ยางธรรมชาติ
มาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็น
หน่วยงานหนึ่งในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี
บทบาทส�าคัญในการน�าผลงานวิจัยด้านการแปรรูปยางธรรมชาติ
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่ ม าความสํ า คั ญ การวิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารสร า ง
พื้น ลู - ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค
โดยใชยางธรรมชาติ
ในการจัดสร้างลู-่ ลานกรีฑา ต้องจัดสร้างให้ได้มาตรฐาน
ตรงตามข้อก�าหนดของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการ
จัดสร้างลู่-ลานกรีฑาดังกล่าว ล้วนเป็นวัสดุสังเคราะห์ส�าเร็จรูปที่
ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ท�าให้การจัดสร้างลู-่ ลานกรีฑามีตน้ ทุนสูง
ในฐานะนั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนั ก วิ จั ย จึ ง เห็ น ปั ญ หาจุ ด นี้ แ ละ
มีความคิดทีจ่ ะพัฒนาเพือ่ จะน�ายางธรรมชาติทมี่ มี ากในประเทศไทย
มาใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ทดแทนวั ส ดุ สั ง เคราะห์ จ ากต่ า งประเทศ
โดยโครงการนี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากการกี ฬ าแห่ ง
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีลู่-ลานกรีฑา
ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ
ภายในประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและน�าเทคโนโลยี
การสร้างไปใช้ประโยชน์ได้จริง ณ ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการ
มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างพื้น ลู่-ลานกรีฑา
สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติให้แก่ผปู้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ทันที เพื่อสนับสนุน
ให้มกี ารแปรรูปยางธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางมากขึน้ และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองโดยนักวิจัยของประเทศไทย
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ความส�าเร็จในหน้าที่การงานนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็ชื่นชอบ แต่ถ้าความส�าเร็จนั้น ส่งผลต่อส่วนรวมและสร้างประโยชน์สุข
ให้กับคนส่วนใหญ่ได้ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเป็นก�าลังใจที่ดีส�าหรับคนท�างานทุกคน ดิฉันจึงมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้และความสามารถทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทตี่ นมี สร้างสรรค์ผลงานเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและพัฒนาประเทศไทยให้ดยี งิ่ ขึน้ เพราะความภาคภูมใิ จ
ทั้งต่อองค์กรและต่อตนเองนั้น เป็นดั่งผลตอบแทนของความเหนื่อยยากในการท�างาน และสามารถสร้างความสุขใจได้ยิ่งกว่าทรัพย์สิน
เงินทองหรือชื่อเสียงเกียรติยศใดๆ เสียอีก

ประวัติ ดร. อรสา ออนจันทร์
ต�าแหน่งปจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์
และวิศวกรรม
เริม่ รับราชการในกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2547
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี) จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท Polymer Science
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ M.S. (Polymer Science & Engineering)
จาก Lehigh University, USA.
ปริญญาเอก Ph.D. (Polymer Science &
Engineering) จาก Lehigh University, USA
ผลงานส�าคัญ
✤ โครงการศึกษาการน�ายางธรรมชาติมาใช้ท�า
เครื่องหมายผิวถนน
✤ โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และ
ยางธรรมชาติ เพื่อจัดสร้างลู่-ลานกรีฑา
✤ โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุยางธรรมชาติ
เพื่อจัดท�าลู่-ลานกรีฑา
✤ โครงการท�าหมวกยางธรรมชาติส�าหรับ
คลุมบล็อกคอนกรีต
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บทความพิเศษ

เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล*
กนิษฐ์ ตะปะสา**

หองปฏิบัติการเชี่ยวชาญดานแกว
มุงมั่นพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยทุกระดับ
อุตสาหกรรมผลิตแก้วและกระจกของประเทศไทยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึง่ ทีม่ คี วามส�าคัญต่อเศรษฐกิจ โดยมีมลู ค่า
การส่งออกประมาณ 35,000 ล้านบาทต่อป และมีก�าลังการผลิตมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท�าให้กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจกของไทยได้รับประโยชน์จากการขยายตลาดและการลงทุน รวมถึงการย้ายฐาน
การผลิตไปต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมแก้วและกระจกไทย
ในปัจจุบันโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ (ผปก.) SMEs มีอยู่มากมาย อาทิเช่น การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน ค่าแรงงานและ
วัตถุดบิ ท�าให้ตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 - 30 โดยเฉพาะต้นทุนพลังงานเนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้พลังงานสูงมาก การถูกแย่ง
ส่วนแบ่งตลาดจากสินค้าน�าเข้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพต�า่ เพราะขาดการป้องกันการน�าเข้าสินค้าของผลิตภัณฑ์แก้วและวัตถุดบิ อีกทัง้ ผปก.
SMEs ขาดเครือ่ งมือทดสอบทีจ่ า� เป็นส�าหรับการควบคุมคุณภาพการผลิต ไม่มเี ทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทีด่ ี และบุคลากร
ยังมีความรู้ทาง ว. และ ท. ด้านแก้ว ท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต�่า
ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดตั้ง แก้ปญั หาทางวิชาการหรือทางเทคนิคการผลิต รวมทัง้ จัดการฝกอบรม
ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว ในป 2553 เพื่อให้บริการด้าน เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรมแก้วและกระจกใน
ทุกระดับ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและประชาชน 1. ด้านการให้บริการทดสอบ
ทั่วไปเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ตามนโยบายรัฐบาล
ห้องปฏิบตั กิ ารฯ ได้พฒ
ั นาศักยภาพการให้บริการทดสอบ
บริการของห้องปฏิบัติการฯ มีด้วยกัน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ครอบคลุมทั้งทางด้านเคมีและกายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1
ด้านการให้บริการทดสอบ ด้านการวิจยั พัฒนา และด้านการฝกอบรม นอกเหนือจากการทดสอบสมบัติโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์แก้วและ
หรือให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ ต่อภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปช่วย วัตถุดิบแก้วแล้ว ห้องปฏิบัติการฯ ยังให้บริการทดสอบเฉพาะด้าน
ซึง่ มีผลกระทบกับความปลอดภัยของประชาชน ได้แก่ การทดสอบ
*นักวิทยาศาสตร์ชา� นาญการพิเศษ รักษาการผูอ้ า� นวยการโครงการฟิสกิ ส์และวิศวกรรม
**นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
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ภาชนะบรรจุยาที่ใช้ภายในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (USP) มาตรฐานของยุโรป (EP) หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้แก่ โรงงานบรรจุยา ผู้น�าเข้าหรือ
ผลิตขวดยา โรงพยาบาล ผู้ผลิตยา ผลการทดสอบจะระบุประเภท
ของแก้วเพื่อใช้บรรจุยาตามมาตรฐานสากลและมาตรฐาน มอก.
คือ แก้ว Type I Type II Type III และ Type NP แก้วแต่ละ
ประเภทมีการระบุชนิดยาชัดเจน เช่น ต้องเป็นขวดแก้ว Type I
เท่านั้นที่จะใช้ส�าหรับบรรจุยาฉีดเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้ เป็นต้น

การเคมีของแก้วโซดาไลม์ และทรายแก้ว ด้วยวิธี X-ray ﬂuorescence
(XRF) การทดสอบค่าสัมประสิทธิก์ ารขยายตัวเชิงเส้นเมือ่ ร้อน (COE)
และมีแผนการขยายขอบข่ายความสามารถห้องปฏิบัติการในรายการ
ทดสอบหาองค์ประกอบทางเคมีของโดโลไมต์ การหาค่าการน�าความร้อน
ของแก้ว และการทดสอบชนิดของแก้ว ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการ ฯ
ได้ส�ารวจความต้องการด้านการทดสอบ เพื่อน�าไปขยายศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตามความต้องการของผู้ประกอบการที่แท้จริง

การให้บริการทดสอบความสามารถในการหลอมของ
วัตถุดิบแก้ว (Batch-free-time) ในกรณีที่โรงงานแก้วต้องการ
ปรับปรุงสูตรแก้วใหม่ โรงงานจ�าเป็นต้องศึกษาความสามารถ
ในการหลอมของสูตรแก้วใหม่ในห้องปฏิบัติการก่อนการตัดสินใจ
น�าไปใช้จริง โดยการทดสอบ Batch-free-time เป็นการเปรียบเทียบ
เวลาทีใ่ ช้หลอมแก้วระหว่างสูตรแก้วเดิมและสูตรแก้วใหม่ นอกจากนี้
ห้องปฏิบัติการฯ ยังให้บริการประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในเตาหลอมแก้ ว ซึ่ ง โรงงานแก้ ว สามารถน� า ผลที่ ไ ด้ ไ ปวางแผน
การลดพลั ง งานของเตาหลอมแก้ ว ของตนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้นได้
เป้าหมายของการให้บริการทดสอของห้องปฏิบัติการ
คือ การพัฒนาคุณภาพบริการให้มผี ลการทดสอบทีน่ า่ เชือ่ ถือในระดับ
สากลโดย การขยายขอบการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/
IEC17025 ซึง่ ปัจจุบนั ได้รบั การรับรองในรายการ การหาองค์ประกอบ

ภาพที่ 1 การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ตารางที่ 1 รายการทดสอบของห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้วที่ให้บริการ

รายการทดสอบ

มาตรฐาน

วิธีทดสอบ/เครื่องมือ

ความทนทานต่อสารเคมี (กรด)
ความทนทานต่อสารเคมี (ด่าง)
ความทนทานต่อสารเคมี (ฟอสเฟต)
ความทนทานต่อสารเคมี (รอยเปื้อน)
ความทนทานต่อน�้า
ประเภทของแก้วโดยวิธี Powder glass test)
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของแก้ว (Tg)
และการหลอมตัว (softening point)
ความหนืด
การวัดสี (CIE L*a*b*) และร้อยละ
การส่งผ่านของแสง (%Transmission)

ISO 8424
ISO 10629
ISO 9689
EN 122
ISO 719
USP 35

Wet analysis
Wet analysis
Wet analysis
Wet analysis
Wet analysis
Wet analysis

ISO 7884-3
DIN 5033

Fiber elongation
Spectrophotometer
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รายการทดสอบ
Fe2+ / Fe3+
ความหนาแน่น
ดัชนีการหักเหของแสง
ความแข็งแรง
ความแข็ง (Knoop)
ความแข็ง (Vicker’s)
ความเค้นตกค้าง
การทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน
การน�าความร้อน
องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เทคนิค X-ray Fluorescence
ความสามารถในการหลอมของวัตถุดิบแก้ว
(Batch-Free-Time)

9 DSS

มาตรฐาน

วิธีทดสอบ/เครื่องมือ

DIN 5033
ASTM C 693-93
ASTM C 158-02
ISO C 148-00
ISO C 149-86
-

Spectrophotometer
Buoyancy
Refractometer
Universal strength tester
Microhardness Tester
Microhardness Tester
Strain viewer
Water bath
Laser Flash Analyser
XRF
-

2. ด้านการวิจัยพัฒนา
การวิ จั ย พั ฒ นาของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฯมี ทั้ ง ในระดั บ
ชุมชนและระดับอุตสาหกรรม ซึ่งในปงบประมาณ 2557 ที่ผ่ามา
ห้องปฏิบัติการฯ มีผลงานดังต่อไปนี้
2.1 งานวิจัยในระดับชุมชน
โครงการการพัฒนาเนื้อแก้วส�าเร็จรูปชนิดอุณหภูมิต�่า
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์แก้วเปาเป็นหนึง่ ในผลิตภัณฑ์ชมุ ชน หรือ OTOP
ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความสวยงาม เพื่อเป็นการต่อยอด
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แก้วในระดับ OTOP ห้องปฏิบตั กิ ารฯ
จึงได้ศกึ ษาวิจยั การผลิตแก้วส�าเร็จรูป เพือ่ ใช้หลอมเป็นรูปทรงต่าง ๆ
โดยใช้อุณหภูมิหลอมต�่า และใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์
แก้วหลอมดังกล่าวเป็นที่นิยมในต่างประเทศในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ แก้วส�าเร็จรูปที่ผลิตได้มีสมบัติเทียบเคียงกับแก้ว
ส�าเร็จรูปที่น�าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ผู้ประกอบการ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจึ ง สามารถน� า ผลการวิ จั ย นี้ ไ ปใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงเกินไป

ภาพที่ 2 แก้วส�าเร็จรูปชนิดอุณหภูมิต�่า

เกิดขึน้ ง่ายเมือ่ ผิวแก้วมีปริมาณโซเดียมมาก เพราะโซเดียจะท�าปฏิกริ ยิ า
กับความชื้นในอากาศ ท�าให้เกิดฝ้าบนผิวแก้วขึ้น การลดปริมาณ
โซเดียมที่ผิวแก้วจะช่วยให้ชะลอการเกิดฝ้าได้ ผลจากการทดลอง
ล้างผิวภายในของแก้วด้วยสารละลายกรดอะซิตกิ สารละลายสารส้ม
และการอบผิ ว แก้ ว ด้ ว ยแก ส ซั ล เฟอร์ จ ากแอมโมเนี ย มซั ล เฟต
2.2 งานวิจัยในระดับอุตสาหกรรม
ที่ความเข้มข้นต่างกัน และผลทดสอบความทนทานต่อน�้าตาม
โครงการ เพิ่มสมบัติของผิวแก้วโซดาไลม์ให้ทนต่ออากาศ
มาตรฐาน ISO 4802-1 พบว่า การล้างผิวแก้วด้วยสารละลาย
ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้น จึงมีปัญหา สารส้มที่ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน�้าหนักมีความเหมาะสมที่สุด
การเกิดคราบขาวที่ผิวแก้วหรือที่เรียกว่าแก้วฝ้า ซึ่งมีโอกาส และไม่มกี ลิน่ รบกวนขณะใช้งาน ผลจากการน�าขวดแก้วทีผ่ า่ นการล้าง
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ด้วยสารละลายสารส้มร้อยละ 5 โดยน�า้ หนัก เก็บในตู้ Weathering
ในกระบวนการผลิตแก้วใส การควบคุมการเกิดสีในแก้ว
chamber ระยะเวลา 53 วัน เพือ่ จ�าลองสภาวะการเก็บขวดในที่ มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยจะสามารถ
ร้อนชืน้ พบว่าขวดทีผ่ า่ นการล้างผิวมีการละลายของโซเดียมน้อยกว่า แสดงผลให้ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนท� า ให้ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า ลดลง
ขวดทีไ่ ม่ลา้ งผิวถึง 5 เท่า
โดยเฉพาะการส่งออกไปยังต่างประเทศที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด
การควบคุมสีในเนื้อแก้วท�าได้หลายวิธีตั้งแต่ การเลือกใช้วัตถุดิบ
โครงการ ผลกระทบของสารละลายต่อการกัดกร่อนผิวภายใน การควบคุมบรรยากาศระหว่างการหลอมและ การควบคุมอุณหภูมิ
ขวดแก้วส�าหรับเครื่องดื่ม
การอบแก้ว (annealing) โดยการวิจัยนี้จะพัฒนาแนวทางในการ
โซเดี ย มที่ ผิ ว แก้ ว เป็ น ธาตุ ที่ ส ามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ากั บ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละเวลาอบแก้ ว หลั ง การขึ้ น รู ป ให้ เ หมาะสม
เครื่องดื่มที่มีน�้าเป็นส่วนประกอบหลักได้ง่ายที่สุด จากนั้นการเกิด เพื่อลดการเกิดสีในเนื้อแก้วจากการปนเปื้อนของเหล็กออกไซด์
ปฏิกริ ยิ าของน�า้ กับธาตุอนื่ ๆ ในเนือ้ แก้ว จะเกิดตามมาและปนเปือ้ น และศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าทราย หรือวัตถุดบิ อืน่ ทีม่ ปี ริมาณ
ในเครือ่ งดืม่ ในทีส่ ดุ โดยปฏิกริ ยิ านีต้ อ้ งใช้เวลาและสภาวะที่ เหมาะสม เหล็กสูงมาใช้ผลิตแก้วใส ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้
ดั ง นั้ น การลดปริ ม าณโซเดี ย มที่ ผิ ว แก้ ว ก่ อ นการใช้งานจึงเป็น หรือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มูลค่าสูงขึ้น
การป้องการการปนเปื้อนของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของแก้วและ
โลหะหนัก จากการทดลองก�าจัด Na ที่ผิวแก้วโดยการล้างขวดแก้ว โครงการพัฒนาเทคโนโลยีส�าหรับการลดพลังงานในกระบวนการ
ด้วยสารละลายกรดอะซิติกและสารละลายสารส้ม ความเข้มข้น หลอมแก้ว
อุ ต สาหกรรมแก้ ว และกระจกเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ใช้
ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 และ ร้อยละ 5 ที่เวลา 30 60 และ 120 วินาที
และทดสอบความทนทานต่อน�้า ตามมาตรฐาน ISO 4802-1 พบว่า พลังงานมาก โดยพลังงานร้อยละ 80 ใช้ในเตาหลอมแก้ว การลด
ขวดแก้วสีใสและสีชา ที่ล้างด้วยสารละลายสารส้ม ความเข้มข้น พลังงานจึงต้องมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ร้อยละ 2 ที่เวลา 120 วินาที ให้ความทนทานต่อน�้าดีที่สุด
เตาหลอมแก้ว ดังนัน้ เพือ่ ให้โรงงานแก้วทราบประสิทธิภาพการใช้
พลั ง งานของเตาหลอมแก้ ว และหาแนวทางการลดพลั ง งาน
โครงการการพัฒนาวิธีควบคุมคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์แก้วใส โครงการนี้จึงมีเป้าหมายวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในเตาหลอมแก้ว
ด้วยกระบวนการอบแก้ว
ของโรงงานแก้วในประเทศไทยโดยใช้หลักการทางเทอร์โมนามิกส์
ซึ่งให้ความแม่นย�ามากกว่าวิธีการทั่วไป โดยผลการวิเคราะห์ท�าให้
ระบุแนวทางการลดการใช้พลังงาน เช่น การปรับปรุงสูตรวัตถุดิบเพื่อ
ให้หลอมได้ง่ายและเร็วขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้โครงการนี้ยังพัฒนา
เตาหลอมแก้วทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงชีวมวล และศึกษาหาสูตรแก้วทีส่ ามารถ
หลอมได้โดยใช้พลังงานต�่า เพื่อทดลองใช้พลังงานทางเลือกในการ
หลอมแก้ว

ภาพที่ 3 การทดลองการเพิ่มความทนทานต่อ
การกัดกร่อนผิวภายในขวดแก้วส�าหรับเครือ่ งดืม่

3. ด้านการฝกอบรม/ให้ค�าปรึกษา
ห้องปฏิบัติการฯ ยังจัดหลักสูตรฝกอบรมทุก ๆ ป
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แก่บคุ ลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการฝกอบรมการผลิตเครือ่ งประดับจากแก้ว
แก่ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อน�าไปสร้างอาชีพ โดยได้ฝกอบรม
การผลิตลูกปัดแก้ว และศิลปะบนผิวแก้ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ความนิยมมากในต่างประเทศ เพราะเป็นงานศิลปะที่ต้องอาศัย
จินตนาการ ผนวกความรูด้ า้ นเทคนิคการขึน้ รูปแก้ว จึงท�าให้สนิ ค้า
มีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์และมีราคาแพงมาก ซึ่งในประเทศเริ่ม
มีการท�าเครื่องประดับจากแก้ว มากขึ้นแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
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และมีรูปแบบไม่มากนัก จึงได้จัดการฝกอบรมในหลาย ๆ จังหวัด
อาทิเช่น ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ�าเภอ
ทรายทองวัฒนา จังหวัดก�าแพงเพชร ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า OTOP
บ้านนาบ้านไร่ อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง กลุ่มผู้ประกอบการที่
จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มตุกตาแก้วถัก จังหวัดนครปฐม
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ศักยภาพและความพร้อมของงานด้านแก้วของอาเซียน ซึง่ จะท�าให้
ประเทศต่าง ๆ มีความสนใจต่ออุตสาหกรรมแก้วในภูมภิ าคนีม้ ากขึน้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างเครือข่ายทั้งเชิงวิชาการและ
เชิงพาณิชย์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่ออุตสาหกรรมด้านแก้ว
ของอาเซียนซึง่ พร้อมทีจ่ ะรวมกันเป็น AEC ในป พ.ศ. 2558 รายละเอียด
ของการประชุมสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่
www.icgbangkok2015.com
หรือติดต่อ ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล โทร. 02-2017368
ได้ทุกวันในเวลาราชการ

ภาพที่ 4 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการท�าลูกปดแก้ว
แก่ผู้ประกอบการ OTOP
ห้องปฏิบัติการฯ ให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการแก่ภาค
อุตสาหกรรม ทั้งในด้านการทดสอบ กระบวนการการผลิต และ
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งด�าเนินโครงการวิจัย
ระยะสัน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาเฉพาะแก่โรงงานแก้ว เช่น การหาสาเหตุของ
การแตกของขวดแก้ว การวิเคราะห์พลังงานเพือ่ ลดปริมาณสารประกอบ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) จากการหลอมแก้ว การปรับปรุง
สมบัตทิ างความร้อนของอิฐแก้ว การศึกษาอิทธิพลของคุณภาพทราย
ต่อคุณภาพสีใสของแก้ว การปรับปรุงสูตรแก้วเพือ่ ลดปัญหาแก้วเป็นฝ้า
เป็นต้น
นอกจากนีห้ อ้ งปฏิบตั กิ ารฯ ได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ด้านแก้วที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ โดยการเป็นสมาชิกของ
International Commission on Glass (ICG) ซึ่งเป็นองค์กรที่
เกิดจากความร่วมมือทางด้าน Glass science and technology
ในระดับนานาชาติ มีสมาชิกถาวร 35 ประเทศ และได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการใน Technical Committee 02 - Durability
and Chemical อย่างต่อเนื่อง และในป 2557 กรมวิทยาศาสตร์
บริการจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ICG Annual Meeting 2015
ที่กรุงเทพ ฯ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก เพราะเป็นครั้งแรก
ในอาเซียน และเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรด้านแก้วในอาเซียนจะ
น�าเสนอผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม แสดงถึง

ภาพที่ 5 การให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการ
แก่ภาคอุตสาหกรรม

ภาพที่ 6 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านแก้ว
ICG Annual Meeting 2015
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สรรสาระ

การทําลูลานกรีฑา

จากวัสดุยางสังเคราะหและยางธรรมชาติ
อรสา อ่อนจันทร์*

ภาพที่ 1 ลู่-ลานกรีฑา

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

การสร้างลู่ลานกรีฑารวมทั้งพื้นสนามกีฬาที่
ได้ ม าตรฐานหรื อ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามข้ อ ก� า หนดของ
สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (International Association
of Athletics Federations : IAAF) ของประเทศไทย
ปกติด�าเนินการโดยใช้วัสดุสังเคราะห์ส�าเร็จรูปที่ต้อง
น�าเข้าจากต่างประเทศทัง้ หมดและมีคา่ ใช้จา่ ยสูง ในการนี้
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ด�าเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุ
ยางสั ง เคราะห์ แ ละยางธรรมชาติ เ พื่ อ จั ด สร้ า งลู ่ - ลาน
กรีฑาและพัฒนาเทคโนโลยีลู่-ลานกรีฑาให้ได้มาตรฐาน
สากล รวมทัง้ เป็นการสนับสนุนการใช้วตั ถุดบิ ยางธรรมชาติ
ภายในประเทศ ตลอดจนสามารถลดค่าใช้จ่ายและ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า พืน้ ลูล่ านกรีฑาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการมีคา่ สมบัตติ า่ งๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ า� หนดโดยสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ทุกรายการ ได้แก่ ค่าการลดลงของแรงกระแทก (Force Reduction) ค่าการยุบตัว
ในแนวตั้ง (Modiﬁed Vertical Deformation) ค่าแรงเสียดทานของพืน้ ผิว (Friction) ค่าความต้านแรงดึง (Tensile Strength)
ค่าความยืดเมื่อขาด (Elongation at Break) ทั้งนี้ได้ทดสอบที่ Institut fur Sportbodentechnik ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก IAAF โดยเทคนิคการเทพื้นมีผลต่อสมบัติต่าง ๆ ของพื้นลู่ลานกรีฑา
ทั้งนี้พื้นลู่ลานกรีฑาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ชั้น ชั้นที่ 1 (ชั้นล่าง) เป็นชั้นที่ใช้รองรับน�้าหนักของพื้นจะมีความหนา
ประมาณ 10 มิลลิเมตร ประกอบด้วยส่วนผสมของพอลียูรีเธนและเม็ดยางด�า โดยเม็ดยางด�านั้นสามารถใช้ยางธรรมชาติหรือ
เม็ดยางครัมบ์ (ขยะยาง เช่น ยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ) เพื่อทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ได้ถึงร้อยละ 100 ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน (การผลิตเดิมจะใช้วัสดุยางสังเคราะห์ซึ่งต้องน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด) ชั้นที่ 2 (ชั้นบน) เป็นชั้นที่ใช้สร้าง
แรงเสียดทานของผูใ้ ช้กบั พืน้ สนามกีฬามีความหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ประกอบด้วยพอลียรู เี ธนและเม็ดยางแดง ซึง่ ผลการวิจยั
ท�าให้ได้สว่ นผสมของเม็ดยางแดงซึง่ ประกอบด้วยยางธรรมชาติกบั ยางสังเคราะห์อพี ดี เี อ็ม (EPDM : Ethylene Propylene Diene
Monomer) ในอัตราส่วน 60 : 40

ภาพที่ 2 ภาพตัดขวางของพื้นลู่ลานกรีฑา
การสร้ า งลู ่ ล านกรี ฑ าโดยใช้ สู ต รที่ คิ ด ค้ น ขึ้ น นี้ มี
ค่าใช้จา่ ยตารางเมตรละประมาณ 1,700 บาท เมือ่ เปรียบเทียบ
กับค่าใช้จ่ายในงานท�าพื้นลู่-ลานกรีฑาเดิมที่คิดเป็นตารางเมตรละ
2,500 บาท พบว่าสามารถลดค่าใช้จา่ ยลงตารางเมตรละ 800 บาท
คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายเดิม ดังนั้น หนึ่งสนาม
กรีฑามาตรฐานขนาดพื้นที่ 6,500 ตารางเมตร สามารถลด
ค่าใช้จ่ายลงได้ 5.2 ล้านบาท ในแง่ของการส่งเสริมการใช้
ยางธรรมชาติภายในประเทศ พบว่า หนึ่งสนามกรีฑามาตรฐาน

จะใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบถึง 12 ตัน โดยใช้เป็นส่วนผสม
ของเม็ดยางแดงที่อยู่ด้านบนในอัตราส่วน ยางธรรมชาติ :
ยางสังเคราะห์ เป็น 60 : 40 และส่วนเม็ดยางด�าที่อยู่ด้านล่าง
ซึ่งใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสมเพียงอย่างเดียว
ตามข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทาง
การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อน�าไปสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา และ
พื้นอเนกประสงค์
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้หารือกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เพือ่ พิจารณาแนวทางในการแปรรูปยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์
หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ เช่น พื้นลู่ลานกรีฑา พื้นลาน
อเนกประสงค์ พืน้ สนามเด็กเล่น พืน้ สนามฟุตซอล เป็นต้น จนได้
ข้อสรุปในการน�าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
คือ
1) พืน้ ลูล่ านกรีฑาตามมาตรฐานสากล (IAAF) โดยมี
ค่าใช้จ่ายตารางเมตรละ 1,700 บาท โดยปริมาณเนื้อยาง
ธรรมชาติที่ใช้ประมาณ 2 กิโลกรัม/ตารางเมตร
2) พื้นลู่ลานกรีฑาระดับท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย
ตารางเมตรละ 1,000 บาท โดยปริมาณเนื้อยางธรรมชาติที่ใช้
ประมาณ 5.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร
3) พืน้ ลานอเนกประสงค์ พืน้ ทางเดิน พืน้ สนามเด็กเล่น
ภาพที่ 3 ภาพตัดขวางของพื้นลู่ลานทั้งสามระดับ
สวนสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายตารางเมตรละ
600 - 800 บาท โดยปริมาณเนื้อยางธรรมชาติที่ใช้ประมาณ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
2.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร
เทคโนโลยี จะด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติ
และเทคนิคการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลาน
อเนกประสงค์ ให้กบั กลุม่ อุตสาหกรรมยาง และกลุม่ อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ตัง้ แต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป นอกจากนั้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการจะด�าเนินการทดสอบสมบัติของพื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ ตามมาตรฐาน
สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (International Association of
Athletics Federations, IAAF) มาตรฐาน ASTM F2157
และมาตรฐานที่ก�าหนดโดยส�านักงามาตรฐานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63 ฉบับที่ 197 มกราคม 2558
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สรรสาระ

วศ.

กับการตรวจสอบคุณภาพ

นํ้าอุป โภคบริ โภค
อังสนา ฉั่วสุวรรณ์*
สุภาพร โค้วนฤมิตร*

นํ้ า เป็ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส� า คั ญ และมี ก าร

น�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและสันทนาการ องค์การสหประชาชาติเห็นถึง
ความส�าคัญของน�้า จึงประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกป
เป็นวันน�า้ ของโลก (World Water Day) เพือ่ ระลึกถึงความส�าคัญ
ของน�า้ ซึง่ เป็นความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด
ปัจจุบนั การพัฒนาทาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ที่มากขึ้นประกอบกับจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นท�าให้แหล่งน�้า
ที่น�ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคเกิดการปนเปื้อน ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ดังนั้นการใช้น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ปลอดภัย
จ�าเป็นต้องทราบข้อมูลคุณภาพน�า้ ซึง่ จะบ่งบอกถึงความสะอาด
และสารปนเปือ้ นในน�า้ นอกจากนีย้ งั ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพน�า้ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานตามมาตรฐาน
ของน�้าแต่ละประเภท การผลิตน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ได้
มาตรฐานนอกจากเกี่ยวข้องกับเทคนิคขอกระบวนการผลิตแล้ว
ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของน�้าดิบ
* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ โครงการเคมี

สารเคมีส�าหรับบ�าบัดน�้า การดูแลบ�ารุงรักษาระบบกรองน�้า
หากคุณภาพน�้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานควรท�าการปรับปรุง
กระบวนการผลิตโดยการใช้สารเคมีบางตัว หรือผ่านเครือ่ งกรองน�า้
ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณภาพน�้าได้มาตรฐานก่อนน�าไปอุปโภค
บริโภค แต่การตรวจสอบด้วยการสังเกตจากลักษณะทางกายภาพ
เช่น น�้าใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่สามารถชี้บ่งว่า น�้ามีคุณภาพ
ปลอดภัยหรือไม่ เพราะจุลินทรีย์และสารเจือปนบางประเภท
ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ที่ซับซ้อนในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้บริการเพือ่ การสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการท�างานแบบ
บูรณาการในการให้บริการทดสอบคุณภาพน�้าอุปโภคบริโภค
ทั้งทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ด้วยเทคนิคและเครื่องมือ
ที่ทันสมัย เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โลหะที่ความ
เข้มข้นต�่าระดับไมโครกรัมต่อลิตร (แสดงดังภาพที่ 1) โดย
โครงการเคมี และโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (รายละเอียด
การให้บริการแสดงดังตารางที่ 1)
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Graphite furnace atomic absorption spectrometer

Inductively coupled plasma-mass
spectrometer (ICP-MS)

ภาพที่ 1 เครื่องมือที่ใช้หาปริมาณโลหะในน�้าที่ความเข้มข้นต�่าระดับไมโครกรัมต่อลิตร
ตารางที่ 1 รายละเอียดการให้บริการทดสอบตัวอย่างน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ชื่อผลิตภัณฑ์
น�้าดื่ม/น�้าบริโภค
น�า้ บาดาล
น�้าแร่ธรรมชาติ
น�้าแข็ง
น�้าใช้ในห้องปฏิบัติการ
น�้าส�าหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
น�้า RO

มาตรฐาน
1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 และ (ฉบับที่ 135) พ.ศ. 2534
เรื่องน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2) มอก. 257-2549 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้าบริโภค
มาตรฐานน�า้ บาดาลบริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1) มอก. 2208 -2547 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้าแร่ธรรมชาติ
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรื่องน�้าแร่ธรรมชาติ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 78) พ.ศ.2527 และ (ฉบับที่ 137) พ.ศ. 2534
เรื่องน�้าแข็ง
มอก.1287-2538 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้าใช้ในห้องปฏิบัติการ
มอก.19-2536 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมน�า้ ส�าหรับแบตเตอรีช่ นิดตะกัว่ -กรด
มาตรฐานของ Association for the Advancement of Medical Instrumentation
(AAMI) 2006

นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสอบคุณภาพของสารกรอง เช่น แอนทราไซต์ และสารเคมีส�าหรับบ�าบัดน�้า เช่น สารส้ม
(alum) หรือ PAC (poly aluminium chloride ) ซึ่งเป็นสารเร่งให้เกิดการตกตะกอน สารพอลิเมอร์ เช่น พอลิอะคริลาไมด์
(polyacrylamide) เป็นสารช่วยให้ตะกอนรวมตัวเพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเกิดการตกตะกอนเร็วขึ้น คลอรีนหรือไฮโปรคลอไรด์
เป็นสารฆ่าเชื้อโรค (รายละเอียดการให้บริการแสดงดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 รายละเอียดการให้บริการทดสอบตัวอย่างสารเคมีส�าหรับบ�าบัดน�้า
ชื่อผลิตภัณฑ์
แอนทราไซต์
โซดาแอช

มาตรฐาน
มอก. 2136-2545 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแอนทราไซต์สา� หรับกรองน�า้
มอก.1572-2541มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัสส�าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรม (โซดาแอช)
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ชื่อผลิตภัณฑ์
กรดไฮโดรคลอริก
สารส้ม
พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC)
เฟอร์ริกคลอไรด์
ไฮโปรคลอไรด์
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มาตรฐาน
มอก. 217 -2549 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรดไฮโดรคลอริกส�าหรับอุตสาหกรรม
มอก. 165 -2554 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารส้ม
มอก. 2150 -2546 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว
มอก. 2391 -2551 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฟอร์ริกคลอไรด์
มอก. 225 -2542 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฮโปรคลอไรด์

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ยังได้ด�าเนินการในโครงการตรวจสอบและติดตาม
คุณภาพน�้าของชุมชน โดยการท�างานแบบบูรณาการร่วมกัน
ของโครงการเคมี โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และส�านัก
เทคโนโลยีชุมชน โดยลงพื้นที่เพื่อส�ารวจและทดสอบคุณภาพ
น�้าอุปโภคบริโภคของชุมชน ได้แก่ น�้าดิบ (น�้าบ่อ น�้าบาดาล
น�้าจากบ่อน�้าตื้น และน�้าแม่น�้า) น�้าประปาทั้งประปาผิวดินและ
ประปาบาดาล ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน�า้ ให้สามารถอุปโภคบริโภคได้
รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกเครื่องกรองน�้าให้เหมาะ
กับคุณภาพแหล่งน�้าที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังทดสอบคุณภาพน�้า
ผ่านเครื่องกรองน�้า น�้าดื่มจากตู้หยอดเหรียญ และน�้าดื่มบรรจุ
ขวด ตามที่ชุมชนร้องขอ ว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้า
บริโภคหรือไม่ โดยทดสอบคุณภาพน�้าตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ.
2534) เรื่องน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยมีรายการ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมี จ�านวน 26 รายการ
และสมบัติทางจุลชีววิทยา จ�านวน 4 รายการ ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใช้เป็นเกณฑ์
ควบคุมคุณภาพน�้าดื่มบรรจุขวดที่วางจ�าหน่ายในประเทศไทย
จากการเก็บตัวอย่างน�้าประเภทต่างๆ จ�านวน 227 ตัวอย่าง
จากจังหวัดต่างๆ มาตรวจสอบคุณภาพ พบว่าตัวอย่างน�า้ อุปโภค
บริโภคแต่ละแห่งมีปัญหาคุณภาพน�้าในรายการที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับประเภทของน�้า ได้แก่ สี กลิ่น ความขุ่น ค่าความเป็น
กรด-เบส ปริมาณสารทัง้ หมด ความกระด้างทัง้ หมด สารประกอบ
ฟนอล ซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ไนเทรต เหล็ก แมงกานีส
แบเรียม อะลูมิเนียม เงิน และสมบัติทางจุลินทรีย์ ซึ่งกรม

วิทยาศาสตร์บริการได้ชว่ ยเหลือชุมชนในการปรับปรุงคุณภาพน�า้
และแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในน�้าอุปโภคบริโภค โดยการ
ให้ ค� า แนะน� า และลงพื้ น ที่ จั ด สั ม มนาท� า ความเข้ า ใจให้
ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากสารปนเปื้อนในน�้า
ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ มีการถ่ายทอดองค์ความรูส้ ชู่ มุ ชน ให้ประชาชน
ได้เรียนรูใ้ นเรือ่ งแหล่งน�า้ คุณภาพน�า้ และแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพน�้าในระดับครัวเรือน

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งครอบคลุม
ตั้งแต่การให้บริการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีส�าหรับบ�าบัดน�้า
การให้บริการตรวจสอบคุณภาพน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภและ
อุตสาหกรรม เพือ่ การรับรองและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดหรือกฎหมาย ตลอดจนการส�ารวจและตรวจสอบ
คุณภาพน�า้ อุปโภคบริโภคของชุมชน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ประชาชนมัน่ ใจ
ว่าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
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สรรสาระ

การทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อ

ความปลอดภั
ย
ของอาคาร
(Construction Materials Testing for safety of Building)
กฤษฎา สุทธิพันธ์*
ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารในประเทศไทยมีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเพิ่มของจ�ำนวนประชากร
การก่อสร้างอาคารมีการด�ำเนิการด้วยความรวดเร็วเพือ่ ให้เสร็จ
ทันตามความต้องการ ดังนั้นกระบวนการก่อสร้างอาคารและ
วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลท�ำให้ความ
แข็งแรงของอาคารโดยรวมลดลง และอายุการใช้งานของอาคาร
ก็ลดลงด้วย นอกจากนี้ภัยธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงมีผลท�ำให้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารเสื่อมสภาพ
ท�ำให้ความแข็งแรงโดยรวมของอาคารลดลง ถ้าอาคารมีความ
แข็งแรงไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือพังทลาย
ลงมาได้ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้อาคาร

เครื่องใช้ภายในอาคาร น�้ำหนักทั้งหมดเมื่อรวมกับน�้ำหนักของ
ผนังจะถูกกระจายเข้าสู่คานและถูกถ่ายลงสู่เสาในชั้นล่างลงไป
ถ้าหากอาคารมีหลายชั้นก็จะมีน�้ำหนักสะสมของทุกชั้นถ่ายลง
สูเ่ สา        และถ่ายลงสูฐ่ านรากหรือเสาเข็มเพือ่ กระจายลงสูพ่ นื้ ดิน
ดังนัน้ การน�ำวัสดุกอ่ สร้างมาใช้ในการก่อสร้างอาคารแต่ละส่วน
ต้องมีความเหมาะสม และมีคุณภาพ หากวัสดุก่อสร้างที่น�ำมา
ใช้งานไม่มีความเหมาะสม หรือไม่มีคุณภาพ ถึงแม้จะเป็นส่วน
หนึ่งส่วนใดของอาคารก็ตาม เมื่อจุดนั้นมีความอ่อนแอแล้ว
อาจจะส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของอาคารทั้งหลังได้
เนื่องจากลักษณะการรับน�้ำหนักของอาคารมีการถ่ายน�้ำหนัก
ลงสู่โครงสร้างแต่ละส่วนเป็นทอด ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ในการออกแบบและก่อสร้างอาคาร หลังคาหรือพื้น
การทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อให้
ชัน้ ดาดฟ้าท�ำหน้าทีใ่ นการรับน�ำ้ หนักทีเ่ กิดจากตัวของโครงสร้าง
อาคารมีความแข็งแรงอาจจ�ำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
และน�้ำหนักที่เกิดจากลม ฝน พายุ เป็นต้น น�้ำหนักส่วนนี้จะถูก
1. วัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้เป็นโครงสร้าง
ถ่ายลงสู่โครงหลังคาหรือคานหลังคา และจะถูกถ่ายลงสู่เสาชั้น
เพือ่ การรับและถ่ายแรงตัง้ แตผชัน้ ดาดฟ้าหรือหลังคา
ถัดไป ในส่วนของพื้นอาคารจะท�ำหน้าที่ในการรับน�้ำหนักจาก
ตัวของโครงสร้างและน�้ำหนักที่เกิดจากผู้อยู่อาศัยและสิ่งของ จนถึงฐานรากหรือเสาเข็ม ตัวอย่างวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ ได้แก่
* นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ  โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
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วัสดุ
1. กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน
2. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
3. คอนกรีต
4. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
5. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
6. ทราย
7. หิน
8. ปูนซีเมนต์ผสม
9. ปูนก่อส�ำเร็จรูปชนิดแห้ง
10. อิฐมวลเบา
11. ปูนเกร้าท์หรือนอนชิ้ง
12. อีพ็อกซี่
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รายการทดสอบ
มิติ ความต้านแรงแตกหัก ความต้านการรั่วซึม ความต้านแรงกระแทก ความทน
ความร้อน-ฝน เป็นต้น
มิติ ส่วนประกอบทางเคมี ความต้านแรงดึง ความยืด ความต้านแรงกระแทก เป็นต้น
ความต้านแรงอัด ระยะเวลาก่อตัว ความต้านแรงดัด การหดแห้งทางยาว เป็นต้น
มิติ แรงเค้นดึงสูงสุด แรงเค้นดึงที่จุดยืด ความยืด การดัดโค้งเย็น ส่วนประกอบ
ทางเคมี เป็นต้น
คุณลักษณะทางเคมี การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ ความต้านแรงอัด
ความต้านแรงดัด ระยะเวลาก่อตัว การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต เป็นต้น
ความถ่วงจ�ำเพาะ ช่วงขนาด ขนาดสัมฤทธิ์ สัมประสิทธิ์ความสม�่ำเสมอ เป็นต้น
ความถ่วงจ�ำเพาะ ช่วงขนาด ขนาดสัมฤทธิ์ สัมประสิทธิ์ความสม�่ำเสมอ เป็นต้น
ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ ความละเอียด การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ
ความต้านแรงอัด ความต้านแรงดัด ระยะเวลาก่อตัว เป็นต้น
ความต้านแรงอัด ระยะเวลาก่อตัว ความอุ้มน�้ำ เป็นต้น
มิติ ความต้านแรงอัด อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว ความหนาแน่นเชิงปริมาตร
การดูดกลืนน�้ำ เป็นต้น
ความต้านแรงอัด ความต้านแรงดัด ความต้านแรงดึง แรงยึดเกาะ เป็นต้น
ความต้านแรงอัด ความต้านแรงดัด ความต้านแรงดึง แรงยึดเกาะ เป็นต้น

ภาพที่ 1 เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine
ส�ำหรับทดสอบความต้านแรงดึงและความยืด

ภาพที่ 2 เครื่องทดสอบความต้านแรงอัดและแรงดัด
ของปูนซีเมนต์

2. วัสดุก่อสร้างที่ใช้ประกอบการก่อสร้างอาคาร
เพื่ออำ�นวยความสะดวก เพื่อตกแต่ง เพื่อความเรียบร้อยและสวยงามของอาคาร ตัวอย่างวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ ได้แก่
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วัสดุ
1. กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
2. กระเบื้องเซรามิก
3. ปูนกาว
4. มอร์ตาร์ส�ำหรับฉาบ
5. บานประตู
6. โถส้วมนั่งราบ

รายการทดสอบ
มิติ ความต้านแรงดัด ความหนาแน่นปรากฏ ความต้านการรั่วซึม เป็นต้น
การดูดซึมน�้ำ ความทนสารเคมี ความทนการราน ความต้านแรงกระแทก
ความต้านแรงดัด ความแข็ง เป็นต้น
ความต้านแรงอัด ระยะเวลาก่อตัว ความอุ้มน�้ำ แรงยึดเกาะ เป็นต้น
ความต้านแรงอัด ระยะเวลาก่อตัว ความอุ้มน�้ำ แรงยึดเกาะ เป็นต้น
มิติ ระยะโก่ง ความแข็งตึงด้านข้าง ความทนแรงกระแทก เป็นต้น
สมรรถนะการใช้งาน การดูดซึมน�้ำ การราน ความทนการเปรอะเปื้อน
ความทนสารเคมี มอดุลัสแตกร้าว เป็นต้น

การทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนการเลือกใช้งาน ท�ำให้
สามารถเลือกใช้วสั ดุทไี่ ด้มาตรฐานและคุม้ ค่ากับราคา ส่วนการสุม่
ทดสอบวัสดุกอ่ สร้างระหว่างก่อสร้างอาคารท�ำให้ได้วสั ดุกอ่ สร้าง
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสม�ำ่ เสมอตามทีต่ อ้ งการ เกิดความปลอดภัยในระหว่าง
การก่อสร้างอาคารและท�ำให้อาคารมีความแข็งแรง การสุ่ม
ทดสอบวัสดุกอ่ สร้างจากอาคารทีใ่ ช้งานไประยะหนึง่ แล้ว จะท�ำให้
ทราบสมบัติของวัสดุก่อสร้าง และอัตราการเสื่อมสภาพของ

วัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจบูรณะซ่อมแซม
อาคารเพื่อท�ำให้อายุการใช้งานอาคารยาวนานขึ้นและเพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้อาคาร ทัง้ นีผ้ ทู้ มี่ คี วามสนใจขอค�ำปรึกษา
หรือส่งวัสดุก่อสร้างส�ำหรับทดสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบ
เช่น มอก. ASTM BS ISO JIS เป็นต้น สามารถติดต่อ
ได้ที่ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร 0 2201 7361
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สรรสาระ

การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบตั กิ าร
ของประเทศและของอาเซียน
ดวยกิจกรรมทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการ
พจมาน ท่าจีน*
เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์**
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศและของอาเซียนด้วยกิจกรรม
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า สร้าง
มาตรฐานการประกันความปลอดภัยในสินค้า ซึง่ เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าของประเทศ
ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล กิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ใช้ในการบ่งชี้ขีดความสามารถในการทดสอบของห้องปฏิบัติการ เป็นวิธีการควบคุม
คุณภาพจากภายนอก (external quality control) ของห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง น�าไปสู่การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานห้องปฏิบัติการของประเทศ ให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ศูนย์บริหารการจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ มีภารกิจหลักในการ
ให้บริการกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบของประเทศ
ทีค่ รอบคลุมสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาอาหาร สาขาสิง่ แวดล้อม สาขาเคมี สาขาฟิสกิ ส์และ
สอบเทียบ ที่ได้รับการรับรองความสามารถในการเป็นผู้จัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญ

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ
** นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ
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ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 สามารถบ่งชี้ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศ รวมทั้งภารกิจ
การผลิตวัสดุควบคุมเพือ่ ใช้ในระบบการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบภายในห้องปฏิบตั กิ าร สร้างความน่าเชือ่ ถือในผลการวิเคราะห์ทดสอบ/
สอบเทียบของห้องปฏิบัติการและสนับสนุนการรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ตัง้ แต่ป 2556 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตั กิ าร ได้ดา� เนินงานในบทบาทการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ าร
ภูมภิ าคทีม่ บี ทบาทในการทดสอบสินค้า OTOP และอีกบทบาทหนึง่ ทีส่ า� คัญคือการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารด้านวัสดุสมั ผัสอาหารของ
ประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน
บทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคทีม่ บี ทบาทในการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ส่งเสริมให้ผลการทดสอบ
สินค้า OTOP เป็นที่น่าเชื่อถือน�าไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการด�าเนินการ 2 รูปแบบ คือ การจัดอบรมสัมมนา
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมสาขาอาหาร สาขาสิ่งแวดล้อม
และสาขาเคมี
โดยด�าเนินการจัดกิจกรรม 2 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามการรักษาระบบคุณภาพการทดสอบและการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงสมรรถนะของห้องปฏิบัติ
การในการรักษาระบบคุณภาพการทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารรวมทัง้
สามารถน�าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทดสอบเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องและแม่นย�ายิ่งขึ้น
และผลสรุปการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการจากห้องปฏิบัติการ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
ความช�านาญทั้ง 7 รายการ แสดงดังตารางที่ 1
ส�าหรับการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ศูนย์ทดสอบ
วัสดุอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน ได้ร่วมมือกับศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญ
ห้องปฏิบัติการ ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในปงบประมาณ 2558 จ�านวน 2 กิจกรรม คือ รายการแคดเมียม Cd และ ตะกั่ว Pb
ที่ปลดปล่อยจากภาชนะเซรามิก และรายการแคดเมียม Cd และ ตะกั่ว Pb ในพลาสติก โดยแจกตัวอย่างให้กับห้องปฏิบัติการที่สมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อทดสอบและวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า จากนั้นให้ส่งผลการทดสอบแก่ศูนย์ฯ
เพื่อท�าการประเมินผลเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการอ้างอิง และสรุปผลในรูปแบบของเล่มรายงานสรุป
ตารางที่ 1 แสดงผลการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความช�านาญฯ
สาขา

ล�าดับ

อาหาร

1
2

รายการ

Aerobic plate count in starch
Moisture, Protein, Ash and pH in ﬂour

สาขา

ล�าดับ

ที่เข้าร่วม

ที่ได้รับ
การพัฒนา

23
21

18
14
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สาขา

ล�าดับ

รายการ

สิ่งแวดล้อม

3

Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn)
in water
pH - value in water
HCl and EDTA in standard solution
pH - value in shampoo
pH - value in dishwashing

เคมี

4
5
6
7
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สาขา

ล�าดับ

ที่เข้าร่วม

ที่ได้รับ
การพัฒนา

19

7

28
12
18
18

14
9
16
18

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบห้องปฏิบัติการภูมิภาค
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และได้รับการพัฒนา

Aerobic plate Moisure, Heavy merals pH-value in HCI and EDTA pH-value in
count in starch Protein, Ash (As, Cd, Cr, Cu,
water
in standard
shampoo
and pH in ﬂour Fe, Mn, Ni, Pb)
solution

pH-value in
dishwashing

จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบห้องปฏิบัติการภูมิภาคที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 รอบ ซึ่งมีบางห้องปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ ดังนั้น ห้องปฏิบัติการจึงต้องปรับปรุงกระบวนการหรือทบทวนวิธีการทดสอบ
และสามารถท�าการทดสอบใหม่แล้วน�าผลมาประเมินใหม่ในครัง้ ที่ 2 เห็นได้จากผลการเปรียบห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การพัฒนาดังตารางที่ 1
ท�าให้ทราบได้ว่าห้องปฏิบัติการภูมิภาคและห้องปฏิบัติการทุกภาคส่วนของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการทดสอบ
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นย�าและน่าเชื่อถือ ท�าให้คุณภาพสินค้าได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ สามารถขยายการตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจากการสัมมนาทางวิชาการห้องปฏิบัติการสามารถน�าความรู้
ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในเรื่องของคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์
ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแก้วและเซรามิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก อุตสาหกรรมยางและพลาสติก เป็นต้น
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับตัวอย่าง เพื่อท�าการทดสอบหรือสอบเทียบ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ทดสอบ
อยูเ่ ป็นประจ�า และส่งผลกลับมายังศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ท�าการประเมินผลทางสถิตแิ ละบ่งชีส้ มรรถนะ
ความสามารถของกลุม่ ห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ หากห้องปฏิบตั กิ ารใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตั กิ าร
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ : ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 0 2201 7331
โทรสาร 0 2201 7507 เว็บไซต์ http://dss.go.th email: clpt@dss.go.th
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สรรสาระ
สุพรรณี เทพอรุณรัตน์*
สุลาวดี เขียวชม**

การพัฒนาชุดทดสอบ เชื้อโคลิฟอรม
และ อี.โคไล ในน้ําบริโภคและอุปโภค
ความปลอดภัยของอาหารและน�า้ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�าคัญต่อสุขภาพและอนามัยของประชากรในประเทศเป็นอย่างยิง่
จุลินทรีย์มีหลากหลายกลุ่มที่มีความส�าคัญต่อความปลอดภัยของอาหารและน�้า จึงมีการก�าหนดคุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
มาตรฐานน�้าบริโภคขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524)
และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) ก�าหนดคุณภาพทางจุลชีววิทยาไว้ ดังนี้ แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม ต้องน้อยกว่า 2.2 เอ็มพีเอ็น/
100 ซม.3 และต้องไม่พบแบคทีเรียชนิด อี. โคไล และจุลินทรีย์ที่ท�าให้เกิดโรค

จุลินทรีย์ในน�้า

จุลินทรีย์ในน�้า ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส และโปรโตซัว
จุลินทรีย์เหล่านี้มีหลายชนิดที่เป็นจุลินทรีย์ที่ท�าให้เกิดโรค จ�านวนและ
ความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย์ที่ท�าให้เกิดโรคที่ตรวจพบได้ในน�้า
เป็นผลมาจากการปนเปือ้ นอุจจาระของมนุษย์และสัตว์ การทีจ่ ะบอกว่า
น�า้ สะอาดเหมาะแก่การน�าไปอุปโภคหรือบริโภคโดยการตรวจหาจุลนิ ทรีย์
ที่ท�าให้เกิดโรคแต่ละชนิดจากตัวอย่างน�้านั้นเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก เช่น
ในน�า้ เสียและอุจจาระมนุษย์พบไวรัส มากกว่า 100 ชนิด ดังนัน้ การที่
จะบ่งชี้ว่าน�้านั้นมีความปลอดภัยหรือไม่ นิยมตรวจหาจุลินทรีย์ดัชนี
(microbial indicator) คุณภาพน�้า จุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีคุณภาพน�้า
ควรพบได้จ�านวนมากในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น สามารถ
ตรวจสอบได้งา่ ย เป็นตัวแทนความเสีย่ งต่อสุขภาพ ไม่เจริญหรือแพร่กระจาย
ในน�า้ และสิง่ แวดล้อม สามารถก�าจัดออกได้ดว้ ยการบ�าบัดน�า้ เช่นเดียวกับ
จุลินทรีย์ก่อโรค

แบคทีเรียโคลิฟอร์มและ อี. โคไล
(coliform bacteria and E. coli)
แบคทีเรียโคลิฟอร์มและอี. โคไล (E. coli) มีสมบัตหิ ลายประการ
ทีเ่ หมาะจะเป็นจุลนิ ทรียด์ ชั นีคณ
ุ ภาพน�า้ คือ พบการปนเปือ้ นสูงในสิง่ ขับถ่าย
*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
**นักวิทยาศาสตร์ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

จากมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น แม้ไม่ใช่แบคทีเรียที่เป็นตัวแทนความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ แต่การพบแบคทีเรียกลุม่ นีส้ ามารถชีช้ ดั ได้วา่ มีการปนเปื้อน
อุจจาระและมีแนวโน้มตรวจพบจุลินทรีย์ก่อโรคอื่น ๆ ในระบบทางเดิน
อาหารอีกด้วย เช่น Salmonella spp., Shigella spp. และ Vibrio
spp. เป็นต้น แบคทีเรียในกลุ่มนี้จึงมีความส�าคัญทั้งการควบคุมคุณภาพ
อาหาร น�้าอุปโภค น�้าบริโภค และน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร

Total Coliform
Fecal Coliform
E.coli
Pathogenic E.coli
ภาพที่ 1 การแบ่งกลุ่มแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63 ฉบับที่ 197 มกราคม 2558
Department of Science Service, Ministry of Science and Technology

การตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มและอี. โคไล ในน�้า

ด้วยความส�าคัญของเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นกลุม่ นี้ ท�าให้มกี ารพัฒนา
วิธวี เิ คราะห์ทเี่ ป็นมาตรฐานและชุดทดสอบต่าง ๆ ขึน้ ได้แก่ membrane
ﬁltration (MF), most probable number (MPN), substrate
technology (DST) system หรือ colony count technique
นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาวิธที ดสอบอืน่ ๆ ทีม่ คี วามรวดเร็วและแม่นย�าสูง
ซึ่งผู้ผลิตได้ออกแบบให้ใช้ง่าย ตรวจสอบผลได้รวดเร็ว ส�าหรับงาน
ทดสอบคุณภาพน�้าทางจุลชีววิทยาจ�าเป็นต้องรีบทดสอบหลังจากเก็บ
ตัวอย่างโดยไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง เพราะมีผลต่อชนิดและปริมาณ
จุลินทรีย์ในน�้าตัวอย่างดังนั้นการใช้วิธีทางเลือกหรือวิธีทดสอบอย่าง
รวดเร็ว (rapid method) ที่สามารถทดสอบได้ในภาคสนามจึงได้รับ
ความสนใจในปัจจุบัน เช่น 3M Petriﬁlm™ E. coli /coliform count
plate, ColiComplete Multiplex paper test strip, Colilert และ
SimPlate coliform/E. coli
ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานได้พัฒนาชุดทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบแบคทีเรียกลุ่มนี้ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เช่น ชุดทดสอบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียคิดค้นโดยกรมอนามัยใช้ส�าหรับตรวจเชื้อโคลิฟอร์ม
จากวัสดุสัมผัสอาหาร อาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร ให้ผลภายในเวลา
17 - 24 ชัว่ โมง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กไ็ ด้พฒ
ั นาชุดทดสอบ
โคลิ ฟ อร์ ม ในน�้ า และน�้ า แข็ ง และชุ ด ทดสอบโคลิ ฟ อร์ ม ในอาหาร
ตรวจผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง

วศ. กับการพัฒนาชุดทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์ม
และ อี. โคไล ในน�้า
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ให้บริการตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของ น�้าบริโภคและ
น�้าอุปโภคให้แก่ส่วนราชการ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และประชาชน
ทัว่ ไป รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังน�า้ อุปโภคและน�า้ บริโภค
ในชุมชนต่างจังหวัด ทีม่ กี ารใช้นา�้ ประปาหมูบ่ า้ น ซึง่ มักมีคณ
ุ ภาพต�า่ กว่า
มาตรฐานคุณภาพน�้าบริโภคของกระทรวงสาธารณสุข และคุณภาพ
น�า้ บริโภคขององค์การอนามัยโลก นอกจากนีโ้ ครงการวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ยังมีสว่ นร่วมในการทดสอบสินค้าชุมชน (OTOP) ในกลุม่ อาหารซึง่ พบว่า
สินค้าเหล่านี้มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ซึ่งอาจมาจากน�้าที่ใช้
ในกระบวนการผลิตไม่ได้คณ
ุ ภาพ มีการปนเปือ้ นของจุลนิ ทรีย์ แต่ดว้ ยการ
ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน�้าโดยห้องปฏิบัติการ มีค่าใช้จ่าย
ในการส่งตัวอย่างและค่าธรรมเนียมการทดสอบที่อาจเป็นปัญหาต่อ
ผู้ประกอบการระดับ SME และสินค้าชุมชน ท�าให้ไม่สามารถควบคุม
คุณภาพน�้าได้อย่างสม�่าเสมอ
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น การใช้ชุดทดสอบที่ราคาไม่แพง
วิธกี ารทดสอบไม่ยงุ่ ยาก และให้ผลเบือ้ งต้นทีเ่ ชือ่ ถือได้ น่าจะเป็นแนวทาง
การแก้ไขที่เหมาะสมกว่าการส่งตัวอย่างน�้าไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการ
กลุม่ งานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ จึงได้พฒ
ั นาชุดทดสอบ
แบคทีเรียโคลิฟอร์มและ อี. โคไล ในน�้าบริโภคและอุปโภคเพื่อน�าไปใช้
ในภาคสนาม สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวัง
คุณภาพน�า้ บริโภคเพือ่ ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตรบริการ
และเป็นเครื่องมือให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปใช้ในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของน�้าที่ใช้บริโภคและอุปโภค
ผลจากการด� า เนิ น โครงการพั ฒ นาชุ ด ทดสอบแบคที เรี ย
โคลิฟอร์มและ อี. โคไล ในน�้าบริโภคและอุปโภคภาคสนาม ท�าให้ได้
วิธีการผลิตกระดาษทดสอบเชื้อส�าเร็จรูปที่เหมาะสมส�าหรับการตรวจ
ทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ อี. โคไล สามารถอ่านผลใน 24 ชั่วโมง
เชื้อ อี. โคไล จะเห็นเป็นจุดสีม่วง และเชื้อในกลุ่มโคลิฟอร์มให้จุดสีชมพู
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ
อี. โคไล ของชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นกับวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ
และชุดทดสอบที่จ�าหน่ายทางการค้า (3M Petriﬁlm™ E. coli /
coliform count plate และชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน�้าและน�้าแข็งของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) พบว่าชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(DSS) สามารถตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียโคลิฟอร์มและ อี.โคไล ในตัวอย่าง
น�้าบริโภคและอุปโภคได้ไม่แตกต่างจากวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ
และชุดทดสอบทีจ่ า� หน่ายในท้องตลาด อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ชุ ด ทดสอบหนึ่ ง กล่ อ งสามารถตรวจสอบน�้ า ได้ ทั้ ง หมด
20 ตัวอย่าง ประกอบด้วยกระดาษทดสอบ หลอดฉีดยาปราศจากเชื้อ
ถุงพลาสติกปลอดเชื้อส�าหรับใช้เก็บตัวอย่างน�้า ส�าลีและแอลกอฮอล์
น�้ายาฆ่าเชื้อ และคู่มือการใช้งาน มีอายุการเก็บรักษานานกว่า 120 วัน
ที่อุณหภูมิ 4 - 10 องศาเซลเซียสในสภาพพ้นแสง
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ข
ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ อี. โคไล (ก)
และชุดทดสอบภาคสนาม DSS (ข)

การทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ อี. โคไล ในน�้าบริโภค
และอุปโภคมีความส�าคัญต่อการควบคุมคุณภาพอาหาและน�้า แต่การ
ทดสอบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ อี. โคไล ดัชนีชี้วัดความสะอาด
ของน�้าและสุขาภิบาลอาหารในห้องปฏิบัติการนั้นบางครั้งไม่สามารถ
ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นส�าหรับ
ภาคสนามจะมีความเหมาะสมกว่า ชุดทดสอบที่ วศ. ได้พัฒนาขึ้นนี้
สามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายส�าหรับหน่วยงาน ชุมชน และบุคคล
ทั่ ว ไปในการตรวจสอบและเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพทางด้ า นจุ ลิ น ทรี ย ์ ข อง
น�้าบริโภคและอุปโภค ใช้ง่าย สะดวก ให้ผลที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติได้อย่าง
สม�่าเสมอ ท�าให้การติดตามควบคุมคุณภาพมีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยมากขึ้น ช่วยส่งเสริมการค้าและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
และชุมชน ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงาน
จุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร. 02 201 7197-98 อีเมล : supannee@dss.go.th
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สสรรสาระ
สรรสา
ระ
สุวศรี เตชะภาส *

สารสนเทศ

ดานมาตรฐานวิธีทดสอบที่อุตสาหกรรมอาหารควรรู

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมีความส�าคัญไม่น้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่น
จากข้อมูลของกรมศุลกากรตัง้ แต่ ม.ค. - ส.ค. 2557 การส่งออกสินค้ากลุม่ อาหารมีมลู ค่ามาก
ถึง 6 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม การขายสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างคู่ค้านั้น สินค้า
ต้องมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน และเพือ่ ให้ทราบว่าสินค้าได้มาตรฐานต้องใช้วธิ ที ดสอบทีน่ า่ เชือ่ ถือ
และเป็นที่ยอมรับกันทั้ง 2 ฝาย ดังนั้นการใช้วิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
รวมทั้งปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีระบบประกันคุณภาพ ท�าให้ต้องติดตาสารสนเทศ
ของวิธที ดสอบให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ แม้วา่ จะสามารถสืบค้นสารสนเทศดังกล่าวได้จากอินเทอร์เน็ต
แต่การเข้าถึงฉบับเต็มแบบออนไลน์มักมีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับความไม่คุ้นเคยกับการใช้
สารสนเทศเหล่านีย้ งิ่ ท�าให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมมีขอ้ สงสัยว่าจะหาวิธที ดสอบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอุตสาหกรรมอาหารเหล่านี้ได้จากที่ไหน หรือจะค้นหาวิธีทดสอบที่ต้องการได้อย่างไร

ภาพที่ 1 เอกสาร Ofﬁcial Methods
of Analysis of AOAC International
19 th ed.

แหล่งสารสนเทศส�าหรับการทดสอบที่ส�าคัญส่วนใหญ่จะมาจากองค์กรวิชาชีพ
หรือหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งก�าหนดวิธีมาตรฐาน (Standard methods) และมีคณะกรรมการ
ทบทวนวิธีทดสอบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและสม�่าเสมอ รวมทั้งเปิดรับข้อคิดเห็นจาก
บุคคลภายนอกที่อยู่ในสาขาเดียวกัน ท�าให้ได้รับการยอมรับและน�าวิธีทดสอบไปใช้กันอย่าง
แพร่หลาย รวมถึงถูกน�าไปอ้างอิงในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส�าหรับบทความนี้จะขอแนะน�า
แหล่งสารสนเทศด้านการทดสอบอาหารและที่เกี่ยวข้องให้รู้จักกัน 2 แหล่ง คือ
1) Ofﬁcial Methods of Analysis of AOAC International รับผิดชอบ
โดย AOAC International ดังภาพที่ 1 เอกสาร Ofﬁcial Methods of Analysis of AOAC
International 19 th ed.

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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AOAC International เป็นองค์กรวิชาชีพที่ก่อตั้งมานาน
กว่า 100 ป มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวัดที่มีคุณภาพ (Quality
measurements) และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธที ดสอบ (Methods
validation) ในศาสตร์ดา้ นการทดสอบ (Analytical sciences) การก่อตัง้
ครัง้ แรกในป ค.ศ. 1884 ใช้ชอื่ ว่า Association of Ofﬁcial Agricultural
Chemists ต่อมาป ค.ศ. 1965 เปลี่ยนเป็น Association of Ofﬁcial
Analytical Chemists เพื่อแสดงถึงการขยายงานด้านการทดสอบ และ
ตัง้ แต่ ป ค.ศ. 1991 มาจนถึงปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น AOAC INTERNATIONAL
เพือ่ สะท้อนถึงความเป็นสากล เนือ่ งจากสมาชิกส่วนใหญ่ทา� งานในภาคเอกชน
และมาจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการเพิ่มจ�านวนอย่างมี
นัยส�าคัญของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาและอื่นๆ
ส�าหรับเอกสาร Ofﬁcial Methods of Analysis of AOAC
International มีจดุ เริม่ ต้นมาจากเอกสารวิธที ดสอบปุย ประมาณ 49 หน้า
ที่ตีพิมพ์ในป ค.ศ. 1884 ต่อมาป ค.ศ. 1887 ได้เพิ่มวิธีทดสอบอาหาร
สัตว์และผลิตภัณฑ์นม หลังจากนั้นได้ขยายไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีก
มากมาย เช่น อาหาร ยา เครื่องส�าอาง เคมีภัณฑ์ที่ใช้ทางการเกษตร
เอกสาร Ofﬁcial Methods of Analysis of AOAC International
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 มีขึ้นในป ค.ศ. 1920 โดยรวบรวมวิธีทดสอบน�ามา
ตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือ

หมายเลขบทที่ ชุดที่ 2 เป็นบทย่อย และชุดที่ 3 เป็นล�าดับที่ของวิธี
ทดสอบในบทย่อยนั้น 17.3.01 หมายถึงวิธีวิเคราะห์ทดสอบในบทที่ 17
บทย่อยที่ 3 ล�าดับที่ 1 ดังภาพที่ 2 ตัวอย่างหมายเลขวิธีทดสอบและ
หมายเลขระบุต�าแหน่ง

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหมายเลขวิธีทดสอบและหมายเลข
ระบุต�าแหน่ง
2) Ofﬁcial Methods and Recommended Practices
of the AOCS รับผิดชอบโดย AOCS หรือ American Oil
Chemists’ Society ดังภาพที่ 3 เอกสาร Ofﬁcial methods and
recommended practices of the AOCS 6th ed.

เอกสาร Ofﬁcial Methods of Analysis of AOAC
International แบ่งออกเป็นหลายบทตามผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบหรือวิธี
ทดสอบเช่น ปุย อาหารสัตว์ น�้าและเกลือ เครื่องส�าอาง ยา ผักแปรรูป
เนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Dietary supplements) สารฆ่าเชือ้ z
(Disinfectants) สารตกค้าง วัตถุปรุงแต่งอาหาร วิธที ดสอบทางจุลชีววิทยา
และมีภาคผนวกที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ เช่น สารละลายมาตรฐาน
และวัสดุอ้างอิง ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ แบบจ�าลองทางสถิติส�าหรับตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
เชิงคุณภาพ (Validation of qualitative methods)
รูปแบบหมายเลขวิธีทดสอบ (AOAC Ofﬁcial Method
Number) จะประกอบด้วยตัวเลข 2 ชุด คั่นด้วยจุด ตัวเลขชุดแรกมี
3 หรือ 4 ตัว หมายถึงป ค.ศ. ที่ออกวิธีทดสอบนั้น และตัวเลขชุดที่ 2
หมายถึง ล�าดับที่ของการออกวิธีทดสอบในปนั้น เช่น AOAC Ofﬁcial
Method 989.11 หมายถึงวิธที ดสอบทีอ่ อกเป็นล�าดับที่ 11 ใน ป ค.ศ.
1989 ซึ่งหมายเลขนี้จะเป็นหมายเลขถาวร การใช้หมายเลขวิธีทดสอบ
ลักษณะนี้เริ่มมาตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 ป ค.ศ. 1990 ส่วนตัวเลข
อีกชุดหนึ่งที่มักสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ คือ หมายเลขระบุต�าแหน่ง
ในเอกสาร (Locator number) ซึง่ เป็นเลขทีเ่ ปลีย่ นไปตามเล่มเอกสาร
ประกอบด้วยตัวเลข 3 ชุด คั่นแต่ละชุดด้วยจุด ตัวเลขชุดแรกเป็น

ภาพที่ 3 เอกสาร Ofﬁcial methods and
recommended practices of the AOCS 6th ed.
AOCS หรือAmerican Oil Chemists’ Society เป็นองค์กร
วิชาชีพด้านเคมี เกี่ยวกับไขมันและน�้ามัน ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในป ค.ศ. 1910 โดยใช้ชื่อว่า Society of Cotton Products Analysts
(SCPA) เพือ่ ช่วยผูป้ ระกอบการหีบเมล็ดน�้ามันฝ้ายในการหาวิธีทดสอบ
ทีด่ ที สี่ ดุ ส�าหรับน�า้ มันเมล็ดฝ้าย ในป ค.ศ. 1918 SCPA ได้ออกวิธที ดสอบ
น�า้ มันฝ้ายและเมล็ดน�า้ มัน โดยพิมพ์อยูร่ วมกับส่วนย่อย Chemists Section
ในวารสาร Cotton Oil Press ป ค.ศ. 1921 ได้เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น
American Oil Chemists’ Society เพือ่ ตอบรับการขยายตัวไปยังน�า้ มัน
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และเมล็ดน�า้ มันจากพืชชนิดอื่น ๆ และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ส�าหรับ
เอกสาร Ofﬁcial methods and recommended practices of the
AOCS ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1 ออกมาในป ค.ศ. 1928 โดยรวบรวมวิธที ดสอบ
ใน Chemists Section ของวารสาร Cotton Oil Press
เอกสาร Ofﬁcial methods and recommended practices
of the AOCS เป็นวิธที ดสอบมาตรฐานทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต การค้า
การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลิตภัณฑ์ไขมัน น�้ามัน และลิพิด
(Lipid) ซึ่งทั่วโลกยอมรับ นอกจากนี้ยังมีแนวทางเกี่ยวกับระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ แนวทางที่ใช้ในโปรแกรมทดสอบความช�านาญ
ห้องปฏิบตั กิ ารของ AOCS (Laboratory Proﬁciency Program; LPP)
ซึ่งมีที่มาอันยาวนานตั้งแต่ป ค.ศ. 1912 ในชื่อ Frank Smalley’s check
sample program เอกสารเล่มนี้แบ่งออกเป็นหลายบทตามผลิตภัณฑ์
ที่ทดสอบและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น Section C เรื่อง Commercial
fats and oils, Section D เรื่อง Soap and Synthetic Detergents,
Section M เรื่อง Evaluation and Design of Test Methods

29 DSS

แหล่งสารสนเทศทั้ง 2 แหล่ง เป็นแหล่งสารสนเทศด้าน
การทดสอบทีส่ า� คัญทีผ่ ปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารควรรูจ้ กั มีความ
น่าเชือ่ ถือทัง้ ในแง่ของตัวองค์กรทีเ่ ป็นสมาคมวิชาชีพมีประวัตอิ นั ยาวนาน
และเอกสารวิธีทดสอบที่ตีพิมพ์ออกมาก็เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
อุตสาหกรรม และการค้าระดับโลก กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านัก
หอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นความส�าคัญ
ของแหล่งสารสนเทศส�าหรับการทดสอบด้านอาหารจึงจัดหามาไว้ให้
บริการและติดตามให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีสารสนเทศด้าน
อาหารอื่นๆ ที่น่ารู้อีกมากมาย เช่น ICUMSA ส�าหรับทดสอบผลิตภัณฑ์
น�้าตาลและกากน�้าตาล Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods ส�าหรับทดสอบทาง
จุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์อาหาร ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย
ที่ก�าลัง มองหาแหล่งสารสนเทศเหล่านี้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ใน
วันและเวลาราชการ
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สรรสาระ

เดช บัวคลี่*

การตรวจสอบ
สถานะของการให
บริการทดสอบ
สอบเทียบ
ผานระบบออนไลน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจหลักในการให้บริการทดสอบ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านฟิสกิ ส์ เคมี เคมีเชิงฟิสกิ ส์ ฟิสกิ ส์เชิงกลและ
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ สอบเทียบความถูกต้องเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือและอุปกรณ์ โดยให้
บริการทดสอบ สอบเทียบในแต่ละปไม่น้อยกว่า 150,000 รายการ
ซึง่ มีความหลากหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ท�าให้กระบวนการทดสอบ
สอบเทียบแตกต่างกันตามมาตรฐานของการทดสอบ ส่งผลให้ระยะเวลา
ทีใ่ ช้ในการทดสอบไม่เท่ากัน และยังขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยแวดล้อมอีกหลายด้าน
อาทิเช่น ปริมาณงาน สภาพของเครื่องมือทดสอบ เป็นต้น

*นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ ส�านักงานเลขานุการกรม

ในปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์บริการได้น�าระบบสารสนเทศ
ส�าหรับการให้บริการทดสอบ สอบเทียบมาใช้ส�าหรับการบริหารจัดการ
ภายใน ควบคูไ่ ปกับการส่งมอบงานในรูปแบบเอกสารด้วย ท�าให้สามารถ
ตรวจสอบติดตามสถานะของงานบริการได้อย่างเป็นระบบและแม่นย�า
โดยมีระบบงานย่อย 4 ระบบงาน ดังนี้
1) ระบบบันทึกใบค�าร้องขอให้ทดสอบ สอบเทียบ วัตถุตวั อย่าง
2) ระบบจ่ายงานให้นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3) ระบบบันทึกผลการทดสอบสอบเทียบและ การพิมพ์รายงาน
4) ระบบจั ด การการส่ ง มอบรายงานผลการทดสอบ
ให้ผู้รับบริการ
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ระบบงานดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ผู ้ รั บ บริ ก ารยั ง ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้
การติดต่สอบถามเพื่อติดตามสถานะ
ของงานทดสอบ สอบเทียบ ยังขาด
ความชัดเจน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จึงได้พัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศ
ที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการ สามารถ
ตรวจสอบและติดตามสถานะของ
งานบริการได้ด้วยตนเอง โดยให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์มือถือ
แทปเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ และน�าระบบ QR Code เข้ามาประยุกต์ใช้
ให้ผู้รับริการสามารถใช้อุปกรณ์มือถือสแกน QR Code จากใบแจ้งยอด
ค่าธรรมเนียมการทดสอบ สอบเทียบ และเชื่อมโยงไปยังรายงานสถานะ
ของการให้บริการทดสอบ สอบเทียบ โดยแสดงรายละเอียดเส้นทางของ
กระบวนการทดสอบ สอบเทียบ เพือ่ ให้สามารถตรวจติดตามสถานะของ
การให้บริการได้อย่างแม่นย�า
ส�าหรับกระบวนการรับบริการทดสอบ สอบเทียบนั้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดให้มีห้องบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคารตัว้ ลพานุกรม เพือ่ อ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการ โดยจัดผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ สอบเทียบ มาให้
ค�าปรึกษาก่อนเข้ากระบวนการรับตัวอย่าง บันทึกใบค�าร้อง ออกใบแจ้ง
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ค่าธรรมเนียมการทดสอบพร้อม QR Code ส�าหรับ
ใช้ในการตรวจสอบสถานะของการให้บริการ และ
ช�าระค่าธรรมเนียมที่เคาท์เตอร์การเงิน ที่อยู่
ในบริเวณห้องบริการเบ็ดเสร็จนีไ้ ด้ทันที
กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมุง่ มัน่
ทีจ่ ะเป็นเลิศในการให้บริการ โดยยึดผู้รับ
บริการเป็นศูนย์กลาง มีการปรับปรุง
และพั ฒ นาระบบงานสารสนเทศให้
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ วิ ถี ชี วิ ต ส มั ย ใ ห ม ่
ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ออนไลน์
ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ยังให้ความส�าคัญกับกระบวนการบริการที่เพิ่มความโปร่งใส สามารถ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง แสดงถึ ง
ความรับผิดชอบและพร้อมรับการตรวจสอบกาปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
จากทุกภาคส่วน สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐาน
ในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องมีมาตรการและแนวทาง
ในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและ
เชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ/สอบเทียบ ทีเ่ คาน์เตอร์บริการ
One Stop Service ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม
โทร. 0 2201 7064 0 2204 7300 และ เว็บไซต์ www.dss.go.th
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สรรสาระ

จิตตกานต์ อินเที่ยง*

การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผลิตภัณฑ

ด้วยกิจกรรมการสอบเทียบ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ SMEs ที่ต้องการ
จ�าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดทั้งภายในและนอกประเทศมี
เพิม่ ขึน้ ท�าให้ผปู้ ระกอบการจ�าเป็นต้องผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านัน้
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันทาง
การค้าทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ ห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงได้เข้ามามีบทบาทในการทดสอบหาค่าสมบัติต่าง ๆ
เพือ่ ยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึง่ การวัดและการทดสอบ
นีจ้ ะได้รับการยอมรับว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อเครื่องมือวัดที่
ใช้ได้รบั การสอบเทียบความถูกต้องจากห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แล้ว กลุม่ สอบเทียบเครือ่ งมือวัดวิเคราะห์
ทดสอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล็งเห็น
ความส� า คั ญ ของความต้ อ งการนี้ จึ ง ได้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารสอบเที ย บ
เครื่องมือวัดในหลาย ๆ สาขา และด�าเนินการขอรับรองระบบคุณภาพ
ISO/IEC 17025 โดยที่การสอบเทียบนี้เป็นการหาคุณลักษณะเฉพาะ
ในด้านประสิทธิภาพการท�างานของเครือ่ งมือวัด ซึง่ เป็นเครือ่ งมือพืน้ ฐาน

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ในการทีจ่ ะท�าให้เกิดความมัน่ ใจได้วา่ ค่าทีอ่ า่ นได้จากเครือ่ งมือวัดมีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้
สินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผ่านทางการถ่ายทอด
ค่าความถูกต้องของการวัดไปสู่เครื่องมือวัดวิเคราะห์ทดสอบต่างๆ
ทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายทัง้ ภายในภาคอุตสาหกรรมและ SMEs อันจะส่งผล
ให้กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือ ท�าให้เกิด
การซือ้ ขายระหว่างประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตขึน้
ในปั จ จุ บัน กลุ ่ มสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด วิ เ คราะห์ท ดสอบ
โครงการฟิสกิ ส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถให้บริการ
สอบเเทียบเครื่องมือวัดต่าง ๆ ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในรูปที่ 1 โดยมีทั้ง
รายการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบคุณภาพ ISO/IEC17025 แล้ว
และรายการสอบเทียบที่ก�าลังอยู่ในระหว่างการยื่นขอขยายการรับรอง
ระบบคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
SMEs ในประเทศ

เครื่องชั่งแบบกล

ตุ้มน�้าหนัก
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pH Meter

เครื่อง Testing machine

Laboratory Oven

Vibration Meter

33 DSS

Dial Gauge

Volumetric Glassware

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเครื่องมือวัดต่างๆที่ให้บริการสอบเทียบ (ต่อ)
ส�าหรับรายการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ได้ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
ล�าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการสอบเทียบ
เครื่องชั่งน�้าหนัก
ตุ้มน�้าหนักมาตรฐาน
เครื่องวัดความเร่ง (Accelerometer)
เครื่องวัดการสั่นสะเทือน (Vibration meter)
เครื่องวัดแรงกด (Compression testing machine)
เครื่องวัดแรงดึง (Tension testing machine)
เครื่องไดอัลเกจ (Dial Gauge)
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)

ส�าหรับรายการสอบเทียบที่ก�าลังอยู่ในระหว่างการยื่นขอ
ขยายการรับรองระบบคุณภาพ ได้แก่ เครือ่ งชัง่ น�า้ หนัก (ค่าความละเอียด
0.0000001 g ค่าน�้าหนักมากกว่า 50 kg ถึง 150 kg) ตุ้มน�้าหนัก
มาตรฐาน (ระดับชั้น E2 ขนาดน�้าหนักตั้งแต่ 1mg - 20kg), เครื่องแก้ว
วัดปริมาตร (Pipette, Volumetric Flask, Burette, Cylinder)
เครื่องวัดการสั่นสะเทือน (พารามิเตอร์ความเร่ง) เครื่องวัดความแข็ง
(Brinell, Vicker, Micro Vicker, Rockwell, Durometer) เครื่อง Force
proving instrument เครือ่ งมือวัดทางด้านความยาวและมิติ (Vernier,
Micrometer, Optical Flat เป็นต้น) เครือ่ งมือวัดความดัน (for Gas
and Vacuum Gauge), เครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิและความชื้น
(Oven, Incubator, Refrigerator, Water Bath, Digital Thermometer

ขอบข่าย
ความละเอียด ≥ 0.000001 g ค่าน�้าหนัก ≤ 50 kg
ระดับชั้น F1 ลงมา ขนาดน�้าหนักตั้งแต่ 1mg - 20kg
พารามิเตอร์ความเร่ง
พารามิเตอร์ความเร็ว ระยะขจัด และระยะทาง
ค่าแรงกด 100N - 2000kN
ค่าแรงดึง 100N - 450kN
ความยาว 0-10 mm

with probe, Liquid-in-Glass Thermometer, Thermo-Hygrometer)
เครือ่ ง Spectrophotometer เครือ่ งมือวัดทางด้านไฟฟ้า (Volt-meter,
Amp-meter, Ohm-meter) เป็นต้น
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มสอบเทียบฯ ยังมีการถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านเครื่องมือวัดและการสอบเทียบให้แก่ห้องปฏิบัติการที่
ทดสอบผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้สนใจในภาคอุตสาหกรรมและ SMEs
โดยการเป็นวิทยากรรับเชิญให้แก่หน่วยงานจัดอบรมต่าง ๆ
ผู ้ ส นใจสามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารสอบเที ย บได้ ที่
สอบเทียบเครือ่ งมือวัดวิเคราะห์ทดสอบ โครงการฟสกิ ส์และวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือจากเว็บไซต์ http://www.dss.go.th
และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ 0 2201 7324
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Activated Carbon
อรุณ คงแก้ว*

สรรสาระ

Activation

การใหบร�การทดสอบคุณภาพ

ถานกัมมันตและผลิตภัณฑจาก
ถานมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีผลงานวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับการผลิตถ่านกัมมันต์
ถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตรและการผลิตถ่านผลไม้สา� หรับ
ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง ซึ่งในการศึกษาวิจัยได้มีการทดสอบ
คุณภาพถ่านกัมมันต์ ถ่านอัดแท่งและถ่านดูดกลิ่นตามมาตรฐาน
ก�าหนด จึงท�าให้กรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถให้บริการการทดสอบ
คุณภาพของถ่านกัมมันต์ ถ่านอัดแท่ง และถ่านดูดกลิ่น ให้กับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าออกไปยังประเทศต่างๆ หรือ
ผู้ประกอบการที่ต้องการทราบผลการทดสอบคุณภาพก่อนขอ
การรับรองมาตรฐาน
ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) เป็นถ่านทีไ่ ด้รบั
การกระตุ้น (activation) ด้วยวิธีทางเคมีหรือวิธีทางกายภาพ
ท�าให้มโี ครงสร้างรูพรุนมากขึน้ กว่าถ่านปกติ เพือ่ เพิม่ คุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพในการดูดซับให้มากขึ้น ถ่านกัมมันต์สามารถผลิต
ได้จากถ่านหิน ถ่านกะลามะพร้าว และถ่านไม้ เป็นต้น จากสมบัติ
ในการดูดซับทีม่ ากท�าให้มกี ารใช้ถา่ นกัมมันต์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เช่น ใช้เป็นวัสดุกรองในอุตสาหกรรมท�าหน้ากากป้องกันแกสพิษ
ใช้เป็นสารฟอกสีในอุตสาหกรรมน�้าตาลและท�าให้น�้าตาลดิ บ
บริสุทธิ์ ใช้ในการก�าจัดสี กลิ่น และรสในอุตสาหกรรมผลิต
น�้าดื่ม ใช้เป็นสารดูดสารพิษในกระเพาะในอุตสาหกรรมยา และ

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

ใช้เป็นตัวกรองอากาศส�าหรับดูดซับแกสทีเ่ ป็นอันตรายก่อนปล่อย
ออกสู่สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ปัจจุบันได้
มี ก ารน� า ถ่ า นกั ม มั น ต์ ทั้ ง แบบเม็ ด และผงมาใช้ กั น มากใน
กระบวนการกรองน�า้ และในเครือ่ งกรองน�า้ นอกจากนีย้ งั มีการผลิต
ถ่านกัมมันต์เป็นแท่งทีเ่ รียกว่า Carbon block เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่นิยมใช้ในเครื่องกรองน�้า เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน
และสามารถเปลี่ยนได้ง่าย

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างถ่านกะลามะพร้าว
กับถ่านกัมมันต์
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การตรวจสอบสมบัติของถ่านกัมมันต์จึงมีความส�าคัญที่ต้อง
ท�าการทดสอบ เพือ่ น�าไปใช้ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการทดสอบคุณภาพของถ่านกัมมันต์
ตามมาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมถ่านกัมมันต์ (มอก. 9002547)
2. มาตรฐาน American Water Works Association
(AWWA) ส�าหรับถ่านกัมมันต์
3. มาตรฐาน American Society for Testing and
Materials (ASTM) ส�าหรับถ่านกัมมันต์
4. เครื่องวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ผิวจ�าเพาะและปริมาตรรูพรุน
ส� า หรั บ การทดสอบหาขนาดพื้ น ที่ ผิ ว จ� า เพาะและปริ ม าตรรู พ รุ น
ของถ่านกัมมันต์
ถ่านอัดแท่ง (Briquette Charcoal) เป็นการน�าวัสดุ
ทางการเกษตรได้แก่ กะลามะพร้าว ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา ข้อไม้ไผ่
กะลาปาล์ม ซังข้าวโพด เศษไม้หรือผลไม้ตา่ ง ๆ เป็นต้น มาเผาให้เป็นถ่าน
แล้วน�ามาอัดให้เป็นก้อนหรือแท่งตามชนิดของเครื่องมือ ข้อดีของ
ถ่านอัดแท่งคือ ใช้สะดวก ไม่มีควัน และเผาไหม้ได้นาน ถ่านอัดแท่ง
จัดเป็นสินค้า OTOP และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง
(มผช. 238/2547) เพื่อก�าหนดด้านคุณภาพของถ่านอัดแท่ง ซึ่งกรม
วิทยาศาสตร์บริการสามารถให้การบริการทดสอบในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
และผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีเ่ กีย่ วข้องกับถ่านได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ถ่านอัดแท่ง ถ่านไม้ปิ้งย่าง ถ่านอัดไบโอนิค ถ่านไมยราบยักษ์ และ
ถ่านดูดกลิ่น เป็นต้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการยังให้บริการทดสอบในรายการ
อุณหภูมจิ ดุ ติดไฟได้เอง (self heating temperature) ของทัง้ ถ่านกัมมันต์
และผลิตภัณฑ์จากถ่าน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบส�าหรับการขนส่งทางเรือ
เพื่อการส่งออก โดยทดสอบตามมาตรฐาน United Nations, 2009 :
Recommendations on the transport of dangerous goods.
นอกจากให้บริการทดสอบแล้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการยังให้บริการค�าปรึกษา
ด้านเทคนิคการผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ถ่านกัมมันต์ ถ่านอัดแท่ง และถ่านดูดกลิน่ ทัง้ นีห้ ากสนใจสามารถติดต่อ
รับบริการได้ทสี่ า� นักเทคโนโลยีชมุ ชนในวันและเวลาราชการ
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. มผช. 657/2547, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ถ่านไม้หุงต้ม. กรุงเทพฯ : สมอ., 2547.
. มผช. 658/2547, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ถ่านไม้ปิ้งย่าง. กรุงเทพฯ : สมอ., 2547.
. มผช. 946/2548, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ถ่านอัดไบโอนิค. กรุงเทพฯ : สมอ., 2548.
. มอก. 900/2547, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ถ่านกัมมันต์. กรุงเทพฯ : สมอ., 2550.
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การวัดคาสัมประสิทธิ์การสะทอนแสงของ

แผนสะทอนแสงสําหรับควบคุม
การจราจรดวยระบบอัตโนมัติ
แผ่นสะท้อนแสงส�าหรับควบคุมการจราจรนับว่าเป็นเครือ่ งมือ
ส�าคัญที่ใช้ในการสื่อสาร หรือถ่ายทอดค�าเตือน ค�าสั่ง ค�าแนะน�าและ
รายละเอียดทีส่ า� คัญ เพือ่ ให้ทกุ คนปฏิบตั ติ ามกฎจราจรเพือ่ ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการขับขีใ่ นเวลากลางคืน แผ่นสะท้อนแสงนัน้
ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลและสะท้อนแสงไฟจากรถ
ได้ดี โดยแบ่งวัสดุสะท้อนแสงออกเป็น 2 แบบ คือ
1) วัสดุสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว(glass bead lens material)
2) วัสดุสะท้อนแสงแบบไมโครปริซึม (microprismatic
material) ดังแสดงในภาพที่ 1 น�ามาใช้ท�าเป็นแผ่นป้ายจราจรส�าหรับ
ควบคุมการจราจร ป้ายกั้นเขตก่อสร้าง กรวยยาง ป้ายสะท้อนแสงบอก
ทางหนีไฟ
หลักการท�างานของแผ่นสะท้อนแสง คือเมื่อแสงจากแหล่ง
ก�าเนิดแสงตกกระทบบนผิววัสดุสะท้อนแสง แสงทัง้ หมดจะสะท้อนกลับ
ในทิศทางเดิม ดังตัวอย่างการสะท้อนแสงในภาพที่ 2 จึงเรียกวัสดุแบบนี้
ว่าเป็นวัสดุรีโทรรีเฟลกทีฟ (retroreﬂective material)

* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
** นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
***ช่างเทคนิค โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ภาพที่ 1 แผ่นสะท้อนแสงส�าหรับควบคุมการจราจร

ภาพที่ 2 ลักษณะการสะท้อนแสงของวัสดุสะท้อนแสงบนท้องถนน
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กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการ การทดสอบการวัดค่า
สัมประสิทธิก์ ารสะท้อนแสงของแผ่นสะท้อนแสงส�าหรับควบคุมการจราจร
ตามมาตรฐาน มอก. 606-2549 ซึ่งมีวิธีการทดสอบโดยสังเขปคือ
ตัง้ แหล่งก�าเนิดแสง (Light Source) คู่กับตัวรับแสง (Observer) ห่างจาก
ตัวอย่างทดสอบแผ่นสะท้อนแสง (Retroreﬂector) ทีร่ ะยะทาง 15 เมตร
ท�าการทดสอบค่าสัมประสิทธิก์ ารสะท้อนแสงได้จากอัตราส่วนระหว่างแสง
ทีต่ กกระทบบนแผ่นสะท้อนแสง ท�ามุมตกกระทบ (Entrance Angle)
ที่แกนอ้างอิงของแผ่นสะท้อนแสง (Reference Axis) กับ แสงที่สะท้อน
กลับมาซึง่ วัดได้ดว้ ยตัวรับแสงทีต่ า� แหน่งของตัวรับแสงต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นไป
ภาพที่ 4 ระบบอัตโนมัติส�าหรับวัดค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง
ตามมุมของการวัด (Observation Angle) ตามที่มาตรฐานก�าหนด และ
การแก้ปัญหาการทดสอบด้วยระบบอัตโนมัติ มีดังนี้
ต�าแหน่งตัวรับแสงจะต้องรักษาระยะห่างคงที่ที่ 15 เมตร กับตัวอย่าง
1. การทดสอบของการเปลี่ยนต�าแหน่งมุมของการวัดด้วย
แผ่นสะท้อนแสง ดังแสดงในภาพที่ 3
วิธกี ารทดสอบแบบท�าซ�า้ พบว่าระบบอัตโนมัตมิ คี วามแม่นย�า 0.5 องศา
ท�าให้ความคลาดเคลื่อนในค่าต�าแหน่งทดสอบลดน้อยลง
Reference Axis
Observer
2. ระยะเวลาในการทดสอบจากเดิม 20 นาที ต่อตัวอย่าง
Entrance
เหลือเพียง 5 นาที ต่อตัวอย่าง ท�าให้ลดเวลาในการทดสอบ
Angle
Obs
3. ความปลอดภัยของผู้ทดสอบ ผู้ทดสอบสามารถท�าการ
Angleervation
ทดสอบจากห้องควบคุมที่มีแสงสว่างเพียงพอในการควบคุมการทดสอบ
Light Source
Restroreﬂector

ภาพที่ 3 แสดงต�าแหน่งมุมของการวัดและมุมที่ตกกระทบ
บนแผ่นสะท้อนแสง
ปัญหาในขั้นตอนการทดสอบ มีดังนี้
1. มีความคลาดเคลือ่ นในค่าต�าแหน่งของตัวรับแสงเนือ่ งจาก
ผูท้ ดสอบปรับมุมของตัวรับแสงด้วยมือขณะท�าการเปลีย่ นมุมของการวัด
2. ในกรณีทมี่ ปี ริมาณตัวอย่างทดสอบมีจา� นวนมากส่งผลให้
ออกรายงานผลการทดสอบล่าช้า เนือ่ งจากระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ใช้เวลา 20 นาทีต่อตัวอย่าง
3. การทดสอบการวั ด ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารสะท้ อ นแสง
ส่งผลต่อสุขภาพตาของผู้ทดสอบ เนื่องจากผู้ทดสอบอยู่ในสภาพห้องที่มี
ความส่องสว่างของแสงน้อย (ห้องมืด) เป็นเวลานาน
เพื่อลดปัญหาดังกล่าวได้พัฒนาระบบการวัดค่าสัมประสิทธิ์
การสะท้อนแสง กลุ่มงานฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 1 ร่วมพัฒนาระบบ
อัตโนมัตกิ บั กลุม่ งานเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ความละเอียดสูงโดยสร้างระบบ
อัตโนมัตมิ าควบคุมการเปลีย่ นต�าแหน่งมุมของตัวรับแสง ซึง่ ประกอบด้วย
ชุดขับเคลือ่ นทางกลและโปรแกรมควบคุมการเคลือ่ นทีด่ ว้ ยคอมพิวเตอร์
(ภาพที่ 4)

ความส�าเร็จในการแก้ปญั หาดังกล่าว ท�าให้เกิดแนวทางต่อยอด
ในการพัฒนาระบบการวัดค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยการพัฒนาระบบอัตโนมัติส�าหรับการเปลี่ยนตัวอย่างและเปลี่ยน
มุมที่แสงตกกระทบ ซึ่งสามารถสั่งการจากห้องควบคุมการทดสอบได้
รวมทั้งระบบเครื่องวัดค่าทางแสงในการทดสอบในอนาคต
กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการทดสอบการวัดค่าสัมประสิทธิ์
การสะท้อนแสงของแผ่นสะท้อนแสงส�าหรับควบคุมการจราจร ผู้สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการได้ที่ โครงการฟิสกิ ส์และวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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ประโยชนจาก

เอกซเรยดิฟแฟรกชัน (XRD)
ในงานทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
เครือ่ งเอกซเรย์ดฟิ แฟรกโตมิเตอร์ (X-ray diffractometer : XRD) เป็นเครือ่ งมือวิเคราะห์วสั ดุขนั้ พืน้ ฐาน ซึง่ เป็น
การวิเคราะห์แบบไม่ท�าลายตัวอย่าง (non-destructive analysis) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึก การจัดเรียงตัว
ของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ ทัง้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยหลักการเลีย้ วเบนและการกระเจิงของ
รังสีเอกซ์ และความรู้เกี่ยวกับวิชาระบบโครงสร้างผลึก เครื่องมือชนิดนี้มีความส�าคัญมากในกระบวนการควบคุมคุณภาพ
การผลิต ใช้ส�าหรับตรวจสอบสมบัติของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตตามขั้นตอนต่าง ๆ
ทฤษฎีพื้นฐานของ XRD อาศัยหลักการเลี้ยวเบนของล�ารังสีเอกซ์ เมื่อล�ารังสีตกกระทบวัตถุหรืออนุภาคจะเกิด
การหักเหของล�ารังสีที่สะท้อนท�ามุมกับระนาบของอนุภาคเท่ากับมุมของล�ารังสีตกกระทบ ในป ค.ศ. 1912 นาย W.L.Bragg
ได้น�าทฤษฎีดังกล่าวมาศึกษารูปแบบโครงสร้างผลึกของแร่ต่าง ๆ ต่อมาได้มีการประดิษฐ์คิดค้น เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรก
โตมิเตอร์ขึ้นในป 1948 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถน�าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการควบคุม
การท�างาน และวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแม่นย�ายิ่งขึ้น
XRD เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มนักวัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา โลหะวิทยา เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้
วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของสารประกอบและแร่ ผลการวิเคราะห์จาก XRD ท�าให้สามารถแยกแยะประเภทและชนิดของ
วัสดุที่พบในธรรมชาติว่ามีรูปแบบโครงสร้างผลึกแบบใด หรือจ�าแนกได้ว่าวัสดุที่พบเห็นนั้นเป็นแร่ชนิดใด โดยท�าการวัดค่า
ความเข้มของรังสีที่สะท้อนออกมาที่มุมต่าง ๆ เปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐานที่ท�าการตรวจวัดโดยองค์กร JCPDs (Joint
Committee on Powder Diffraction Standard) เนื่องจากสารประกอบแต่ละชนิด มีรูปแบบโครงสร้างผลึกแตกต่างกัน
และระยะห่างระหว่างระนาบของอะตอม ทีจ่ ดั เรียงกันอย่างเป็นระเบียบก็แตกต่างกันไปด้วย โดยทีข่ นาดและประจุของอะตอม
ของสารประกอบแต่ละชนิดจะมีรูปแบบ (XRD pattern) เฉพาะตัว เปรียบได้กับลายนิ้วมือของคนที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ของ XRD เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

หลักการท�างานของ XRD ถูกน�ามาใช้ประโยชน์เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลาย
ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์แร่ ดังภาพที่ 1 ซึ่งหากดูจากภายนอกคล้ายหินสบู่หรือทัลค์ แต่เมื่อวิเคราะห์ด้วย XRD พบว่า
แร่นี้มีส่วนประกอบคือ ควอรตซ์และดิกไคต์ ดังภาพที่ 2 หรือการพบแร่ไพไรต์ซึ่งมีลักษณะคล้ายสินแร่ทองค�า ก็สามารถใช้
เทคนิค XRD วิเคราะห์ได้ว่า แร่ที่พบเห็นนั้นใช่แร่ทองค�าจริงหรือไม่
* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน
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ภาพที่ 1 ก้อนแร่ที่สงสัยว่าเป็นหินสบู่

ภาพที่ 4 XRD pattern ของผงสีขาว ซึ่งมีองค์ประกอบคือ
ซิงค์ออกไซด์เพียงอย่างเดียว

ประโยชน์ของ XRD เพื่อค�านวณพิกัดภาษีขาเข้า

ภาพที่ 2 XRD pattern ของก้อนแร่ในภาพที่ 1 ซึง่ มีองค์ประกอบคือ
ควอรตซ์และดิกไคต์
นอกจากนี้ การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุดิบด้วย XRD
ยังสามารถใช้ประโยชน์เพือ่ จ�าแนกชนิดของสาร เช่น ตัวอย่าง A มีลกั ษณะ
ภายนอกเป็นผงสีขาว ซึ่งผู้ขายแจ้งว่า ตัวอย่าง A คือ ซิงค์ออกไซด์
(ZnO) แต่เมือ่ น�ามาทดสอบด้วย XRD พบว่า ตัวอย่าง A ประกอบไปด้วย
ซิงค์ออกไซด์และแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ดังภาพที่ 3 ในขณะที่
สารซิงค์ออกไซด์บริสทุ ธิเ์ มือ่ น�ามาวิเคราะห์ดว้ ย XRD จะได้กราฟดังภาพที่ 4
ซึง่ ไม่สามารถแยกแยะด้วยตาเปล่าได้เนือ่ งจากสารทัง้ สองชนิดมีลกั ษณะ
ภายนอกเป็นผงสีขาวเหมือนกัน

เทคนิค XRD ถูกน�ามาใช้เพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ค�านวณพิกัดภาษีสินค้าขาเข้า ได้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโตะอาหาร
ประเภทเซรามิกและแก้ว ตามข้อตกลง ASEAN-China FTA เครือ่ งใช้
บนโตะอาหารประเภทเซรามิกทีไ่ ม่ใช่ชนิดพอร์ซเลนหรือไชน่า จะถูกพิกดั
ภาษีขาเข้าร้อยละ 30 ในขณะที่สินค้าที่เป็นเครื่องใช้บนโตะอาหาร
ประเภทแก้วจะได้รบั การยกเว้นภาษีขาเข้า ในปัจจุบนั เครือ่ งใช้บนโตะอาหาร
บางชนิดจ�าแนกด้วยสายตาได้ยากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากเซรามิก
หรือแก้ว จ�าเป็นต้องใช้เทคนิค XRD ในการตรวจสอบ หากผลิตภัณฑ์นนั้
เป็นเซรามิก เมื่อล�าแสง x-ray ตกกระทบจะเกิดการกระเจิงและหักเห
ของล�ารังสี เกิดเป็น peak ที่องศาต่างๆ ตามลักษณะโครงสร้างผลึก
ของสารตัวอย่าง แต่หากผลิตภัณฑ์เป็นแก้วจะไม่เกิดเป็น peak ให้เห็น
เนื่องจากแก้วเป็นวัสดุที่ไม่มีโครงสร้างผลึก

ประโยชน์ของ XRD เพือ่ ควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
XRD มีประโยชน์มากในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องควบคุม
คุณภาพ (quality control) เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นทีท่ ราบกัน
โดยทั่วไปว่า การผลิตปูนซีเมนต์เป็นสาเหตุของการเกิดกาซคาร์บอนได
ออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นกาซเรือนกระจก เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์จึงเติมวัตถุดิบอื่นเพื่อลดการใช้ปูนเม็ด เช่น เถ้าลอย อย่างไร
ก็ตามการผสมวัตถุดบิ อืน่ เมือ่ น�าไปเผามีผลท�าให้ปนู ซีเมนต์ทไี่ ด้มโี ครงสร้าง
ผลึกที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อสมบัติการน�าไปใช้งาน เช่น ความแข็งแรง
ลดลง การแข็งตัวของปูนช้าลง ผู้ผลิตจึงต้องใช้เทคนิค XRD วิเคราะห์
องค์ประกอบของปูนเพื่อรักษาโครงสร้างผลึกให้สม�่าเสมอ

ภาพที่ 3 XRD pattern ของผงสีขาว ซึ่งมีองค์ประกอบคือ
ซิงค์ออกไซด์และแคลเซียมคาร์บอเนต
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การเตรียมตัวอย่างส�าหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน
สารตัวอย่างส�าหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของแข็งที่เป็นผงขนาดเล็กกว่า 45 ไมครอน
(325 เมช) ปริมาณผงตัวอย่างที่เหมาะสมประมาณ 1-2 กรัม (หากตัวอย่างมีน้อย สามารถอัดบนแผ่นวางตัวอย่างแบบ zero background ได้)
และอัดด้วยแรงกระท�าสม�า่ เสมอเท่ากันทุกทิศทาง บริเวณผิวหน้าของตัวอย่างต้องเรียบสม�า่ เสมอ ตัวอย่างทีด่ ตี อ้ งมีการจัดเรียงตัวของผลึกอย่างอิสระ
(random orientation) หากตัวอย่างเป็นก้อน ต้องตัดและขัดหน้าตัวอย่างให้เรียบ ขนาดก้อนตัวอย่างประมาณ 10 x 10 เซนติเมตร การเตรียมตัวอย่าง
ที่ดีมีผลมากต่อผลการวิเคราะห์ เช่น หากบดตัวอย่างละเอียดเกินไปจะท�าลายโครงสร้างผลึกหรือหากใช้แรงอัดตัวอย่างมากเกินไปจะท�าให้เกิด
Preferred Orientation ขึ้นได้

สรุป

การวิเคราะห์ด้วย XRD มีประโยชน์มากทั้งในการวิเคราะห์องค์ประกอบและการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ นอกจาก
ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแล้ว XRD ยังสามารถใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณ นั่นคือ ใช้ในการวัดขนาดอนุภาคของวัสดุที่มีขนาดเล็กระดับ
นาโนเมตรได้อีกด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมให้บริการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณด้วย
เครื่อง XRD ของตัวอย่างดิน หิน แร่ ปูนซีเมนต์ เซรามิก และวัสดุเหลือทิ้ง อาทิ เถ้าลอย เถ้าชานอ้อย เถ้ากะลาปาล์ม เถ้าแกลบ ตะกรันของโลหะ
ตะกอนน�้าทิ้ง และบริการให้ค�าปรึกษางานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเซรามิก ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส�านักเทคโนโลยีชุมชน ในวันและ
เวลาราชการ
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สรรสาระ
นันทนา พิเคราะห์ *

การรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม

สูตลาดโลก

ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีความส�าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจไทย และมีแนวโน้มที่มีความส�าคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ปัญหา
ส�าคัญหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือปัญหาอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
ท�าให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการส่งสินค้า
ทดสอบซ�้าในประเทศคู่ค้า เพื่อลดปัญหาดังกล่าวภาคอุตสาหกรรมจึงน�า
ระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้การรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการนั้นนับเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การทดสอบเพื่อช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบถือเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของผลิตภัณฑ์ทั้งใน และต่างประเทศได้ ท�าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์กอ่ นการส่งออกสูต่ ลาดการค้า ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบจึงต้องมี
ความสามารถตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสามารถในการทดสอบบนพื้นฐานของวิธีด�าเนินการที่เป็นที่
ยอมรับของนานาชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เล็งเห็นความส�าคัญที่
ห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ า� หน้าทีท่ ดสอบหรือให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
จ�าเป็นต้องจัดท�าระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล เพือ่ ให้ผลการทดสอบ
เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกได้ และขจัดปัญหาการตรวจสอบซ�้าซ้อน
ซึ่งเป็นการลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่งด้วย
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นข้อก�าหนดทั่วไปว่าด้วย
ความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบ ครอบคลุมทุกด้าน
ของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึง
ความช�านาญในการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล
* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้มาตรฐานนี้ยังครอบคลุมระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
การควบคุมเอกสาร การปฏิบตั กิ ารแก้ไขและป้องกัน สถานที่ และภาวะ
แวดล้อม เครือ่ งมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบ
กลับได้ การสุ่มตัวอย่างและอื่น ๆ อีกด้วย

บันไดก้าวไปสู่การได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการจ�าเป็นจะต้องปฏิบัติดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการโดยการให้
ความรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท�าเอกสารในระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ โดยมีหลักสูตรที่ส�าคัญ
ได้แก่
- การจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการและ
ข้อก�าหนด ISO/IEC 17025
- การจัดท�าเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ตาม ISO/IEC 17025
- การปฏิบัติการจัดท�าเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025
- การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ
- การปฏิบัติการจัดท�าการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของวิธีทดสอบ
- การควบคุมคุณภาพภายในส�าหรับห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
- การประมาณค่ า ความไม่ แ น่ น อนของการวั ด ส� า หรั บ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
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2. จัดท�าเอกสารระบบคุณภาพหลังจากได้รับการอบรม
อันได้แก่ คูม่ อื คุณภาพ ขัน้ ตอนการด�าเนินงาน และวิธปี ฏิบตั งิ าน เป็นต้น
3. ศึกษาและจัดท�าข้อมูลทางวิชาการที่ส�าคัญ อันได้แก่
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ การประมาณค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัด และการควบคุมคุณภาพภายใน เป็นต้น
4. น�าเอกสารที่ได้จัดท�าขึ้นไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน
5. เตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO/
IEC 17025 ได้แก่ ตรวจติดตามคุณภาพภายใน และทบทวนระบบ
คุณภาพ
6. ยื่นขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
7. ได้รับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body) ที่ได้รับ
การยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements, MRAs)
ในระดับภูมิภาคกับองค์กร Asia Paciﬁc Laboratory Accreditation
Cooperation, APLAC และในระดับสากลกับองค์กร International
Accreditation Cooperation, ILAC
8. ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC
17025 ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามขอบข่ายที่ห้องปฏิบัติการนั้น ๆ มีความ
สามารถ และเมือ่ ได้รบั การรับรองแล้ว ทางหน่วยรับรองจะมีการเผยแพร่
ชือ่ ทางเว็บไซด์เพือ่ ให้ทราบกันในระดับสากลว่าห้องปฏิบตั กิ ารดังกล่าวนัน้ ๆ
มีความสามารถและมีผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ

ประโยชน์ส�าหรับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ

- ได้รับการยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการใน
ระดับประเทศและระดับสากล ความเชื่อถือได้ในความแม่นของผลการ
ทดสอบ
- สร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
- อ� า นวยประโยชน์ แ ละความสะดวกทางการค้ า ระดั บ
ประเทศและระดับระหว่างประเทศ
- ลดการกีดกันทางการค้า และลดต้นทุนโดยการลดหรือ
ตัดค่าใช้จ่ายในการส่งไปทดสอบซ�้าที่ประเทศคู่ค้า
- ลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers
to trade, TBT)
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบโดยการรับรอง
ระบบงานให้ประสบความส�าเร็จนัน้ จะต้องใช้ความร่วมแรงร่วมใจทัง้ ของ
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารทุกระดับชัน้ ซึง่ อาจต้องใช้เวลาการ
ทุ่มเทไม่ต�่ากว่า 1 ป แต่เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการได้รับ
การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการแล้วนับว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนมาก
ดังนัน้ เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถขยายการตลาด
ได้ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ การได้รบั การรับรองระบบงานจึงถือว่า
เป็นหัวใจส�าคัญในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ สามารถช่วยส่งเสริม
และรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้มคี วามต่อเนือ่ งได้
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SMEs

ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มมี ผ ลกระทบต่ อ
สุขภาพชีวิต เศรษฐกิจ และทรัพยากรของประเทศ
โดยแหล่ ง ที่ ม าของปั ญ หามาจากภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม ภาคครัวเรือน คมนาคมและขนส่ง ภาคพลังงาน
การแก้ไขปัญหาต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ตระหนักในความส�าคัญการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม
ของประเทศ โดยมีหน่วยงานทีใ่ ห้บริการทดสอบคุณภาพน�า้ เสีย น�า้ ทิง้
อากาศ กากอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้วยวิธี
ทดสอบทีเ่ ป็นมาตรฐาน โดยให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดีเป็นระบบ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ด�าเนินการลดมลพิษที่แหล่งก�าเนิด ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสามารถด�าเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงงาน
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้าและสังคม สร้างสิ่งแดล้อม
ที่ดี และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมให้บริการทดสอบทดสอบคุณภาพ
น�้าเสีย น�้าทิ้ง อากาศ กากอุตสาหกรรม และ สภาพแวดล้อมในการ
ท�างานแก่ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม SMEs ภาคการศึกษา
และประชาชน ดังนี้
1.บริ ก ารวิ เ คราะห์ ท ดสอบคุ ณ ภาพดิ น กั บ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้แก่ ทดสอบปริมาณสารปนเปื้อนจ�าพวกสารโลหะหนัก
*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

กาวไกล

ปนเปือ้ นในดินรวมถึงสารปนเปือ้ นในกากอุตสาหกรรม
เพือ่ การบริหารจัดการของเสียอันตราย ทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในอนาคต
2. บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน�้าเสีย น�้าทิ้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ
3. บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน�้าทางจุลชีววิทยา
ในน�้าผิวดิน และแหล่งน�้าธรรมชาติ
4. บริการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมถึงสภาพแวดล้อมในการท�างาน คุณภาพอากาศภายใน
อาคารและคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของกรมวิทยาศาสตร์
บริการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2548 จากส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในผลิตภัณฑ์ น�้า/น�้าเสีย จ�านวน
9 รายการ ได้แก่ pH Suspended Solid (SS) Total dissolved
solids (TDS) BOD COD Oil & Grease TKN Cadmium และ
Copper ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ส�าคัญในการบ่งชี้ความเน่าเสียของน�้า
รวมถึงน�าไปปรับปรุง แก้ไข เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
และเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนั้นห้องปฏิบัติการฯ ยังได้
มีการยืน่ ขยายขอบข่ายการรับรองจ�านวน 3 รายการ ได้แก่ CN- Cr6+
Hg ในน�้า/น�้าเสีย และจะได้ยื่นขยายขอบข่ายให้ได้รับการรับรอง
ในรายการอื่น ๆ ต่อไป
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นอกจากนั้นกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมยังได้พัฒนาหลักสูตร
อบรมการทดสอบน�้าเสีย น�้าทิ้ง แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในรายการ pH Suspended Solid (SS)
Total dissolved solids (TDS) BOD COD Oil & Grease และ
TKN ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแวดวง
สิ่งแวดล้อมของประเทศ

ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ การให้บริการ
ทดสอบด้วยระบบคุณภาพเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการที่
น�าข้อมูลด้านการทดสอบไปใช้ปรับปรุงระบบบ�าบัด การควบคุม
มลพิษที่ปล่อยสู่สงิ่ แวดล้อม การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม และการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน จะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจ�าเป็นต่อวิถีการด�ารงชีวิตของ
มนุษย์และมีล�าดับความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจะเอื้ออ�านวยในด้านการด�ารงชีวิตความเป็นอยู่ที่
สะดวกสบาย อย่างไรก็ตามการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมและความสมดุ ล ต่ อ ธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม เป็นส�าคัญด้วย เป็นการมองกว้างไกลไปข้างหน้า ทีต่ ระหนักถึง
การเรียนรู้ที่จะด�ารงชีวิตอยู่คู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การท�างานด้านสิง่ แวดล้อมให้สมั ฤทธิผ์ ลนัน้ จ�าเป็นอย่างยิง่
ทีจ่ ะต้องสร้างความเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าวให้กบั ประชาชนทัว่ ไป ทีผ่ า่ นมา
ทางหน่วยงานจึงได้พยายามน�าความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อ
สังคมและคุณภาพชีวติ ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิน่ เช่นงานวิจยั คุณภาพ
น�้ า ในแม่ น�้ า น้ อ ยและแม่ น�้ า เจ้ า พระยาในพื้ น ที จั ง หวั ด อ่ า งทอง
และงานวิจัยคุณภาพน�้าแม่น�้าบางปะกงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดชลบุรี งานวิจัยคุณภาพแม่น�้าจัน จังหวัดเชียงราย และ
ติดต่อ โครงการฟิสกิ ส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
งานวิจัยการลดสารปนเปือ้ น (โลหะหนัก) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตากโดยใช้ โทรศัพท์ 0 2201 7148
พืชเศรษฐกิจเป็นเครือ่ งมือในการบ�าบัด งานถ่ายทอดเทคโนโลยีบา� บัดสี
จากสิ่ ง ทอและกระจู ด แก่ ผู ้ ผ ลิ ต รายย่ อ ยและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนใน

ภาพที่ 1-2 การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการของเสียจากผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจชุมชน จ.พัทลุง
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SMEs
สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา*

ปัจจุบันพลาสติกได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในชีวิตประจ�าวันต่อคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งพลาสติกถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใช้แทนที่วัสดุธรรมชาติ
เช่น ไม้ ยางธรรมชาติ เส้นใย เป็นต้น หน่วยงานเอกชนได้ผลิตทั้งเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ถังน�้า ถังขยะ ท่อน�้าดื่ม โฟม สายไฟ เป็นต้น
ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ถูกน�ามาใช้ทั้งภายในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศและมีแนวโน้มการน�ามาใช้สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่น�ามาใช้และ
ส่งออกยังต่างประเทศควรมีคณ
ุ ภาพทีด่ ี เพือ่ เป็นการเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ต่อผูบ้ ริโภคและเพิม่ รายได้ตอ่ การส่งออก การทดสอบเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์
พลาสติกเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการใช้งาน
พลาสติกหรือในวงการวิทยาศาสตร์เรียกว่า พอลิเมอร์ เป็นวัสดุที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากน�้ามันดิบและกาซธรรมชาติโดยใช้กระบวนการ
กลั่นจนได้เป็นพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ จากนั้นจึงได้น�าพอลิเมอร์แต่ละชนิดมาขึ้นรูปจนได้ผลิตภัณฑ์พลาสติก รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี และแนวโน้มของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์เกิดการขยายตัวขึ้น ท�าให้เกิดโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกและโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ
ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของการทดสอบเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค การใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท�าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้
กับผลิตภัณฑ์ที่ถูกน�ามาใช้ภายในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศ
ห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติกของกรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถทดสอบเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกตามมาตรฐานไทย
และมาตรฐานต่างประเทศ เช่น ASTM BS DIN ISO JIS เป็นต้น รายการที่สามารถทดสอบได้เป็นการทดสอบทั้งทางเชิงกล ทางความร้อน
ทางเคมี ทางกายภาพ และการหาโครงสร้างพอลิเมอร์ เช่น ความต้านแรงดึง การยืดตัวสูงสุดและการยืดตัว ณ จุดขาด ความทนแรงกระแทก
ความทนแรงดัดโค้ง การหาชนิดของพอลิเมอร์ การหาอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว การหาความหนาแน่น ความหนืด ความแข็ง การหาโลหะ
หนักในพลาสติก ความทนทานต่อสารเคมี ตัวอย่างพลาสติกที่ท�าการทดสอบ เช่น เม็ดพลาสติก ท่อน�้าดื่ม ถุงไปรษณีย์ ถุงพลาสติก โฟม ถังขยะ
กล่องพลาสติก กล่องใส่อาหาร ฟิล์มห่อหุ้มอาหาร หลอดพลาสติก มุ้งตาข่ายไนล่อน สายน�้าเกลือ ภาชนะเมลามีน วัสดุอุดรอยต่อถนน เป็นต้น
อีกทั้งรายการทดสอบด้านพลาสติกยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อีกด้วย

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
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ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างพลาสติกและรายการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ตัวอย่าง
เทอร์โมพลาสติก

ท่อพีวีซีแข็งส�าหรับใช้เป็นท่อน�้าดื่ม

ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร

รายการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
การหาความหนาแน่นและความถ่วงจ�าเพาะโดยวิธีแทนที่
การหาความหนาแน่นโดยวิธี Gradient density
การทดสอบความแข็ง (shore D)
การทดสอบสมบัติเกี่ยวกับแรงดึง ความยืดตัว ความต้านแรงฉีกขาดและความต้านการดัดโค้ง
การทดสอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความหนาและความเบี้ยว
ความทนกรดซัลฟิวริก
การทดสอบหาปริมาณตะกั่ว แคดเมียมและดีบุก
การดูดซึมน�้าที่อุณหภูมิห้องและน�้าเดือด
ความทนความร้อนและความทนน�้าเดือด
ความหนา
ความต้านแรงดึงและความยืด

ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องทดสอบเพื่อตรวจสอบโครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของพอลิเมอร์ชนิดนั้น
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือสารละลาย การทดสอบที่ถูกต้องสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของ
พอลิเมอร์ ท�าให้ได้พอลิเมอร์ที่มีสมบัติดี การเลือกใช้พอลิเมอร์ที่เหมาะสมท�าให้ได้กระบวนการผลิตที่ดีและไม่สิ้นเปลืองต่อการลงทุน การทดสอบ
คุณสมบัตขิ องพอลิเมอร์ทนี่ า� มาใช้งานจึงเป็นสิง่ ส�าคัญเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพในการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเมือ่ ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการแล้ว
ควรตรวจสอบอีกครั้งเป็นสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของผลิตกัณฑ์
จะเห็นได้วา่ พลาสติกมีสว่ นเกีย่ วข้องในชีวติ ประจ�าวันของทุกคนเพิม่ มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็น ภาชนะ ยวดยานพาหนะ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งนุง่ ห่ม
เป็นต้น โดยเฉพาะในปัจจุบนั คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส�าคัญทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ การเลือกชนิดพอลิเมอร์ทเี่ หมาะสมจึงเป็นสิง่ ส�าคัญ
เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทดี่ แี ละไม่สนิ้ เปลืองต่อการลงทุน และการเลือกพอลิเมอร์ทเี่ หมาะสมต้องทราบถึงสมบัตขิ องพอลิเมอร์ชนิดนัน้ ด้วย จึงต้องมีการทดสอบ
สมบัติของพอลิเมอร์ขึ้น ในการทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถทดสอบได้ทั้งทางกายภาพ ทางเชิงกล ทางเคมี ทางความร้อน การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกจึงมีความส�าคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตอ่ ผูบ้ ริโภค ซึง่ เมือ่ ทราบถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม โทร. 0 2201 7163
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สรรสาระ
รรสาระ
รรสา

การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โดย e-learning

ลัดดาวัลย์ เยียดยัด*

e-learning (Electronic Learning) คือ รูปแบบหนึ่ง
ของการเรียนรู้ โดยอาศัยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
เนื้อหา เช่น ซีดีรอม (CD-ROM) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) สัญญาณโทรทัศน์
ด้วยสายเคเบิล (Cable television) สัญญาณดาวเทียม (Satellite)
ซึง่ รูปแบบการเรียนรูด้ งั กล่าวเกิดขึน้ เพือ่ ตอบสนองการเรียนในลักษณะ
ทางไกล (Distance Learning) ที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่จา� เป็นต้องอยู่
ในทีเ่ ดียวกัน ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ช่วยลดข้อจ�ากัดด้านเวลา
และสถานที่ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา
ปัจจุบนั หน่วยงานทีใ่ ห้บริการด้านการศึกษาหรือหน่วยฝก
อบรมได้น�า e-learning มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับการเรียนกาสอน
หรือการฝกอบรมกันอย่างแพร่หลาย แม้แต่ดา้ นวิทยาศาสตร์ปฏิบตั กิ าร
ก็สามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ e-learning ได้ มีการน�าเสนอใน
รูปแบบต่างๆ ทีผ่ เู้ รียนจะได้รบั ความรูเ้ หมือนกับได้เรียนหรือฝกอบรม
ในห้องเรียนจริง

ความส�าคัญของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ า� คัญ
ของการพัฒนาประเทศ ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีความมั่นคงทาง

ด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่ มักเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยแม้จะอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แต่การพัฒนาประเทศทีผ่ า่ นมายังด�าเนินไป
ไม่เต็มที่ สถาบันการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ทีส่ า� คัญของโลก ทัง้ สถาบันการจัดการนานาชาติ (InternationalInstitute
for Management Development : IMD) และการประชุมเวที
เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) มีข้อสรุป
ตรงกันว่า ประเทศไทยยังมีความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร มีภารกิจหลักในการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบและวิจัย ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จึงได้เปิด
ให้บริการฝกอบรมในรูปแบบ e-learning นอกเหนือจากการฝกอบรม
ปกติ และมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานสากล

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-courseware)

หลักสูตรฝกอบรมในรูปแบบ e-learning หรือบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ทีพ่ ฒั นาขึน้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน SCORM (Shareable

*นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
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Content Object Reference Model) ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานของ e-learning ทีถ่ กู ยอมรับมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสาขาวิชา ส�าหรับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนน้ั สามารถพัฒนาบทเรียนทีผ่ เู้ รียนไม่รสู้ กึ แตกต่างจากการเรียน
ในห้องเรียน สร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียนได้มากขึน้ ท�าให้การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนมีประสิทธิภาพ เช่น บทเรียนส�าหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ าร
วิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมคือการทดลองใช้เครือ่ งมือต่าง ๆ ปัจจุบนั บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกแบบและพัฒนาขึน้ มา
ให้มีห้องปฏิบัติการเสมือน (Visual Lab) ซึ่งผู้เรียนจะได้ทา� การทดลองใช้เครือ่ งมือต่าง ๆ เหมือนได้ฝก ปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ ารจริง ซึง่ จะเป็น
ส่วนทีจ่ ะกระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดความอยากรูอ้ ยากเรียน และลดความน่าเบื่อของการเรียน เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ง่ายขึ้น และสามารถน�า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ภาพที่ 1 ห้องปฏิบัติการเสมือน หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องชั่ง

การให้บริการฝกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหลักสูตรฝกอบรมใน
รูปแบบe-learning ส�าหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบ แบ่งออกเป็น
5 ด้าน ได้แก่
✤

การใช้ Gas Chromatography ในงานวิเคราะห์ทดสอบ
Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS)
เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์ส�าหรับห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร

ด้านการสอบเทียบเครื่องมือ

o การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์
o การสอบเทียบเครื่องชั่ง
o การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

✤

ด้านเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐาน

o เทคนิคการเตรียมสารละลาย
o เทคนิคพื้นฐานส�าหรับนักจุลชีววิทยา

ด้านการควบคุมคุณภาพ

o หลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
o การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการ
ชั่งน�้าหนัก
o การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการ
ไทเทรต
o การค�านวณค่าสถิติส�าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 1
o การค�านวณค่าสถิติส�าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 2
o สถิติส�าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย
o การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
o การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ
o การควบคุมคุณภาพส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน�้าด้าน
จุลชีววิทยา

ด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
o
o
o
o

✤

✤

✤

ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
o ข้อก�าหนด ISO/IEC 17025
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กรมวิทยาศาสตร์บริการมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และในป
2558 มีการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นภาษาอังกฤษ เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน รวมทัง้
การพัฒนาสือ่ การเรียนรูแ้ บบ e-learning ทีร่ องรับการเรียนผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือที่เรียกว่า
m-learning (Mobile Learning) ผู้เข้ารับการฝกอบรมที่ผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมินผลที่ก�าหนด จะได้รับประกาศนียบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-certiﬁcate) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ
คือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งในการด�าเนินงานต่าง ๆ นั้น การลดเวลา
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และค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องค�านึงถึง ดังนั้นการฝกอบรม
ในรูปแบบ e-learning สามารถตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าวได้
ซึง่ ปัจจุบนั นีม้ ผี ใู้ ห้บริการ e-learning จ�านวนไม่นอ้ ยทีเ่ ปิดให้บริการ
ฝกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงเป็นทางเลือกในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากของประเทศทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ภาคการผลิตในการน�าความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้
ประเทศมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและเกิดความยั่งยืนได้
ต่อไป รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อโลกยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
หรือยุคสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝกอบรมได้ที่
http://www.e-learning.dss.go.th

เอกสารอ้างอิง

e-Learning คืออะไร [ออนไลน์]. Progress Information, c2001. [อ้างถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557]. เข้าถึงจาก: http://
www.thaiedunet.com/ten_content/what_elearn.html
พรชัย อินทร์ฉาย. อาชีพนักวิทยาศาสตร์ส�าคัญไฉน [ออนไลน์]. วิชาการดอทคอม, 2557. [อ้างถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557].
เข้าถึงจาก : http://www.vcharkarn.com/varticle/154
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. สรุปความ จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 [ออนไลน์]. Information Specialist Blog, Ruchareka’s
Diary : 11 Dec. 2011. [อ้างถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557]. เข้าถึงจาก : http://ruchareka.wordpress.com/2011/12/16/
สรุปความ-จากแผนพัฒนาฯ-ฉบ/
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อาบน้ําแรแช

ONSEN

SCIENCE
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พรทิพย์ เส็นสด *

หากมีการตั้งค�าถามให้ทายชื่อประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยมีค�าใบ้ว่า “ประเทศในทวีปเอเชีย มีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศ
คือ ภูเขาไฟฟูจิ รถไฟชินคันเซ็น (Shinkansen) ชุดยูกาตะ หรือดอกซากุระ ทุกท่านคงจะทายชื่อประเทศนั้นถูกได้ไม่ยาก.....ถูกแล้ว
“ประเทศญี่ปุน” !!!!!
Science สไตล์สนุก ฉบับนี้..ขอพาทุกท่านลัดฟาสู่ประเทศญี่ปุน สัมผัสบรรยากาศการ “อาบน�้าแร่แช่ Onsen” กิจกรรมหนึ่ง
ที่ขาดไม่ได้ส�าหรับผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุน
Onsen (ออนเซน) แปลเป็นภาษาไทยว่า บ่อน�้าพุร้อน ที่
ประเทศญีป่ นุ มีภเู ขาไฟจ�านวนมากทีย่ งั คงคุกรุน่ อยู่ รวมถึงภูเขาไฟฟูจดิ ว้ ย
การคุกรุ่นของภูเขาไฟนั้น ท�าให้น�้าใต้พื้นดินมีความร้อน และเกิดแรงดัน
ขึน้ สูด่ า้ นบนกลายเป็นบ่อน�า้ พุรอ้ นมากมายทัว่ ประเทศ ชาวญีป่ นุ จึงชืน่ ชอบ
การอาบน�้าพุร้อนมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนกลายเป็นวิถีชีวิตเรื่อยมา
ส�าหรับกฎหมายว่าด้วยเรื่องสถานพักผ่อนน�้าพุร้อนบัญญัติขึ้นในปโชวะ
ที่ 23 ระบุว่า อุณหภูมิของน�้าจะต้องสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส น�้าพุร้อน
จะต้องมีแร่ธาตุมากกว่า 1 ชนิดผสมอยู่และมีปริมาณแร่ธาตุต่อ 1
กิโลกรัมของแร่ธาตุทั้งหมดตามที่ก�าหนด ยกตัวอย่าง ก�ามะถันต้องมี
มากกว่า 1 มิลลิกรัม โซเดียมไบคาร์บอเนตมากกว่า 340 มิลลิกรัม เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั มีแร่ธาตุอนื่ ๆ เช่น แคลเซียม ฟลูออไรด์ โพแทสเซียม ฯลฯ
ซึ่งแร่ธาตุที่มีอยู่มากในน�้าพุร้อน คือ แร่ธาตุก�ามะถัน

แบบนี้เป็นที่นิยมมาก เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสการอาบน�้าแร่
แช่ Onsen แบบญี่ปุนขนานแท้
ถ้าท่านเลือกได้ ท่านจะเลือก Onsen แบบใด?? ไม่ตอ้ งตอบ
เสียงดัง เก็บค�าตอบไว้ในใจค่ะ และเนื่องจาก Onsen ในแบบที่ 2 เป็น
แบบที่ได้รับความนิยมมาก จึงมีขั้นตอน

รู้ไว้ใช่ว่า...หากท่านมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานหรือ
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุน มีเวลาไปอาบน�้าแร่แช่ Onsen ขอบอกให้ท่าน
ทราบว่า ส่วนใหญ่แล้ว Onsen ของญี่ปุนมี 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1
Onsen แบบที่สามารถใส่ชุดว่ายน�้าลงไปได้ เหมาะส�าหรับคนขี้อาย
และแบบที่ 2 Onsen แบบวัฒนธรรมญี่ปุน ต้องเปลือยกายล่อนจ้อน
* นักวิชาการเผยแพร่ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มารยาทในการแช่ Onsen มาบอกกล่าวให้ทราบเบื้องต้น ดังนี้
1. ท่านจะได้ผ้ามา 3 อย่าง คือ ยูกาตะชุดล�าลองแบบญี่ปุน
ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ และผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก เมื่อเข้าไปใช้บริการอาบน�้าแร่
Onsen ท่านต้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้าเป็นชุดยูกาตะก่อน เมือ่ ถึงบริเวณ Onsen
จะมีห้องตู้ล็อกเกอร์ หรือช่องส�าหรับเก็บเสื้อผ้า หรืออาจเป็นตะกร้าให้
(แล้วแต่สถานที่) ถอดชุดยูกาตะออก เก็บเสื้อผ้า สิ่งของ และผ้าเช็ดตัว
ผืนใหญ่ไว้ในล็อกเกอร์ เดินเข้าบริเวณด้านใน Onsen พร้อมกับผ้าเช็ดตัว
ผืนเล็ก
2. เมื่อเข้าไปถึงด้านในส่วนของ Onsen จะมีที่อาบน�้า ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะมีเก้าอี้ตัวเล็ก เตี้ย ๆ (บ้านเราเรียกเก้าอี้อีแอบ) ให้นั่งยอง
เพื่ออาบน�้าสระผมให้สะอาด โดยใช้ผ้าผืนเล็กที่ติดตัวมาถูกตัวขัดขี้ไคล
ให้หมด มีสบู่ แชมพู หรือยาสีฟัน บริการเรียบร้อย
3. จากนั้น ก็สามารถเดินลงบ่อน�้าพุร้อน โดยค่อยๆ ย่อตัว
ลงไปทีละนิดจากระดับข้อเท้าก่อน แล้วไล่ขนึ้ มาทีห่ วั เข่าจนมาถึงหน้าอก
ไม่ควรรีบลงทีเดียว ควรให้ร่างกายได้ปรับตัวก่อน
4. สามารถน�าผ้าเช็ดตัวผืนเล็กชุบน�า้ แล้วน�ามาวางไว้ทศี่ รี ษะ
หรือหน้าผาก ห้ามบิดน�้าทิ้งลงไปในบ่อเด็ดขาด

ไม่เพียงแต่จะประกอบด้วยสารละลายแร่ธาตุต่างๆ เท่านั้น น�้าพุร้อน
ยังมีแรงดันช่วยกระตุ้นสภาพของร่างกาย หากท่านปล่อยให้น�้าพุร้อน
พยุงตัวท่านลอยขึน้ เหนือน�า้ จะท�าให้รา่ งกายปลอดโปร่ง และเชือ่ ว่าจะช่วย
กระตุ้นให้สภาวะแวดล้อมภายในมดลูกและช่องท้องดีขึ้น นอกจากนี้
การอาบน�้าพุร้อนจะช่วยท�าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เนื่องจากแร่ธาตุใน
น�า้ พุรอ้ นจะไหลถ่ายเทตามรูขมุ ขนเข้าไปในร่างกาย ช่วยในเรือ่ งการไหลเวียน
โลหิต เกิดความสมดุลในระบบประสาท ลดความเครียด ร่างกาย
กระปรี้กระเปร่า บรรเทาอาการปวดเมื่อยจากโรคข้อ โรคกระดูกต่าง ๆ
ได้อีกด้วย
หากท่านได้อ่านมาจนถึงตรงนี้ ท่านคงจะมีข้อมูลเพียงพอ
ส�าหรับการ “อาบน�้าแร่แช่ Onsen” ไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจได้มีโอกาส
น�าไปใช้ในระยะเวลาอันใกล้หรือไกลสุดแต่ความประสงค์ของท่าน
Science สไตล์สนุก ขอเป็นเพียงผูถ้ า่ ยทอดเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ จากการ
“อาบน�้าแร่แช่ Onsen” โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับธุรกิจนี้
หวังให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และเกิดความสุขจากการอ่าน น�าเสนอ
ทางเลือกให้ทา่ นได้เลือกความสุขตามแต่หวั ใจของท่านต้องการ

เอกสารอ้างอิง

การแช่ Onsen โดยทัว่ ไปหากน�า้ แร่มรี ะดับความร้อนต�า่ กว่า
40 องศาเซลเซียส ควรแช่ประมาณ 30 นาที แต่หากอุณหภูมิสูงมากกว่า
40 องศาเซลเซียส ควรแช่เพียง 10 - 15 นาที เท่านั้น เมื่อแช่แล้วจะ
ขึ้นมาอาบน�้าถูเนื้อถูตัวให้สะอาดหรือพักให้คลายความร้อน แล้วลงไป
แช่ใหม่อีกครั้งก็ได้
5. เมื่อแช่ตัวเสร็จไม่ต้องล้างตัวอีกครั้ง ร่างกายจะได้รับ
ประโยชน์จากน�้าแร่อย่างเต็มที่ เช็ดร่างกายให้แห้งก่อนเข้าห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้า ข้อสังเกต ไม่ควรเข้า Onsen ก่อนหรือหลังรับประทานอาหาร
และขณะเมา
ได้ทราบขั้นตอนและมารยาทการลงแช่ Onsen กันแล้ว ทีนี้
มาลองฟังประโยชน์จากการแช่ Onsen (น�้าพุร้อน) กันบ้าง น�้าพุร้อน
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สวรรค์ในอ่างน�้าพุร้อน (Onsen). [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 5
พฤศจิกายน 2557]. เข้าถึงจาก : http://www.ilovetogo.com/
Article/76/346/สวรรค์ในอ่างน�้าพุร้อน-(-Onsen-)
ออนเซน ( Onsen). [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557].
เข้าถึงจาก : http://www.meetawee.com/home/
introduce-japan/1759-onsen-japan.html
ประเภทและประโยชน์จากการอาบน�้าพุร้อน. [ออนไลน์]. [อ้างถึง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557]. เข้าถึงจาก : http://www.
dmr.go.th/main.php?ﬁlename=type
อาบน�า้ แร่ แช่ออนเซน เล็ก ใหญ่ ก็อาบได้ทญ
ี่ ปี่ นุ . [ออนไลน์]. [อ้างถึง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557]. เข้าถึงจาก : http://www.
thaigotravel.com/travel.php?t_id=12
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Glossary :

ศัพทว�ทย
วันละนิด

สุวศรี เตชะภาส *

Laboratory proficiency testing :
การทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการประกันคุณภาพจากภายนอก (external quality
control) ของห้องปฏิบัติการ และสามารถบ่งชี้ถึงสมรรถนะของห้องปฏิบัติการเมื่อเทียบ
ภายในกลุ่มห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกัน

X-ray-diffraction (XRD) :

เอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน หรือ การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
เทคนิควิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตุต่างๆ
ในสารตัวอย่างเพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างหรือเฟสของผลึก โดยอาศัยหลักการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ซึ่งจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นอยู่
ระหว่าง 0.01 ถึง 10 นาโนเมตร จึงเป็นคลืน่ ทีม่ พี ลังงานมาก มีอา� นาจทะลุทะลวงสูง
เมื่อล�ารังสีตกกระทบวัตถุหรืออนุภาคจะเกิดการหักเหของล�ารังสีสะท้อนออกมา
ท�ามุมกับระนาบของอนุภาคเท่ากับมุมของล�ารังสีตกกระทบดังรูป

Coliform bacteria :
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

คือกลุ่มของแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างเป็นท่อน ไม่สร้าง
สปอร์ (non spore forming) มีทั้งพวกที่เจริญเติบโตได้ในสภาพที่
มีอากาศ (aerobic) และพวกที่เจริญเติบโตได้ในสภาพที่มีอากาศ
และไม่มีอากาศ (facultative anaerobic) สามารถย่อยสลาย
น�า้ ตาลแลกโตส (lactose) ให้เกิดกรดและแกสได้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 35-37
องศาเซลเซียส ภายใน 48 ชั่วโมง ไม่ทนร้อน ถูกท�าลายได้ง่ายด้วย
ความร้อนระดับพาสเจอร์ไรซ์ และไม่ผลิตเอนไซม์ออกซิเดส ค�าว่า
“coliform” มาจาก “colon” เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มนี้มักพบใน
ล� า ไส้ ข องสั ต ว์ เ ลื อ ดอุ ่ น แต่ ก็ มี โ คลิ ฟ อร์ ม อี ก หลายชนิ ด ที่ พ บใน
ดินแบคที เรี ย ในกลุ ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใช่ จุ ลิ น ทรี ย ์ ก ่ อ โรค
(non-pathogen) แต่ปริมาณของโคลิฟอร์มแบคทีเรียใช้เป็น
ดัชนีชี้สุขาภิบาลอาหาร (food sanitation) และน�้า การพบ
โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย ในอาหารและน�้ า ปริ ม าณมากบ่ ง ชี้ ถึ ง
ความไม่สะอาด ไม่ถูสุขลักษณะ อาจมีการปนเปื้อนของอุจจาระ
ของคน หรือสัตว์เลือดอุ่น

ที่มาภาพ
http://science.kmutt.ac.th/sic/index.
php/physics/16-x-ray-driffraction
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¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่µŒÍ¹ÃÑº
áÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´ÕÍ¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วศ. ร่วมต้อนรับและแสดง
ความยินดีกบั ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ในโอกาสทีเ่ ข้ารับต�าแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ทั้งนี้ อวศ. ได้กล่าวว่า วศ. เป็นหน่วยงานที่มีความส�าคัญ เป็นหน่วยงานที่
คิดค้นผลงานวิจยั อีกทัง้ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ คงได้ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เพื่อมาบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ ÇÒ§¾Ò¹¾ØÁ‹ à·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ
¾ÃÐºÔ´ÒáË‹§à·¤â¹âÅÂÕ¢Í§ä·Â à¹×่Í§ã¹
“ÇÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¢Í§ä·Â” »ÃÐ¨Ó»‚ 2557
นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อม
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี” เพือ่ น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีช่ ว่ ยแก้ไขปัญหาความทุกข์รอ้ นให้แก่พสกนิกรและสร้างคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2557

¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ ¨Ñ´ÍºÃÁ àÃ×Í่ §á¹Ç»¯ÔºµÑ Ô
´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ ¨Ñ´§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò àÃ×Í่ §
“¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼ÅÔµÀÑ³± OTOP »ÃÐàÀ·
¢Í§ãªŒ ¢Í§»ÃÐ´Ñº áÅÐ¢Í§·ÕÃ่ ÐÅÖ¡”

ว่าที่ ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
และผูป้ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารทัว่ ประเทศทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ได้รบั ความรู้
ความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการรวมถึงระบบการ
จัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี น�าความรู้ไปปรับปรุง
การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทัง้ ให้ผเู้ ข้าอบรม
ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ด้านความปลอดภัย และสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการของหน่วยงานได้ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจ�านวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2557

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก” วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และ
ของทีร่ ะลึก ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจสามารถน�าไปพัฒนากระบวนการผลิตเพือ่ พัฒนา
สินค้าให้เข้าสูก่ ระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่
ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้แทนส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก่น ผูแ้ ทนส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์เซรามิก และผู้แทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการถามตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เป็นอย่างดี ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชาออร์คิด อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557
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¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ ¨Ñ´¡ÒÃÍºÃÁ
ËÅÑ¡ÊÙµÃ “ÇÔ·ÂÒ¡ÃÁ×ÍÍÒªÕ¾”
ว่าที่ ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพ” วัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้าฝกอบรมได้รับความรู้ที่น�าไปสู่ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นวิทยากรที่ดี
ตระหนักถึงความส�าคัญของภารกิจการฝกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการสู่การพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศให้มขี ดี ความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ วิธกี ารถ่ายทอดความรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็นกลไกส�าคัญในการสื่อสารให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอด เกิดการเรียนรู้และสามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการถ่ายทอด
ความรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยอาจารย์ธนกร เอี่ยมลออ และทีมงาน จาก
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. เป็นวิทยากร ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
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¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ ¨Ñ´ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºµÑ ¡Ô ÒÃ
¡ÒÃ¨Ñ´·ÓàÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å
¢Í§ÇÔ¸·Õ ´ÊÍº·Ò§à¤ÁÕ
ว่าที่ ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าเอกสารการตรวจสอบความสมเหตุ
สมผลของวิธีทดสอบทางเคมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝกอบรมได้เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจัดท�าเอกสารการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
วิธีทดสอบทางเคมี แก่เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาคทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการถ่ายทอดความรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ณ ห้อง 312 ชั้น 3 อาคาร
สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2557

ÇÈ. à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºµÑ ¡Ô ÒÃ àÃ×Í่ §
“ÃÙŒ »‡Í§¡Ñ¹ à½‡ÒÃÐÇÑ§” ÊÔ¹¤ŒÒ·Õä่ Á‹»ÅÍ´ÀÑÂ¡Ñº Ê¤º.
ÇÈ. ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¾Ô¨ÒÃ³Òâ¤Ã§¡ÒÃ¨ŒÒ§·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ
OTOP
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
การประชุมพิจารณาโครงการจ้างที่ปรึกษา OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประจ�าปงบประมาณ 2558 เป้าหมายเร่งรัดผลักดันการน�าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการผลิตสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการ
ยกระดับสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอสมุด
วิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557

นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดประชุมกับ สคบ. ในการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “รู้ ปองกัน เฝาระวัง” สินค้าไม่ปลอดภัยกับ สคบ.
ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง เครื่องใช้ในครัวเรือน กล่าวถึง
อันตรายจากสารพิษที่มาจากของใช้ที่ใช้อยู่เป็นประจ�าที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็น
ความส�าคัญและถูกมองข้าม เนื่องจากอันตรายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใด
แต่จะค่อยๆ สะสมในร่างกายจนเกิดพิษเรื้อรัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน
สัมมนาจากภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63 ฉบับที่ 197 มกราคม 2558
Department of Science Service, Ministry of Science and Technology

D S S news :

55 DSS

ÀÒ¾¢‹ÒÇ¡Ô¨¡ÃÃÁ

¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹¾ÔºÙÅÇÔ·ÂÒÅÑÂ àÂÕ่ÂÁªÁÈÖ¡ÉÒ
´Ù§Ò¹ ³ ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ

¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ ãËŒ¡ÒÃµŒÍ¹ÃÑººØ¤ÅÒ¡Ã
´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹

นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นักเรียน
ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ส�านัก
เทคโนโลยีชมุ ชน ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร ส�านักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศฯ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงการฟิสิกส์ โครงการเคมี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ วัตถุประสงค์เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั ความรูป้ ระสบการณ์ตรงจาก
สภาพแวดล้อมจริง และ ฝกปฏิบตั เิ สริมทักษะ แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ ถือเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาข้อมูลให้ตรงกับเนื้อหาของรายวิชาที่เรียน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2557

ดร.มาณพ สิทธิเดช หัวหน้ากลุ่มสารอินทรีย์เคมีและเครื่องมือพิเศษ
โครงการเคมี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์จากประเทศ
ญี่ปุน เข้าศึกษาดูงาน วศ. โดยเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมี ของกลุ่มสารอินทรีย์
เคมีและเครื่องมือพิเศษ วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์
งานด้านห้องปฏิบัติการ ณ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2557

¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ ¨Ñ´»ÃÐªØÁËÒÃ×Í
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íà¡ÕÂ่ Ç¡ÑºÁÒµÃ°Ò¹ÊÁÃÃ¶¹Ð·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
Á¹ØÉÂ´ÒŒ ¹¹้ÓÁÑ¹áÅÐ¡Ò« ¡Ñº¼ÙáŒ ·¹¨Ò¡
Education Center Oil and Gas (Pusdiklat
Migas) ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับบุคลากรจาก
Education and Training Center on Oil and Gas (Pusdiklat Migas) สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เพื่อประชุมหารือความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะทรัพยากร
มนุษย์ด้านน�้ามันและกาซ ภายใต้หัวข้อ Cooperation for Human Resouces
Development Meeting (Training and Certiﬁcation of Persons Area)
Between Department of Science Service and Education and Training
Center on Oil and Gas (Pusdiklat Migas) Indonesia ณ ห้อง 310 ชั้น 3
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ÇÈ. ¨Ñ´Ê¹·¹Ò»ÃÐÊÒ ÇÈ.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักงานเลขานุการกรม จัดสนทนา
ประสา วศ. ครัง้ ที่ 182 เรือ่ ง การจัดซือ้ จ้างและการบริหาร โดย นายสามารถ แสงรินทร์
นิติกร กรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และ
สนทนาประสา วศ. ครัง้ ที่ 185 เรือ่ ง สือ่ สัมพันธ์ชาว วศ. กับ อวศ. โดย ดร.สุทธิเวช
ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาพูดคุยสือ่ สัมพันธ์กบั บุคลากรของ วศ.
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
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¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ ãËŒ¡ÒÃµŒÍ¹ÃÑººØ¤ÅÒ¡Ã
´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¨Ò¡ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊÇÕà´¹
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วศ. ให้การต้อนรับบุคลากรจากราชอาณาจักรสวีเดน
ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้าน “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการจัดการสารเคมี”
ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ Swedish Chemicals Agency (KEMI)
ณ ห้อง 325 ชั้น 3 อาคารศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2557

¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ ¨Ñ´Ê¹·¹Ò»ÃÐÊÒ ÇÈ.”
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักงานเลขานุการกรม จัดสนทนา
ประสา วศ. ครัง้ ที่ 184 เรือ่ ง “ระเบียบงานสารบรรณ” โดย นายโรจน์ วราพรมงคลกุล
นิตกิ รช�านาญการพิเศษ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร เมือ่ วันที่
4 ธันวาคม 2557 สนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 185 เรื่อง ความรู้..ผู้มีสิทธิ UNDO
แก่สมาชิก กบข. โดย เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2557 และสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 186 เรื่อง “ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝกอบรมและสัมมนาในประเทศ” โดย นางสาวผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการ
คลังช�านาญการ ส�านักกฎหมาย มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ ¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁ
àªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃËÅÑ¡ÊÙµÃ
“¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±à«ÃÒÁÔ¡ ¤ÃÑ้§·Õ่ 2”
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เซรามิก ครัง้ ที่ 2” ณ กลุม่ เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านหม้อ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 ซึง่ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ
การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการเซรามิกเพือ่ การรับรองมาตรฐาน ประจ�าป พ.ศ. 2558
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของกลุ ่ ม เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาบ้ า นหม้ อ
จังหวัดมหาสารคาม และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ เข้าสูก่ ระบวนการยืน่ ขอ มผช.
เพื่อให้สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อต่อไป

ÃÁÇ.Ç·. µÃÇ¨àÂÕ่ÂÁ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃºÃÔ¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÇÔà¤ÃÒÐË·´ÊÍºÃÐ´Ñº»ÃÐà·È
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะ เยี่ยมชม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะผูบ้ ริหาร ให้การต้อนรับ และได้ชมผลงานของ วศ.
เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้า Otop, ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
และเยีย่ มชมห้อง Lab Chromatography Room เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2557

