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People in Focus

บทความพิเศษ

Science สไตล์สนุก

รอบรู้ รอบโลก

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
• กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

• กลุ่มของใช้ ของประดับและของที่ระลึก

• กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย

• กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

• กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ

 ผลิตภัณฑ์ OTOP

เสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน 

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิก

เล่นฟองจากน้ำาสบู่

ปริศนาอักษรไขว้

Special Guest



กรมวิทยาศาสตร์บริการหนุนนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่พร้อมใช้ประโยชน์สู่การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ	์OTOP	ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีกลุ่มจงัหวดัภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เรือ่ง	“สรา้งคณุภาพสนิคา้ OTOP เพือ่รายได้ 
ที่ยั่งยืน”  
	 การจดังานสมัมนาเชงิปฏิบัตกิารครัง้นีม้เีป้าหมายใหเ้กิดการบูรณาการการยกระดบัผลติภัณฑ์	OTOP	กบัหน่วยงานตา่งๆ	ใน
กลุม่จงัหวดัในภมูภิาค	เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปญัหาสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรข์องจงัหวดัหรอืกลุม่จงัหวดั	ซึง่กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
มุ่งเน้นขับเคลื่อนโดยนำาผลงานวิจัยของกรมมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	 
OTOP	โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์	OTOP	ตรง
ตามความต้องการของผู้ประกอบการชุมชน	เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์	OTOP	ให้สามารถแข่งขันและ
สรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้	สง่ผลตอ่การพฒันาเศรษฐกจิและคณุภาพชวีติของประชาชนคนไทยใหม้ชีวีติทีด่ขีึน้และเปน็สงัคมทีส่งบสขุ 
เสรมิสรา้งรากฐานความมัน่คง	และมคีวามเขม้แขง็อยา่งยัง่ยนื	การจดัสมัมนาในครัง้นีย้งัไดจ้ดันทิรรศการเผยแพรข่อ้มลูตัวอย่าง
สินค้าที่ได้รับการพัฒนาจากการลงพื้นที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ตัวอย่างการทดสอบคุณภาพน้ำา	คุณภาพอาหาร	สินค้า	
การสาธติเทคนคิการทำาลกูปดัแกว้	และอืน่ๆ	ซึง่จะเปน็ประโยชนใ์หผู้ป้ระกอบการในจงัหวดัหรอืชมุชนไดร้บัรูแ้ละมคีวามเขา้ใจ
ในการพฒันากระบวนการผลติสนิคา้เพิม่ขึน้	สามารถนำาไปประยกุตใ์ชแ้ก้ไขปญัหาและพฒันาผลติภณัฑโ์ดยใชว้ทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการ	ส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาคสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2558   

 โครงการเสรมิสรา้งผลติภณัฑ ์OTOP ใหก้า้วไกลสูร่ะดบัสากลดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ในกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 
เฉยีงเหนอื นายณรงค ์พลละเอยีด รองผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธาน ีใหก้ารตอ้นรบั ณ โรงแรมเซน็ทารา โฮเตล็ แอนด ์คอนเวนชัน่ 
เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558

วารสารราย 4 เดือน มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน
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People in focus :
• เสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

 สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
 ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Special Guest :
• สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 5 กลุ่ม

บทความพิเศษ :
• การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิก

	 วรรณา	ต.แสงจันทร์,	สุจินต์	พราวพันธุ์

สรรสาระ :
• การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบ

 ความชำานาญในผลิตภัณฑ์ชุมชน

 สุประวีณ์	วงศ์สุโชโต

• น้ำาแร่ธรรมชาติ เทรนด์ใหม่สินค้าเครื่องสำาอาง OTOP

 สุบงกช	ทรัพย์แตง

• การพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาค เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP  

 ตาม ISO/IEC 17025: 2005

 บุษยา	รัตนสุภา

• กลยุทธ์การจัดการสารเคมีด้วยเคมีสีเขียว

 (Strategies for Chemicals Management by Green Chemistry)

 ณัฏฐกานต์	เกตุคุ้ม

• ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of Materials)

 กฤษฎา	สุทธิพันธ์

• การตรวจสอบคุณภาพน้ำาปลา

 นิภาพร	ชนะคช

• การย้อมฝ้ายทอมือด้วยสีธรรมชาติ 

 อารีรัตน์	โพธิ์สุวรรณ

• ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 ชุติมา	สุจริตกุล

• แนะนำาเว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 นภดล	แก้วบรรพต,	อัคริมา	บุญอยู่,	พรรษชล	รัตนปาณี

Science สไตล์สนุก 
• เล่นฟองจากน้ำาสบู่

• ปริศนาอักษรไขว้

 สายจิต	ดาวสุโข

รอบรู้ รอบโลก 
 ภูวดี	ตู้จินดา

ศัพท์วิทย์น่ารู้ 
	 นันทกานต์	สัตยวงศ์		

DSS News 

	 สินค้า	 OTOP	 เป็นสินค้าที่มีความสำาคัญที่ต้องได้รับการ

สง่เสรมิพฒันาใหม้คีณุภาพและได้มาตรฐานโดยใชอ้งคค์วามรู ้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

	 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับนี้จึงได้นำาเสนอ 

บทสัมภาษณ์ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน	 นางสาว

อุราวรรณ	 อุ่นแก้ว	 ในการนำาวิทยาศาสตร์ลงสู่ชุมชนของ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 รวมทั้งเรื่องการย้อมฝ้ายทอมือด้วย

สีธรรมชาติ	 น้ำาแร่ธรรมชาติ	 เทรนด์ใหม่สินค้าเครื่องสำาอาง 

OTOP	การพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏิบติัการภูมิภาคด้วยกิจกรรม

ทดสอบความชำานาญในผลิตภัณฑ์ชุมชน	แนะนำาเว็บไซต์ฐาน

ข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า	OTOP	เพื่อให้ท่าน

ผูอ้า่นและผู้สนใจทัว่ไปสามารถเขา้ถงึขอ้มลูความรู	้เทคโนโลยี		

นวัตกรรม	งานวิจัย	และเรื่องอื่นๆ	ได้จากภายในเล่มค่ะ			
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บรรณาธิการทักทาย

ศิริวรรณ	ศิลป์สกุลสุข

บรรณาธิการ

สารบัญ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

ที่ปรึกษา :	ดร.สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	ดร.ณัชนพงศ	์วชิรวงศ์บุรี	
ว่าที	่ร.ต.สรรค	์จิตรใคร่ครวญ

บรรณาธิการ :	นางศิริวรรณ	ศิลป์สกุลสุข

กองบรรณาธิการ : ดร.ลดา	พันธ์สุขุมธนา	นางสุจินต์	พราวพันธุ ์
ดร.เทพวิทูรย์	ทองศรี	ดร.สุพรรณี	เทพอรุณรัตน์
ดร.พจมาน	ท่าจีน	นางจันทรัตน์	วรสรรพวิทย์	
ดร.มาณพ	สิทธิเดช	ดร.สายจิต	ดาวสุโข	นางชุติมา	วิไลพันธุ์
นางสาวอุดมลักษณ์	เวียนงาม	ดร.ภูวดี	ตู้จินดา
นางสาวสุวศรี	เตชะภาส	นางธารทิพย์	เกิดในมงคล
นางวลัยพร	ร่มรื่น	

พิสูจน์อักษร :	นางสาวอัจฉรา	ทั่งโม

ภาพ :	ว่าที่ร้อยตรีธนกร	ศิริกิจ	นางสาวจิตลดา	คณีกุล

ประสานงานสมาชิกวารสาร :	นางสาวสรวงสุดา	สังข์สุข	
นางสาวมัณฑนา	ฤทธิเรืองเดช



People in focus

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 1

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว 
ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่มาความสำาคัญการนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
	 ผลติภณัฑห์นึง่ตำ�บลหนึง่ผลติภัณฑ	์หรอื	สนิค้�	OTOP	

ของไทยในภ�คต่�งๆ	มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่�ง

กัน	เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ	เป็นสินค้�สำ�คัญที่ช่วยสร้�งร�ยได้

ให้ชุมชน	สินค้�	OTOP	ประกอบด้วยสินค้�	5	กลุ่ม	ได้แก่	

กลุ่ม	1	อ�ห�ร	กลุ่ม	2	เครื่องดื่ม	กลุ่ม	3	ของใช้	ของตกแต่ง

และของที่ระลึก	 กลุ่ม	 4	 ผ้�และเครื่องแต่งก�ย	 และกลุ่ม 

5	สมุนไพรที่ไม่ใช่อ�ห�ร	อย่�งไรก็ต�มในปัจจุบันผลิตภัณฑ์	

OTOP	ประสบปัญห�และอุปสรรคหล�ยด้�นเริ่มต้ังแต่ก�ร 

เตรียมวัตถุดิบ	กระบวนก�รผลิต	จนถึงก�รจำ�หน่�ย	และ

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่คุณภ�พไม่ได้ม�ตรฐ�นต�มเกณฑ์ต่�งๆ	

เช่น	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)	ม�ตรฐ�นอ�ห�รและ

ย�	(อย.)	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	ม�ตรฐ�นฮ�ล�ล	

ด้�นก�รผลิต	วัตถุดิบที่ใช้ในก�รผลิตมีคุณภ�พไม่สม่ำ�เสมอ	

กรรมวิธีก�รผลิตไม่ทันสมัย	คุณภ�พสินค้�ในก�รผลิตแต่ละ

ครั้งมีคุณภ�พไม่คงที่	ไม่สม่ำ�เสมอ	และไม่ได้ต�มม�ตรฐ�น

ด�้นสขุอน�มยัและคว�มปลอดภัย	กลุม่ผูผ้ลติชมุชนส่วนใหญ ่

ไมส่�ม�รถผลติไดเ้พยีงพอตอ่คว�มตอ้งก�รของลกูค้�	ไมส่�ม�รถ 

แข่งขันได้ในตล�ด	ด้�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์	ผู้ประกอบก�ร

ข�ดคว�มตระหนัก	คว�มเข้�ใจ	ในเรื่องก�รได้รับก�รประกัน

คุณภ�พของผลิตภัณฑ์จ�กหน่วยง�นที่เชื่อถือได้	 ซึ่งต้อง

เริ่มจ�กก�รผลิตและก�รรักษ�คุณภ�พผลิตภัณฑ์	ให้เป็นไป

ต�มข้อกำ�หนดของเกณฑ์ม�ตรฐ�นต่�งๆ	รวมถึงวิธีก�รและ 

ขั้นตอนก�รยื่นขอใบรับรองม�ตรฐ�นจ�กหน่วยง�นร�ชก�ร 

ด้�นก�รตล�ด	ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่�งกัน	และข�ยตัดร�ค�กัน	

ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยมีจำ�นวนน้อยโดยเฉพ�ะก�รส่งออก	

และผู้ผลิตข�ดคว�มรู้เรื่องก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด	

และไม่มีศักยภ�พในก�รห�ตล�ดจำ�หน่�ยต่�งท้องที่และ 

ต่�งจังหวัด	 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	 จึงให้คว�มสำ�คัญ 

ในก�รนำ�องค์คว�มรู้ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยี	และ

นวัตกรรม	 ลงสู่ชุมชน	 โดยจัดทำ�โครงก�รทดสอบสินค้� 

เพื่อยกระดับสินค้�และคว�มปลอดภัยของผู้บริโภค	มุ่งนำ�

องค์คว�มรู้ที่เกิดจ�กผลง�นวิจัยไปแก้ไขปัญห�	สนับสนุน

ก�รใชว้ตัถดุบิในท้องถิน่ให้เกดิประโยชนอ์ย�่งคุม้ค�่	ตลอดจน 

ก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิตสินค้�	OTOP	เพื่อช่วยแก้ปัญห�	

ยกระดับคุณภ�พสินค้�ต�มม�ตรฐ�นส�กล	ส่งเสริมให้สินค้�

มีคว�มปลอดภัยได้รับก�รยอมรับ	เป็นก�รเพิ่มมูลค่�สินค้�	

ช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้ชุมชน

เสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรายได้ที่ยั่งยืน 



People in focus
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การดำาเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ในการลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
	 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	เป็นหน่วยง�นหนึ่งในสังกัด

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	ได้มุ่งขับเคลื่อนนำ�องค์

คว�มรู้วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ก�รยกระดับ

เศรษฐกิจชุมชน	ภ�ยใต้นโยบ�ยของรัฐบ�ลในก�รบริห�ร

ร�ชก�ร	เพือ่ปฏริปูประเทศไปสูก่�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื	มีเป้�หม�ย

ต้องก�รให้ประช�ชนคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นและสังคมไทยเป็น

สงัคมสงบสขุ	แนวท�งก�รทำ�ง�นของกรมวทิย�ศ�สตรบ์รกิ�ร	

มีก�รลงพืน้ทีเ่นน้ก�รมสีว่นรว่มโดยบรูณ�ก�รก�รดำ�เนนิง�น

กบัทกุภ�คสว่นทีอ่ยูใ่นจงัหวดั	อย�่งเชน่	อุตส�หกรรมจงัหวดั	

พฒัน�ชมุชน	เกษตรจงัหวดั	ส�ธ�รณสขุจงัหวดั	เป�้หม�ยก�ร

ดำ�เนนิง�นเนน้ทีก่ลุม่ผูป้ระกอบก�ร	OTOP	ทีน่ำ�สนิค�้ยืน่ขอ

ก�รรบัรองแลว้ยงัไมผ่�่นม�ตรฐ�น	บ�งครัง้ผูป้ระกอบก�รไม่

ทร�บว�่จะแกป้ญัห�อย�่งไร	ในสว่นนีก้รมวทิย�ศ�สตรบ์รกิ�ร

จะเข�้ไปเปน็พีเ่ลีย้ง	ให้คว�มรู	้ใหเ้ทคโนโลย	ีเพือ่ใหผู้ป้ระกอบ

ก�ร	OTOP	ไปพฒัน�กระบวนก�รผลติ	ครอบคลมุต้ังแตต่น้น้ำ�	

กล�งน้ำ�	และปล�ยน้ำ�	ตน้น้ำ�กค็อืท�งด�้นของวตัถดุบิ	เร�จะ 

ดูว่�มีก�รคัดเลือกวัตถุดิบอย่�งไร	 มีก�รเก็บรักษ�อย่�งไร	

กล�งน้ำ�ก็คือกระบวนก�รผลิต	ก�รผลิตมีม�ตรฐ�นหรือไม่	

มีคว�มปลอดภัยอย่�งไรบ้�ง	

ปัจจัยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการประสบความสำาเร็จ
	 ปัจจัยคว�มสำ�เร็จที่สำ�คัญคือก�รได้นำ�ตัวอย่�งสินค้�

ชุมชนประเภทต่�งๆ	ม�ทดสอบในห้องปฏิบัติก�ร	 เพื่อจะ

ตรวจสอบว่�	 สินค้�ที่ไม่ผ่�นนั้น	 ส�เหตุเกิดจ�กอะไร	 ถ้�

เป็นส�เหตุที่ไม่ยุ่งย�กม�กนัก	เร�ก็ส�ม�รถให้คำ�ปรึกษ�ได้

เลย	อย่�งเช่น	สินค้�นี้ไม่ผ่�นที่น้ำ�หนักสุทธิ	เพร�ะมีน้ำ�หนัก

ไม่ตรงกับฉล�กที่ใส่ไว้	 เร�ก็ส�ม�รถให้คำ�ปรึกษ�ก�รแก้ไข 

ท�งโทรศพัทไ์ดท้นัท	ีหรอืกรณตีวัอย�่งอ�ห�รทีไ่มผ่�่นเพร�ะ 

ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์	ยีสต์	ร�	มีส�รปนเปื้อน	เร�ก็จะจัด

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้	 เมื่อได้

รับคว�มรู้นำ�ไปปรับปรุงกระบวนก�รผลิตแล้ว	เร�จะสุ่มเก็บ

ตัวอย่�งสินค้�ม�ตรวจสอบซ้ำ�อีกคร้ัง	ว่�หลังจ�กก�รพัฒน�

สินค้�แล้ว	ผ่�นเกณฑ์ก�รทดสอบหรือไม่	ถ้�ผลทดสอบผ่�น

เกณฑ์	ผู้ประกอบก�รส�ม�รถนำ�สินค้�ส่งขอรับก�รรับรอง

ม�ตรฐ�นได้	 แต่กรณีท่ีตรวจพบว่�ยังไม่ผ่�นเกณฑ์	 เร�ก็

จะยังเป็นพี่เลี้ยงให้	 จนกว่�จะพัฒน�สินค้�ได้ผ่�นเกณฑ์

และส�ม�รถยื่นขอก�รรับรองได้	ปัจจัยคว�มสำ�เร็จอีกด้�น

เป็นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นในจังหวัด	จะทำ�ให้ก�รแก้ไข

ปัญห�มีคว�มสอดคล้องเชื่อมโยงครอบคลุมทั้งระบบ	ทำ�ให้

ผู้ประกอบก�ร	หรือประช�ชนในชุมชนได้รับประโยชน์อย่�ง

แทจ้รงิ	เมือ่แกไ้ขปญัห�สนิค�้ใหส้�ม�รถยืน่ขอก�รรบัรองต�ม

ม�ตรฐ�นได	้จะทำ�ใหส้นิค�้ไดร้บัก�รยอมรบัส�ม�รถแขง่ขนัได	้

ส่งผลทำ�ให้ยกระดับร�ยได้อย่�งยั่งยืนต่อไป	

ความตื่นตัวของผู้ประกอบการ OTOP ในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานพัฒนาสินค้า
	 จ�กก�รได้ลงพ้ืนท่ีนำ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีลงสู่

ชุมชนม�ระยะหนึ่ง	ผู้ประกอบก�ร	OTOP	มีคว�มตื่นตัวใน

ก�รยกระดบัคณุภ�พสนิค�้โดยใชว้ทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี

เป็นพ้ืนฐ�นเพ่ิมม�กขึ้น	 เนื่องจ�กเมื่อได้รับก�รถ่�ยทอด 

องคค์ว�มรู	้แล้วนำ�ไปพฒัน�สินค�้ทำ�ให้ชมุชนไดร้บัประโยชน์

แกไ้ขปญัห�ไดต้รงต�มคว�มตอ้งก�ร	มกี�รนำ�ผลง�นวจิยัท่ีได้

ผ่�นก�รวิจัยพัฒน�เพื่อให้เกิดองค์คว�มรู้ใหม่หรือนวัตกรรม

ที่ส�ม�รถต่อยอดภูมิปัญญ�ท้องถิ่นทำ�ให้สินค้�มีเอกลักษณ์ 

โดดเดน่	รวมทัง้เมือ่ยืน่ขอก�รรบัรองต�มม�ตรฐ�นแลว้ไดร้บั

ก�รรับรอง	ทำ�ให้ผู้บริโภคมีคว�มมั่นใจในสินค้�ว่�มีคุณภ�พ

และมคีว�มปลอดภยั	ส�ม�รถแขง่ขนัในตล�ดต�่งๆ	ได	้อกีทัง้ 

ในโอก�สที่เร�กำ�ลังจะเปิดประช�คมอ�เซียน	 แน่นอนว่� 

ทั้งท�งด้�นของภ�คอุตส�หกรรม	ผู้ประกอบก�ร	OTOP	และ

วิส�หกิจชุมชน	จะต้องอยู่บนพื้นฐ�นของก�รแข่งขัน	จะมี

สินค้�และบริก�รม�กม�ยที่หลั่งไหลเข้�ม�หมุนเวียนในกลุ่ม

สม�ชกิอ�เซยีน	ก�รเข�้ไปสร�้งมลูค�่เพิม่	พฒัน�สินค�้	ทำ�ให้

สินค้�มีคว�มโดดเด่น	จะทำ�ให้เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันในตล�ดต่�งประเทศได้ด้วย		



Special guest

S   p   e   c   i   a   l     G   u   e   s   t 

	 	 	 	 ให้คว�มสำ�คัญก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

ผู้ประกอบก�รสินค้�หนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์	เพื่อให้ส�ม�รถแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้	กรมวิทย�ศ�สตร์

บริก�ร	(วศ.)	จึงได้จัดโครงก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ไทยก้�วไกลสู่ส�กลด้วยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	มุ่งสร้�งคุณภ�พ

สินค้�	OTOP	เพื่อร�ยได้ที่ยั่งยืน	โดยเน้นก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ลงถ่�ยทอดสู่ชุมชน	พัฒน�

กระบวนก�รผลิตสินค้�ให้มีคุณภ�พและได้รับม�ตรฐ�น	Special	Guest	ฉบับนี้	จึงได้นำ�เสนอตัวอย่�งประสบก�รณ์ 

ของผู้ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์โดยมีวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐ�น

รัฐบาล
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 นางสมจิต รัตน์รองใต้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

 น�งสมจิต	รัตน์รองใต้	ประธ�นกลุ่มขนมไทยบ้�นน�โพธิ์	จ.มห�ส�รค�ม	เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

ที่ประสบความสำาเร็จกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	ได้เล่�ว่�	กลุ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542	เริ่มแรกมีสม�ชิกกลุ่ม	10-15	

คน	ระยะแรกยังประสบปัญห�หล�ยด้�น	ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จึงมีเพียงกล้วยฉ�บอย่�งเดียว	ต่อม�กลุ่มมีก�รเติบโตขึ้นจึงได้จัดทำ�

ผลิตภณัฑก์ะหรีป่ับ๊ไส้ปล�เพิม่	และได้เข�้รว่มออกบธูจำ�หน�่ยสนิค�้ต�มสถ�นทีต่�่งๆ	จนในป	ีพ.ศ.	2557	ไดพ้บนกัวทิย�ศ�สตร์

ในบธูของ	วศ.	จึงไดข้อคำ�ปรกึษ�	และขอใหม้�ชว่ยปรับปรงุพฒัน�สินค�้ให้มคีณุภ�พและม�ตรฐ�นครองใจลูกค�้	ซึง่กอ่นหน�้นี ้

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ยื่นขอ	มผช.	ไปทั้งหมด	2	ครั้ง	แต่ไม่ผ่�นก�รรับรอง	ยอมรับว่�มีท้อบ้�งแต่ไม่ยอมถอย	หลังจ�กที่ 

นักวทิย�ศ�สตรไ์ดล้งพืน้ที	่นำ�คว�มรูม้�ชว่ยแกไ้ขปญัห�	พฒัน�ผลิตภณัฑใ์ห้มคีณุภ�พ	สอนเทคนคิและคว�มรูด้�้นวทิย�ศ�สตร	์

เชน่	เรือ่งก�รทอดไมใ่หอ้มน้ำ�มัน	ก�รทอดอย�่งไรใหเ้กบ็ไดน้�น	ก�รวดัค�่น้ำ�มนั	เปน็ตน้	ทำ�ให้รสช�ตเิปน็ไปต�มท่ีตล�ดตอ้งก�ร	

สินค้�เก็บได้น�นข้ึน	ทำ�ให้กลุ่มมั่นใจในคุณภ�พสินค้�จึงทำ�ก�รยื่นขอ	มผช.	ครั้งท่ี	3	ซึ่งครั้งนี้ท�งกลุ่มดีใจม�กเพร�ะได้รับ 

ก�รรับรอง	มผช.	ต�มที่ตั้งใจ	สุดท้�ยอย�กขอบคุณ	วศ.	ที่ทำ�ให้มีวันนี้	ดีใจม�กๆ	ได้รับคว�มรู้ที่ดีม�ปรับใช้กับสินค้�	จ�กเดิม

ทำ�แล้วคิดว่�จะไปข�ยให้ใครแต่ตอนนี้กลับผลิตสินค้�ไม่ทัน	ม�ตรฐ�นที่ได้รับทั้ง	อย.	มผช.	เป็นสิ่งที่ก�รันตีสร้�งคว�มเชื่อมั่น	

มัน่ใจใหก้บัสนิค�้	กล�้ยนืหยดัในตล�ดไม่กลวัคู่แขง่	รสช�ตมิกี�รพฒัน�สม่ำ�เสมอให้โดนใจลกูค�้	เปน็ทีรู่จ้กัม�กขึน้	รายไดด้ขีึน้ 

อย่างเห็นได้ชัด ขอบคุณ วศ. ที่ทำาให้ชีวิตเปลี่ยนไป

รายได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขอบคุณ วศ. ที่ทำาให้ชีวิตเปลี่ยนไป



 นางปริยะมาต สุขสมบัต ิผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้ ของประดับและของที่ระลึก

 

	 น�งปรยิะม�ต	สขุสมบตั	ิกลุม่ทอเสือ่กก	จ.ขอนแกน่	กล่�วว�่	เริม่แรกป	ีพ.ศ.	2551	ท�งกลุ่มมสีม�ชกิ	15	คน	ผลิตสนิค�้	2-3 

ร�ยก�ร	ช่วงหลังที่	วศ.	ลงพื้นที่มอบคว�มรู้	ให้คำ�ปรึกษ�	ช่วงปี	พ.ศ.	2556	ท�งกลุ่มได้เพิ่มเติมสินค้�นับ	10	ร�ยก�ร	อ�ทิ	

กระเป�๋	เสือ่กก	ปลอกหมอน	แปรรปูจ�กเสือ่กกทกุชนดิ	อกีทัง้จำ�หน�่ยเสน้กกทีย่งัไมแ่ปรรปู	ชว่งนัน้ผลติสนิค�้ชว่งหน�้ฝนท�ง

กลุม่ประสบปญัห�เสน้กกขึน้เชือ้ร�	จน	วศ.	ได้เข�้ม�ชว่ยแกป้ญัห�จนผ�่นไปไดด้ว้ยด	ีปจัจบุนัท�งกลุม่รวมถงึเครอืข�่ยมสีม�ชิก

ประม�ณ	50	คน	มรี�ยได้	มีลกูค้�เพิม่ขึน้	หลงัจ�กเสน้กกไดล้งน้ำ�ย�ฆ�่เชือ้ร�ต�มสตูรทีน่กัวทิย�ศ�สตรไ์ดใ้ห้ขอ้มลู	ร�ค�ดมี�ก	

จ�กเดิมจำ�หน่�ยเส้นกก	5	กิโลกรัม	100	บ�ท	ปัจจุบัน	2	กิโลกรัม	100	บ�ท	ขอบคุณ	วศ.	ที่เข้�ม�ช่วยแก้ปัญห�	ท�งกลุ่มดีใจ

ม�กทีท่�ง	วศ.	ใหค้ว�มสำ�คญักบัเร�	ชว่ยใหท้างกลุม่หลดุพน้จากปญัหาทีก่งัวลใจ ขอบคณุทีน่ำาเทคโนโลยดีีๆ  มาสูช่มุชน

 นางอนัญญา เค้าโนนกอก ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย

 

	 น�งอนัญญ�	เค้�โนนกอก	หัวหน้�กลุ่มวิส�หกิจชุมชนย้อมสีธรรมช�ติหนองบัวแดง	จ.ชัยภูมิ	กล่�วว่�	มีสม�ชิกกลุ่ม

จำ�นวน	160	คน	จะแบ่งหน้�ที่กัน	ตั้งแต่คนปลูกไหม	คนมัด	คนย้อม	ผลิตสินค้�ตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปล�ยน้ำ�	ร�ยได้ต่อเดือนของ

กลุ่มอยู่ที่หลักแสนบ�ท	ก่อนหน้�ที่ยังไม่ได้ร่วมโครงก�รกับ	วศ.	ท�งกลุ่มประสบปัญห�เรื่องผ้�สีตก	อีกทั้งไม่ทร�บในเรื่องของ

คว�มเปน็กรดเป็นด่�ง	หลังจ�กได้ม�ร่วมโครงก�รกับ	วศ.	ทำ�ให้ได้เรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ม�กขึน้	เร�กลับไปพฒัน�สินค้�ของกลุ่ม

ในเรือ่งต่�งๆ	ทีป่ระสบปญัห�	เชน่	ทำ�อย�่งไรใหผ้�้สไีมต่ก	ไหมเหม�ะกบัคว�มเปน็กรด	เพร�ะตอ้งแชก่รดทัง้คนื	ฝ�้ยเหม�ะกับ

คว�มเปน็ด�่ง	ฯลฯ	ซึง่คว�มรูท้ีไ่ดร้บัถอืเปน็ประโยชนต์อ่กลุม่ม�ก	กลุม่ของเร�มขีอ้ดตีรงที	่เร�กำ�หนดวตัถดุบิเอง	กำ�หนดสเีอง 

ใช้สีธรรมช�ติ	ทุกขั้นตอนต้องคัดคุณภ�พก่อนทุกสิ่งจะออกม�ดี	ผู้ใช้ก็ดี	ผู้ผลิตก็รู้สึกดีที่สินค้�ปลอดภัย	มีคุณภ�พ	ท่ีสำ�คัญ

ที่สุดที่เร�อยู่กับ	วศ.	นั่นคือคว�มรู้เรื่องน้ำ�ที่นำ�ม�ใช้ในอุตส�หกรรมสิ่งทอรวมถึงก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย	นักวิทย�ศ�สตร์ให้คว�ม

ช่วยเหลือดูแลดีม�ก	วศ. สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจให้แก่กลุ่มว่าสินค้าเราพร้อมที่จะต่อสู้กับประเทศอื่นหรือตลาดโลก 

นี่คือสิ่งที่เราอยากขอบคุณ วศ. ที่ให้เกษตรกรสิ่งทอ หรือกลุ่ม OTOP ทบทวนตัวเองอีกครั้งเพื่อที่จะก้าวเดินสู่อาเซียน

ช่วยให้ทางกลุ่มหลุดพ้นจากปัญหาที่กังวลใจ ขอบคุณที่นำาเทคโนโลยีดีๆ มาสู่ชุมชน

วศ. สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจให้แก่กลุ่มว่าสินค้าเราพร้อมที่จะต่อสู้กับประเทศอื่นหรือตลาดโลก

Special guest

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ4



Special guest

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 5

 นางมะลิวัลย์ ไชยภักดี ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

	 น�งมะลวัิลย	์ไชยภกัด	ีกลุม่สมนุไพรลกูประคบ	จ.อุดรธ�น	ีกล่�วว�่	เริม่แรกท�งกลุ่มทำ�ธรุกจิอบสมนุไพร	ตอ่ม�ท�งเภสชัของ	

รพ.กดุจับ	ม�ตรวจเยีย่มไดแ้นะนำ�ใหท้ำ�ลกูประคบดว้ย	เวล�นวดจะไดใ้ชป้ระคบแกผู่ม้�ใชบ้รกิ�ร	ป	ีพ.ศ.	2544-2545	พัฒน�ชมุชน	

พรอ้มดว้ยหนว่ยง�นภ�ครฐัหล�ยๆ	หนว่ยง�นเข�้ม�ชว่ยพฒัน�	ท�งกลุ่มเลยเข�้รว่มโครงก�รหนึง่ตำ�บลหนึง่ผลิตภณัฑ	์พอมคีน

แนะนำ�ขอ้ดดี�้นม�ตรฐ�นท�งกลุม่เลยยืน่ขอ	มผช.	ถงึ	2	ครัง้	แตไ่มผ่�่น	จนเร�ม�เจอ	วศ.	ตอ่ม�ท�ง	วศ.	มหีนงัสือเชญิเข�้อบรม	

ท�งกลุม่เลยขอคว�มชว่ยเหลอื	เนือ่งจ�กอย�กผ�่น	มผช.	วศ.	กไ็ดล้งพ้ืนท่ีม�ชว่ยเปน็อย�่งด	ีแนะนำ�ตัง้แตก่�รผสม	ก�รหอ่	รวมถงึ

หอ้งเก็บสมนุไพร	ต้ังแตต่น้น้ำ�จนถงึปล�ยน้ำ�	ท�งกลุม่กไ็ดพ้ฒัน�ต�มท่ีนกัวทิย�ศ�สตรแ์นะนำ�	และไดต้ดัสินใจยืน่ขอก�รรบัรอง

ครัง้ที	่3	กป็ระสบคว�มสำ�เรจ็	ได้ก�รรบัรอง	มผช.	ขอขอบคณุ	วศ.	ทีท่ำ�ใหส้นิค�้ของกลุม่ไดร้บัม�ตรฐ�นต�มทีต่อ้งก�ร	ขอบคุณ 

ที่ให้คำาแนะนำาเหมือนบ้านที่ให้ปัญญา ให้สิ่งดีๆ แก่ประชาชน		ด้�นก�รตล�ดจ�กเดิมปกติข�ยแค่ชุมชนละแวกใกล้เคียง	

ตอนนี้กระจ�ยต�มจังหวัดต่�งๆ	ร�ยได้ดีขึ้นกว่�เดิม	

 ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตกิจ ผู้ประกอบการกลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ OTOP

	 ผศ.จนัทรเ์ฉดิฉ�ย	สงัเกตกจิ	หวัหน�้ศูนยท์ดสอบวทิย�ศ�สตร	์คณะเกษตรศ�สตรแ์ละเทคโนโลย	ีมห�วทิย�ลัยเทคโนโลยี

ร�ชมงคลอสี�น	วทิย�เขตสรุนิทร	์กล�่วว�่	ศูนยต์ัง้เม่ือป	ีพ.ศ.	2547	กอ่นหน�้ท�งหอ้งปฏบิตักิ�รไดป้ระส�นสำ�นกัง�นม�ตรฐ�น

ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมเรื่องก�รทดสอบสินค้�	ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยง�นเพ่ือรับทดสอบผลิตภัณฑ์	 ท้ังท�งเคมี	จุลชีววิทย�	

ประส�ทสัมผัส	อ�ทิ	อ�ห�ร	เครื่องดื่ม	สมุนไพร	ฯลฯ	ซึ่งเร�ได้ร่วมมือกับท�งสำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัดเป็นหลัก	ถ้�พูด

ถึง	วศ.	ท�งอ�จ�รย์รู้จักม�น�นม�ก	แต่ถ้�ร่วมง�นกันเพ่ือพัฒน�ห้องปฏิบัติก�รนั้น	เมื่อประม�ณปี	พ.ศ.	2556	มีเจ้�หน้�ที่	

วศ.	ม�เยี่ยมชมห้องปฏิบัติก�ร	แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ซึ่งกันและกัน	อีกทั้งมีก�รจัดสัมมน�เรื่อง	ISO	17025	ท�งศูนย์ได้ให้ 

คว�มสำ�คัญจึงเข้�ร่วมอบรมกับ	วศ.	ทุกร�ยก�ร	ตอนนี้ท�งศูนย์ยังไม่ได้รับก�รรับรอง	มีคว�มตั้งใจที่จะขอก�รรับรองต�มที ่

มุ่งมั่นไว้เพร�ะเรื่องม�ตรฐ�นเป็นเรื่องที่สำ�คัญ	ขอบคุณ	วศ.	ที่ม�ถ่�ยทอดคว�มรู้ดีๆ	เร�อย�กพัฒน�ห้องปฏิบัติก�รให้ได ้

ต�มม�ตรฐ�นส�กล	 ส�ม�รถออกฉล�กโภชน�ก�รได้	 จะได้รับตัวอย่�ง 

ม�กกว่�นี้	ทั้งนี้ท�งศูนย์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษ�คณะเกษตรศ�สตร์ 

อีกด้วย	เป้�หม�ยใน	1-2	ปีข้�งหน้�นี้	ท�งกลุ่มต้องได้	 ISO	ท่ีมุ่งมั่นตั้งใจ

คือ	เรื่องน้ำ�	แล็บโปรตีน	ด้�นอ�ห�รสัตว์	และจะขย�ยขอบข่�ยไปเรื่อยๆ	

ใน	จ.สุรินทร์	 คิดว่�ห้องปฏิบัติก�รมีที่เร�ที่เดียว	 เร�อย�กเป็นศูนย์กล�ง 

ในส่วนของอีส�นใต้	อย�กจะพัฒน�ห้องปฏิบัติก�รเพื่อรองรับสินค้�ในพื้นที่

รับทดสอบตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปล�ยน้ำ�	ขอบคุณ วศ. ท่ีเป็นพี่เลี้ยงอย่างดี 

มุ่งมั่นจะพาเราไปให้ถึงฝันดังที่ตั้งใจไว้

ขอบคุณที่ให้คำาแนะนำาเหมือนบ้านที่ให้ปัญญา ให้สิ่งดีๆ แก่ประชาชน

ขอบคุณ วศ. ที่เป็นพี่เลี้ยงอย่างด ี
มุ่งมั่นจะพาเราไปให้ถึงฝันดังที่ตั้งใจไว้
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บทความพิเศษ
วรรณา ต.แสงจันทร์
นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�รพิเศษ	สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน
สุจินต์ พราวพันธุ์
นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�รพิเศษ	โครงก�รเคมี

	 ตส�หกรรมเซร�มิก	 เป็นอุตส�หกรรมที่มีคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทย	 เป็นแหล่งสร้�งอ�ชีพ	 จ้�งง�น 

ของคนในท้องถิ่น	และสร้�งร�ยได้ให้กับประเทศจ�กก�รส่งออก	อุตส�หกรรมเซร�มิกมีก�รผลิตท้ังแบบอุตส�หกรรม

ขน�ดใหญท่ีผู้่ประกอบก�รมศีกัยภ�พในก�รผลติสงู	เชน่	กระเบือ้ง	เครือ่งใชบ้นโตะ๊อ�ห�ร	และสขุภณัฑ์	ซึง่ใชเ้ครือ่งจกัร

และเทคโนโลยนีำ�เข�้จ�กต�่งประเทศ	และก�รผลติแบบวสิ�หกจิขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม	(SMEs)	และวสิ�หกจิชมุชน	

เช่น	ของชำ�ร่วย	และเครื่องประดับ	ผู้ประกอบก�ร	SMEs	และวิส�หกิจชุมชนม�กกว่�ร้อยละ	90	มักใช้ประสบก�รณ์

ในก�รผลิตและแก้ปัญห�	อันเนื่องม�จ�กก�รข�ดคว�มเข้�ใจด้�นเทคโนโลยีก�รผลิตและก�รควบคุมคุณภ�พ	ส่งผลให้

เกิดก�รสูญเสียของผลิตภัณฑ์เป็นจำ�นวนม�ก	สินค้�ท่ีผลิตได้มีคุณภ�พต่ำ�	และไม่ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�น	นอกจ�ก

นั้นแล้วยังพบปัญห�อื่นๆ	ที่ทำ�ให้สินค้�เซร�มิกจ�กผู้ประกอบก�ร	SMEs	และวิส�หกิจชุมชนข�ดโอก�สท�งก�รตล�ด	

เช่น	ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสร้�งมูลค่�เพ่ิม	และก�รพัฒน�รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคว�มหล�กหล�ยเพื่อ

สร้�งตล�ดใหม่	เป็นต้น

การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเซรามิก

อุ

	 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	มีนโยบ�ยในก�รนำ�องค์คว�มรู้ 

ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีไปสนับสนุนให้ผู้ประกอบ

ก�รเซร�มิกนำ�ไปพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	

สร้�งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่�เพิ่ม	 และเตรียมคว�มพร้อม 

ให้ผู้ประกอบก�รในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	โดยมีกลุ่มง�น

ที่รับผิดชอบง�นด้�นวิจัยพัฒน�	 ทดสอบ	 และออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เซร�มิก	นอกจ�กนั้นยังมี	โรงบ่มเพ�ะ	(pilot	plant)	

สำ�หรบันำ�ผลง�นวจิยัพฒัน�ทีไ่ดผ้ลดใีนระดบัหอ้งปฏบิตักิ�ร

ม�ขย�ยผลใหม้กีำ�ลงัก�รผลติม�กขึน้	เพือ่สร�้งคว�มมัน่ใจให้

แก่ผู้ประกอบก�รในก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พ�ณิชย์	อีกทั้งมีคว�มพร้อมในด้�นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ 

ในก�รวิจัย	และทดสอบ	ทั้งระดับห้องปฏิบัติก�รและระดับ 

โรงบ่มเพ�ะ	 ได้แก่	 X-ray	Diffractometer	 (XRD),	Atomic 

Absorption	Spectrometer	(AAS),	Dilatometer,	Universal	testing 

machine,	X-ray	sedigraph,	Differential	Thermal	Analysis	(DTA) 

เครื่องขึ้นรูปประเภทต่�งๆ	เครื่องบดผสม	เต�เผ�	เป็นต้น	

ด้านวิจัยพัฒนา

 กรมวิทย�ศ�สตรบ์รกิ�รไดด้ำ�เนนิง�นวิจยัพัฒน�ท�งด้�น 

เทคโนโลยเีซร�มกิเพือ่เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของผูป้ระกอบก�ร 

ให้มีศกัยภ�พ	ส�ม�รถรองรับก�รเปล่ียนแปลงของอตุส�หกรรม 

ไดอ้ย�่งมัน่คงและยัง่ยนื	ตวัอย�่งผลง�นวจัิยท่ีดำ�เนนิก�รเสรจ็

ส้ินแล้วและได้มีก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบก�ร	

ซึ่งผู้ประกอบส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ไปพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่

ท่ีมีมูลค่�เพ่ิม	ทำ�ให้ร�ยได้เพ่ิมขึ้น	เพ่ิมศักยภ�พในก�รผลิต

และคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ได้แก่

 งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกดั้งเดิม	เช่น	

เนื้อดินและเคลือบสำ�หรับง�นศิลปะ	สีเซร�มิก	เทคนิคก�ร

ตกแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่�ต่�งๆ	

 งานวจิยัวสัดรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม	เชน่	เซร�มกิเนือ้พรนุชนดิเมด็ 

เพื่อเก็บคว�มชื้น	ผลิตภัณฑ์จ�กวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเซร�มิกแตก 

เศษแกว้	และแบบพมิพป์ล�สเตอรใ์ชแ้ลว้	และจโีอโพลเีมอรจ์�ก

วัสดุเหลือทิ้งท�งก�รเกษตรสำ�หรับนำ�ม�ใช้เป็นวัสดุก่อสร้�ง 
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 งานวิจัยและพัฒนาการผลิตที่ประหยัดพลังงาน

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	เนื้อดินและเคลือบไฟต่ำ�	

อปุกรณวั์ดอณุหภมูสิำ�หรบัเต�เผ�อณุหภูมสิงู	ก�รวดัปรมิ�ณ

แก๊สค�ร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจ�กกระบวนก�รผลิตเซร�มิก	

และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เซร�มิกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น	

 งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มและลดการนำาเข้า	เช่น	อุปกรณ์นำ�ร่องเส้นด้�ย 

เบ้�เผ�พลอยเนื้ออะลูมิน�	ภ�ชนะเซร�มิกหุงต้มที่ส�ม�รถ

ตั้งบนเต�โดยตรง	 เคลือบที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

และส�ม�รถทนไฟได้ถึง	 1200	 องศ�เซลเซียส	 อิฐฉนวน 

มวลเบ�จ�กวัสดุเหลือทิ้งเคลือบผิวเซร�มิกที่ทำ�ให้ไม่เปียก 

เซร�มิกเนื้ออะลูมิน�ที่ใช้ในง�นวัสดุขัดสี	และอุปกรณ์ไฟฟ้� 

เซร�มิกหอม	และลูกไม้เซร�มิก	

 งานพฒันาเพือ่สนบัสนุนการวเิคราะหท์ดสอบใหไ้ด้

มาตรฐานสากล	เช่น	ก�รศึกษ�โครงสร้�งของเนื้อดินที่ใช้ใน

ก�รผลิตเซร�มิกด้วย	X-ray	Diffractometer	(XRD)	เพื่อเพิ่ม

คว�มแมน่ยำ�ในก�รตรวจสอบวตัถดิุบ	ก�รพฒัน�ภ�ชนะบรรจุ

อ�ห�รเซร�มิกเพื่อใช้เป็นวัสดุอ้�งอิงร�ยก�รทดสอบตะกั่ว

และแคดเมียม	

ด้านการทดสอบ

 ก�รเปิดเสรที�งก�รค�้	ผูป้ระกอบก�รมโีอก�สในก�รผลติ 

สินค้�นำ�เข้�และส่งออกม�กขึ้น	ทำ�ให้สินค้�ที่ว�งจำ�หน่�ย

ในตล�ดอ�จมีทั้งที่มีคุณภ�พและไม่มีคุณภ�พ	อย่�งไรก็ต�ม

ผู้บริโภคย่อมต้องก�รสินค้�ดีมีคุณภ�พ	 ดังนั้นก�รทดสอบ

คุณภ�พสินค้�	ส�ม�รถช่วยสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่

ใช้สินค้�ที่ผลิตในประเทศ	หรือมีก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ

ได้อย่�งปลอดภัย	รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบก�รส่งออก	

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบก�รให้ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พได้

ม�ตรฐ�น	 ส�ม�รถส่งไปจำ�หน่�ยในตล�ดต่�งประเทศได้ 

ให้บริก�รทดสอบผลิตภัณฑ์ต่�งๆ	ดังนี้	

	 ก�รทดสอบภ�ชนะเซร�มิกทีใ่ชส้มัผสัอ�ห�ร	ใหบ้รกิ�ร

ทดสอบสมบัติต่�งๆ	ของภ�ชนะเซร�มิกที่ใช้สัมผัสอ�ห�รทั้ง

ท�งก�ยภ�พ	เชน่	ก�รดูดซมึน้ำ�	คว�มทนต่อก�รร�น	คว�มทน 

ก�รกระแทก	 คว�มทนต่อก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดย 

ฉบัพลนั	ฯลฯ	และสมบตัทิ�งเคมี	เชน่	โลหะหนกัทีล่ะล�ยจ�ก

ภ�ชนะเมือ่สมัผสัอ�ห�รเพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบก�รนำ�เข�้

ต�มประก�ศกระทรวงพ�ณิชย	์รวมถงึก�รออกใบรบัรองสินค�้	

(Certificate	of	Analysis)	 เพื่อใช้ประกอบก�รส่งออก	 โดย

กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รได้รับก�รรับรองคว�มส�ม�รถห้อง

ปฏิบัติก�รต�ม	ISO/IEC	17025	ในร�ยก�รห�ปริม�ณตะก่ัว

และแคดเมียมที่ละล�ยออกม�จ�กภ�ชนะเซร�มิกท่ีใช้สัมผัส

อ�ห�รต�มม�ตรฐ�น	ISO	6486,	ISO	7086,	Commission	

Directive	2005/31/EC,	มอก.	32	และ	มอก.	603	นอกจ�กนี ้

ยังส�ม�รถให้บริก�รต�มม�ตรฐ�นอื่นๆ	 เช่น	 ISO	8391,	

ASTM	C738,	ASTM	C927,	ASTM	C1034,	AOAC	973.82,	

AOAC	984.19,	AS/NZS	4371,	BS	6748,	DIN	51031	ฯลฯ

	 ก�รทดสอบกระเบื้องเซร�มิก	 ให้บริก�รทดสอบ

ต�มม�ตรฐ�นบังคับ	มอก.	2508-2555	ในร�ยก�รมิติและ

คุณภ�พผิวหน้�	ก�รดูดซึมน้ำ�	คว�มพรุนปร�กฏ	คว�มหน�

แน่นสัมพัทธ์ปร�กฏและคว�มหน�แน่น	มอดุลัสแตกร้�วและ

คว�มต�้นแรงกด	คว�มทนก�รขดัถลูกึสำ�หรบักระเบือ้งชนดิไม่

เคลอืบ	คว�มทนก�รขดัถผูวิหน�้สำ�หรบักระเบือ้งชนดิเคลอืบ	

คว�มทนก�รร�นของกระเบื้องชนิดเคลือบ	คว�มทนส�รเคมี	

คว�มทนก�รเปรอะเปื้อน	ต�มวิธีทดสอบ	มอก.	2398	เล่ม	2 

3,	4,	6,	7,	11,	13,	14-2553	นอกจ�กนั้นยังบริก�รทดสอบ

สมบตัอิืน่ๆ	เพือ่ประโยชนแ์กผู่ป้ระกอบก�รในก�รผลติสนิค�้ 

ให้มีคุณภ�พ	เช่น	ก�รขย�ยตัวท�งคว�มร้อนเชิงเส้นปริม�ณ 

ตะกัว่	แคดเมยีมทีอ่อกม�จ�กกระเบือ้งเคลอืบ	ก�รเปลีย่นแปลง 

อุณหภูมิอย่�งฉับพลัน	คว�มต้�นท�นต่อแรงกระแทก	ค่�

สัมประสิทธิ์แรงเสียดท�น	หรือร�ยก�รอ่ืนๆ	ต�มม�ตรฐ�น	

ISO	10545	Part	2-16	และ	มอก.	2398	เล่ม	2-16	

	 ก�รทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน�	 ให้บริก�ร

ทดสอบต�ม	มอก.	791–2544	มอก.	792-2544	มอก.794-

2544	มอก.	795-2544	และมอก.	797-2544	ได้แก่	คว�ม

กว้�ง	คว�มย�ว	และคว�มสูง	คว�มหน�	ระดับน้ำ�ดับกล่ิน	

สมรรถนะก�รใชง้�น	:	คว�มส�ม�รถในก�รชะล�้ง	ก�รรัว่ของ

อ�ก�ศ	คอห่�น	ก�รขังน้ำ�	ก�รชักโครก	อัตร�ก�รไหลของน้ำ�

ชักโครก	ก�รร�น	ก�รดูดซึมน้ำ�	และคว�มทนส�รเคมี

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำาหรับเตาเผา
อุณหภูมิสูง  

ภาชนะเซรามิกหุงต้มที่สามารถใช้
ปรุงอาหารบนเตาแก๊สได้โดยตรง 
และเก็บความร้อนได้นาน
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อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การตกแต่งและการทำาสีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ ์
ให้แก่สมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน 
จ.นครพนม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตกแต่งสีและการเพิ่มประสิทธิภาพการเผา 
ให้แก่สมาชิกกลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง  ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำาพูน

 ตารางที่ 1	ร�ยก�รทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซร�มิก

ชื่อผลิตภัณฑ์ รายการทดสอบ เครื่องมือ/วิธีทดสอบ/มาตรฐาน

เต�เผ� อุณหภูมิของเต�เผ� Digital	thermocouple

เคลือบ มุมสัมผัส Contact	angle	

สี UV-VIS	Spectrophotometer

อุณหภูมิก�รหลอม Heating	stage	microscope,

Contact	angle	with	a	furnace	/	ASTM	C326-09

ดิน	/	เนื้อดิน ก�รดูดซึมน้ำ�/คว�มหน�แน่น	

คว�มพรุนตัว/คว�มถ่วงจำ�เพ�ะ

ASTM	C373-88

ก�รหดตัวก่อนและหลังเผ� ASTM	C326-09

คว�มแข็งแรงก่อนเผ� Universal	testing	machine	/	ASTM	C689-09

คว�มแข็งแรงหลังเผ� Universal	testing	machine	/	ASTM	C674-88

คว�มชื้น ASTM	C324-01

ผลิตภัณฑ์เซร�มิก ก�รขย�ยตัวเมื่อร้อน Dilatometer

ก�รร�นตัวของเคลือบ ASTM	C424-93

คว�มแข็ง Vickers	hardness

ส�เหตุของตำ�หนิ Scanning	electron	microscope,	light	microscope

วัตถุดิบเซร�มิก	ดิน	หิน	แร่ ขน�ดอนุภ�ค X-ray	sedigraph	/	ASTM	C325-07

ส่วนประกอบท�งแร่วิทย� Powder	X-ray	diffractometer	(XRD)

	 นอกจ�กนั้นยังให้บริก�รทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซร�มิก	เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมผู้ผลิต	ผู้นำ�เข้�	ผู้ส่งออกสินค้� 

ใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รนำ�เข้�	ส่งออกและวิจัยพัฒน�	รวมทั้งผู้บริโภค	ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เซร�มิกที่ได้ม�ตรฐ�นและปลอดภัย



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 9

บทความพิเศษ

ด้านออกแบบ

	 ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์นับเป็นกลยุทธ์สำ�คัญใน

ก�รสร้�งคว�มโดดเด่นให้สินค้�มีคว�มแตกต่�งจ�กสินค้�

ประเภทเดียวกัน	 ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเน้นก�รใช้

เนื้อดินในแต่ละท้องถิ่นให้มีรูปแบบที่มีคว�มแตกต่�งและ 

มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว	รวมถึงก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว	 จะเป็นก�ร 

สร้�งมูลค่�เพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์	และเป็นที่ต้องก�รของผู้บริโภค	

ในปีงบประม�ณ	2557	กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รยังได้ร่วมมือ

กับสภ�อุตส�หกรรมจังหวัดลำ�ป�ง	ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�

รูปแบบผลิตภัณฑ์เซร�มิกต�มวิถีล้�นน�เพื่อสร้�งตล�ดใหม่	

เพื่อพัฒน�ศักยภ�พผู้ประกอบก�ร	SMEs	ในจังหวัดลำ�ป�ง

ให้ส�ม�รถมีแนวคิดในก�รพัฒน�รูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของ 

ทอ้งถิน่	หลงัจ�กสิน้สดุโครงก�รผู้ประกอบก�รท่ีเข�้รว่มโครงก�ร 

ส�ม�รถนำ�คว�มรูก้�รออกแบบ	ไปตอ่ยอดพฒัน�สนิค�้ใหเ้กดิ

คว�มโดดเด่น	สร้�งตล�ดใหม่และสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับสินค้�

	 นอกจ�กนี้กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	ได้ให้ก�รส่งเสริม	

สนับสนุนและพัฒน�ผู้ประกอบก�รวิส�หกิจชุมชนท่ีผลิต 

เซร�มิก	 เพื่อยกระดับคุณภ�พสินค้�	 โดยลงพื้นที่สำ�รวจ 

ผู้ประกอบก�รทั้งสิ้น	17	กลุ่ม	อยู่ในภ�คเหนือ	6	กลุ่ม	ได้แก่

จงัหวดัพษิณโุลก	ลำ�พนู	และเชยีงใหม	่ภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

7	กลุ่ม	ได้แก่	จังหวัดนครร�ชสีม�	มห�ส�รค�ม	อุดรธ�นี	

สกลนคร	และนครพนม	ภ�คกล�ง	3	กลุม่	ไดแ้ก	่จงัหวดัชยัน�ท	

อ่�งทอง	และนครสวรรค์	และภ�คใต้	1	กลุ่ม	ได้แก่	จังหวัด

ระนอง	เพื่อเก็บข้อมูลกระบวนก�รผลิต	และปัญห�ท่ีเกิดขึ้น	

ส�ม�รถสรุปประเด็นปัญห�หลักๆ	ได้ดังนี้	คือ	ข�ดคว�มรู้ 

ในก�รออกแบบผลิตภัณฑ์	 ทำ�ให้ข�ดโอก�สในก�รขย�ย

ตล�ด	และไมส่�ม�รถสร�้งอัตลกัษณ์ใหแ้กส่นิค้�ทีก่ลุม่ผลิตได ้

ข�ดเทคนิคก�รตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่�เพิ่ม	 ทำ�ให้

ผลิตภัณฑ์ไม่ส�ม�รถจำ�หน่�ยในร�ค�สูงได้	 ข�ดคว�มรู้ 

ในก�รสร�้งเต�	ทำ�ใหเ้ต�แกส๊ทีส่ร�้งขึน้ใชง้�นทดแทนเต�ฟนื 

มีประสิทธิภ�พในก�รใช้ง�นไม่ดี	 ทำ�ให้สิ้นเปลืองพลังง�น	

ต้นทุนก�รผลิตสูง	ข�ดเทคนิคในก�รขึ้นรูป	ก�รตกแต่ง	ก�ร

เคลอืบ	และก�รเผ�	ทำ�ใหม้ปีรมิ�ณของสญูเสยีสงู	สนิค�้ข�ด

คว�มสวยง�ม	และไม่ส�ม�รถผลิตสินค้�ได้หล�กหล�ย

	 จ�กประเด็นปัญห�	กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รได้นำ�ม�

วิเคร�ะห์เพื่อว�งแผนในก�รพัฒน�สินค้�ให้แก่ผู้ประกอบ

ก�ร	โดยก�รจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	เพื่อพัฒน�

ศกัยภ�พผู้ประกอบก�รใหส้�ม�รถผลติสนิค้�ทีมี่คณุภ�พและ

มีมูลค่�เพิ่ม	รวม	13	หลักสูตร	ได้แก่	1.	ก�รตกแต่งและก�ร

ทำ�สเีพือ่เพิม่มลูค�่ผลติภณัฑ	์2.	ก�รตกแตง่สผีลติภณัฑต์ุก๊ต� 

เซร�มกิ	3.	ก�รพฒัน�ผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึขน�ดเลก็อตัลกัษณ ์

บ้�นหม้อ	4.	ก�รขึ้นรูปโดยก�รหล่อแบบและก�รปั้นต้นแบบ	

5.	ก�รตกแต่งสีและก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รเผ�	6.	เทคนิค

ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกให้ได้คุณภ�พ	7.	ก�รขึ้นรูป

และก�รตกแต่งสี	8.	ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์เซร�มิก	9.	ก�รพัฒน�

ผลิตภัณฑ์ตุ๊กต�ช�ววัง	10.	ก�รออกแบบ	ควบคุมคุณภ�พ	

และส่งเสริมก�รตล�ดง�นปั้น	 11.	 ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 

ขึน้รปูโดยก�รหล่อน้ำ�ดนิและควบคมุคณุภ�พวตัถดุบิ	12.	ก�ร

ออกแบบและพัฒน�กระบวนก�รผลิต	13.	ก�รออกแบบก�ร

จัดก�รกระบวนก�รผลิตเซร�มิก	และส่งเสริมก�รตล�ดและ

ทดลองตล�ด

	 ผลจ�กก�รไปถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตเซร�มิก 

ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ ไปพัฒน�

กระบวนก�รผลิต	ให้มีประสิทธิภ�พเพ่ิมขึ้น	ช่วยทำ�ให้สินค้�

มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 นอกจ�กนั้นแล้วยังได้ผลักดันให้ 

ผู้ประกอบก�รนำ�สินค้�เข้�สู่กระบวนก�รรับรองม�ตรฐ�น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)	ตลอดจนพัฒน�รูปแบบสินค้�ใหม่	

ท่ีมมีลูค�่เพิม่	เพือ่ขย�ยโอก�สท�งก�รตล�ด	และเตรยีมคว�ม

พรอ้มใหส้�ม�รถแขง่ขนัในตล�ดอ�เซยีน	และตล�ดโลกตอ่ไป

เคลือบที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและสามารถทนไฟ
ได้ถึง 1200 องศาเซลเซียส

เซรามิกเนื้อพรุนชนิดเม็ดเพื่อเก็บความชื้น



สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
นักวิทย�ศ�สตร์ปฏิบัติก�ร
ศูนย์บริห�รจัดก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญห้องปฏิบัติก�ร

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการภูมิภาค

ด้วยกิจกรรมทดสอบความชำานาญในผลิตภัณฑ์ชุมชน

	 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของ

ห้องปฏิบัติก�ร	 ในก�รตรวจสอบคุณภ�พผลิตภัณฑ์ให้กับ

ชุมชน	จึงได้จัดตั้ง	“โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติ

การในภมูภิาค ดว้ยกิจกรรมทดสอบความชำานาญ เพือ่การ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP”	โดยศูนย์บริห�รจัดก�ร

ทดสอบคว�มชำ�น�ญหอ้งปฏิบตักิ�ร	กรมวทิย�ศ�สตรบ์รกิ�ร	

ซึง่มีจดุมุง่หม�ยเพือ่ใหบ้คุล�กรของหอ้งปฏิบตักิ�รในภมูภิ�ค

มีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รประกันคุณภ�พผลก�ร

ทดสอบของห้องปฏิบัติก�ร	ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นในผลก�ร

ทดสอบ	และพัฒน�ศักยภ�พของห้องปฏิบัติก�รในภูมิภ�ค

ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รทดสอบคุณภ�พผลิตภัณฑ์ได้อย่�ง

ถูกต้อง	แม่นยำ�	และมีคว�มน่�เชื่อถือ	สำ�หรับกิจกรรมก�ร

ดำ�เนินก�รของโครงก�รนี้	คือ	ก�รจัดกิจกรรมทดสอบคว�ม

ชำ�น�ญหอ้งปฏบัิติก�รและก�รถ�่ยทอดคว�มรูท้�งเทคนคิให้

กับห้องปฏิบัติก�ร

	 จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจและลงพื้นที่ในแต่ละชุมชนทั้ง	

4	ภ�ค	คือ	ภ�คกล�ง	ภ�คใต้	 ภ�คเหนือ	และภ�คตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 พบว่�ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นิยมดำ�เนินก�ร	

คือ	ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดประเภทแชมพูและผลิตภัณฑ์ 

ล้�งจ�น	เนื่องจ�กเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนส�ม�รถผลิตได้ง่�ย	

ไมจ่ำ�เปน็ต้องใช้เครือ่งมอืพเิศษ	และเปน็สนิค�้อุปโภคทีใ่ชอ้ยู่

ทุกครัวเรือน	ซึ่งก�รยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์ท้ังสองประเภทนี ้

เป็นไปต�มม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์แชมพู	มผช.92/2552	และ

ผลติภณัฑล์�้งจ�น	มผช.177/2553	ต�มม�ตรฐ�นดงักล�่วได้

กำ�หนดลกัษณะทัว่ไปของผลติภณัฑด์งันี	้จะตอ้งเปน็ของเหลว

เนื้อเดียวกัน	ไม่แยกชั้น	ไม่มีสิ่งแปลกปลอม	และมีค่�คว�ม

เป็น	กรด-ด่�งในช่วง	4.5-8.0	และ	5.0-9.5	สำ�หรับผลิตภัณฑ์

แชมพูและผลิตภัณฑ์ล้�งจ�น	ต�มลำ�ดับ

	 วยนโยบ�ยของภ�ครัฐได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รยกระดับคุณภ�พผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยก�รสนับสนุนและยก

ระดับคุณภ�พผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นแต่ละตำ�บล	ด้วยก�รนำ�ทรัพย�กรหรือวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นม�ใช้ประโยชน์	ส่งเสริม

ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รผลิตและก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปต�มม�ตรฐ�นรวมท้ังด้�นก�รตล�ด	เพ่ือเพ่ิมมูลค่�ให้

กับผลิตภัณฑ์ชุมชน	ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนจำ�เป็นจะต้องผ่�นกระบวนก�รเพื่อยื่นขอก�รรับรองม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ชุมชน	

(มผช.)	จ�กสำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	เพ่ือสร้�งคว�มน่�เชื่อถือให้กับสินค้�และคว�มปลอดภัยแก่ 

ผูบ้รโิภคกอ่นทีจ่ะนำ�สนิค้�สูต่ล�ด	ซึง่ก�รทีผ่ลติภัณฑจ์ะไดร้บัก�รรบัรอง	มผช.	นัน้จะตอ้งผ�่นกระบวนก�รหล�ยขัน้ตอน 

และหนึง่ในกระบวนก�รทีส่ำ�คญัคอื “การตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ”์	ซึง่กระบวนก�รดงักล�่วเปน็บทบ�ทของหอ้ง

ปฏิบัติก�รที่ทำ�ก�รทดสอบ
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	 เมื่อพิจ�รณ�ต�มม�ตรฐ�นของ	 มผช.	 พบว่� 

พ�ร�มิเตอร์ของค่�คว�มเป็น	 กรด-ด่�ง	 (pH-value)	 ใน

ผลติภณัฑแ์ชมพแูละผลติภัณฑล์�้งจ�น	เปน็สิง่จำ�เปน็ทีจ่ะตอ้ง 

ตรวจสอบอย�่งถกูต้องโดยหอ้งปฏิบตักิ�รทีม่คีว�มน�่เชือ่ถอื 

เนือ่งจ�กค่�คว�มเป็นกรด-ด�่ง	เปน็ปจัจยัทีส่ำ�คญัในก�รบง่บอก 

ถึงคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ดังกล่�ว	 ซึ่งจะส่งผลกระทบ 

โดยตรงต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	 ถ้�ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งของ

ผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีค่�กรดหรือด่�งสูงเกินเกณฑ์	 จะทำ�ให้

ผวิหนังศรีษะผู้ใช้เกดิก�รพองตวั	รขูมุขนเปดิกว�้ง	สง่ผลทำ�ให้

หนังศีรษะอ่อนเเอลงและระค�ยเคืองได้	สำ�หรับผลิตภัณฑ์ 

ล้�งจ�นจะส่งผลให้ชั้นผิวหนังของมือถูกทำ�ล�ย	 เกิดก�ร

ระค�ยเคืองที่ผิวหนัง	และมีผลกระทบต่อสุขภ�พ	กรณีท่ีมี

ผลิตภัณฑ์ล้�งจ�นตกค้�งบนภ�ชนะบรรจุอ�ห�ร

	 ดงันัน้ท�งศนูยฯ์	จงึตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัเรง่ดว่นใน

ก�รพฒัน�ศกัยภ�พหอ้งปฏิบตักิ�รภูมภิ�คใหม้คีว�มส�ม�รถ

ในก�รวัดค่�คว�มเป็นกรด - ด่�ง	(pH - value)	ได้อย่�งถูกต้อง	

แม่นยำ�	 และมีคว�มน่�เชื่อถือ	 ซึ่งห้องปฏิบัติก�รภูมิภ�ค

	 จ�กต�ร�งที่	1	จะเห็นได้ว่�ในก�รทดสอบวัดค่�คว�ม

เป็นกรด - ด่�งในรอบที่	1	ของตัวอย่�งแชมพู	พบว่�มีห้อง

ปฏบิติัก�รทีไ่ด้รับผลไมเ่ปน็ทีน่�่พอใจ	จำ�นวน	4	หอ้งปฏบิตักิ�ร 

และสำ�หรับตัวอย่�งน้ำ�ย�ล้�งจ�น	พบว่�มีห้องปฏิบัติก�ร 

ท่ีได้รับผลเป็นที่น่�สงสัย	 จำ�นวน	 2	 ห้องปฏิบัติก�ร	 และ

ได้รับผลไม่เป็นที่น่�พอใจจำ�นวน	1	ห้องปฏิบัติก�ร	ซึ่งเมื่อ

พจิ�รณ�ผลรวมของทัง้สองตวัอย่�ง	จะพบว่�เปน็ห้องปฏบิตักิ�ร 

เดยีวกันทีม่ปัีญห�ในกระบวนก�รทดสอบค�่คว�มเปน็กรด	-	ด�่ง 

ท�งศูนย์ฯ	จึงได้ซักถ�มกับห้องปฏิบัติก�รเพื่อต้องก�รทร�บ 

ส�เหต	ุปญัห�และกระบวนก�รทำ�ก�รทดสอบของห้องปฏบิตักิ�ร	

ทั้งหมดที่ประสงค์เข้�ร่วมโครงก�รของศูนย์	มีจำ�นวนทั้งหมด	

42	ห้องปฏิบัติก�ร	และมีห้องปฏิบัติก�รภูมิภ�ค	จำ�นวน	18	

ห้องปฏิบัติก�ร	 ท่ีประสงค์เข้�รับก�รพัฒน�ศักยภ�พก�ร

วัดค่�คว�มเป็นกรด - ด่�งในผลิตภัณฑ์แชมพูและผลิตภัณฑ์ 

ล้�งจ�น	(pH - value	in	shampoo	and	dishwashing)	ด้วยก�ร 

เข้�ร่วมกิจกรรมทดสอบคว�มชำ�น�ญห้องปฏิบัติก�ร	ซึ่งใน

ปีงบประม�ณ	2557	ท�งศูนย์ฯ	ได้จัดกิจกรรมทดสอบคว�ม

ชำ�น�ญห้องปฏิบัติก�ร	2	รอบ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ร

พัฒน�ห้องปฏิบัติก�รอย่�งต่อเนื่องและตรวจติดต�มก�ร

รักษ�คุณภ�พของห้องปฏิบัติก�ร	 สำ�หรับก�รประเมินผล

สมรรถนะของห้องปฏบิตักิ�รจะใชค้�่	z-score	ในก�รประเมนิ

ผล	ซึ่งมีเกณฑ์ก�รประเมินดังนี้	กรณีที่	 |	z	|	≤	2	คือ	ห้อง

ปฏิบัติก�รได้รับผลเป็นท่ีน่�พอใจ	กรณีท่ี	2	<	|	z	|	<	3	คือ	

ห้องปฏิบัติก�รได้รับผลเป็นที่น่�สงสัย	และกรณีที่	 |	z	|	≥	3	

คือ	ห้องปฏิบัติก�รได้รับผลไม่เป็นที่น่�พอใจ	ซึ่งผลสรุปก�ร

ประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติก�รในปีงบประม�ณ	2557	

ดังแสดงในต�ร�งที่	1	และแผนภูมิแท่งรูปที่	1	และรูปที่	2	

 ตารางที่ 1	แสดงผลก�รประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติก�รภูมิภ�คของก�รวัดค่�คว�มเป็นกรด - ด่�งในผลิตภัณฑ์

แชมพูและผลิตภัณฑ์ล้�งจ�น	(pH - value	in	shampoo	and	dishwashing)

การประเมิน

ผลการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

ในตัวอย่างแชมพู

ผลการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

ในตัวอย่างน้ำายาล้างจาน

รอบที่	1 รอบที่	2 รอบที่	1 รอบที่	2

|	z	|	≤	2 14	(77.8%) 16	(88.9%) 15	(83.3%) 18	(100%)

2	<	|	z	|	<	3 0	(0%) 2	(11.1%) 2	(11.1%) 0	(0%)

|	z	|	≥	3 4	(22.2%) 0	(0%) 1	(5.6%) 0	(0%)

ก่อนที่จะลงพื้นที่เพื่อไปถ่�ยทอดคว�มรู้ให้แก่ห้องปฏิบัติก�ร	

และจ�กก�รสัมภ�ษณ์ท้ัง	4	ห้องปฏิบัติก�ร	พบว่�ผู้ทำ�ก�ร

ทดสอบข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในกระบวนก�รทดสอบ	คือ

	 1.	 กระบวนก�รเตรยีมตวัอย�่งกอ่นทดสอบไมถ่กูตอ้ง		

	 2.	 ไม่มีก�รควบคุมอุณหภูมิขณะทำ�ก�รวัดค่�คว�ม

เป็นกรด - ด่�ง

	 3.	 บฟัเฟอรท์ีใ่ชเ้สือ่มสภ�พ	ซึง่พบว�่ขณะวดัค�่คว�ม

ชันท่ีได้รับไม่เป็นไปต�มเกณฑ์	แต่ห้องปฏิบัติก�รยังทำ�ก�ร

ทดสอบและร�ยง�นผลกลับม�

	 4.	 เครื่องพีเอชมิเตอร์ที่ใช้ไม่ได้ทำ�ก�รสอบเทียบ
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สรรสาระ

	 จ�กประเด็นปัญห�ของห้องปฏิบัติก�รได้นำ�ม�เป็น

แนวท�งก�รกำ�หนดหลักสูตรอบรมเชิงเทคนิค	เพื่อลงพื้นที่ 

ถ่�ยทอดให้แก่ห้องปฏิบัติก�รภูมิภ�คทั้ง	 4	 ภ�ค	 ก่อนที่

จะดำ�เนินกิจกรรมในรอบที่	 2	ซึ่งในหลักสูตรประกอบด้วย				

ก�รเตรียมตัวอย่�งก่อนทดสอบ	ก�รควบคุมอุณหภูมิขณะ

ทำ�ก�รวัดค่�คว�มเป็นกรด  -  ด่�ง	 ก�รเลือกใช้ส�รละล�ย

บฟัเฟอร	์ก�รสอบเทียบและดแูลรกัษ�เครือ่งพเีอชมเิตอร	์และ

ก�รควบคุมคุณภ�พภ�ยในห้องปฏิบัติก�ร	เป็นต้น	

	 จ�กก�รทดสอบก�รวัดค่�คว�มเป็นกรด - ด่�งในรอบท่ี	2 

พบว่�	 ไม่พบห้องปฏิบัติก�รที่ได้รับผลไม่เป็นที่น่�พอใจ	 ทั้ง

ในผลิตภัณฑ์แชมพูและผลิตภัณฑ์ล้�งจ�น	 แสดงให้เห็นว่� 

ห้องปฏิบัติก�รท้ัง	4	มีก�รพัฒน�โดยพบว่�มีผลก�รทดสอบท่ีดีข้ึน	

นอกจ�กนี้ห้องปฏิบัติก�รส่วนใหญ่ยังคงส�ม�รถรักษ�คุณภ�พ 

ในก�รทดสอบได้ดใีนทัง้สองผลติภณัฑ	์เมือ่พจิ�รณ�ค�่	z - score	

จ�กแผนภูมิภ�พท่ี	1	และภ�พท่ี	2	จะพบว่�ห้องปฏิบัติก�รส่วนใหญ่

มกี�รพฒัน�ศกัยภ�พในก�รทดสอบค�่คว�มเป็นกรด - ด�่ง	ซึง่จะ

เห็นว่�	ค่�	z - score	ที่ได้ในรอบที่	2	มีค่�ดีกว่�	ค่�	z - score	ที่ได้ 

ในรอบที	่1	แสดงใหเ้หน็ว�่หอ้งปฏบิตักิ�รสว่นใหญไ่ดร้บัก�รพฒัน� 

และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รทดสอบ	

รวมทัง้ยงัคงส�ม�รถรกัษ�คณุภ�พก�รทดสอบ	นำ�ไปสูก่�รพัฒน�

ศักยภ�พของห้องปฏิบัติก�รอย่�งยั่งยืน		

	 สำ�หรับในปีงบประม�ณ	2558	ท�งศูนย์ฯ	มีนโยบ�ยที่

จะพฒัน�ห้องปฏบิตักิ�รภมูภิ�คอย�่งตอ่เนือ่งในก�รทดสอบ

ผลิตภัณฑ์แชมพูและผลิตภัณฑ์น้ำ�ย�ล้�งจ�น	ด้วยกิจกรรม

ทดสอบคว�มชำ�น�ญห้องปฏิบัติก�รร�ยก�ร	ค่�คว�มเป็น 

กรด-ด่�ง	และปริม�ณส�รลดแรงตึงผิว	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อตรวจติดต�มก�รรักษ�ระบบคุณภ�พของห้องปฏิบัติก�ร

ในก�รทดสอบ	และผลกัดนัให้ห้องปฏบิตักิ�รภมูภิ�คส�ม�รถ

ทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่�งถูกต้อง	 แม่นยำ�	 และมี 

คว�มน่�เชื่อถือ	 และส�ม�รถรองรับผู้ประกอบก�รที่จะ 

ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้�สู่กระบวนก�รขอก�รรับรอง

ม�ตรฐ�น	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเพิ่มโอก�สให้ผู้ประกอบก�ร 

ส�ม�รถขย�ยก�รตล�ดได้ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ 

ต่อไป

ภาพที่ 1 แสดงผลการประเมินสมรรถนะ
ของห้องปฏิบัติการด้วยค่า z-score

ที่เข้าร่วมรายการ
ก�รวัดค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งในตัวอย่�งแชมพู	

(รอบที่	1	และรอบที่	2)	

ภาพที่ 2 แสดงผลการประเมินสมรรถนะ
ของห้องปฏิบัติการด้วยค่า z-score

ที่เข้าร่วมรายการ
ก�รวัดค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งในตัวอย่�งน้ำ�ย�

ล้�งจ�น	(รอบที่	1	และ	รอบที่	2)	
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สุบงกช ทรัพย์แตง 
นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร	สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน	 

น้ำาแร่ธรรมชาต ิเทรนด์ใหม่
สินค้าเครื่องสำาอาง OTOP

	 น้ำ�แร่ธรรมช�ติจ�กน้ำ�พุร้อนอุดมไปด้วยแร่ธ�ตุ

ม�กกว่�น้ำ�ทั่วไป	 เพร�ะเป็นน้ำ�ที่ไหลผ่�นชั้นดิน	 ชั้นหิน	

พลังง�นคว�มร้อนในน้ำ�พุร้อนยังช่วยละล�ยแร่ธ�ตุจ�กหิน

ใตดิ้นทีน่้ำ�ไหลผ�่น	ทำ�ใหน้้ำ�พรุอ้นมี	แรธ่�ตุไม่ต่ำ�กว�่	50	ชนดิ	

ซึ่งปริม�ณแร่ธ�ตุที่เป็นส่วนประกอบจะม�กหรือน้อยนั้นขึ้น

อยู่กับชั้นดินและชั้นหินที่น้ำ�ไหลผ่�น	โดยที่น้ำ�แร่ธรรมช�ติ

แตล่ะแหลง่จะมปีรมิ�ณแรธ่�ตทุีแ่ตกต�่งกนั	แรธ่�ตทุีพ่บเปน็	

ส่วนใหญ่	ได้แก่	แคลเซียม	แมกนีเซียม	โซเดียม	โพแทสเซียม	

ไบค�รบ์อเนต	คลอไรด	์และซลัเฟต	สว่นแรธ่�ตอุืน่ๆ	ทีพ่บใน

ปรมิ�ณนอ้ย	ไดแ้ก	่ฟลูออไรด์	ซลีเีนยีม	สงักะส	ีและแมงก�นสี	

บ�งชนิดเป็นประโยชน์	บ�งชนิดเป็นโทษแก่ร่�งก�ย	คนส่วน

ใหญ่เชือ่ว�่ก�รอ�บน้ำ�จ�กน้ำ�พรุอ้นชว่ยรกัษ�หรอืบรรเท�โรค

บ�งอย่�งได้	มีร�ยง�นพบว่�ก�รอ�บน้ำ�พุร้อนที่มีอุณหภูมิ

ประม�ณ	40	องศ�เซลเซียส	จะช่วยกระตุ้นก�รไหลเวียนของ

โลหิตในร่�งก�ยได้ดี	ทำ�ให้รู้สึกสดช่ืน	แต่ถ้�แช่ในน้ำ�ท่ีร้อน 

ม�กๆ	หรือแช่น�นเกินไป	คว�มร้อนอ�จทำ�ให้ผิวหนังส่วน

นอกลอกได	้ซึง่ไมเ่ปน็ผลดนีกั	เพร�ะผวิหนงัสว่นนอกเปน็ชัน้

ที่ปกป้องผิวหนังส่วนในที่อ่อนแอกว่�

	 จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีบ่อน้ำ�พุร้อนกระจ�ยอยู่

ทั่วจังหวัด	ประกอบกับสภ�พอ�ก�ศที่มีฝนตกชุกตลอดท้ังปี	

ทำ�ให้ก�รแช่น้ำ�แร่ร้อนที่ระนองเป็นที่นิยมอย่�งม�ก	จังหวัด

ระนองจึงเน้นก�รส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์จ�กน้ำ�แร่ให้มี

ประโยชน์สูงสุด	โดยหนึ่งในประเด็นยุทธศ�สตร์ของจังหวัด

ระนองคอื	“เปน็เมอืงทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพระดบัชัน้นำา”	ซึง่

จะใช้น้ำ�แร่ร้อน	ผสมผส�นกับก�รใช้ก�รแพทย์ท�งเลือกเป็น

จดุข�ย	ตลอดจนก�รพฒัน�ม�ตรฐ�นและผลติภณัฑอ์ืน่	ๆ 	ที่

เกีย่วกบัน้ำ�แรใ่ห้เปน็สนิค�้หลกัของจงัหวดั	แตจ่�กก�รสำ�รวจ

ธรณีวิทย�และธรณีฟิสิกส์แหล่งน้ำ�พุร้อน	อ.เมือง	จ.ระนอง	

ของกรมทรัพย�กรธรณี	ในปี	2540	พบว่�	

	 น้ำ�แร่ระนองมีปริม�ณฟลูออไรด์สูงถึง	 7	มิลลิกรัม/

ลติร	ขณะทีม่�ตรฐ�นผลติภณัฑอ์ตุส�หกรรม	น้ำ�แรธ่รรมช�ต	ิ

(มอก.2208-2547)	ได้กำ�หนดปริม�ณฟลูออไรด์สูงสุดอยู่ที่	2	

มิลลิกรัม/ลิตร	ซึ่งโดยท่ัวไปปริม�ณฟลูออไรด์ท่ีช่วยป้องกัน

ฟันผุจะอยู่ที่	1	มิลลิกรัม/ลิตร	และไม่เกิน	2	มิลลิกรัม/ลิตร 

ปรมิ�ณฟลอูอไรดท์ีส่งูเกนิไปจะทำ�ใหฟ้นัล�ยไมเ่รยีบ	และจ�ก

คำ�นยิ�มใน	มอก.	น้ำ�แรธ่รรมช�ต	ิไดน้ยิ�มถงึน้ำ�แรส่ำ�หรบับรโิภค

ไว้ว่�	“น้ำาแร่ธรรมชาติ (natural mineral water)	หม�ยถึง	

น้ำ�ดื่มที่ได้จ�กแหล่งน้ำ�ใต้ดินต�มธรรมช�ติและมีแร่ธ�ตุบ�ง

ชนดิทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สขุภ�พร�่งก�ยละล�ยอยูอ่นัแสดงถงึ

สมบัติเฉพ�ะของแหล่งน้ำ�นั้น	จะเป็นน้ำ�พุหรือไม่ก็ได้	ไม่ผ่�น

กรรมวธิใีด	ๆ 	เวน้แตก่�รเตมิก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด	์ก�รเตมิ

อ�ก�ศ	ก�รรินโดยไม่ให้ตะกอนไหล	และ/หรือก�รกรองก่อน

	 ระเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำ�พุร้อนกระจ�ยอยู่เป็นจำ�นวนม�ก	ปัจจุบันสำ�รวจพบแล้วไม่ต่ำ�กว่�	100	แห่ง	

กระจ�ยอยู่ทั่วทุกภ�ค	ตั้งแต่ภ�คเหนือ	ภ�คกล�ง	ภ�คใต้	ภ�คตะวันตก	และภ�คตะวันออก	มีตั้งแต่อุณหภูมิประม�ณ	

40	องศ�เซลเซยีส	จนถงึรอ้นม�กเกอืบ	100	องศ�เซลเซยีส	โดยเฉพ�ะในภ�คเหนอืม	ีบอ่น้ำ�พรุอ้นม�กทีส่ดุ	แถบจงัหวดั

เชยีงร�ย	เชยีงใหม	่ลำ�พนู	ลำ�ป�ง	แพร	่ต�ก	และแมฮ่อ่งสอน	สว่นภ�คอืน่ๆ	ไดแ้ก	่จงัหวดัก�ญจนบรุ	ีระนอง	สรุ�ษฎรธ์�น	ี

นครศรีธรรมร�ช	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	กำ�แพงเพชร	ลพบุรี	และอุทัยธ�นี	น้ำาพุร้อน	เป็นน้ำ�ใต้ดินที่ร้อนกว่�น้ำ�ธรรมช�ติ

ทั่วไป	เมื่อน้ำ�สะสมคว�มร้อนจนน้ำ�เดือด	น้ำ�จะกล�ยสภ�พเป็นไอน้ำ�ร้อน	ทำ�ให้เกิดแรงดันพุ่งออกม�บนผิวดิน	จะเห็น

ว�่น้ำ�พรุอ้นบ�งแหง่	พุง่ขึน้สงูเปน็ส�ย	บ�งแหง่เพยีงแคผ่ดุขึน้ม�จ�กผวิดนิ	ซึง่ขึน้อยูก่บัคว�มรอ้นและแรงดนัของแตล่ะ

แหลง่	น้ำ�พรุอ้นทีพ่บมลีกัษณะเปน็น้ำ�ใส	ไมม่สี	ีมสีว่นประกอบของเกลอืและแรธ่�ตแุตกต�่งกนัต�มพืน้ที	่น้ำ�ทีผ่ดุขึน้ม�

จ�กน้ำ�พุร้อนจึงมักถูกเรียกว่�	“น้ำาแร่”

ป
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บรรจเุพือ่แยกสิง่ทีไ่มต่อ้งก�รออก	ซึง่กรรมวธีิดังกล�่วไมท่ำ�ให้

แรธ่�ตทุีเ่ปน็สว่นประกอบจำ�เปน็	อันเปน็ตัวกำ�หนดสมบตัขิอง

น้ำ�แร่นั้นเปลี่ยนแปลงไป”	ดังนั้นห�กต้องก�รนำ�น้ำ�แร่ระนอง

ม�เพื่อบริโภค	ต้องระบุบนฉล�กว่�	“ท�รกและเด็กอ�ยุต่ำ�

กว่�	 7	 ขวบไม่ควรบริโภค”	 หรืออ�จต้องกรองเพื่อกำ�จัด 

ฟลูออไรด์ออก	แต่วิธีนี้จะทำ�ให้แร่ธ�ตุชนิดอ่ืนห�ยไปด้วย 

ในต่�งประเทศโดยเฉพ�ะประเทศฝรั่งเศสมีก�รนำ�น้ำ�แร่

จ�กน้ำ�พุร้อนธรรมช�ติม�ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

เครื่องสำ�อ�ง	 โดยนำ�ม�ผลิตเป็นสเปรย์สำ�หรับฉีดหน้�

จำ�หน่�ยในร�ค�สูง	ซึ่งในที่นี้ได้ยกตัวอย่�งสเปรย์น้ำ�แร่จ�ก

ประเทศฝรั่งเศสม�	3	ยี่ห้อ	คือ	Avene,	Vichy	และ	La	Roche	

ไดแ้สดงสว่นประกอบท�งเคมีไวใ้นต�ร�งที	่1	โดยทัง้ส�มยีห่อ้

ได้กล่�วถึงข้อดีของน้ำ�แร่ยี่ห้อของตนไว้ดังนี้

 • Avene	เปน็น้ำ�แรท่ีไ่ด้รบัคว�มนยิมม�ก	มีก�รนำ�ม�

เป็นส่วนผสมในเครื่องสำ�อ�งชนิดต่�ง	ๆ	เช่น	โทนเนอร์	ครีม

บำ�รุงผิว	ครีมกันแดด	โดยผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้เน้นสำ�หรับผู้ที่มี

ผิวแพ้ง่�ย	น้ำ�แร่	Avene	มีแร่ธ�ตุที่เป็นจุดเด่นคือ	มีค่�ซิลิก�	

14	มิลลิกรัม/ลิตร	และ	สังกะสี	20	ไมโครกรัม/ลิตร	มีร�ยง�น

ว่�น้ำ�แร่	Avene	ส�ม�รถลดอ�ก�รผิวหนังแดง	ผิวหนังลอก	

ตกสะเก็ดในผู้ที่มีผิวหนังบอบบ�งได้	 มีก�รศึกษ�ในหลอด

ทดลองแสดงให้เห็นว่�ปริม�ณซิลิก�ท่ีสูงในน้ำ�แร่ช่วยลดก�ร

อักเสบของผิว	สังกะสี	ช่วยเพ่ิมคว�มแข็งแรงของผิว	และลด

ก�รอกัเสบของผวิ	นอกจ�กนีย้งัพบว�่อตัร�ส่วนของแคลเซยีม

และแมกนเีซยีมในน้ำ�แรน่ี	้มคี�่เท�่กบั	2:1	ซึง่เปน็อตัร�สว่นที่

อ้�งว่�ช่วยให้ร่�งก�ยดูดซึมแคลเซียมได้ดี	

	 • Vichy	เป็นสเปรย์น้ำ�แร่ท่ีมีปริม�ณแร่ธ�ตุสูง	คือมี

ค่�ไบค�ร์บอเนตสูงถึง	4776	มิลลิกรัม/ลิตร	และฟลูออไรด์	

8.8	มลิลกิรมั/ลติร	จ�กก�รศกึษ�วจิยัโดยอ�ศยัระบบเอนไซม์

ของผิวทั้งในหลอดทดลอง	และในสิ่งมีชีวิต	พบว่�ในสภ�วะ

ที่มีน้ำ�แร่	Vichy	ส�ม�รถเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์คะตะเลส	

(catalase)	ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีช่วยปกป้องเซลล์จ�กก�รออกซิ

เดชั่นอย่�งมีนัยสำ�คัญ	

	 • La Roche	เป็นสเปรย์น้ำ�แร่ที่มีแร่ธ�ตุอยู่ค่อนข้�ง

น้อย	แต่มีจุดเด่นคือมีธ�ตุซีลีเนียมอยู่	53	ไมโครกรัม/ลิตร	

โดยมงี�นวจิยัพบว�่	ซลีเีนยีม	ชว่ยปกปอ้งเซลล	์ต�้นอนมุลูอสิระ 

ช่วยให้เซลล์คงตัว	 ปกป้องเซลล์จ�กรังสี	 UVB	 มีก�ร 

ทดลองใชส้เปรยน์้ำ�แรน่ีก้บัเซลล์ผวิหนงัในหลอดทดลองพบว�่ 

เซลล์ผิวหนังท่ีได้รับน้ำ�แร่	 La	Roche	มีอัตร�ก�รต�ยของ 

เซลล์ผิวหนังลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ

รายการ Avene, ฝรั่งเศส1 Vichy, ฝรั่งเศส1 La Roche, ฝรั่งเศส1 รักษะวาริน ระนอง2

pH	 7.5 7.0 7.0 8.3

แคลเซียม	(มิลลิกรัม/ลิตร) 42.7 150.6 149 44.1

แมกนีเซียม	(มิลลิกรัม/ลิตร) 21.2 12.3 4.4 0.02

โซเดียม	(มิลลิกรัม/ลิตร)	 4.8 1,860 48.4

โพแทสเซียม	(มิลลิกรัม/ลิตร) 0.8 99.6 2.8

ฟลูออไรด์	(มิลลิกรัม/ลิตร) 8.8 7

ซัลเฟต	(มิลลิกรัม/ลิตร)	 13.1 19.3	

คลอไรด์	(มิลลิกรัม/ลิตร)	 5.4 357 4.8

โบรไมด์	(มิลลิกรัม/ลิตร) 0.3

ไบค�ร์บอเนต	(มิลลิกรัม/ลิตร) 222.6 4,776.3 387 182

ไนเตรท	(มิลลิกรัม/ลิตร) 1.4

ซิลิก�	(มิลลิกรัม/ลิตร) 14 31.6 79.3

สังกะสี	(ไมโครกรัม/ลิตร) 20 <5

โบรอน	(ไมโครกรัม/ลิตร) 220

ซีลีเนียม	(ไมโครกรัม/ลิตร) 53

ตารางที่ 1	แสดงส่วนประกอบท�งเคมีของสเปรย์น้ำ�แร่ของประเทศฝรั่งเศสเทียบกับน้ำ�แร่จ�ก	บ่อรักษะว�ริน	จังหวัดระนอง

1.	Samanta	Nunes,	Bhertha	Miyuki	Tamura.	2012.	A	historical	review	of	mineral	water.	Surg	Cosmet	Dermatol.	4	(	3	)	:	255
2.	วรรณภ�	จ่�ร�ช.	คุณลักษณะท�งเคมีแหล่งน้ำ�พุร้อนในประเทศไทย.ร�ยง�นวิช�ก�ร	ฉบับที่	กวท.10/2546.	หน้�	65
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	 จ�กก�รเปรียบเทียบส่วนประกอบท�งเคมีของสเปรย์

น้ำ�แร่จ�กประเทศฝรั่งเศสทั้งส�มยี่ห้อ	กับน้ำ�แร่จ�กบ่อรักษะ

ว�ริน	จ.ระนอง	พบว่�จุดเด่นของน้ำ�แร่ระนองคือปริม�ณ

ซิลิก�	ซึ่งพบสูงถึง	79.3	มิลลิกรัม/ลิตร	ซึ่งซิลิก�เป็นแร่ธ�ตุที่

จำ�เป็นสำ�หรับผิว	เส้นผม	และเล็บ	ห�กข�ดซิลิก�จะทำ�ให้ผิว

แก่ก่อนวัย	แห้ง	มีริ้วรอย	ผมร่วง	เล็บเปร�ะ	ซิลิก�ส�ม�รถ

ถกูดูดซมึผ�่นผวิหนงั	ชว่ยทำ�ใหผ้วิและเลบ็แขง็แรง	ชะลอก�ร

เกิดริ้วรอยของผิว	ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่�ก�รนำ�น้ำ�แร่ระนองม�

พัฒน�เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง	โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ในชีวิตประจำ�วัน	เช่น	สบู่เหลว	แชมพู	ครีมปรับสภ�พเส้นผม	

ครีมบำ�รุงผิว	ผนวกกับสมุนไพรที่มีประโยชน์	จะเป็นก�รเพิ่ม

มูลค่�ให้กับผลิตภัณฑ์	 โดยใช้องค์คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีผสมผส�นกับทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีอยู่ใน

พื้นที่	เข้�ไปช่วยพัฒน�สินค้�ในชุมชนให้มีคุณภ�พ	ส�ม�รถ

ผลิตสินค้�เพื่อจำ�หน่�ย	ช่วยเพิ่มร�ยได้	 ลดร�ยจ่�ยให้กับ

ครอบครัวส�ม�รถแข่งขันกับประเทศในภูมิภ�คเดียวกันได้	

เป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อปรับตัวสู่ประช�คมเศรษฐกิจ

อ�เซียน	(AEC)	
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บุษยา รัตนสุภา
นักวิทย�ศ�สตร์ปฏิบัติก�ร	สำ�นักบริห�รและรับรองห้องปฏิบัติก�ร

การพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาค เพื่อควบคุม
คุณภาพสินค้า OTOP ตาม ISO/IEC 17025: 2005

	 ก�รประกันคุณภ�พผลก�รทดสอบเป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งที่สำ�คัญในกระบวนก�รจัดทำ�ข้อกำ�หนดด้�นวิช�ก�ร
ที่ห้องปฏิบัติก�รต้องมีก�รประกันคุณภ�พของก�รทดสอบ
ให้เป็นระบบทีย่อมรบัได้ทัง้ในด้�น	คว�มแม่น	(Accuracy)	และ
คว�มเทีย่ง	(Precision)	ต�มวธีิทดสอบ	ตัง้แต่ก�รเกบ็ตวัอย่�ง	
ก�รประมวลผลและก�รร�ยง�นผล	เพือ่ให้ก�รทดสอบ	เป็นไป
ต�มข้อกำ�หนด	ก�รประกันคุณภ�พประกอบด้วยก�รควบคุม
คุณภ�พภ�ยใน	(Internal	quality	control)	เช่น	ก�รวิเคร�ะห์
ตวัอย�่งควบคมุ	(Control	sample)	ก�รวเิคร�ะหซ์ำ�้ในตวัอย�่ง
เดียวกัน	(Duplicate	analysis	pair)	ก�รวิเคร�ะห์วัสดุอ้�งอิง	
(CRM/RM)	ก�รวิเคร�ะห์รีเอเจนต์แบลงค์หรือแบลงค์ของวิธี
ทดสอบ	(Reagent	blank	or	method	blank)	ก�รวิเคร�ะห์	
Spike	sample	และก�รควบคุมคุณภ�พภ�ยนอก	(External	
quality	control)	เช่น	ก�รเข้�ร่วมกจิกรรมทดสอบคว�มชำ�น�ญ
หรือก�รเปรียบเทียบผลก�รทดสอบระหว่�งห้องปฏิบัติก�ร
	 นอกจ�กก�รควบคมุคณุภ�พผลก�รทดสอบใหม้คีว�ม
น�่เชือ่ถอืแลว้	ก�รตดัสนิใจในผลก�รทดสอบว�่มีคว�มถกูตอ้ง	
น่�เชื่อถือหรือไม่นั้น	ไม่ได้สมบูรณ์เพียงก�รประม�ณค่�ของ
ผลก�รทดสอบที่ได้รับก�รตรวจวัดในร�ยก�รทดสอบนั้นๆ	
เท�่นัน้	แตผ่ลก�รทดสอบจะสมบรูณ์ต่อเม่ือประกอบกบัขอ้มลู
ของค�่คว�มไมแ่นน่อนทีป่ระม�ณได	้ค�่คว�มไมแ่นน่อนของ
ก�รวัดนีถ้กูนำ�ไปใชพ้จิ�รณ�ในก�รประเมนิว�่ผลก�รทดสอบ
เหม�ะสมกบัวตัถปุระสงค์ทีจ่ะนำ�ไปใช้หรอืไม่	ในแต่ละขัน้ตอน

ของกระบวนก�รวดั	เริม่ตัง้แตก่�รสุม่ตวัอย�่งจนถงึขัน้สดุท�้ย
นัน้เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรต�่งๆ	ท่ีส่งผลกระทบตอ่ผลก�รทดสอบ	
ห้องปฏิบัติก�รจะเลือกและควบคุมวิธีก�รทดสอบเพื่อให้เกิด
คว�มมั่นใจได้ว่�คว�มผันแปรท้ังหมดมีค่�น้อยเพียงพอสำ�หรับ
ผลก�รทดสอบที่เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของผู้ใช้บริก�ร	
ถ�้ค�่คว�มไมแ่นน่อนของก�รวดัของผลก�รทดสอบมคี�่ม�ก
เกินไป	เร�จะไม่ส�ม�รถตัดสินใจได้อย่�งน่�เชื่อถือ	แต่ห�ก
ค�่คว�มไมแ่นน่อนของก�รวดันัน้มคี�่นอ้ยกว�่ทีต่อ้งก�รม�ก	
กระบวนก�รทดสอบนั้นก็อ�จเกินคว�มจำ�เป็นและเกิดคว�ม
สิ้นเปลืองจนเกินไป	ค่�คว�มไม่แน่นอนของผลก�รทดสอบ
จึงควรเหม�ะสมกบัวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไวส้ำ�หรบัก�รใชง้�น	ห�ก 
ผู้ใช้บริก�รสร้�งคว�มชัดเจนให้ห้องปฏิบัติก�รทร�บเกี่ยวกับ
ก�รนำ�ผลก�รทดสอบไปใชแ้ล้ว	ห้องปฏบิตักิ�รจะเลอืกวธิกี�ร
ทดสอบท่ีเหม�ะสมทำ�ให้แน่ใจว่�ค่�คว�มไม่แน่นอนของก�ร
วัดนั้นเหม�ะกับคว�มต้องก�รใช้ง�นของผู้ใช้บริก�ร	
	 ดังนั้นห้องปฏิบัติก�รทดสอบคุณภ�พสินค้�	OTOP	
ควรมีก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถเพ่ือให้ได้ก�รรับรองคว�ม
ส�ม�รถห้องปฏิบัติก�รทดสอบต�มม�ตรฐ�น	 ISO/IEC	
17025:	2005	สำ�นักบริห�รและรับรองห้องปฏิบัติก�ร	กรม
วิทย�ศ�สตร์บริก�ร	 ได้ดำ�เนินก�รเสริมสร้�งศักยภ�พและ
คว�มเข้มแข็งห้องปฏิบัติก�รเพื่อเป็นก�รส่งเสริมก�รพัฒน�
คณุภ�พและคว�มปลอดภยัของสนิค�้	OTOP	ให้ไดม้�ตรฐ�น	
โดยจดัทำ�โครงก�รพฒัน�ห้องปฏบิตักิ�รทดสอบ	OTOP	ต�ม

	 �รพัฒน�สินค้�	OTOP	เป็นแนวท�งหนึ่งท่ีจะสร้�งคว�มเจริญแก่ชุมชนให้ส�ม�รถยกระดับฐ�นะคว�มเป็น
อยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น	โดยก�รผลิตหรือจัดก�รทรัพย�กรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น	ให้กล�ยเป็นสินค้�ท่ีมีคุณภ�พ	มีจุด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น	ส�ม�รถจำ�หน่�ยในตล�ดทั้งในประเทศและ 
ต�่งประเทศ	หนว่ยง�นภ�ครฐัจงึใหก้�รสนบัสนนุและส่งเสรมิให้เกดิก�รพัฒน�	เพ่ือยกระดบัสินค�้	OTOP	ให้มคีณุภ�พทีด่ ี
และผู้ประกอบก�รสินค้�	OTOP	และวิส�หกิจชุมชน	เกิดคว�มเข้มแข็ง	ส�ม�รถแข่งขันได้ทั้งตล�ดในประเทศและ 
ต่�งประเทศ	
	 ก�รตรวจสอบสินค้�	OTOP	ให้มีผลก�รทดสอบเป็นท่ีน่�เชื่อถือ	ผู้ประกอบก�รต้องเลือกใช้ห้องปฏิบัติก�ร 
ที่เชื่อถือได้	มีก�รควบคุมปัจจัยต่�งๆ	ที่ส่งผลต่อคว�มถูกต้องของผลก�รทดสอบ	ได้รับก�รรับรองระบบง�นห้องปฏิบัติ
ก�รทดสอบต�มม�ตรฐ�น	ISO/IEC	17025:	2005	เพื่อให้มั่นใจว่�ห้องปฏิบัติก�รที่ทำ�ก�รทดสอบสินค้�	OTOP	มีก�ร
ควบคุมปัจจัยดังกล่�วได้อย่�งครบถ้วนและเหม�ะสม

ก
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ม�ตรฐ�น	ISO/IEC	17025:	2005	ในส่วนภูมิภ�คครอบคลุม	
ภ�คเหนือ	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	ภ�คกล�ง	และภ�คใต้	
อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2557	ทำ�ให้ห้องปฏิบัติก�รท่ีเข้�ร่วม
โครงก�รได้มีวิธีทดสอบที่ถูกต้องเหม�ะสมทั้งขั้นตอนก�ร
ทดสอบและก�รตรวจสอบคว�มใช้ได้ของวิธีทดสอบ	ต่อม�
ในปี	2558	สำ�นักฯ	ได้พัฒน�ห้องปฏิบัติก�รทดสอบเหล่�นั้น
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รเพิ่มเติม	ใน	4	หลักสูตร	ได้แก่
	 -	 ก�รควบคุมคุณภ�พภ�ยในสำ�หรับห้องปฏิบัติก�ร
ทดสอบในภูมิภ�ค
	 -	 ก�รประม�ณค่�คว�มไม่แนน่อนของก�รวดัสำ�หรบั
ห้องปฏิบัติก�รทดสอบในภูมิภ�ค
	 -	 ก�รทบทวนเอกส�รก�รควบคุมคุณภ�พภ�ยใน
สำ�หรับห้องปฏิบัติก�รทดสอบในภูมิภ�ค

	 -	 ก�รทบทวนเอกส�รก�รประม�ณค่�คว�มไม่
แน่นอนของก�รวัดสำ�หรับห้องปฏิบัติก�รทดสอบในภูมิภ�ค
	 สำ�นักฯ	 ได้ติดต�มผลก�รพัฒน�ศักยภ�พของห้อง
ปฏิบัติก�รท่ีเข้�ร่วมโครงก�รพบว่�ห้องปฏิบัติก�รได้จัดทำ�
เอกส�รก�รควบคุมคุณภ�พภ�ยในและก�รประม�ณค่�
คว�มไมแ่นน่อนของก�รวดั	ในผลติภณัฑต์�่งๆ	เชน่	จลุนิทรยี์
ทั้งหมดในอ�ห�ร	คว�มชื้นในช�	กรดเบนโซอิกและเกลือของ
กรดเบนโซอิกในอ�ห�ร	คว�มเป็นกรด-ด่�งในแชมพู	โลหะ
ในน้ำ�	เป็นต้น	โดยมีผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นได้ให้คำ�ปรึกษ�
และแนะนำ�ในก�รปรับปรุงระบบเอกส�รให้เหม�ะสมแก่ห้อง
ปฏิบัติก�รที่เข้�ร่วมโครงก�ร	นอกจ�กนี้ห้องปฏิบัติก�รได้
ดำ�เนนิก�รควบคมุคณุภ�พในร�ยก�รขอบข�่ยทีข่อก�รรบัรอง	
ดังแสดงในต�ร�ง

ผลิตภัณฑ์ รายการทดสอบ (เทคนิคที่ใช้) การควบคุมคุณภาพภายในของการทดสอบ

ภ�ชนะเซร�มิกที่ใช้กับอ�ห�ร -	 	แคดเมียมและตะกั่ว	(Atomic	absorption	spectroscopy) 1.	 Linearity	
2.	 Reagent	blank	
3.	 Calibration	check	standard	
4.	 Duplicate	check	
5.	 QC	sample

น้ำ�ผึ้ง -	 	5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde	:
	 HMF	(High	performance	liquid	chromatography)

1.	 System	suitability
2.	 Calibration	check	standard
3.	 Reagent	blank
4.	 Duplicate	check
5.	 Spiked	sample

อ�ห�ร -	 Standard	plate	count 1.		Duplicate	plate
2.		Sample	blank
3.		Positive/Negative	control
4.		Air	test
5.		ทดสอบประสิทธิภ�พอ�ห�รเลี้ยงเชื้อ

ตัวอย่างการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา

เอกสารอ้างอิง
INTERNATIONAL	ORGANIZATION	FOR	STANDARDIZATION.	ISO/IEC	17025	:	2005,	General requirements for the competence  
 of testing and calibration laboratories. Geneva : ISO, 2005.
ASIA	PACIFIC	LABORATORY	ACCREDITATION	COORPORATION.	APLAC	TC	010	:	General	Information	on	uncertainty	of	measurement 
	 for	those	relying	on	test	results	to	make	informed	decisions	and	judgements. APLAC Series.	September	2010,	Issue 
	 2,	1-2			
กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร.	คณะกรรมก�รด้�นวิช�ก�ร.	แนวทางการจัดทำาความสมเหตุสมผลของการวัด.	กรุงเทพฯ	:	กรม,	2554.

 นอกจ�กก�รดำ�เนนิง�นทดสอบทีถ่กูตอ้งมปีระสทิธภิ�พ 
และให้ผลก�รทดสอบเป็นที่น่�เชื่อถือแล้ว	ห้องปฏิบัติก�ร
จำ�เปน็ตอ้งมรีะบบบรหิ�รง�นคุณภ�พและมีก�รจดัทำ�เอกส�ร
เพือ่ใชใ้นระบบคณุภ�พ	เชน่	คู่มือคุณภ�พ	ขัน้ตอนดำ�เนนิง�น	

วิธีปฏิบัติง�น	วิธีทดสอบและเอกส�รสนับสนุนต่�งๆ	เพื่อให้
ห้องปฏิบัติก�รส�ม�รถดำ�เนินก�รยื่นขอก�รรับรองคว�ม
ส�ม�รถห้องปฏิบัติก�รทดสอบ	ต�ม	ISO/IEC	17025:	2005	
ต่อหน่วยรับรองระบบง�นห้องปฏิบัติก�รต่อไป



ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม
นักวิทย�ศ�สตร์ปฏิบัติก�ร	สำ�นักพัฒน�ศักยภ�พนักวิทย�ศ�สตร์ห้องปฏิบัติก�ร

	 ในปี	ค.ศ.	1991	Paul	Anastas	และ	John	C.	Warner 
ได้เสนอก�รใช้คำ�ว่�	“Green Chemistry”	เป็นครั้งแรกใน
โครงก�รพิเศษที่จัดทำ�ขึ้นโดยองค์ก�รพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	
สหรัฐอเมริก�	(US	Environmental	Protection	Agency;	EPA) 
เคมสีเีขยีวมจีดุประสงค์เพือ่พฒัน�กระบวนก�รและเทคโนโลย ี
ท�งเคมีให้มีคว�มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นแนวท�ง
พัฒน�แบบยั่งยืน	โดยใช้หลักก�รและระเบียบวิธีท�งเคมีเพื่อลด 
และปอ้งกนัก�รเกดิมลพษิตัง้แตแ่หลง่ผลติ	หลกัก�รเปลีย่นแปลง 
สมบตัภิ�ยในของผลติภัณฑท์�งเคมีหรอืกระบวนก�รท�งเคม	ี
เพ่ือลดคว�มเสีย่งตอ่สขุภ�พมนษุย	์และสิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยลง	
 แนวคว�มคดิของเคมสีเีขียว	ประกอบดว้ยหลกัก�รพืน้ฐ�น 
12	ขอ้	ซึง่เปน็แนวคดิแบบครบวงจร	เริม่ต้ังแต่ก�รคิดออกแบบ 
ว�งแผน	ก�รพฒัน�ในขัน้ตอนต�่งๆ	และก�รจดัก�รกระบวนก�ร 
เคมทีัง้ระบบ	รวมถงึผลติภัณฑแ์ละผลผลติข�้งเคียงทีจ่ะเกดิขึน้ 
เพื่อให้ใช้ส�รเคมีลดลงและพย�ย�มหลีกเลี่ยงก�รใช้ส�รเคมี
ท่ีเป็นพิษหรืออันตร�ยต่อสุขภ�พของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
ทำ�ใหก้ระบวนก�รผลติท�งเคมนีัน้มคีว�มเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ประหยัดและคุ้มค่�ม�กที่สุด	ถ้�ในก�รพัฒน�กระบวนก�ร
ผลิตท�งเคมขีึน้ใหม	่ส�ม�รถใชห้ลกัก�รพืน้ฐ�นนีไ้ด	้จะทำ�ให้
กระบวนก�รเคมทีีพ่ฒัน�ขึน้นัน้เปน็เคมีสีเขยีวอย�่งสมบรูณแ์บบ
ซึ่งเป็นวิธีก�รที่ดีที่สุด
	 แตโ่ดยสว่นใหญแ่ลว้	กระบวนก�รผลติท�งเคมทีีใ่ชอ้ยู่ 
ในอุตส�หกรรมนี้ไม่ใช่กระบวนก�รผลิตที่พัฒน�ขึ้นใหม่ 
แตเ่ปน็กระบวนก�รผลติทีใ่ชอ้ยูเ่ดมิ	และยงัตอ้งดำ�เนนิก�รผลติ 

ไปอย�่งตอ่เน่ือง	ก็ส�ม�รถเลอืกปรับปรุงกระบวนก�รบ�งขัน้ตอน 
ให้เป็นเคมีสีเขียวได้ก่อน	โดยควรเลือกขั้นตอนที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมม�กที่สุดม�ปรับปรุงก่อน	และถ้�ต้องก�รให้ 
เปน็เคมสีเีขยีวแบบสมบรูณค์รบวงจรกต็อ้งพฒัน�ขัน้ตอนอืน่ๆ 
ทั้งหมดให้เป็นเคมีสีเขียวด้วย
หลักการพื้นฐาน 12 ข้อของเคมีสีเขียว	มีดังนี้
	 1.	 Prevent	wastes	ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิของเสยี	จะดกีว�่ 
ก�รบำ�บดัหรอืทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยหลงัเมือ่ของเสยีเกิดขึน้แลว้
	 2.	 Renewable	materials	ก�รใชส้�รหรอืวตัถดุบิทีน่ำ�
กลับม�ใช้ใหม่ได้ซึ่งรวมถึงก�รใช้วัสดุเหลือใช้หรือท้ิงแล้วจ�ก
กระบวนก�รอื่นๆ	
 3.	 Omit	derivatization	steps	หลีกเลี่ยงก�รสร้�งส�ร
อนุพันธ์	ก�รบล็อก	ก�รป้องกันและก�รถอนก�รป้องกัน	ก�ร
เปลีย่นแปลงชัว่คร�วของกระบวนก�รท�งก�ยภ�พและท�งเคมี 
โดยไม่จำ�เป็น
	 4.	 Degradable	chemical	products	ออกแบบผลติภณัฑ ์
ท�งเคมีที่แน่ใจได้ว่�	หลังจ�กก�รใช้ง�นแล้ว	จะไม่ตกค้�งอยู่
ในสิ่งแวดล้อม	หรือจะสล�ยตัวไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษ	
	 5.	 Use	safe	synthetic	methods	ออกแบบวธีิสงัเคร�ะห์ 
ท่ีใช้หรือสร้�งส�รเคมีท่ีมีคว�มเป็นพิษต่ำ�หรือไม่เป็นพิษต่อ
สุขภ�พของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเลยทุกครั้งที่ส�ม�รถทำ�ได้
	 6.	 Catalytic	 reagents	 ใช้ส�รทำ�ปฏิกิริย�แบบเร่ง
ปฏิกิริย�ที่มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงสูง	ดีกว่�ใช้ส�รทำ�ปฏิกิริย�
แบบปริม�ณสัมพันธ์	

	 จจุบันเรื่องเกี่ยวกับส�รเคมี	รวมทั้งผลกระทบของส�รเคมีเป็นประเด็นในก�รอภิปร�ยในเชิงวิช�ก�รอย่�ง
กว้�งขว�ง	สังคมทุกภ�คส่วนมีคว�มตระหนักและเห็นพ้องต้องกันว่�ปัญห�เหล่�นี้เป็นปัญห�ท่ีต้องได้รับก�รแก้ไข 
ดงันัน้จึงมกี�รนำ�กลยทุธ์ในก�รจดัก�รส�รเคมีได้อย�่งครบวงจร	ถกูตอ้ง	และมปีระสทิธภิ�พ	กลยทุธส์ำ�คญัในก�รจดัก�ร
ส�รเคมี	คือ	ก�รจัดก�รส�รเคมีอย่�งเป็นระบบและถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกของก�รใช้ส�รเคมี	 โดยเริ่มจ�กก�รนำ�เข้�	
ก�รแยกประเภท	ก�รจัดเก็บ	ก�รเลือกใช้	ก�รขนส่ง	รวมถึงก�รจัดก�รของเสียจ�กก�รใช้ส�รเคมี	ก�รดำ�เนินก�รต�ม
แนวท�งปฏิบัติที่ดี	และก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้อง	และถูกต้องต�มกฎหม�ย	เพื่อไม่ให้เกิดคว�มยุ่งย�กในก�ร
แก้ปัญห�ในภ�ยหลัง	ซึ่งมีแนวโน้มในก�รสูญเสียม�กกว่�	โดยเฉพ�ะเรื่องของค่�ใช้จ่�ยที่เพิ่มขึ้น	เช่น	ต้นทุนก�รผลิต/
ก�รนำ�เข้�	ก�รฟื้นบำ�รุงในกรณีที่เกิดคว�มเสียห�ย	ดังนั้น	จึงนำ�แนวคว�มคิดของเคมีสีเขียว	(Green	Chemistry)	ม�ใช้
ในก�รจัดก�รส�รเคมี	เพื่อให้เกิดคว�มคุ้มค่�	และก่อเกิดประโยชน์สูงสุด	

กลยุทธ์การจัดการสารเคมีด้วยเคมีสีเขียว
(Strategies for Chemicals Management by Green Chemistry)

ปั
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	 แนวคิดเคมีสีเขียวช่วยเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับก�ร
จัดก�รส�รเคมีและกระบวนก�รผลิต	เพ่ือลดผลกระทบด้�นลบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 และยังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำ�คัญในเรื่องนี้	
เพร�ะครอบคลุมตั้งแต่	 ก�รเลือกใช้ส�รเคมีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	ก�รขนส่ง	ก�รเคลื่อนย้�ย	ก�รจัดเก็บ	และก�ร
จดัก�รของเสยีจ�กก�รใชส้�รเคม	ี	นอกจ�กนีย้งัมแีนวท�งปฏบิตัิ
ทีพ่ฒัน�ขึน้ม�จ�กแนวคดิเคมสีเีขยีว	คอื	เคมวีเิคร�ะหส์เีขยีว	
(Green	Analytical	Chemistry	;	GAC)	ซึ่งเป็นกระบวนก�ร 
วเิคร�ะหท์ีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	และปลอดภยัตอ่ผูป้ฏบิตังิ�น 
โดยเริ่มจ�กก�รพัฒน�วิธีวิเคร�ะห์ทดสอบไปจนถึงกระบวนก�ร
จัดก�รของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติก�ร	ทั้งนี้สำ�นักพัฒน�
ศักยภ�พนักวิทย�ศ�สตร์ห้องปฏิบัติก�ร	ได้มีแนวคว�มคิด 
เผยแพร่ข้อมูล	คว�มรู้ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งก�รพัฒน�หลักสูตร
ฝึกอบรม	โดยมีเนื้อห�ครอบคลุมในเรื่องก�รจัดก�รส�รเคมี 
ในห้องปฏิบัติก�รอย่�งครบวงจร	เพื่อยกระดับขีดคว�มส�ม�รถ
ห้องปฏิบัติก�รในประเทศไทย	และเป็นแนวท�งก�รพัฒน�
ประเทศท�งด้�นกลยุทธ์ก�รจัดก�รส�รเคมี	 ท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน

P Prevent	wastes	
R Renewable	materials	
O Omit	derivatization	steps	
D Degradable	chemical	products	
U Use	safe	synthetic	methods	
C Catalytic	reagents	
T Temperature,	pressure	ambient	
I In-process	monitoring	
V Very	few	auxiliary	substances	
E E-factor,	maximize	feed	in	product	
L Low	toxicity	of	chemical	products	
Y Yes,	it	is	safe	

 7.	 Temperature,	pressure	ambient	คำ�นงึถงึสิง่แวดลอ้ม 
และผลกระทบท�งเศรษฐศ�สตรท์กุครัง้ทีต่อ้งใชพ้ลงัง�น	และ
ควรใช้พลังง�นให้น้อยที่สุด	วิธีสังเคร�ะห์ต้องทำ�ที่อุณหภูมิ
และคว�มดันปกติ	
	 8.	 In-process	monitoring	พฒัน�วธิวีเิคร�ะหอ์ย�่งตอ่
เนื่องเพื่อทำ�ให้ส�ม�รถตรวจวัดค่�แบบเรียลไทม์ในขณะผลิต 
และส�ม�รถควบคุมได้ก่อนที่จะเกิดเป็นส�รเคมีอันตร�ย
	 9.	 Very	few	auxiliary	substances	หลกีเลีย่งก�รใชส้�ร
ช่วยต่�งๆ	เช่น	ตัวทำ�ละล�ย	ส�รช่วยในก�รแยก	และอ่ืนๆ 
ถ้�จำ�เป็นต้องใช้จะต้องเลือกใช้ส�รที่ไม่เป็นพิษทุกครั้งท่ี
ส�ม�รถทำ�ได้
	 10.	E-factor,	maximize	feed	in	product	ออกแบบ
วิธีสังเคร�ะห์ให้วัสดุทุกชนิดที่ใช้ในกระบวนก�รรวมเข้�ไปอยู่
ในผลิตภัณฑ์สุดท้�ยให้ได้ม�กที่สุด	
	 11.	Low	toxicity	of	chemical	products	ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคมีให้มีผลในก�รใช้ง�นต�มที่ต้องก�ร	ในขณะที่
ต้องทำ�ให้คว�มเป็นพิษลดลง	
	 12.	Yes,	it	is	safe	เลือกส�รและรูปแบบของส�รที่ใช้
ในกระบวนก�รท�งเคมี	ที่ลดโอก�สก�รเกิดอุบัติเหตุท�งเคมี	
ได้แก่	ก�รรั่วไหล	ก�รระเบิด	และก�รเกิดเพลิงไหม้
	 หลักก�รพื้นฐ�น	 12	 ข้อ	 ของเคมีสีเขียวนี้	 มุ่งเพื่อ
ออกแบบกระบวนก�รผลิตท�งเคมีให้มีประสิทธิภ�พ	 ใช้
วตัถดุบิ	ส�รเคมรีเีอเจนต	์ตวัทำ�ละล�ย	ส�รชว่ยและพลงัง�น
อย�่งคุม้ค�่	เพือ่ใหเ้กดิประสทิธิผลสงูสดุ	ปกปอ้งรกัษ�สุขภ�พ
ของมนุษย์และมีคว�มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ม�กที่สุด	
หลักก�รพื้นฐ�น	 12	 ข้อของเคมีสีเขียว	 ส�ม�รถรวบรวม
สรุปเป็นแผนภ�พได้ดังภ�พที่	1	เมื่อนำ�อักษรตัวแรกสุดของ
แต่ละบรรทัดม�ประกอบกันจะได้คำ�ว่�	“PRODUCTIVELY” 
ซึ่งหม�ยถึง	“ก่อให้เกิดผลอย่�งมีประสิทธิภ�พ”

ภาพที่ 1 แผนภ�พสรุปหลักก�รพื้นฐ�น	12	ข้อ	ของเคมีสีเขียว	[4]
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กฤษฎา สุทธิพันธ์
นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร	โครงก�รฟิสิกส์และวิศวกรรม

	 นก�รเลอืกวสัดสุำ�หรบัก�รใชง้�นแตล่ะชนดิ	ไมว่�่จะใชป้ระดษิฐเ์ครือ่งใช	้เครือ่งมอื	อปุกรณ	์หรอืก�รกอ่สร�้ง
สิง่อำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ	ห�กต้องก�รวสัดุทีม่คีว�มแขง็แรงและเหม�ะสมกบัก�รใชง้�น	ตอ้งรูส้มบตัขิองวสัดทุ�งด�้น
คว�มแขง็แรง	ซึง่สมบตัขิองวสัดทุ�งด�้นคว�มแขง็แรงหลกัๆ	ไดแ้ก	่คว�มต�้นแรงอดั	คว�มต�้นแรงดงึ	คว�มต�้นก�รยดึ
เก�ะ	และคว�มต้�นแรงดัด	สำ�หรบัคว�มต�้นแรงอดั	คว�มต�้นแรงดงึ	และคว�มต�้นก�รยดึเก�ะ	เปน็คว�มส�ม�รถของ
วสัดใุนก�รต้�นท�นตอ่แรงอัด	แรงดึง	และแรงยดึเก�ะตอ่หนว่ยพืน้ทีต่�มลำ�ดบั	สว่นคว�มต�้นแรงดดั	เปน็คว�มส�ม�รถ
ของวัสดใุนก�รต้�นท�นตอ่แรงดัด	วสัดุแตล่ะชนดิมคีว�มแขง็แรงแตล่ะด�้นไมเ่หมอืนกนั	เชน่	คอนกรตี	มสีมบตัทิ�งด�้น
คว�มต�้นแรงอดัสงู	แตม่สีมบตัทิ�งด�้นคว�มต�้นแรงดงึนอ้ย	ประม�ณรอ้ยละ	10	ถงึ	รอ้ยละ	15	ของคว�มต�้นแรงอดั 
ดังนั้นก�รเลือกใช้ง�นคอนกรีตต้องเลือกให้เหม�ะสมกับง�นแต่ละประเภท	ห�กนำ�แผ่นคอนกรีตขน�ดคว�มกว้�ง 
0.30	เมตร	คว�มย�ว	1.50	เมตร	คว�มหน�	0.05	เมตร	ปูบนพื้นดินที่บดอัดแน่นเพื่อเป็นท�งเดิน	เร�ส�ม�รถเดินบน
แผ่นคอนกรีตนี้ได้โดยไม่ทำ�ให้คอนกรีตแตกร้�วเนื่องจ�กคอนกรีตถูกใช้สำ�หรับก�รรับแรงอัด	แต่ห�กนำ�แผ่นคอนกรีตนี้
ไปว�งพ�ดร่องน้ำ�ขน�ดคว�มกว้�ง	1	เมตร	เพื่อเป็นสะพ�น	เมื่อเดินข้�มบนสะพ�นคอนกรีตนั้น	คอนกรีตจะหักทันที	
เนื่องจ�กคอนกรีตอยู่ในลักษณะก�รดัด	จึงรับทั้งแรงอัดและแรงดึง	และคอนกรีตมีสมบัติคว�มต้�นแรงดึงน้อย	ทำ�ให้
คอนกรีตเกิดก�รเสียห�ยทันทีเมื่อรับน้ำ�หนัก	ดังแสดงในภ�พที่	1

ความแข็งแรงของวัสด ุ
(Strength of Materials)

ใ

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการใช้งานแผ่นคอนกรีต

ภาพที่ 2 แสดงแบบจำาลองก้อนดินน้ำามันที่รับแรง (ก)
และคอนกรีตที่รับแรง (ข)

	 อ�จมคีำ�ถ�มว�่	ทำ�ไมสะพ�นทีใ่ชง้�นอยูท่ัว่ไปจงึสร�้ง 
ด้วยคอนกรีตได้	 เมื่อสร้�งแล้วสะพ�นเหล่�นั้นต้องรับน้ำ�หนัก	
ทั้งจ�กคน	 ทั้งรถที่สัญจรไปม�	 แล้วสะพ�นชำ�รุดหรือไม่ 
คำ�ตอบคอื	ผู้ออกแบบสะพ�นทร�บสมบตัขิองวสัดุทีจ่ะนำ�ม�
ใช้ง�น	ห�กใช้คอนกรีตเพียงอย่�งเดียว	สะพ�นจะหักลงม�
ทันที	ดังนั้นจึงมีก�รนำ�เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและลวดเหล็ก
อดัแรงทีม่คีว�มต�้นแรงดึงสงูม�เสรมิในคอนกรตี	เปน็สะพ�น
โครงสร้�งคอนกรีตเสริมเหล็ก	แล้วถ�มว่�จะนำ�เหล็กไปเสริม
อย่�งไร	 คำ�ตอบอยู่ที่แบบจำ�ลองก้อนดินน้ำ�มัน	 ดังแสดง 
ในภ�พที่	2

ก ข
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	 ป�้ยโฆษณ�	ท่ีตัง้ตรง	เมือ่มลีมพ�ยพุดัอย�่งรนุแรงเกิด
ก�รดัดงอ	แสดงว่�ป้�ยโฆษณ�กำ�ลังรับแรงดัดอยู่	ดังนั้นห�ก
จะเลือกวัสดุใดม�ใช้ง�นที่ต้องรับแรงดัด	ต้องทดสอบคว�ม
แข็งแรงของวัสดุท�งด้�นคว�มต้�นแรงดัด
	 ก�รทดสอบสมบตัขิองวสัดทุ�งด�้นคว�มแขง็แรง	คว�ม
ต�้นแรงอดั	คว�มต�้นแรงดงึ	คว�มต�้นก�รยดึเก�ะ	และคว�ม
ต้�นแรงดัด	จำ�เป็นต้องมีม�ตรฐ�นในก�รทดสอบ	เนื่องจ�ก
ม�ตรฐ�นเป็นตัวกำ�หนดลักษณะเครื่องมือ	 เครื่องทดสอบ	
สภ�วะแวดล้อม	ลักษณะก�รเตรียมชิ้นตัวอย่�งทดสอบ	ทั้งนี้
ห�กไมม่มี�ตรฐ�นท่ีใชใ้นก�รทดสอบ	ผลก�รทดสอบทีไ่ด	้อ�จ
ได้ค่�แตกต่�งกันม�ก	ถึงแม้จะเป็นตัวอย่�งชุดเดียวกัน	เช่น	
ก�รทดสอบคว�มต�้นแรงอดั	ม�ตรฐ�นก�รทดสอบสว่นใหญ่
จะกำ�หนดให้เตรียมชิ้นตัวอย่�งเป็นทรงลูกบ�ศก์	เพร�ะห�ก
ชิน้ตวัอย�่งไมเ่ปน็ทรงลูกบ�ศกแ์ล้ว	คว�มชะลูด	(slenderness)	
ของชิน้ตวัอย�่งจะเข�้ม�มผีลทำ�ให้ผลก�รทดสอบแตกต�่งกนั
ได้	แต่โดยสรุปแล้วก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นสำ�หรับก�รทดสอบ
สมบัติของวัสดุท�งด้�นคว�มแข็งแรงจะใช้หลักก�รท�งด้�น
กลศ�สตร์เป็นหลัก
	 ท้ังนี้ผู้ท่ีมีคว�มสนใจขอคำ�ปรึกษ�หรือส่งวัสดุสำ�หรับ
ทดสอบร�ยก�รคว�มต�้นแรงอดั	คว�มต�้นแรงดงึ	คว�มต�้น
ก�รยดึเก�ะ	และคว�มต�้นแรงดดั	ต�มม�ตรฐ�นก�รทดสอบ	
เชน่	มอก.	ASTM	BS	ISO	และ	JIS	เปน็ตน้	ส�ม�รถตดิตอ่ไดท้ี่
กลุ่มฟสิิกส์และวศิวกรรมท่ัวไป	2	โครงก�รฟสิิกส์และวศิวกรรม	
กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	โทร.	0	2201	7358			

	 จ�กภ�พที่	2	เมื่อสร้�งแบบจำ�ลองก้อนดินน้ำ�มันเป็น
รปูทรงของค�นแลว้นำ�ไปว�งพ�ดบนทีร่องรบั	หลงัจ�กนัน้ให้
น้ำ�หนักกระทำ�กับตัวค�นจะพบว่�ผิวด้�นล่�งของดินน้ำ�มัน
ยืดออกม�กที่สุด	แสดงว่�พื้นผิวนี้รับแรงดึงม�กที่สุด	ในส่วน
พื้นผิวด้�นบนสุดจะหดตัวม�กที่สุด	แสดงว่�พื้นผิวนี้รับแรง
อัดม�กที่สุด	ห�กเปลี่ยนจ�กดินน้ำ�มันเป็นคอนกรีต	เพื่อให้
คอนกรีตไม่แอ่นและหัก	ส�ม�รถเสริมเหล็กเข้�ไปในผิวด้�น
ล่�งของคอนกรีตเพื่อรับแรงดึง	ผิวคอนกรีตด้�นบนต้องรับ
แรงอดัสงูห�กคอนกรีตนัน้มีคว�มต�้นแรงอัดเพยีงพอ	ค�นจะ
ส�ม�รถรบัแรงไดโ้ดยไม่หกั	สว่นเหลก็ทีเ่สรมิเข�้ไปในคอนกรตี
นั้นต้องมีก�รยึดเก�ะที่ดีต่อกันกับคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดก�ร
แยกออกจ�กกันเมื่อรับแรง	ก�รทดสอบดูว่�คอนกรีตและ
เหล็กที่นำ�ม�ใช้มีก�รยึดเก�ะที่ดีต่อกันหรือไม่	ส�ม�รถทำ�ได้
ด้วยก�รทดสอบสมบัติของวัสดุท�งด้�นคว�มแข็งแรงในด้�น
คว�มต้�นก�รยึดเก�ะ
	 ห�กสงสยัว่�สะพ�นหรอืสว่นของโครงสร�้งของอ�ค�ร
ที่เรียกว่�ค�นรับแรงอะไรม�กที่สุด	 ต้องพิจ�รณ�ดูว่�รูป
ทรงของโครงสร้�งและก�รใช้ง�นเป็นอย่�งไร	ทั้งนี้ค�นหรือ
สะพ�นต้องรับแรงดัด	ส่วนแบบจำ�ลองก้อนดินน้ำ�มันท่ีสร้�ง
เป็นรูปทรงของค�นรับทั้งแรงดึงและแรงอัด	นั่นคือวัสดุที่อยู่
ในลักษณะก�รใช้ง�นที่ต้องรับแรงดึงและแรงอัดไปพร้อมกัน	
เรียกวัสดุนั้นกำ�ลังรับแรงดัด	ตัวอย่�งเช่น	ห�กจับท่อม�ดัด
หรือม�งอด้วยมือ	ท่อต้องรับแรงดัด	ดังแสดงในภ�พที่	3
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นิภาพร ชนะคช
นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร	โครงก�รวิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำาปลา

น้ำา

	 ก�รผลิตน้ำ�ปล�ของประเทศไทย	มีอัตร�ก�รขย�ยตัว 
ในระดับกล�ง	 ในปี	พ.ศ.	2543	 มีโรงง�นประกอบก�รทำ�
น้ำ�ปล�และบรรจุน้ำ�ปล�จำ�นวน	174	 โรงง�น	 (จ�กข้อมูล 
กรมสง่เสรมิอตุส�หกรรม)	และในป	ีพ.ศ.	2553	พบว�่มโีรงง�น
ประกอบกิจก�รทำ�น้ำ�ปล�และแบ่งบรรจุน้ำ�ปล�รวมจำ�นวน	
180	โรงง�น	(ข้อมูลกรมโรงง�นอุตส�หกรรม)	อุตส�หกรรม
น้ำ�ปล�สว่นใหญเ่ปน็กิจก�รในครอบครวัและสถ�นทีต่ัง้โรงง�น
ส่วนใหญ่จะอยู่ริมช�ยฝั่งทะเล	 เช่น	จังหวัดสมุทรสงคร�ม	
ระยอง	ประจวบคีรีขันธ์	ปัตต�นี	เป็นต้น	จังหวัดที่มีโรงง�น
น้ำ�ปล�ม�กที่สุดคือ	จังหวัดระยองและสมุทรสงคร�ม

การผลิตน้ำาปลา
	 น้ำ�ปล�ทำ�ม�จ�กปล�หรอืสตัวอ่ื์นๆ	เชน่	กุง้	หมกึ	หอย	
สำ�หรบัปล�ทีใ่ชใ้นก�รทำ�น้ำ�ปล�มีหล�ยชนดิ	ได้แก	่ปล�กะตกั	
ปล�หลังเขียว	ปล�ทู	ปล�ลัง	ปล�แป้น	ปล�ทร�ยแดง	ปล�
ทร�ยข�ว	ปล�ข้�งเหลือง	เป็นต้น	สำ�หรับปล�กระตักนั้นเป็น
ปล�ทีใ่ชใ้นก�รทำ�น้ำ�ปล�แทท้ีมี่คุณภ�พสงูสดุ	เพร�ะน้ำ�ปล�ท่ี
ไดจ้ะมกีลิน่หอมรสด	ีสค่ีอนข�้งแดง	โดยปล�ทีใ่ชต้อ้งสด	และ
ต้องคัด	ล้�งทำ�คว�มสะอ�ด	เพื่อให้ได้น้ำ�ปล�ที่มีคุณภ�พ	
	 ก�รหมักน้ำ�ปล�	จะนำ�ปล�ม�คลุกกับเกลือทะเลใน
อัตร�ส่วน	2	:	1	ถึง	5	:	1	แล้วนำ�ไปใส่โอ่งหรือถังหมักซีเมนต์	
ภ�ยในใส่เกลือรองก้นโอ่งหรือถัง	ปิดป�กโอ่งด้วยต�ข่�ยไนล่อน 
ใช้แผ่นกระเบื้องหรือฝ�โอ่งปิดอีกชั้นเพื่อไม่ให้น้ำ�เข้�	ระยะเวล�
ก�รหมกัไมแ่นน่อน	อ�จจะใช้เวล�ต้ังแต	่6	เดอืน	จนถงึ	18	เดอืน

มาตรฐาน 
	 ก�รควบคุมคุณภ�พน้ำ�ปล�ท่ีผลิตภ�ยในประเทศ	มี
ท้ังม�ตรฐ�นบังคับต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยอ�ห�รและ
ม�ตรฐ�นที่ไม่บังคับดังนี้	
	 ม�ตรฐ�นบังคับ	คือ	ม�ตรฐ�นต�มประก�ศกระทรวง
ส�ธ�รณสุข	(ฉบบัท่ี	203)	พ.ศ.	2543	เรือ่ง	น้ำ�ปล�	แบง่น้ำ�ปล�
ออกเปน็	3	ชนดิ	คอื	น้ำ�ปล�แท	้น้ำ�ปล�ทีท่ำ�จ�กสตัวอ์ืน่	และ
น้ำ�ปล�ผสม	โดยน้ำ�ปล�ทีจ่ะจำ�หน�่ยภ�ยในประเทศจะตอ้งมี
สมบัติต�มเกณฑ์กำ�หนด	
	 ม�ตรฐ�นไมบ่งัคบั	เปน็ม�ตรฐ�นทีก่ำ�หนดคณุภ�พของ
น้ำ�ปล�ท่ีไมไ่ดเ้ปน็กฎหม�ยบงัคบั	ผูผ้ลิตและจำ�หน�่ยส�ม�รถ
เลือกว่�จะขอก�รรับรองต�มม�ตรฐ�นนี้ได้	มี	2	ม�ตรฐ�น	
ได้แก่	

ภาพที่ 1 ปลากะตัก
ที่มา : http://taxclinic.mof.go.th/products/

detail.php?ID=68        

ภาพที่ 2 น้ำาปลา
ที่มา : http://taxclinic.
mof.go.th/products/ 
detail.php?ID=68                                        

	 ปล�เป็นส�รปรงุรสอ�ห�รทีน่ยิมใชใ้นก�รปรงุแตง่อ�ห�รไทยหล�ยชนดิ	เชน่	สม้ตำ�	น้ำ�พรกิ	ตม้ยำ�กุง้	แกงเผด็ 
น้ำ�ปล�หว�น	 เป็นต้น	 น้ำ�ปล�ผลิตจ�กก�รหมักปล�ทั้งตัวกับเกลือเป็นเวล�น�นหล�ยเดือนเพื่อให้ได้กลิ่นรสที่ดี 
ปล�ทีน่ำ�ม�หมกัทำ�น้ำ�ปล�เปน็ปล�น้ำ�จดืหรอืปล�น้ำ�เคม็ขน�ดเลก็ทีห่�ไดง้�่ย	โรงง�นทำ�น้ำ�ปล�ทีต่ัง้อยูใ่กลท้ะเล	นยิม
ใช้ปล�กะตัก	ปัจจุบันช�วต่�งช�ตินิยมอ�ห�รไทยกันม�กขึ้น	รวมทั้งผู้ที่อพยพย้�ยถิ่นไปอยู่ในต่�งแดนมีคว�มต้องก�ร
ใช้น้ำ�ปล�ปรุงอ�ห�รต�มแบบฉบับอ�ห�รของตนเอง	เป็นผลให้ตล�ดน้ำ�ปล�ในต่�งประเทศมีก�รขย�ยตัวและเติบโต
อย่�งต่อเนื่อง	ประเทศผู้นำ�เข้�มีก�รควบคุมคว�มปลอดภัย	และมีระบบก�รตรวจสอบสินค้�ที่เข้มงวดม�กขึ้น	ทำ�ให้มี
ก�รแขง่ขนัในเรือ่งคณุภ�พ	สำ�หรบัก�รควบคุมคณุภ�พของน้ำ�ปล�ภ�ยในประเทศ	กระทรวงส�ธ�รณสขุไดก้ำ�หนดเกณฑ์
คุณภ�พต�มประก�ศฉบับที่	203	พ.ศ.	2543	และม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	(มอก.	3-2526)
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การตรวจสอบคุณภาพ 
	 ก�รตรวจสอบคุณภ�พท�งห้องปฏิบัติก�ร	 ส�ม�รถ
ใช้ในก�รควบคุมคุณภ�พของน้ำ�ปล�ให้เป็นไปเกณฑ์กำ�หนด
ต�มม�ตรฐ�นต่�งๆ	และตรวจสอบก�รปลอมปนได	้ตวัอย�่ง
เกณฑ์กำ�หนดของน้ำ�ปล�ต�มที่ระบุไว้ในม�ตรฐ�นต่�งๆ 
ดังแสดงในต�ร�งที่	 1	 ต�มปกติแล้วก�รจะดูว่�น้ำ�ปล�แท้ 
หรือมีคุณภ�พดีจะพิจ�รณ�จ�กปริม�ณไนโตรเจนทั้งหมด	
และไนโตรเจนจ�กกรดอะมิโน	 ซึ่งค่�ยิ่งสูงคุณภ�พก็จะมี
คุณภ�พยิ่งดี	 แต่พบว่�ผู้ประกอบก�รอ�จมีก�รเติมผงชูรส
หรือกรดกลูต�มิกเพื่อทำ�ให้ค่�ไนโตรเจนสูงขึ้น	 ดังนั้นก�ร 
ตรวจสอบเกณฑ์กำ�หนดอัตร�ส่วนของกรดกลูต�มิกต่อ

	 1.	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	มอก.3 - 2526	
น้ำ�ปล�พื้นเมือง	 แบ่งน้ำ�ปล�ออกเป็น	 2	 ชั้นคุณภ�พ	คือ 
ชั้นคุณภ�พที่	1	และชั้นคุณภ�พที่	2	

ตารางที่ 1	แสดงตัวอย่�งร�ยก�รที่ตรวจสอบและเกณฑ์กำ�หนดต�มม�ตรฐ�นเฉพ�ะของน้ำ�ปล�	

	 2.	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ชุมชน	 มผช.673/2557 
แบ่งน้ำ�ปล�เป็น	2	ชนิดได้แก่	นำ้�ปล�แท้	และนำ้�ปล�ผสม
	 ตัวอย่�งเกณฑ์กำ�หนดของน้ำ�ปล�ต�มที่ระบุไว้ใน
ม�ตรฐ�นต่�งๆ	ดังแสดงในต�ร�งที่	1

ไนโตรเจนท้ังหมด	 ส�ม�รถแสดงให้เห็นถึงก�รปลอมปน 
ด้วยผงชูรสหรือกรดกลูต�มิกในน้ำ�ปล�	ห�กมีก�รเติมผงชูรส	
ค�่กรดกลตู�มกิตอ่ไนโตรเจนทัง้หมดมกัจะเกนิเกณฑก์ำ�หนด	
เพร�ะต�มปกติ	น้ำ�ปล�หมักจ�กวัตถุดิบต�มธรรมช�ติพบ 
กรดกลูต�มิกอยู่ในระดับไม่สูงม�ก	ขึ้นอยู่กับชนิดของปล� 
ที่นำ�ม�หมักทำ�น้ำ�ปล�	 ห�กมีก�รเติมจะเห็นชัดเจนจ�ก 
ผลก�รทดสอบ
	 นอกจ�กนี้	ยังมีก�รตรวจสอบเรื่องวัตถุเจือปน	เช่น	สี	
วัตถุให้คว�มหว�น	วัตถุกันเสีย	และส�รปนเปื้อนกลุ่มโลหะ
หนัก	ซึ่งไม่ควรตรวจพบในน้ำ�ปล�แท้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 203) 2543 ชนิดน้ำาปลาแท้

มอก. 3-2526 มผช. 673/2557 ชนิดน้ำาปลาแท้

ลักษณะ	(สี	กลิ่น	รส) มีสี	กลิ่น	รส	ของน้ำ�ปล� ตรวจสอบโดยให้คะแนน	ต้องได้
คะแนนรวมไม่น้อยกว่�	80

ตรวจสอบโดยให้คะแนน	ต้อง
ไม่มีลักษณะใดได้	1	คะแนน

ใส	ไม่มีตะกอน ใส	ไม่มีตะกอน ใส	ไม่มีตะกอน ใส	ไม่มีตะกอน

สิ่งแปลกปลอม	(เส้นผม	ดิน	ทร�ย) - - ไม่พบ

คว�มหน�แน่นสัมพัทธ์	ไม่น้อยกว่� - 1.20 -

คว�มเป็นกรด-ด่�ง	(pH) - 5.0-6.0 -

เกลือ	(โซเดียมคลอไรด์)	(กรัม/ลิตร)	
ไม่น้อยกว่�

200	 230	 200	

ไนโตรเจนทั้งหมด	(กรัม/ลิตร)	ไม่น้อยกว่�
-		ชั้นคุณภ�พที่	1
-		ชั้นคุณภ�พที่	2

9	
20	
15

9	

ไนโตรเจนจ�กกรดอะมิโน
-		ชั้นคุณภ�พที่	1	(กรัม/ลิตร)	ไม่น้อยกว่�
-		ชั้นคุณภ�พที่	2	(กรัม/ลิตร)	ไม่น้อยกว่�

ร้อยละ	40-60	ของไนโตรเจนทั้งหมด
10
7.5

-

กรดกลูต�มิกต่อไนโตรเจนทั้งหมด 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6

วัตถุเจือปนอ�ห�ร	
(สี	วัตถุให้คว�มหว�น	วัตถุกันเสีย)

ไม่ใช้สี ห้�มใช้วัตถุกันเสีย	
วัตถุที่ให้คว�มหว�น	และสี

ห้�มใช้สีสังเคร�ะห์
และวัตถุกันเสีย

ส�รปนเปื้อน	(ตะกั่ว	ส�รหนู	ปรอท	
แคดเมียม)	(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)	น้อยกว่�

- - 1,	2,	0.5,	2	
ต�มลำ�ดับ

มาตรฐาน

รายการที่ตรวจสอบ
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การเลือกซื้อ
	 1.	 ควรเลือกซื้อน้ำ�ปล�แท้โดยสังเกตลักษณะน้ำ�ปล�	
เชน่	ลกัษณะตอ้งใส	มีสเีหลอืงจนถงึสนี้ำ�ต�ลอมแดง	ปร�ศจ�ก
ตะกอน	ยกเว้นผลึกซึ่งเกิดจ�กเกลือโซเดียมคลอไรด์		
	 2.	 ควรเลอืกผลติภัณฑท์ีมี่ฉล�กชดัเจน	มีร�ยละเอยีด	
เช่น	น้ำ�ปล�แท้	น้ำ�ปล�ผสม	ร�ค�	วันผลิต	วันหมดอ�ยุ	และ
สถ�นทีท่ีผ่ลติ	หรอืผูจั้ดจำ�หน�่ย	มีเครือ่งหม�ยรบัรองคณุภ�พ	
เช่น	อย.	มอก.	หรือ	มผช.	
	 3.	 ระวังน้ำ�ปล�ปลอมที่อ�จเป็นน้ำ�เกลือปรุงอ�ห�ร
ที่มีก�รแต่งสี	กลิ่น	รส	ให้ใกล้เคียงกับน้ำ�ปล�แท้	โดยที่ไม่มี
ก�รผลติจ�กปล�หรอืสตัวน์้ำ�ชนดิอ่ืน	ดังนัน้ฉล�กของน้ำ�เกลอื
ปรงุอ�ห�รจะต้องไมมี่	รปูภ�พ		รอยประดิษฐ์	รวมถงึขอ้คว�ม	
เครื่องหม�ยก�รค้�ที่สื่อถึงปู	ปล�	ปล�หมึก	กุ้ง	กั้ง	หรือหอย
ที่จะทำ�ให้ผู้บริโภคเข้�ใจผิดว่�เป็นน้ำ�ปล�แท้
	 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รมีห้องปฏิบัติก�รที่ส�ม�รถ 
ทดสอบคุณภ�พน้ำ�ปล�ต�มม�ตรฐ�นภ�ยในประเทศท้ัง
ส�มฉบับ	 และได้พัฒน�ง�นบริก�รทดสอบอย่�งต่อเนื่อง

เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของภ�คก�รผลิต	 ส่งเสริมคว�ม
เข้มแข็งของระบบก�รประกันคุณภ�พสินค้�ให้มีคุณภ�พต�ม
ม�ตรฐ�นส�กลอย�่งตอ่เนือ่ง	เชน่	ไดจั้ดทำ�ขอ้มลูค�่ไนโตรเจน
จ�กกรดอะมิโนของน้ำ�ปล�ที่ผลิตในประเทศไทย	ทดสอบ
โดยวิธีไตเตรทของ	AOAC	(920.03)	และ	AOAC	(920.04)		
เพ่ือให้กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแลและกำ�หนด
ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์น้ำ�ปล�	 นำ�ข้อมูลไปใช้ประกอบก�ร
กำ�หนดเกณฑท์ีเ่หม�ะสมในก�รควบคมุคณุภ�พทัง้ม�ตรฐ�น
น้ำ�ปล�ของไทยและม�ตรฐ�นส�กล	รวมถึงเสนอต่อ	Codex	
Committee	of	Method	of	Analysis	and	Sampling		(CCMAS)	
โดยที่ประชุมมีมติรับรองให้ใช้วิธีทดสอบค่�ไนโตรเจนจ�ก 
กรดอะมโิน	โดยวธิกี�รไตเตรทของ	AOAC	เปน็วธิทีดสอบของ
น้ำ�ปล�ต�มม�ตรฐ�น	CODEX	STAN	302-2011	ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์อ่ผูผ้ลติและก�รสง่ออกน้ำ�ปล�ไทยทีม่กี�รควบคมุ
คุณภ�พผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีนี้อยู่แล้ว	และสร้�งคว�มได้เปรียบ
ในก�รส่งออกน้ำ�ปล�แท้ของไทยในตล�ดโลก	ห�กเกิดกรณี 
โต้แย้งในคุณภ�พน้ำ�ปล�อันเนื่องม�จ�กผลก�รทดสอบ	
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อารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ
นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร	โครงก�รเคมี

การย้อมฝ้ายทอมือด้วยสีธรรมชาติ 

ยอ้มสีธรรมช�ตทิดแทนสีสังเคร�ะห์ท่ีเปน็ประเดน็ปญัห�	โดย
เสน้ใยทีใ่ชท้อเปน็ผนืผ�้และส�ม�รถยอ้มดว้ยสธีรรมช�ตไิดด้ี
นั้นต้องเป็นเส้นใยที่ได้จ�กธรรมช�ติเท่�นั้น	อ�จเป็นเส้นใย
ธรรมช�ติที่ได้จ�กสัตว์หรือพืช	แต่เส้นใยธรรมช�ติท่ีนิยมใช้
ทอผ้�	คือ	ไหมและฝ้�ย	โดยฝ้�ยจะมีสมบัติของคว�มคงทน
ต่อสภ�วะท่ีเป็นด่�งและส�รฟอกข�วทุกชนิด	ซึมซับน้ำ�ได้ดี 
มคีว�มทนตอ่คว�มรอ้นและแสงแดด	แตจ่ะเปือ่ยไดเ้รว็ในสภ�วะ 
ท่ีเป็นกรด	และฝ้�ยเป็นเส้นใยท่ีนิยมใช้กันม�กท่ีสุด	ผ้�ฝ้�ย 
ทอมือที่ย้อมด้วยสีธรรมช�ติ	ส�ม�รถห�วัตถุดิบได้ง่�ยและ
หล�กหล�ยในท้องถิน่	มคีว�มปลอดภยัจ�กสีเอโซ	อกีทัง้น้ำ�ทิง้
ของสยีอ้มจ�กธรรมช�ตบิำ�บดัไดง้�่ย	เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	
ทำ�ให้ผู้ที่ใช้เกิดคว�มภูมิใจที่มีส่วนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม 
เป็นท่ีนิยมของผู้ซื้อท้ังตล�ดในประเทศและต่�งประเทศ 
มีคุณค่�และมีร�ค�สูง	 อีกท้ังยังเป็นมรดกท�งวัฒนธรรม
ม�สู่ลูกหล�น	และเป็นเครื่องมือห�เลี้ยงชีพของช�วชนบท 
ก�รย้อมเส้นด้�ยฝ้�ยด้วยสีธรรมช�ติให้ได้คุณภ�พและ 
ผ่�นเกณฑ์	มผช.	นั้นมีกระบวนก�รหลักคือ	กระบวนก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดเส้นด้�ยฝ้�ย	และกระบวนก�รย้อมด้�ยฝ้�ย
ด้วยสีธรรมช�ติที่ใช้ส�รช่วยย้อมในก�รช่วยให้สีติด

	 	 	 	 เป็นสินค้�	 OTOP	 ที่ได้รับคว�ม
สนใจสูงทั้งจ�กช�วไทยและช�วต่�งประเทศ	ทำ�ร�ยได้ให้แก่
ชมุชนและประเทศไดจ้ำ�นวนม�ก	ก�รทอผ�้เปน็ทัง้ศ�สตรแ์ละ
ศิลป์ที่สะท้อนจิตวิญญ�ณของคนไทย	ผ้�ทอจึงเป็นสินค้�ท่ี
มีคุณค่�บ่งบอกถึงวิถีชีวิต	ขนบธรรมเนียม	พิธีกรรม	รวมถึง 
ค่�นิยมในสังคมที่สืบทอดกันม�ทั้งรูปแบบและลวดล�ย 
ซึ่งในปัจจุบันผ้�ทอเป็นสินค้�ที่ต้องได้รับก�รตรวจสอบ
อย่�งละเอียดทั้งคุณลักษณะทั่วไป	เอกลักษณ์	คุณลักษณะ 
ท�งก�ยภ�พ	ได้แก่	ชนิดเส้นใยที่ใช้	ก�รเปลี่ยนแปลงขน�ด
ภ�ยหลงัก�รซกัและก�รทำ�ใหแ้หง้	คว�มคงทนของสต่ีอก�รซกั 
คว�มคงทนของสีต่อเหงื่อทั้งสภ�พกรดและสภ�พด่�ง 
อีกทั้งคุณลักษณะท�งเคมี	ได้แก่	ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง	ต้อง
อยู่ระหว่�ง	5-8	สีเอโซต้องไม่มีส�รอะโรม�ติกเอมีนท่ีเป็น
อันตร�ย	 หรือห�กมีต้องไม่เกิน	 30	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	
จุดประสงค์เพื่อทำ�ให้ผ้�ทอเป็นสินค้�ที่มีคุณค่�และมีคว�ม
ปลอดภัย		
	 	 	 	 	 	 	 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	 (วศ.)	 ในฐ�นะที่เป็น 
หน่วยง�นวิเคร�ะห์ทดสอบ	มีองค์คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี	และใช้ศักยภ�พของห้องปฏิบัติก�รทดสอบ 
ในก�รส่งเสริมผู้ผลิตสินค้�ภ�ยในประเทศ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 
มุง่เน้นก�รยกระดบัคณุภ�พสินค�้ทีเ่ปน็ผลิตภัณฑ์ชุมชน	(OTOP)	
ให้ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	จึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำ�รวจข้อมูล
ท่ีสะท้อนถึงปัญห�และพบว่�	ส�เหตุที่ผ้�ทอไม่ผ่�นเกณฑ์
ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (มผช.)	 เกิดจ�กผู้ประกอบก�ร
มีองค์คว�มรู้ไม่ม�กพอในด้�นก�รผลิตสินค้�ให้ได้ตรงต�ม
ที่ม�ตรฐ�นกำ�หนด	 อีกทั้งในปัจจุบันผ้�ทอมีก�รย้อมด้วย 
สีสังเคร�ะห์ม�กขึ้น	 เพร�ะส�ม�รถให้สีสันที่สดใสและผลิต 
สีผ้�ได้ตรงต�มคว�มต้องก�ร	กรรมวิธีก�รย้อมรวดเร็วไม่ยุ่งย�ก 
แต่เป็นที่ทร�บกันดีว่�สีสังเคร�ะห์บ�งสีอ�จเป็นสีเอโซที่มี 
ส�รอะโรม�ติกเอมีนที่เป็นอันตร�ยซึ่งเมื่อเข้�สู่ร่�งก�ยจะถูก
เปลี่ยนรูปได้เป็นส�รที่ส�ม�รถทำ�ปฏิกิริย�กับเซลล์แล้วนำ�ไป
สู่ก�รเริ่มต้นของก�รเกิดเป็นเซลล์มะเร็ง	ซึ่งเป็นอันตร�ยต่อ
สุขภ�พทัง้ตวัของผูผ้ลติเองและผูท้ีใ่ชผ้�้ทอ		ดังนัน้	วศ.	จงึเหน็
คว�มจำ�เป็นที่ต้องสร้�งคว�มเข้�ใจในประเด็นปัญห�ต่�งๆ	
รวมถงึก�รสร�้งท�งเลอืกใหม่ใหก้บัชุมชน	เช่น	ก�รเลอืกใชก้�ร

ผ้าทอ

ฝ้าย
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กระบวนการทำาความสะอาดเส้นด้ายฝ้าย 
	 ก่อนที่จะนำ�เส้นด้�ยฝ้�ยไปย้อมสีนั้น	 เร�ต้องกำ�จัด 
ไขมัน	สิง่สกปรก	รวมทัง้ส�รทีเ่คลอืบตดิเสน้ด�้ยออกไป		เพร�ะ
สิ่งเหล่�นี้ทำ�ให้สีย้อมติดเส้นด้�ยไม่ดี	ซึ่งเป็นส�เหตุที่ทำ�ให้ 
ผ�้ทอทีข่อก�รรบัรอง	มผช.	ไม่ผ�่นม�ตรฐ�นในร�ยก�ร	คว�ม
คงทนของสีต่อก�รซัก	ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดเส้นด้�ยทำ�ได้
โดยละล�ยผงซกัฟอก	(หรอืใชส้บูซ่กัผ�้)	50	กรมั	เตมิ	โซด�ไฟ	
1	ช้อนโต๊ะ	และโซด�แอซ	2	ช้อนโต๊ะ	ในน้ำ�	20	ลิตร	ต่อฝ้�ย 
1	กโิลกรมั	นำ�เสน้ด�้ยดบิลงซกัในน้ำ�เยน็	ใหเ้สน้ด�้ยเปยีกน้ำ� 
ให้ทั่วก่อนนำ�ลงไปแช่โดยกดเส้นด้�ยให้จมน้ำ�	 ค่อยๆ	เพิ่ม 
คว�มร้อนจนเดือดเบ�ๆ	และหมั่นพลิกกลับเส้นด้�ยเป็นระยะๆ 
เพือ่ก�รล�้งเสน้ด�้ยไดท้ัว่ถงึ	ต้มต่อไปอีกครึง่ชัว่โมง	แล้วจึงนำ�
เส้นด้�ยขึ้นม�	ทิ้งให้เย็นก่อนนำ�ไปล้�งโดยให้ล้�งจ�กน้ำ�อุ่น	
ไปห�น้ำ�เย็น	(ล้�งด้วยน้ำ�อุ่นที่	60	องศ�เซลเซียส	ประม�ณ	
2-3	ครัง้	กอ่นนำ�ไปล�้งด้วยน้ำ�เยน็ทีอุ่ณหภูมิหอ้ง)	บดิหม�ดๆ	
และกระตุกเส้นด้�ย	2-3	ครั้ง	เพื่อให้เส้นด้�ยเรียงตัว	นำ�ไป
ต�กแห้ง	เก็บไว้อย่�ให้โดนฝุ่น	เร�ส�ม�รถทดสอบเส้นด้�ย
ก่อนนำ�ไปย้อมว่�ล้�งไขมันหรือสิ่งที่เคลือบอยู่ออกหมดหรือไม่ 
โดยก�รนำ�เส้นด้�ยไปจุ่มในน้ำ�	ห�กเส้นด้�ยที่ผึ่งแห้งแล้วนั้น
จมน้ำ�ทัง้หมดภ�ยใน	10	วนิ�ท	ีแสดงว�่เสน้ด�้ยนัน้ล�้งไขมนั
ออกหมดแล้ว		
	 ปัจจัยที่มีผลต่อก�รล้�งไขมัน	 คือ	 อุณหภูมิ	 เวล�	
ปริม�ณของสบู่	ผงซักฟอก	ด่�ง	ห�กเร�เพิ่มปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
เร�ก็จะลดปัจจัยอื่นลง	เช่น	ถ้�เร�ใช้เวล�ในก�รแช่เส้นด้�ย 
น�นขึ้น	 เร�ก็จะใช้คว�มเข้มข้นของส�รทำ�คว�มสะอ�ด 
น้อยลง	และใช้อุณหภูมิของก�รต้มล้�งต่ำ�ลงได้	

กระบวนการย้อมด้วยสีธรรมชาติที่ใช้สารช่วยย้อม 
	 พืชที่ให้สีและส�ม�รถนำ�ม�ผลิตสีเพื่อก�รย้อมนี้	มีได้
ตั้งแต่ต้นหญ้�ไปจนถึงต้นไม้ขน�ดใหญ่และทุกส่วนของพืช	
ได้แก	่ใบ	ดอก	ผล	ลำ�ตน้	เปลอืก	แกน่	ร�ก	หวัหรอืเหง�้ในดนิ 
ซึ่งแต่ละชนิด	 แต่ละส่วนของพืชจะให้สีสันที่แตกต่�งกัน 
ออกไป	อกีทัง้ยงัขึน้อยูก่บัคว�มออ่น	แก	่สด	แหง้	ชว่งเวล�	เดอืน 
และฤดูก�ลที่เก็บด้วย	พืชที่ให้สีติดเส้นฝ้�ยดีนั้นมักเป็นพืชท่ี
ใหร้สฝ�ด	ซึง่คว�มฝ�ดจะมฤีทธ์ิเปน็ด�่ง	ขอ้สงัเกตง่�ยๆ	ของ
พชืทีใ่หร้สฝ�ด	คอื	ใบหรอืดอกทีถ่กูขยีจ้ะมยี�งตดิมอื	ถ�้เปน็
ผลหรือเปลือกห�กใช้มีดขูดแล้วจะมีย�งออกม�ซึ่งเม่ือถูกกับ
อ�ก�ศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำ�ต�ล	พืชแต่ละชนิดที่นำ�ม�ใช้ย้อม
เส้นด้�ยมีคว�มส�ม�รถในก�รติดสี	คว�มคงทนต่อก�รขัดถู
หรือคว�มคงทนต่อแสงได้ไม่เท่�กัน	ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ท�งชีวเคมีภ�ยในของพืชและเส้นด้�ยที่นำ�ม�ใช้ย้อม	เร�จึง

ต้องใช้	ส�รช่วยย้อม	ม�เป็นตัวช่วยในก�รทำ�ให้เส้นด้�ยดูด
ซับสีได้ดี	มีคว�มคงทนต่อแสงและก�รขัดถูเพิ่มขึ้น	
	 คุณสมบัติส�รช่วยย้อมนอกจ�กจะเป็นส�รที่ช่วย
ในก�รยึดและจับสีแล้ว	 ในบ�งครั้งส�รช่วยย้อมยังทำ�ให้ได้ 
เฉดสใีหมท่ีเ่ปลีย่นไปจ�กเดมิ	ก�รใชส้�รชว่ยยอ้มในก�รยอ้มส ี
มี	3	วิธี	คือ
         วิธีที่ 1	ก�รใช้ส�รช่วยย้อมก่อนก�รย้อมสี	เพื่อให้สีติด
ยึดแน่นกับเส้นด้�ยและช่วยเพ่ิมคว�มคงทนของสี	ทำ�ได้โดย
ก�รนำ�เส้นด้�ยท่ีผ่�นก�รทำ�คว�มสะอ�ดแล้วไปชุบหรือต้ม
ย้อมกับส�รช่วยย้อมก่อนนำ�ไปย้อมด้วยน้ำ�ย้อมสีธรรมช�ติ

	 ส�รช่วยย้อมก่อนก�รย้อมสีท่ีนิยมใช้มักเป็นพืช 
ท่ีให้ส�รฝ�ดหรือแทนนิน	เช่น	 เปลือกประดู่	 ใบยูค�ลิปตัส 
เป็นต้น	ส�รดังกล่�วนี้มีสมบัติเป็นด่�ง	ทำ�ให้สีติดยึดแน่น
กับเส้นด้�ย	 ช่วยเพิ่มคว�มคงทนของสี	 ทำ�ได้โดยต้มสกัด 
น้ำ�ฝ�ดหรือส�รแทนนินจ�กพืชดังกล่�วก่อน	แล้วนำ�เส้นด้�ย 
ไปต้มย้อมกับน้ำ�ฝ�ดก่อนนำ�เส้นด้�ยนั้นม�ย้อมด้วยน้ำ� 
สีย้อมธรรมช�ติ
 วิธีที่ 2	ก�รใช้ส�รช่วยย้อมพร้อมกับก�รย้อมสี	วิธีนี้
เป็นก�รใส่ส�รช่วยย้อมลงไปในน้ำ�สี	ทำ�ให้เกิดเม็ดสีขึ้นแล้ว	
จึงน้ำ�เส้นด้�ยลงไปย้อม	
 วิธีที่ 3	ก�รใช้ส�รช่วยย้อมหลังก�รย้อมสี	เป็นก�รนำ�
เส้นด�้ยลงไปยอ้มสีกอ่นแล้วจึงนำ�ไปชบุหรอืยอ้มดว้ยส�รชว่ย
ย้อมในก�รย้อมภ�ยหลัง	วิธีก�รนี้จะช่วยทำ�ให้เกิดเฉดสีใหม่
ขึ้น
	 ตัวอย่�งส�รช่วยย้อม	ได้แก่
 สารส้ม	มีคุณสมบัติช่วยจับยึดสีกับเส้นด้�ยและช่วย
ให้สีสดสว่�งขึ้น	มักใช้กับก�รย้อมด้วยพืชที่ให้เฉดสี	น้ำ�ต�ล-
เหลือง-เขียว	 เช่น	แก่นเข	ใบหูกว�ง	 เปลือกประดู่	 เปลือก
มะพร้�ว	เป็นต้น

การใช้สารช่วยย้อมหลังการย้อมสี  
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	 เร�ส�ม�รถสร้�งเฉดสีด้วยก�รใช้ส�รช่วยย้อม	 โดย 
หลังจ�กที่ทำ�ก�รต้มย้อมฝ้�ยด้วยสีธรรมช�ติแล้ว	 ให้นำ� 
เส้นด้�ยดังกล่�วม�แช่ในส�รช่วยย้อม	ก็จะเกิดเฉดสีต่�งๆ	
เช่น	ก�รย้อมฝ้�ยด้วยใบหูกว�งที่ใส่ส�รส้มเป็นตัวช่วยย้อม
ได้สีเหลืองอ่อน	เมื่อนำ�ฝ้�ยท่ีย้อมเสร็จแล้วไปแช่ในน้ำ�ปูนใส 
จะทำ�ให้ได้สีเหลืองที่เข้มขึ้น	แต่ถ้�ใส่เกลือเหล็กลงในน้ำ�ย้อม
ใบหูกว�งท่ีมีส�รส้มอยู่ก่อนแล้ว	 จะได้น้ำ�ย้อมที่ให้เม็ดสี 
ในโทนสีเขียว	เมื่อนำ�เส้นด้�ยลงไปย้อมก็จะได้เป็นสีเขียว	แต่
ห�กนำ�เส้นด้�ยนั้นไปแช่ในน้ำ�สนิมเหล็ก	หรือน้ำ�โคลน	ก็จะ
ทำ�ให้ได้เฉดสีเป็นเท�-ดำ�	

ฝ้ายย้อมด้วยเปลือกประดู่ โดยการใช้สารช่วยย้อมต่างชนิดกัน
 

	 ก�รนำ�เอ�ง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีลง
สู่ชุมชนโดยผ่�นกลไกของสินค้�	OTOP	นี้	ช่วยให้ส�ม�รถ
พัฒน�คุณภ�พสินค้�ให้มีคว�มปลอดภัย	ได้ม�ตรฐ�น	เพิ่ม
มูลค่�ของผลิตภัณฑ์	และสร้�งคุณภ�พชีวิตท่ีดีให้กับชุมชน	
ท้องถิ่น	ซึ่งขณะนี้	วศ.	ส�ม�รถให้บริก�รทดสอบสินค้�ผ้�ทอ 
ในร�ยก�รชนิดเส้นใยที่ใช้ก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดภ�ยหลัง 
ก�รซักและก�รทำ�ให้แห้ง	คว�มคงทนของสีต่อก�รซัก	คว�ม
คงทนของสีต่อเหงื่อทั้งสภ�พกรดและสภ�พด่�ง	 ค่�คว�ม
เป็นกรด-ด่�ง	และสีเอโซ	ทำ�ให้	วศ.	ส�ม�รถตอบโจทย์หัวข้อ
ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและคุณภ�พชีวิตของประช�ชนได้ตรง
ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลในด้�นก�รใช้วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ชุมชน

 เกลือเหล็ก	 ช่วยให้สีติดเส้นด้�ยและช่วยเปล่ียน
เฉดสีธรรมช�ติเดิมเป็นสีโทน	เท� - ดำ�	แต่มีข้อควรระวังคือ 
ไม่ควรใชใ้นปรมิ�ณทีม่�กเกนิไปเพร�ะเหลก็จะทำ�ใหเ้สน้ด�้ย
เปื่อยง่�ย	ทั้งส�รส้ม	และเกลือเหล็ก	ต้องละล�ยด้วยน้ำ�อุ่น
เท่�นั้น	ห้�มละล�ยด้วยน้ำ�เย็น
 น้ำาปูนใส	ได้จ�กปูนข�วที่ใช้กินกับหม�ก	หรือทำ�จ�ก
ก�รเผ�เปลอืกหอย	โดยก�รละล�ยปนูข�วในน้ำ�สะอ�ด	ทิง้ไว ้
ให้ตกตะกอน	 จะได้น้ำ�ปูนใสม�ใช้เป็นส�รช่วยย้อมต่อไป 
ถ้�ใช้ปูนแดงม�ทำ�น้ำ�ปูน	ต้องเป็นปูนที่ผสมด้วยขมิ้นเท่�นั้น	
(สีปนูจะเป็นสแีดงอฐิ)	ห�้มเปน็ปนูแดงทีไ่ดจ้�กก�รนำ�ปนูข�ว
ผสมด้วยสีแดงผสมอ�ห�ร
 น้ำาด่าง หรือน้ำาขี้เถ้า	 ได้จ�กขี้เถ้�พืชเนื้ออ่อน	เช่น	
ส่วนต�่งๆ	ของกลว้ย	เปลอืกของผลนุน่	ก�กมะพร�้ว	เปน็ตน้	
ทำ�ได้โดยเลือกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ยังสดๆ	นำ�ม�ผึ่งแดดให้
หม�ด	แล้วเผ�ให้เป็นขี้เถ้�สีข�ว	นำ�ขี้เถ้�ที่ได้ไปใส่ในอ่�งท่ีมี
น้ำ�อยู่	กวนให้ทั่วทิ้งไว้	4–5	ชั่วโมง	ขี้เถ้�จะตกตะกอน	นำ�น้ำ�
ที่ได้ไปกรองให้สะอ�ดแล้วจึงนำ�ไปใช้ง�น		
 น้ำาบาดาล หรือน้ำาสนิมเหล็ก	จะใช้น้ำ�บ่อบ�ด�ลท่ี
เป็นสนิม	 หรือนำ�เหล็กไปเผ�ไฟให้แดงแล้วนำ�ไปแช่ในน้ำ� 
ทิ้งไว้	3	วันจึงนำ�น้ำ�สนิมม�ใช้ได้	น้ำ�สนิมจะช่วยให้สีเข้มขึ้น 
ให้เฉดสีเท�-ดำ�เหมือนเกลือเหล็ก	
 น้ำาโคลน	 เตรียมจ�กโคลนใต้สระ	หรือบ่อที่มีน้ำ�ขัง
ตลอดปี	โดยใช้ดินโคลนม�ละล�ยในน้ำ�เปล่�ในสัดส่วนน้ำ�	1	
ส่วนต่อดินโคลน	1	ส่วน	จะช่วยให้ได้โทนสีที่เข้มขึ้นหรือโทน
สีเท�-ดำ�	เช่นเดียวกับน้ำ�สนิม

วิธีการย้อม  
	 นำ�วัตถุดิบที่ให้สีม�ใส่ในหม้อย้อม	 เติมน้ำ�ให้ท่วม
วัตถุดิบ	ต้มเดือด	1	ชั่วโมง	กรองเอ�ก�กออกแล้วต้มน้ำ�ย้อม
สีอีกครั้งหนึ่ง	โดยให้มีอุณหภูมิประม�ณ	70	องศ�เซลเซียส	
เท่�นั้น	(ห้�มเดือด)	นำ�เส้นด้�ยที่ทำ�คว�มสะอ�ดเรียบร้อย
แล้วลงไปย้อมในน้ำ�สี	 หมั่นพลิกกลับเส้นด้�ยเป็นระยะๆ	
เพ่ือช่วยให้สีกระจ�ยตัวและแทรกซึมเข้�ไปในเส้นด้�ยได้ 
ทุกส่วน	ใชเ้วล�ก�รยอ้ม	1	ชัว่โมง	เม่ือยอ้มเสรจ็ใหบ้ดิเสน้ด�้ย 
พอหม�ดแล้วทิ้งให้แห้งก่อนนำ�ม�ซักล้�งด้วยน้ำ�สะอ�ด	วิธีนี้
จะทำ�ให้สีหลุดน้อยกว่�ก�รนำ�เส้นด้�ยไปซักล้�งทันที		

เอกสารอ้างอิง
ROBIN,	L.,	et	al.	Metabolism	of	azo	dyes	by	human	skin 

microbiota.	Journal	of	Medical	Microbiology.	2010,	
Vol.59,	108-114

มห�วทิย�ลยัอบุลร�ชธ�น.ี	คณะวทิย�ศ�สตร.์	โครงก�รพฒัน�
คณุภ�พสนิค�้ผลติภณัฑช์มุชน	(OTOP)	ประเภทผ�้ทอสูก่�ร
รบัรองม�ตรฐ�นในพืน้ทีภ่�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื	(จงัหวดั
อุบลร�ชธ�นี	ยโสธร	มุกด�ห�ร	สุรินทร์	ชัยภูมิ	ขอนแก่น	
นครร�ชสีม�	สกลนคร	และอุดรธ�นี)	:	ร�ยง�นฉบับสมบูรณ์.	
กรุงเทพฯ	:	กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร,	2557.



ชุติมา สุจริตกุล
นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�รพิเศษ	สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

	 	 	 อดีตที่ผ่�นม�	กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	(วศ.)	ได้ให้บริก�รทดสอบ/สอบเทียบผลิตภัณฑ์ต�มข้อกำ�หนดต่�งๆ	
ด้วยคว�มถูกต้องและเที่ยงตรง	โดยนักวิทย�ศ�สตร์ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น	ทำ�ให้ผู้ใช้บริก�รมีคว�มเชื่อมั่นในผลก�ร
ทดสอบและสอบเทยีบของ	วศ.	เพิม่ม�กขึน้	สง่ผลใหค้ว�มตอ้งก�รในก�รขอรบับรกิ�รมมี�กขึน้ต�มไปดว้ย	วศ.	จงึไดจ้ดัตัง้ศนูย์
บริก�รเบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Service)	เมื่อปี	พ.ศ.	2555	ซึ่งเป็นก�รให้บริก�รเบ็ดเสร็จครบวงจร	ณ	จุดเดียว	เพื่ออำ�นวยคว�ม
สะดวก	ประหยัดเวล�	และค่�ใช้จ่�ย	ในก�รให้บริก�รแก่ผู้ม�ขอรับบริก�ร	มีก�รเชื่อมโยงและบูรณ�ก�รขั้นตอนง�นบริก�รท่ี
เกีย่วขอ้งกบัง�นทดสอบและสอบเทยีบ	โดยก�รนำ�เทคโนโลยสี�รสนเทศทีท่นัสมยัม�ประยกุตใ์ช	้ไดแ้ก	่ระบบก�รกรอกคำ�รอ้ง	
ระบบก�รพิมพ์บ�ร์โค้ด	และหม�ยเลขปฏิบัติก�ร	ระบบก�รติดต�มสถ�นะร�ยง�นผลของผู้ขอรับบริก�รผ่�น	QR	CODE	ผ่�น
เว็บไซต์	http://labtracking.dss.go.th/track	เพื่อพัฒน�ให้เป็นก�รบริก�รแบบเบ็ดเสร็จอย่�งแท้จริง	สร้�งคว�มพึงพอใจ	และ
นำ�ไปสูค่ว�มเปน็เลศิในก�รใหบ้รกิ�รด�้นก�รทดสอบและสอบเทยีบของภ�ครฐั	นอกจ�กนีย้งัมบีรกิ�รใหค้ำ�ปรกึษ�/คำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับก�รส่งตัวอย่�งแก่ผู้รับบริก�รโดยผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะ	ณ	One	Stop	Service	ให้บริก�ร	โดยมีขั้นตอนก�รให้บริก�ร	ดังนี้

จาก

การส่งตัวอย่างทดสอบฯ 
➠	 ผู้ขอรับบริก�รกรอกคำ�ร้อง	รับบัตรคิว	และยื่นคำ�ร้อง
พร้อมใบเสนอร�ค�ให้เจ�้หน�้ที	่ณ	เค�นเ์ตอรร์บั-สง่ตวัอย�่ง 
One	Stop	Service	 (กรณีเป็นตัวอย่�งใหม่/มีปัญห�ในก�ร
สง่ตวัอย�่งทดสอบฯ	ใหต้ดิตอ่ขอคำ�แนะนำ�จ�กทีป่รกึษ�กอ่น
ยื่นคำ�ร้อง)	

➠ เจ�้หน�้ทีต่รวจสอบคำ�รอ้งและบันทึกข้อมลูร�ยละเอยีด 
ก�รส่งตัวอย่�งลงในระบบฯ

➠	 เจ้�หน้�ที่พิมพ์บ�ร์โค้ดและสติกเกอร์	 หม�ยเลข
รับตัวอย่�งพร้อมหม�ยเลขปฏิบัติก�ร	 ติดบนคำ�ร้องและ 
ชิ้นตัวอย่�งต�มลำ�ดับ	เพื่อเตรียมนำ�ส่งตัวอย่�งให้โครงก�ร 
ทดสอบฯ	ต่อไป

➠	 ผู้ขอรับบริก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของคำ�ร้อง 
ใบเสนอร�ค�	แบบฟอร์มขอรับบริก�รทดสอบฯ	เพื่อเตรียม
ยื่นชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รทดสอบฯ

การชำาระค่าธรรมเนียมการทดสอบฯ 

➠	 ผู้ขอรับบริก�รยื่นคำ�ร้องพร้อมเอกส�รต่�งๆ	 ต่อ 
เจ้�หน้�ที่ก�รเงินเพื่อชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รทดสอบฯ

➠	 เงือ่นไขก�รชำ�ระเงนิเปน็เงนิสด	หรอืเชค็	ส่ังจ�่ยในน�ม	
“กระทรวงก�รคลัง”	หรือ	“กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร”	รับเช็ค 
ลงวันท่ีไม่เกิน	15	วัน	ไม่รับเช็คลงวันท่ีล่วงหน้�/เช็คบุคคล/
เช็คต่�งจังหวัด	

➠	 เจ้�หน้�ท่ีก�รเงินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ขอรับ
บริก�ร	 ผู้รับบริก�รตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและลงช่ือรับ 
ใบเสร็จฯ	ไว้เป็นหลักฐ�น	
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➠	 ส�รเคมีและผลิตภัณฑ์ท�งเคมี	เช่น	โพลิอะลูมิเนียม
คลอไรด์	ส�รส้ม	ทินเนอร์

➠	 ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ด	เช่น	ผงซักฟอก	น้ำ�ย�ล้�ง
จ�น	น้ำ�ย�ล้�งห้องน้ำ�	น้ำ�ย�ฆ่�เชื้อ

➠	 ผลิตภัณฑ์ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง	เชื้อเพลิงเหลว	น้ำ�มัน
หล่อลื่น	และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

➠	 ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมท่ัวไป	เช่น	ก�ว	ฟิล์มยืดหุ้ม
อ�ห�ร	ขวดนม	บัตรสม�ร์ทก�ร์ด	

➠	 ง�นสอบเทียบเครือ่งมอื	ด�้นวสัดอุ�้งองิ	คว�มย�วและ
มิติ	อุณหภูมิ	คว�มชื้น	มวล	ปริม�ตร	

➠	 วัสดุสัมผัสอ�ห�รประเภทพล�สติก	 เซร�มิก	 แก้ว	
โลหะ	ไม้	และซิลิโคน	รวมถึงก�รออกใบรับรองสินค้�	COA 
(Certificate	of	Analysis)	ให้แก่ผู้ประกอบก�รส่งออกสินค้� 
ไปยังต่�งประเทศ

การบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์

➠	 ค้นห�อัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รทดสอบฯ	จ�กเว็บไซต์	:	
www.dss.go.th/feeweb/

➠	 ตรวจสอบสถ�นะร�ยง�นทดสอบฯ	ด้วย	QR	CODE	
ผ่�นเว็บไซต์	:	http://labtracking.dss.go.th/track

➠	 ด�วนโ์หลดแบบฟอรม์คำ�รอ้ง	จ�กเวบ็ไซต	์:		www.dss.
go.th/index.php/2012-07-18-08-39-24.html

➠	 ค้นห�ข้อมูลก�รบริก�รทดสอบฯ	 ผลิตภัณฑ์	 จ�ก
เว็บไซต์	:	www.dss.go.th/index.php/2012-06-24-18-32-
21/2012-06-25-08-20-22.html

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

☎	ก�รส่งตัวอย่�งทดสอบฯ	โทร.	0	2201	7064

☎	ก�รรับร�ยง�นทดสอบฯ	และก�รติดต�มสถ�นะร�ยง�น
ก�รทดสอบฯ	โทร.	0	2201	7065	

☎	ที่ปรึกษ�	โทร.	0	2201	7544-5	

☎	Call	Center	โทร.	0	2201	7555

สถานทีต่ดิตอ่	:	อ�ค�รหอสมดุฯ	กรมวทิย�ศ�สตรบ์รกิ�ร	(วศ.) 
75/7	ถนนพระร�มที่	6	เขตร�ชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
เว็บไซต์	:	www.dss.go.th

การรับรายงานการทดสอบฯ   
➠	 รับท�งไปรษณีย์	เจ้�หน้�ที่จะส่งร�ยง�นก�รทดสอบฯ	
ให้ผู้ขอรับบริก�รท�งไปรษณีย์ต�มที่อยู่ที่ระบุในคำ�ร้อง 
ซึ่งผู้ขอรับบริก�รส�ม�รถนำ�เลขที่ลงทะเบียน	 13	 หลัก 
จ�ก	QR	Code	ตรวจสอบสถ�นะก�รนำ�ส่งได้จ�กเว็บไซต์	: 
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

➠	 ม�รับด้วยตนเอง	 เจ้�หน้�ที่จะโทรแจ้งให้ผู้ขอรับ
บรกิ�รทร�บเมือ่ร�ยง�นก�รทดสอบแลว้เสรจ็	ผูข้อรบับรกิ�ร
ต้องแสดงหลักฐ�นใบเสร็จรับเงิน/แบบฟอร์มขอรับบริก�ร 
ทดสอบฯ	 ให้แก่เจ้�หน้�ที่	 ณ	 เค�น์เตอร์จ่�ยร�ยง�น 
One	Stop	Service	กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร			

การให้คำาปรึกษา/แนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ
	 ในกรณีที่ผู้ขอรับบริก�รมีข้อสงสัยในก�รส่งผลิตภัณฑ์
เพื่อทดสอบฯ	ส�ม�รถขอคำ�แนะนำ�จ�กที่ปรึกษ�	ซึ่งเป็น
นักวิทย�ศ�สตร์ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นได้ทันที	 ณ	
One	Stop	Service	 โดยที่ปรึกษ�จะออกใบเสนอร�ค�ที่มี
ร�ยละเอียดเกี่ยวกับรหัสทดสอบ	 ร�ยก�รทดสอบและค่�
ธรรมเนยีมก�รทดสอบฯ	เพือ่ใชแ้นบกบัคำ�รอ้งในก�รยืน่ขอรบั
บริก�รทดสอบฯ	

การให้บริการทดสอบฯ ผลิตภัณฑ์ของ วศ. 
➠	 ผลติภณัฑ์ประเภทโพลเิมอร	์พล�สตกิ	และย�ง	รวมถงึ
ของเล่นและผลิตภัณฑ์สำ�หรับเด็ก	

➠	 ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัวสัดุกอ่สร�้ง	และวสัดุโครงสร�้ง	เชน่	
คอนกรีต	หมุดสะท้อนแสง	ป้�ยสะท้อนแสง

➠	 ผลติภณัฑเ์ครือ่งใช้ไฟฟ�้และอิเลก็ทรอนกิส	์เช่น	พดัลม	
เทปใช้ง�นไฟฟ้�	วัสดุฉนวนไฟฟ้�	

➠	 ผลติภณัฑป์ระเภทแกว้	กระจก	เซร�มกิ	รวมถงึวตัถดุบิ
ของผลิตภัณฑ์เหล่�นี้	

➠	 เยือ่	กระด�ษ	และผลติภัณฑก์ระด�ษ	รวมทัง้สอบเทยีบ
เคร่ือง/ชดุทดสอบต่�งๆ	เชน่	เครือ่งทดสอบคว�มหน�	เครือ่ง
ทดสอบคว�มต้�นแรงกดกล่อง	เครื่องทดสอบคว�มต้�นแรง
ฉีกข�ด		

➠	 ส�รมลพิษในสิ่งแวดล้อมท�งอ�ก�ศ	ท�งน้ำ�	ท�งเสยีง	
และก�กอุตส�หกรรม

➠	 ผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ	โลหะผสม	และธ�ตุปริม�ณ
น้อยในผลิตภัณฑ์ด้�นอนินทรีย์	 เช่น	 ทองคำ�	 เงิน	 เหล็ก	
อะลูมิเนียม	ดีบุก	สังกะสี	เครื่องประดับ	

➠	 น้ำ�ดื่ม	น้ำ�ใช้	น้ำ�ธรรมช�ติ	น้ำ�อุตส�หกรรม	น้ำ�ผ่�น
กรรมวิธี	และน้ำ�เสีย



นภดล แก้วบรรพต
นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร	สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
อัคริมา บุญอยู่
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ปฏิบัติก�ร	สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
พรรษชล รัตนปาณี
นักวิทย�ศ�สตร์ปฏิบัติก�ร	สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 วิทย�ศ�สตร์บริก�ร	 (วศ.)	ได้จัดทำ�โครงก�รทดสอบสินค้�	OTOP	เพื่อยกระดับคุณภ�พสินค้�และคว�ม
ปลอดภัยของผู้บริโภค	ซึ่งได้เริ่มดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องม�ตั้งแต่ปี	2556	จนถึงปัจจุบัน	โดยมุ่งเน้นในก�รนำ�องค์คว�มรู้ด้�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีม�ช่วยแก้ปัญห�และพัฒน�กระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์	OTOP	ให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของ 
ผูป้ระกอบก�รชมุชน	จนส�ม�รถยืน่ขอก�รรบัรองและผ�่นเกณฑม์�ตรฐ�นผลติภณัฑช์มุชน	สำ�นกัหอสมดุและศนูยส์�รสนเทศ
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 (สท.)	ในฐ�นะที่เป็นแหล่งส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของ 
ก�รส่งเสริมให้มีก�รนำ�ข้อมูลท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒน�ในด้�นดังกล่�ว	จึงจัดทำ�ฐ�นข้อมูลส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภ�พสินค้�	OTOP	ของกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รลงพื้นท่ี
พบผู้ประกอบก�รของบุคล�กร	วศ.	เช่น	องค์คว�มรู้ท่ีได้จ�กก�รให้คำ�ปรึกษ�เชิงลึกในก�รแก้ไขปัญห�ผลิตภัณฑ์		อีกทั้งเพื่อ 
นำ�เสนอข่�วส�รประช�สัมพันธ์ก�รทำ�ง�นของ	วศ.	ในก�รลงพื้นที่	และเป็นฐ�นข้อมูลเชิงวิช�ก�รเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	OTOP 
ที่ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงได้ทุกที่ทุกเวล�

กรม

แนะนำาเวบ็ไซตฐ์านขอ้มลูสง่เสรมิและยกระดับคณุภาพ

สินค้า OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 ก�รจดัทำ�ฐ�นขอ้มูลนีเ้ริม่ดำ�เนนิก�รต้ังแต่ป	ี2557	โดย
ใช้ชื่อ	URL	ว่�	http://otop.dss.go.th	และได้รับก�รพัฒน�
และปรับปรุงเนื้อห�อย่�งต่อเนื่อง	โดยเนื้อห�ภ�ยในเว็บไซต์
จะประกอบไปด้วยข่�วส�รก�รลงพื้นที่ของบุคคล�กร	 วศ.	
บทคว�ม	ม�ตรฐ�น	และองค์คว�มรู้ที่บุคล�กร	วศ.	ผลิตขึ้น	
ครอบคลุมไปถึงปัญห�และแนวท�งก�รแก้ไขเพื่อปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์	OTOP	ภ�ยในเว็บไซต์ประกอบด้วยหัวข้อต่�งๆ	
ที่น่�สนใจ	ดังนี้		

	 1.	 ข�่ว	เปน็ก�รรวบรวมข�่วส�รก�รลงพ้ืนที	่ง�นแถลง
ข่�วเปิดตัวโครงก�ร	หรือก�รสัมมน�ฝึกอบรม	โดยปร�กฏ 
อยู่ท่ีหน้�แรกของเว็บไซต์เพ่ือเป็นก�รประช�สัมพันธ์ผลง�น
และก�รดำ�เนินง�นในแง่ต่�งๆ
	 2.	 ผลิตภัณฑ์	เป็นก�รรวบรวมบทคว�มจ�กหนังสือ	
ว�รส�ร	 ง�นวิจัยท่ีสืบค้นได้จ�กส่ิงพิมพ์ในสำ�นักหอสมุดฯ	
และทีม่ใีนอนิเตอรเ์นต็	โดยแบง่ออกเปน็	4	กลุม่ต�มประเภท
ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	1)	อ�ห�รและเครื่องดื่ม	2)	ผ้�และเครื่อง 
แต่งก�ย	 3)	 ของใช้	 ของประดับตกแต่ง	 และของที่ระลึก 
4)	สมุนไพรที่ไม่ใช่อ�ห�ร
	 3.	 บทคว�ม	เปน็ก�รรวบรวมบทคว�มส่ิงพมิพท์ีเ่กีย่ว
เนื่องกับ	OTOP	ที่ผลิตโดย	วศ.	

ภาพท่ี 1 แสดงหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

สรรสาระ
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	 4.	 ปญัห�และแนวท�งก�รแกไ้ข	เปน็หวัขอ้ทีน่ำ�องคค์ว�มรูท้ีเ่กดิจ�กก�รลงพืน้ทีใ่หค้ำ�ปรกึษ�เชงิลกึ	ก�รอบรมสมัมน�	
และก�รวิจัยพฒัน�ผลติภัณฑ	์OTOP	ม�สรปุประเดน็และแนวท�งแกไ้ขปญัห�ต�มร�ยก�รผลติภณัฑ	์	โดยแบง่ออกเปน็	4	กลุม่
เช่นเดียวกับหัวข้อผลิตภัณฑ์	ช่วยให้ผู้สนใจค้นเรื่องได้ง่�ย	ซึ่งมีวิธีก�รแก้ไขที่ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้ทันที	

	 5.	 องคค์ว�มรู	้เปน็ขอ้มูลทีเ่รยีบเรยีงโดยบคุล�กร	สท.	จดัทำ�เปน็หวัขอ้เฉพ�ะเรือ่งใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมก�รลงพืน้ที่ 
ของ	วศ.

	 จ�กที่กล่�วม�ทั้งหมดนี้เป็นก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูล	OTOP	ของสำ�นักหอสมุดฯ	โดยหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ฐ�นข้อมูลนี้ 
จะเป็นแหล่งคว�มรู้ที่ผู้ประกอบก�ร	OTOP	และประช�ชนท่ัวไปส�ม�รถเข้�ม�ติดต�มคว�มเคล่ือนไหวต่�งๆ	และนำ�ข้อมูล 
ไปใช้ในก�รแก้ไขปัญห�ของผลิตภัณฑ์ตนเองได้จริง		
	 สำ�นักหอสมุดฯ	 ขอเชิญท่�นเข้�ม�ทดลองใช้บริก�รเว็บไซต์ฐ�นข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภ�พสินค้�	OTOP 
โดยเข้�ที่	 URL	 ชื่อ	 http://otop.dss.go.th	 และห�กมีข้อสงสัยประก�รใดส�ม�รถสอบถ�มได้ที่	 info@dss.go.th	 หรือ 
โทรศัพท์ม�สอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่หม�ยเลข	0	2201	7285

ภาพที่ 2 แสดงหัวข้อภายใต้เมนูปัญหาและแนวทางแก้ไข

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างรายละเอียดภายใต้เมนูองค์ความรู้

เอกสารอ้างอิง
ฐ�นข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภ�พสินค้�	OTOP.	[ออนไลน์].	[อ้�งถึงวันที่	18	กุมภ�พันธ์	2558]	เข้�ถึงจ�ก:	http://otop.dss.go.th			
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สายจิต ดาวสุโข
นักวิทย�ศ�สตร์ปฏิบัติก�ร	สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

หน้าร้อน

S c i e n c e ส ไ ต ล์ ส นุ ก 

เล่นฟองจากน้ำาสบู่

	 	 	 	 	 	และปดิเทอม	เปน็สิง่ทีเ่ดก็ๆ	ทกุคนใฝฝ่นัในก�รพกัผอ่นจ�กก�รเรยีนหนงัสอื	และเปน็โอก�ส
ในก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ	กับครอบครัวและเพื่อนๆ	ได้อย่�งเต็มที่	อ�ก�ศที่ร้อนอบอ้�ว	บวกกับลมพัดเอื่อยๆ	ของหน้�ร้อน 
น้ันเปน็โอก�สทีด่ทีีส่ดุในก�รเลน่ฟองสบู	่เนือ่งจ�กคว�มชืน้ในอ�ก�ศและลมทีไ่มแ่รงจะส�ม�รถทำ�ใหฟ้องสบูท่ีล่อยอยูใ่นอ�ก�ศ
น้ันแตกย�กกว่�ในสภ�วะที่แห้งและลมแรง	ต�มหลักก�รวิทย�ศ�สตร์เรื่องแรงตึงผิวของฟองท่ีจะมีคว�มสมดุลห�กคว�มชื้น
ด้�นในและด้�นนอกฟองสบู่ไม่แตกต่�งกันม�กจนเกินไป	และไม่มีแรงของลมม�เป็นแรงกลในอ�ก�ศที่เร่งก�รแห้งของพื้นผิว
ด�้นนอกฟองสบู	่เพร�ะฟองสบูน่ัน้จะแตกเม่ือเกดิก�รระเหยของน้ำ�ผ�่นผวิฟลิม์ของฟองสบู	่นอกจ�กเรือ่งคว�มชืน้ของอ�ก�ศ
ที่เหม�ะสมแล้ว	เร�ยังส�ม�รถเพิ่มคว�มแข็งแรงให้กับฟองสบู่นั้นโดยใช้ส่วนผสมง่�ยๆ	ที่ห�ได้ทั่วไป	อย่�งเช่น	แป้งข้�วโพด	
(Cornstarch)	ผงฟู	(Baking	Powder)	และน้ำ�ต�ล	โดยส่วนผสมเหล่�นี้จะไปเพ่ิมคว�มหนืดให้น้ำ�สบู่	ทำ�ให้เพ่ิมคว�มหน�ของ
ฟลิม์ทีฟ่องสบู	่และปอ้งกนัก�รระเหยของน้ำ�ผ�่นผวิฟลิม์ของฟองสบูท่ีเ่กดิขึน้	ดงันัน้จะทำ�ใหเ้ร�ส�ม�รถทำ�ฟองสบูข่น�ดใหญไ่ด ้
และส�ม�รถอยู่ในอ�ก�ศได้น�นขึ้นด้วย
 คราวนี้เรามาลองทำาน้ำาสบู่กันบ้างดีกว่า
 สูตรที่ 1		น้ำ�	12	ถว้ยตวง	+	น้ำ�ย�ล�้งจ�น	1	ถว้ยตวง	+	แปง้ข�้วโพด	1	ถว้ยตวง 
	 	 	 +	ผงฟู	2	ช้อนโต๊ะ
 สูตรที่ 2 	น้ำ�	4	ถว้ยตวง	+	น้ำ�ย�ล�้งจ�น	1	ถว้ยตวง	+	น้ำ�ต�ล	2	ชอ้นโตะ๊
	 เอ�ส่วนผสมต่�งๆ	ม�ผสมให้เข้�กันเบ�ๆ	ระวังไม่ให้เกิดฟอง	แล้วท้ิงไว้
ประม�ณ	1	ชัว่โมง	จ�กนัน้ม�ลองเป�่กนัดนูะคะ	ว�่ไดฟ้องทีถ่กูใจหรอืยงั	อ�จจะ
ปรับสูตรเพิ่มส่วนผสมได้แล้วแต่คว�มชอบของน้องๆ	แต่ละคนเลยค่ะ
	 สว่นอปุกรณใ์นก�รใชเ้ป�่ฟองสบูก่ส็ร�้งสรรคไ์ดต้�มใจเลยนะคะ	หรอืจะใช้
เชือกม�ร้อยกับหลอดก�แฟ	2	หลอด	ให้ได้ฟองสบู่วงใหญ่ๆ	ก็ได้เลยค่ะ	น้องๆ	
คนไหนลองแล้วได้ฟองสบู่ใหญ่แค่ไหนอย่�ลืมโพสต์รูปม�อวดกันท่ี	 เฟซบุ๊ก 
กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	 https://www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE 
ได้นะคะ	ใครทำ�ฟองสบู่ได้ใหญ่ถูกใจ	บก.	มีร�งวัลให้นะเออ
 Tip เล็กๆ 
 1.	 ใครอย�กเลน่ฟองสบูห่ล�ยๆ	ส	ีกห็ยดสผีสมอ�ห�รลงไปในน้ำ�สบูไ่ดเ้ลย 
 2.	 มใีครเคยอย�กเอ�มอืเข�้ไปในฟองสบูบ่�้งไหมคะ	ลองใชม้อืแหง้ๆ	กบัมอื 
เปียกน้ำ�ดูนะคะว่�ได้ผลต่�งกันอย่�งไร	แล้วอย่�ลืมโพสต์ม�บอกกันบ้�งนะคะ
 
เอกสารอ้างอิง
Homemade giant bubbles recipe [onlinex]. [viewed 2 April 2015]. Available	from:	http://happyhooligans.ca/homemade-giant-bubbles
Hands-on Science Carnival 2010 Activity Stations: Chemistry [online].	[viewed	2	April	2015].	Available	from:	http://www.coolscience.org/CoolScience/

Teachers/Activities/SoapBubbles.htm
Bubbles That Don’t Pop [online]. [viewed 2 April 2015].	Available	from:	http://chemistry.about.com/od/bubbles/a/Bubbles-That	-Dont-Pop.htm
Homemade Bubble Solutions [online]. [viewed	2	April	2015].	Available	from:	http://bubbleblowers.com/homemade.html



Science สไตล์สนุก

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 33

แนวนอน
	 3.	 ผลิตภัณฑ์เซร�มิกเนื้อข�ว	 มีคว�มแข็งแรงสูง 
	 	 ดูดซึมน้ำ�ต่ำ�
	 4.	 น้ำ�ที่มีส่วนผสมประกอบของเกลือและแร่ธ�ตุ 
	 	 ม�กกว่�น้ำ�ปกติ
	 6.	 ส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มคว�มแข็งแรงของฟองสบู่
	 8.	 เครื่องสร้�งภ�พอวัยวะร่�งก�ยโดยคลื่นแม่เหล็ก 
	 	 ไฟฟ้�และคลื่นวิทยุ
	 9.	 แร่ธ�ตุที่ช่วยเพิ่มคว�มแข็งแรงและลดก�รอักเสบ 
	 	 ของผิวหนัง
	 10.	หนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์

แนวตั้ง
	 1.	 ศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จ
 2.	 กลยทุธก์�รจดัก�รส�รเคมีทีเ่ปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม
	 5.	 ชื่อย่อภ�ษ�อังกฤษของกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร
	 7.	 สม�คมวิช�ชีพท�งด้ �นวิทย�ศ�สตร์ และ 
	 	 เทคโนโลยีที่กำ�หนดและจัดทำ�ม�ตรฐ�น

 ผู้ส่งปริศนาอักษรไขว้ 20 ท่านแรก จะได้รับของ
รางวัลจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 สง่ไดท้ีฝ่า่ยประชาสมัพนัธ ์กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 
75/7 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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ร อ บ รู้ - ร อ บ โ ล ก

ภูวดี ตู้จินดา 
นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�รพิเศษ	โครงก�รฟิสิกส์และวิศวกรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 ค่ะ	 ขอต้อนรับสู่คอลัมน์ใหม่ในว�รส�รกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	 ท่ีจะนำ�เรื่องร�วน่�สนใจเกี่ยวกับ
วิทย�ศ�สตร์ที่เกิดขึ้นรอบโลกของเร�ม�เล่�สู่กันฟัง	
	 มองไปรอบๆ	ตวัจะพบว�่ก�รใชช้วีติประจำ�วนัของแตล่ะคนอ�จมปีญัห�ท่ีตอ้งเผชญิม�กม�ย	ขึน้อยูก่บัปจัจัยหล�ยๆ	อย�่ง 
ไม่ว่�จะเป็นลักษณะภูมิประเทศ	ภูมิอ�ก�ศ	สภ�พแวดล้อมท�งสังคม	ข้อจำ�กัดด้�นต่�งๆ	ซึ่งปัญห�ส่วนใหญ่ส�ม�รถแก้ไข
ได้ด้วยวิทย�ศ�สตร์	 ว�รส�รกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	ฉบับนี้ขอนำ�เสนอ	สิ่งประดิษฐ์แสนมหัศจรรย์	 10	อย่�งที่เกิดขึ้น 
ในปี	2557	ที่ผ่�นม�ค่ะ

 1. การอ่านใจและการบนัทกึความทรงจำาดว้ย เครือ่งสรา้งภาพดว้ยเรโซแนนซ ์
แม่เหล็ก (Mind-reading and memory recording MRI scan) หล�ยคนคงจะรู้จัก	
เครื่องสร้�งภ�พด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก	หรือ	MRI	(Magnetic	Resonance	Imaging)	
ว่�คือเครื่องสร้�งภ�พอวัยวะร่�งก�ย	โดยอ�ศัยหลักก�รของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้�และ
คล่ืนวิทย	ุใชใ้นก�รตรวจวนิจิฉยัโรคของผูป้ว่ย	ทีบ่รษิทัมลิเลนเนยีมแมกเนตกิเทคโนโลยี 
(Millennium	Magnetic	Technologies	;	MMT)	ได้มีก�รพัฒน�ซอฟต์แวร์ในก�รสแกนสมอง 
เพื่อใช้อ่�นคว�มคิดและบันทึกคว�มทรงจำ�ออกม�เป็นรูปภ�พ	ซอฟต์แวร์นี้ยังอยู่ใน
ระหว่�งก�รพัฒน�เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท�งข้อมูลที่ละเอียดม�กยิ่งขึ้น
 
 2. เลนส์สัมผัสอัจฉริยะ (Smart contact lenses)	เป็นเลนส์สัมผัสที่เฝ้�ระวัง
ระดบักลโูคสสำ�หรบัผูป้ว่ยโรคเบ�หว�นด้วยก�รตรวจวดัน้ำ�ต�	พฒัน�ขึน้โดยบรษิทักเูกลิ	
(Google)	เมือ่เดอืนมกร�คม	2557	ผลติภัณฑน์ีอ้ยูร่ะหว�่งก�รพฒัน�เพือ่ให้ก�รวดัมคี�่ท่ี
แม่นยำ�ม�กยิ่งขึ้น

 3. กล้องถ่ายภาพที่สามารถบันทึกการเคลื่อนไหวของแสง (A camera that 
can record the movement of light)	Sequentially	Timed	All-optical	Mapping 
Photography	(STAMP)	สร้�งขึ้นโดยนักวิจัยช�วญี่ปุ่น	ส�ม�รถจับภ�พแสงท่ี	4.4	ล้�น
ล้�นล้�นเฟรมต่อวิน�ที	เป็นประโยชน์ในก�รใช้ศึกษ�ก�รเคลื่อนไหวในส�ข�วิช�โฟโต
เคมี	(photochemistry)	สปินทรอนิกส์	(spintronics)	โฟนอน	(phononics)	ฟิสิกส์ของไหล
และพล�สม�	(fluidics	and	plasma	physics)

 4. เสื้อคลุมล่องหน (Invisibility cloaks created with laser-stitching)
ส่ิงประดิษฐ์นี้ไม่ได้มีอยู่แค่ในนิย�ยอีกต่อไป	 เพร�ะนักวิทย�ศ�สตร์จ�กมห�วิทย�ลัย
เคมบริดจ์พบวิธีที่จะผลิตเสื้อคลุมล่องหนได้ด้วยก�รใช้แสงเลเซอร์แบบไม่เจ�ะจง 
(unfocussed	laser	light)	ในก�ร	“ถัก”	อนุภ�คของทองคำ�เข้�ด้วยกัน	วัสดุนี้สะท้อนแสง
ด้วยก�รหักเหของแสงแบบผกผัน	(inverse	refraction)	ทำ�ให้สิ่งที่ถูกวัสดุนี้คลุมดูเหมือน
กับล่องหน	แน่นอนว่�ก�รทห�รจะนำ�วิทย�ก�รนี้ไปใช้เป็นแห่งแรกๆ

สวัสดี

รอบรู้ รอบโลก
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  5. แบตเตอรีที่โค้งงอได้ (Bendable batteries)	แบตเตอรีที่โค้งงอและช�ร์จ
พลังง�นใหม่ได้	ถูกพัฒน�ขึ้นโดยบริษัท	Imprint	Energy	ส�ม�รถนำ�ไปใช้กับอุปกรณ์
ท�งก�รแพทย์ติดกับส่วนที่โค้งงอของร่�งก�ยได้
  
 6. หน้าต่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar-panel windows)	 เป็นง�นวิจัย 
ของห้องปฏิบัติก�รแห่งช�ติ	ลอสอล�โมส	(Los	Alamos	National	Laboratory)	โดยก�ร 
นำ�ควอนตัมดอต	 (Quantum	dot)	หรือ	น�โนคริสตัลที่ทำ�จ�กวัสดุกึ่งตัวนำ�ฝังเข้�ไป 
ในโพลีพอลิเมอร์โปร่งแสงเพื่อจับพลังง�นแสงอ�ทิตย์และแปลงเป็นพลังง�นไฟฟ้�
 
 7. แวน่ตาอจัฉรยิะสำาหรบัคนตาบอด (Smart glasses for the blind)	พฒัน�
ขึ้นโดยนักวิจัยของมห�วิทย�ลัยออกซฟอร์ดเพื่อช่วยคนต�บอดและคนที่มีข้อจำ�กัดใน
ก�รมองเหน็ดว้ยก�รใชก้ลอ้งส�มมติ	ิ3D	ดงึวตัถทุีอ่ยูต่รงหน�้ขึน้ม�และฉ�ยลงบนเลนส์
เพื่อทำ�ให้ผู้สวมใส่มองเห็นได้ชัดเจนม�กยิ่งขึ้น
 
 8. หุ่นยนต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ (Shape-changing robot) 
วศิวกรจ�กมห�วิทย�ลยัคอรเ์นลและฮ�รว์�รด์พฒัน�หุน่ยนตท่ี์มโีครงร�่งนิม่	(soft	robot) 
ซึ่งทำ�จ�กซิลิโคน	ส�ม�รถนำ�ไปใช้แทนที่หุ่นยนต์มีรูปทรงคงท่ีเพ่ือใช้ในสภ�พแวดล้อม 
ที่มีคว�มไม่แน่นอน	เช่น	ท่�มกล�งหิมะ	น้ำ�	ไฟ	และก�รถูกกดกระแทกทับ
 
 9. พืชอเิลก็ทรอนกิส ์(Bionic plant)	นกัวจิยัทีส่ถ�บนัเทคโนโลยแีมสซ�ชเูซตส	์
(MIT)	ไดพ้ฒัน�พชือเิล็กทรอนกิสข์ึน้ม�ในเดือนมีน�คม	2557	เพือ่เพิม่คว�มส�ม�รถของ
พืชในก�รสังเคร�ะห์แสง	ด้วยก�รรวมท่อน�โนค�ร์บอน	(Carbon	nanotubes)	ใส่เข้�ไป
ในใบไม้	พบพืชส�ม�รถสังเคร�ะห์แสงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้นถึง	30%	ทำ�ให้พืช
ส�ม�รถมีชีวิตอยู่ได้ในสภ�พแวดล้อมที่แห้งแล้ง
 
 10. ป้ายบอกวันหมดอายุอัจฉริยะ (Smart expiry label)	“The	Bump	Mark”	
ผลิตจ�กวัสดุธรรมช�ติคือ	เจล�ติน	ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีปฏิกิริย�กับสภ�พแวดล้อม	เช่น	
อุณหภูมิและแสง	และสิ่งต่�งๆ	ที่ส่งผลกระทบต่ออ�ห�ร	เป็นป้�ยบอกวันหมดอ�ยุโดย
ใช้ปฏิกิริย�ท�งชีวภ�พ	(bio-reactive)	โดยป้�ยจะค่อยๆ	เส่ือมสล�ยไปด้วยอัตร�เดียว
กับก�รเสื่อมเสียของอ�ห�ร
	 ว�รส�รกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	หวังว่�ผู้อ่�นจะได้รับแรงบันด�ลใจดีๆ	จ�ก
บทคว�มชิ้นนี้นะคะ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้�ค่ะ

ภาพและเนื้อหาอ้างอิงจาก
http://www.ibtimes.co.uk/10−amazing-tech-innovations-2014−invisibility-cloaks-smart-lenses-mind-readers-1478769		



นันทกานต์ สัตยวงศ์  
นักจัดก�รง�นทั่วไปปฏิบัติก�ร
สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

 Earthenware เออรเ์ทนแวร ์ผลิตภณัฑเ์ซร�มกิชนดิหนึง่มท้ัีงแบบเคลือบและ
ไม่เคลือบ	เนื้อทึบไม่โปร่งแสง	มีก�รดูดซึมน้ำ�สูงกว่�	3%	เผ�ที่อุณหภูมิต่ำ�ประม�ณ	
800oC	-	1150oC	เนื้อดินเปร�ะ	แตกหักง่�ย	ใช้ทำ�ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง	ของที่ระลึก 
หม้อน้ำ�	และกระถ�งต้นไม้	

 Stoneware สโตนแวร์ ผลิตภัณฑ์เซร�มิกที่มีเนื้อละเอียด	ก�รดูดซึมน้ำ� 
ไม่เกิน	3%	ทนท�นต่อส�รเคมี	มีเนื้อไม่ข�ว	ทำ�ให้นิยมตกแต่งด้วยเคลือบสีและ
ลวดล�ยต�่งๆ	ใชท้ัง้ในอตุส�หกรรม	หอ้งปฏบิตักิ�ร	และครวัเรอืน	เชน่	ภ�ชนะบรรจุ
ส�รเคมี	ถัง	อ่�ง

 Bone china โบนไชนา ผลิตภัณฑ์เซร�มิก	ซึ่ง
มีสมบัติโปร่งแสงคล้�ยแก้วสีข�ว	 เม่ือเค�ะจะมีเสียง
กงัว�นคล�้ยระฆงั	วตัถดิุบประกอบด้วยเถ�้กระดูกอย�่ง
นอ้ย	25%	มกี�รดดูซมึน้ำ�	0.3-2%	เผ�ทีอุ่ณหภูมิต่ำ�กว�่
พอร์ซเลนคือในช่วง	1220oC	-	1260oC	

 Porcelain พอร์ซเลน เซร�มิกชนิดหน่ึงมีเนื้อข�ว 
มีส่วนผสมหลักคือดินข�ว	ควอตซ์และเฟลด์สป�ร์	มีทั้ง
แบบเคลอืบและไมเ่คลอืบ	คว�มแขง็แรงสงู	ดดูซมึน้ำ�ต่ำ�
ไม่เกิน	0.2%	และมักจะโปร่งแสง

 Terra cotta เทอราคอตตา ผลติภัณฑเ์ซร�มกิประเภทเออรเ์ทนแวร	์สโีทนแดง	
ซึ่งเผ�ที่อุณหภูมิต่ำ�	(790oC	-	800oC)	หรือป�นกล�ง	(1050oC	-	1100oC)	ส่วนใหญ่
จะไม่เคลือบ	มีก�รดูดซึมน้ำ�ม�กกว่�	7%	ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง	เช่น	กระเบื้อง	
กระเบื้องมุงหลังค�	แจกัน	ประติม�กรรม	และเครื่องปั้นดินเผ�สมัยโบร�ณ

เอกสารอ้างอิง
MTEC.	พจน�นุกรมวัสดุศ�สตร์และเทคโนโลยี	(MTEC	Materials	Science	and	Technology	Dictionary)	[ออนไลน์].	[อ้�งถึงวันที่	26	กุมภ�พันธ์	2558].	เข้�ถึงจ�ก:	http://www.mtec.or.th/

index.php/2013-05-29-09-06-21/2014-11-28-07-57-14
สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม.	ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม	ฉบับที่	3130	(พ.ศ.2546)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	พ.ศ.	2511	เรื่อง

ยกเลิกและกำ�หนดม�ตรฐ�นผลติภณัฑอ์ตุส�หกรรมภ�ชนะเซร�มกิทีใ่ชก้บัอ�ห�ร	:	เออรเ์ทนแวร	์ม�ตรฐ�นเลขที	่มอก.	601-2546.	ร�ชกจิจ�นเุบกษ�	[ออนไลน]์.	21	สงิห�คม	2546,	
เล่มที่	120	ตอนที่	67	ง	พ.ศ.	2546,	หน้�	26	(บัญชีแนบท้�ย	6	หน้�).	[อ้�งถึงวันที่	17	เมษ�ยน	2558].	เข้�ถึงจ�ก:	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00127228.PDF

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม.	ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม	ฉบับที่	3131	(พ.ศ.2546)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	พ.ศ.	2511	เรื่อง
ยกเลิกและกำ�หนดม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมภ�ชนะเซร�มิกที่ใช้กับอ�ห�ร	:	สโตนแวร์	ม�ตรฐ�นเลขที่	มอก.	602-2546.	ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	[ออนไลน์].	21	สิงห�คม	2546,		
เล่มที่	120	ตอนที่	67	ง	พ.ศ.	2546,	หน้�	27	(บัญชีแนบท้�ย	6	หน้�).	[อ้�งถึงวันที่	27	เมษ�ยน	2558].		เข้�ถึงจ�ก:	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00127229.PDF

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม.	ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม	ฉบับที่	3129	(พ.ศ.2546)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	พ.ศ.	2511	เรื่อง
ยกเลิกม�ตรฐ�นผลิตภัณฑอ์ุตส�หกรรมภ�ชนะเซร�มิกที่ใชก้ับอ�ห�ร	:	ปอร์ซเลน	และกำ�หนดม�ตรฐ�นผลิตภัณฑอ์ุตส�หกรรมภ�ชนะเซร�มิกที่ใชก้ับอ�ห�ร	:	พอร์ซเลน	ม�ตรฐ�น
เลขที่	มอก.	564-2546.	ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	[ออนไลน์].	21	สิงห�คม	2546,	เล่มที่	120	ตอนที่	67	ง	พ.ศ.	2546,	หน้�	24	(บัญชีแนบท้�ย	8	หน้�).	[อ้�งถึงวันที่	27	เมษ�ยน	2558].		
เข้�ถึงจ�ก:	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00127227.PDF

ที่มาภาพ : http://www.memphisflooringco.com/products/tile.html

    ที่มาภาพ : http://www.matferbourgeatusa.com/earthenware-cassoulet-dish-2

ที่มาภาพ : http://www.designboom.com/design/gumption-design-jadee-stoneware/
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 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ� 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เยี่ยมชมสวนสนุก	วศ.	ให้เด็กและเย�วชนได้สัมผัสและเรียน

รูจ้�กกจิกรรมทีส่นกุสน�น	เพือ่เสรมิสร�้งทกัษะ	คว�มรูด้�้นวทิย�ศ�สตร์

แก่เย�วชน	อ�ทิ	สถ�นี	Herbal	scrub	และมหัศจรรย์สีแฟนซีขวดน้ำ� 

เป็นต้น	ซึ่งปีนี้ง�นจัดขึ้นภ�ยใต้ถนนส�ยวิทย�ศ�สตร์	ฉลองวันเด็กแห่ง

ช�ต	ิป	ี2558	ของกระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย	ีระหว�่งวนัที	่8-10	

มกร�คม	2558	ณ	บริเวณโดยรอบกระทรวงวิทย�ศ�สตร์ฯ		

 ดร.สทุธเิวช ต.แสงจนัทร ์อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร	พรอ้ม

ดว้ยผูบ้รหิ�ร	อดตีผูบ้รหิ�ร	ข�้ร�ชก�ร	เจ�้หน�้ทีก่รมวทิย�ศ�สตรบ์รกิ�ร	

ทำ�บุญเนื่องในวันคล้�ยวันสถ�ปน�กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	ครบรอบ 

124	ป	ีณ	ห้องประชมุวทิยวถิ	ีชัน้	6	อ�ค�รตัว้	ลพ�นกุรม	กรมวทิย�ศ�สตร์

บริก�ร	เมื่อวันที่	30	มกร�คม	2558

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นประธ�นเปิดง�นสัมมน�	เรื่อง	“ก�รสร้�งพื้นลู่-ล�น

กรีฑ�	สน�มกีฬ�	และล�นอเนกประสงค์”	 โดยมีวิทย�กรจ�กภ�ครัฐ

และกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	ได้รับมอบหม�ยให้ห�แนวท�งแปรรูปย�ง

ธรรมช�ติเพื่อม�ใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่�ผลผลิตกระตุ้นเศรษฐกิจให้

ม�กขึน้	ในก�รท่ีจะส�ม�รถตอบสนองตอ่คว�มตอ้งก�รในก�รแปรรปูย�ง

ให้ครอบคลุมคว�มต้องก�รที่มีอยู่ม�กทั่วทั้งประเทศ	โดยทำ�ก�รแปรรูป

ย�งธรรมช�ติเพื่อนำ�ไปใช้ในก�รสร้�งพื้นลู่-ล�นกรีฑ�	สน�มกีฬ�	และ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดนิทรรศการสวนสนุก “รถไฟ วศ. เพื่อเธอ... เยาวชน” ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2558

3 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 124 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำาปี 2558

วศ. จัดสัมมนา เรื่อง การสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์
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ล�นอเนกประสงค	์และได้มกี�รถ�่ยทอดเทคโนโลยใีห้กบัผูป้ระกอบก�รอตุส�หกรรมย�ง	อตุส�หกรรมกอ่สร�้ง	ไดร้บัทร�บ 

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบ�ยของรัฐบ�ลในก�รแปรรูปย�งธรรมช�ติเพ่ือใช้ในก�รเกิดประโยชน์ในด้�นต่�งๆ	ซึ่ง	ดร.สุทธิเวช	

ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	ได้ให้ก�รต้อนรับ	ณ	ห้องจูบิลี	บอลรูม	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลีย์	ประตูน้ำ�	

กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	19	มกร�คม	2558
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 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เป็นประธ�นเปิด	 โครงก�รฝึกอบรมให้คว�มรู้	 ปลุกจิตสำ�นึกในก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตให้กับเครือข่�ยภ�ครัฐต่อต้�นก�ร

ทุจริต	ภ�ยใต้โครงก�ร	“ข้�ร�ชก�รไทยไร้ทุจริต”	วัตถุประสงค์เพื่อให้

ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ท่ีกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รท่ีเข้�ร่วมโครงก�รเกิด

คว�มตระหนักและร่วมเป็นเครือข่�ยภ�ครัฐต่อต้�นก�รทุจริต	 ในก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ	 ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ด้วย

คว�มซื่อสัตย์สุจริต	และเกิดค่�นิยมต่อต้�นก�รทุจริตในภ�ครัฐ	อันจะ 

 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

พร้อมคณะ	 ได้ลงพื้นที่ติดต�มก�รดำ�เนินง�นถ่�ยทอดเทคโนโลยี 

จำ�นวน	 5	 โครงก�ร	 เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกับผู้ประกอบก�ร

และตรวจติดต�มง�นต�มแนวนโยบ�ยผู้บริห�รที่ได้กำ�หนดไว้	 ได้แก่	

โครงก�รพัฒน�สินค้�	OTOP	ประเภทอ�ห�รและเครื่องดื่มในจังหวัด

ภ�คเหนอื	โครงก�รศนูยศ์ลิป�ชพีในพระร�ชดำ�รสิมเดจ็พระน�งเจ�้สิรกิิติ ์

พระบรมร�ชินีน�ถ	โครงก�รพัฒน�อ�ชีพก�รผลิตเซร�มิกเพื่อวิส�หกิจ

ขน�ดกล�ง	ขน�ดย่อม	และชุมชน	โครงก�รพัฒน�เพื่อยกระดับคุณภ�พ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

วศ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำาเนินโครงการในจังหวัดภาคเหนือ

 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็น

ประธ�นเปดิก�รถ�่ยทอดเทคโนโลยแีปรรปูย�งธรรมช�ตใิห้กบัผูป้ระกอบ

ก�รไทย	 วัตถุประสงค์เพ่ือถ่�ยทอดเทคโนโลยี	 ก�รสร้�งพ้ืนลู่-ล�น

กรีฑ�	สน�มกีฬ�	และล�นอเนกประสงค์โดยใช้ย�งธรรมช�ติ	ให้แก่กลุ่ม 

ผูป้ระกอบก�รทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุส�หกรรมย�ง	และอตุส�หกรรมกอ่สร�้ง	

ทั้งนี้ก�รฝึกอบบรมทั้งหมดประกอบด้วย	 2	 หลักสูตร	 คือ	 หลักสูตร

เทคโนโลยีก�รสร้�งพื้นลู่-ล�นกรีฑ�	สน�มกีฬ�	และล�นอเนกประสงค์	

สำ�หรบักลุม่ผูป้ระกอบก�รด�้นกอ่สร�้ง	และหลกัสตูรเทคโนโลยกี�รผลติ

กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทย

เม็ดย�งเพือ่นำ�ไปใชใ้นก�รสร�้งพืน้ลู-่ล�นกรฑี�	สน�มกฬี�	และล�นอเนกประสงค	์	สำ�หรบักลุ่มผูป้ระกอบก�รอตุส�หกรรม

ย�ง	แตล่ะหลกัสตูรใชร้ะยะเวล�ก�รฝกึอบรม	1	วนั	โดยไมม่คี�่ใชจ้�่ยใดๆ	ในก�รฝกึอบรมทัง้สิน้	ณ	กรมวทิย�ศ�สตรบ์รกิ�ร 

ตั้งแต่วันที่	9-27	กุมภ�พันธ์	2558	

ส่งผลให้เกิดภ�พลักษณ์ที่ดีต่อภ�ครัฐและประเทศช�ติต่อไป	โดยได้รับเกียรติจ�กบุคล�กรจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ	(สำ�นักง�น	ป.ป.ท.)	ม�เป็นวิทย�กร	ณ	ห้องประชุมวิทยวิถี	ชั้น	6	อ�ค�รตั้ว 

ลพ�นุกรม	กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	เมื่อวันที่	23	กุมภ�พันธ์	2558

สินค้�ประเภทแก้วของผู้ประกอบก�รชุมชน	และโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้ประกอบก�รเซร�มิกเพื่อก�รรับรองม�ตรฐ�น 

ณ	จังหวัดต�ก	จังหวัดลำ�ป�ง	และจังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	1-3	มีน�คม	2558	
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 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เป็นประธ�นเปิดก�รอบรม	เรื่อง	“ก�รพัฒน�ศักยภ�พห้องปฏิบัติก�ร 

ในภมูภิ�คดว้ยกจิกรรมทดสอบคว�มชำ�น�ญ	เพือ่ก�รตรวจสอบคณุภ�พ

สินค้�	OTOP”	คร้ังท่ี	3	(ภ�คกล�ง)	วัตถุประสงค์เพ่ือดำ�เนินก�รพัฒน�

ศักยภ�พห้องปฏิบัติก�รในภูมิภ�คด้วยกิจกรรมทดสอบคว�มชำ�น�ญ

หอ้งปฏบิตักิ�รและก�รอบรมท�งเทคนคิทดสอบเพือ่ก�รพฒัน�ศกัยภ�พ

บุคล�กรห้องปฏิบัติก�รให้ส�ม�รถบริก�รทดสอบคุณภ�พผลิตภัณฑ์	

OTOP	ในท้องถิน่เข�้สู่กระบวนก�รรบัรองต�มม�ตรฐ�นผลิตภณัฑช์มุชน	

 ดร.สทุธเิวช ต.แสงจนัทร ์อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร	ใหก้�ร

ต้อนรับคณะรองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดที่ทำ�หน้�ที่ผู้บริห�รวิทย�ศ�สตร์

จังหวัดระดับสูงสู่ก�รพัฒน�พื้นที่จังหวัด	ชุมชนและท้องถิ่น	เข้�เยี่ยม

ชมศึกษ�ดูง�น	สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน	โครงก�รวิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พ	

โครงก�รฟิสิกส์	โครงก�รเคมี	กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	วัตถุประสงค์เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวท�งก�รขับเคล่ือนนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ระดับ

จังหวัด	ที่สอดคล้องกับสภ�พปัญห�	ชีวิต	 เศรษฐกิจ	 และสังคมของ

ประช�ชนในพืน้ท่ีในแตล่ะจงัหวดั	อย�่งเปน็รปูธรรม	ณ	กรมวทิย�ศ�สตร์

บริก�ร	เมื่อวันที่	20	มีน�คม	2558

วศ. จัดอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความชำานาญ

เพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP” ครั้งที่ 3 (ภาคกลาง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำาหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เปน็ประธ�นง�นพธิวี�งศลิ�ฤกษอ์�ค�รหอ้งปฏบิตักิ�รเซร�มกิและโรงง�น

เซร�มิกต้นแบบ	ของกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	 เพื่อเป็นสถ�นที่ปฏิบัติ

ก�รด้�นเซร�มิก	โดยมีน�ยฉัตรชัย	ปิ่นเงิน	หัวหน้�ง�นโหรพร�หมณ์ 

จ�กสำ�นักพระร�ชวัง	ได้ประกอบพิธีว�งศิล�ฤกษ์	และมีผู้เข้�ร่วมพิธีฯ 

ประกอบดว้ย	คณะผูบ้รหิ�ร	ข�้ร�ชก�ร	และเจ�้หน�้ที	่ณ	กรมวทิย�ศ�สตร์

บริก�ร	เมื่อวันที่	26	มีน�คม	2558	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ

(มผช.)	เป็นก�รเสรมิสร�้งร�ยไดใ้หแ้กช่มุชนทอ้งถิน่อย�่งยัง่ยนืและทีส่ำ�คญัคอืคว�มปลอดภยัของผูบ้รโิภค	โดยไดร้บัคว�ม

สนใจจ�กนักวิทย�ศ�สตร์ทั้งหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน	เป็นจำ�นวนม�ก	ณ	ห้องประชุมชั้น	6	อ�ค�รสถ�นศึกษ�เคมีปฏิบัติ	

กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	ตั้งแต่วันที่	5-6	มีน�คม	2558



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ40

 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

พร้อมคณะผู้บริห�ร	 และเจ้�หน้�ที่	 วศ.	 ร่วมลงน�มถว�ยพระพร 

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	เนื่องในโอก�สฉลอง

พระชนม�ยุ	5	รอบ	พร้อมทั้งชมนิทรรศก�ร	เฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษ�	

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	“เจ้�ฟ้�รักก�รอ่�น”	

ณ	ชั้น	1	สำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	เมื่อวันที่	2	เมษ�ยน	2558

 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	เรื่อง	ก�รปรับปรุงระบบง�น 
คุณภ�พ	 ISO	 9001	 ของกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	 จัดขึ้นโดยคณะ
อนกุรรมก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รคณุภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล	ISO	9001	
ของกรมฯ	เป�้หม�ยเพือ่ทบทวนเอกส�รคณุภ�พ	และซกัซอ้มคว�มเข�้ใจ
กับผู้ปฏิบัติง�นจ�กสำ�นักหอสมุดและศูนย์ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี	สำ�นักพัฒน�ศักยภ�พนักวิทย�ศ�สตร์ห้องปฏิบัติก�ร	สำ�นัก
เทคโนโลยีชุมชน	และสำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม	 ให้ส�ม�รถปรับปรุง

 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เป็นประธ�นเปิดง�น	วศ.	อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..สร้�งส�ยใยผู้อ�วุโส	

ปี	 2558	 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบส�นวัฒนธรรมไทย	 รณรงค์ให้ข้�ร�ชก�ร 

เจ�้หน�้ท่ี	ยกยอ่งเชดิชแูละตระหนกัในคณุค่�คว�มสำ�คญัผูสู้งอ�ยทุีส่ร�้ง

คุณประโยชน์ให้แก่กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	รวมท้ังได้มอบร�งวัลให้แก่

ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น	ข้�ร�ชก�ร	ลูกจ้�งดีเด่นของกรมวิทย�ศ�สตร์

บริก�ร	ปี	2557	เพื่อเป็นตัวอย่�งและเป็นขวัญกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�น

แก่บุคล�กรต่อไป	ณ	ห้องประชุมวิทยวิถี	ชั้น	6	อ�ค�รตั้ว	ลพ�นุกรม 

กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	เมื่อวันที่	10	เมษ�ยน	2558		

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดนิทรรศการเรื่อง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้ารักการอ่าน” 

กรมวิทยาศาสตร์บริการปรับปรุงระบบงานคุณภาพ ISO 9001 

เน้นบูรณาการงานบริการร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงาน “วศ. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..สร้างสายใยผู้อาวุโส ปี 2558

และมอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการดีเด่น ” 

เอกส�รคุณภ�พสอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงสำ�คัญในม�ตรฐ�น	ISO	9001:2015	ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นฉบับที่แก้ไขปรับปรุง
ใหมใ่นระดบัทีส่งูขึน้ครอบคลมุทัง้ระดบัปฏบิตักิ�ร	ระดบักลยทุธ	์เปน็ก�รเตรยีมคว�มพรอ้มบคุล�กรเข�้สูม่�ตรฐ�นทีแ่กไ้ข
ปรับปรุงต�มแนวคิดพื้นฐ�นใหม่	ส่งเสริมให้ส�ม�รถบูรณ�ก�รง�นบริก�รร่วมกันอย่�งเป็นระบบ	มีม�ตรฐ�น	สร้�งคว�ม 
พงึพอใจใหก้บัผู้รบับรกิ�ร	และมีก�รพฒัน�ปรบัปรงุก�รดำ�เนนิง�นอย�่งตอ่เนือ่ง	ณ	โรงแรมไมแ้กว้ดำ�เนนิ	รสีอรท์	จ.ร�ชบรุ	ี
วันที่	19-20	เมษ�ยน	2558



กรมวิทยาศาสตร์บริการหนุนนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่พร้อมใช้ประโยชน์สู่การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์	OTOP	ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เรือ่ง	“สรา้งคณุภาพสนิคา้ OTOP เพือ่รายได้ 
ที่ยั่งยืน”  
	 การจดังานสมัมนาเชงิปฏิบัตกิารครัง้นีม้เีป้าหมายใหเ้กิดการบูรณาการการยกระดบัผลติภัณฑ์	OTOP	กบัหน่วยงานตา่งๆ	ใน
กลุม่จงัหวดัในภมูภิาค	เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปญัหาสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรข์องจงัหวดัหรอืกลุม่จงัหวดั	ซึง่กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
มุ่งเน้นขับเคลื่อนโดยนำาผลงานวิจัยของกรมมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	 
OTOP	โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์	OTOP	ตรง
ตามความต้องการของผู้ประกอบการชุมชน	เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์	OTOP	ให้สามารถแข่งขันและ
สรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้	สง่ผลตอ่การพฒันาเศรษฐกจิและคณุภาพชวีติของประชาชนคนไทยใหม้ชีวีติทีด่ขีึน้และเปน็สงัคมทีส่งบสขุ 
เสรมิสรา้งรากฐานความมัน่คง	และมคีวามเขม้แขง็อยา่งยัง่ยนื	การจดัสมัมนาในครัง้นีย้งัไดจ้ดันทิรรศการเผยแพรข่อ้มลูตัวอย่าง
สินค้าที่ได้รับการพัฒนาจากการลงพื้นที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ตัวอย่างการทดสอบคุณภาพน้ำา	คุณภาพอาหาร	สินค้า	
การสาธติเทคนคิการทำาลกูปดัแกว้	และอืน่ๆ	ซึง่จะเปน็ประโยชนใ์หผู้ป้ระกอบการในจงัหวดัหรอืชมุชนไดร้บัรูแ้ละมคีวามเขา้ใจ
ในการพฒันากระบวนการผลติสนิคา้เพิม่ขึน้	สามารถนำาไปประยกุตใ์ชแ้ก้ไขปญัหาและพฒันาผลติภณัฑโ์ดยใชว้ทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการ	ส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาคสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2558   

 โครงการเสรมิสรา้งผลติภณัฑ ์OTOP ใหก้า้วไกลสูร่ะดบัสากลดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ในกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 
เฉยีงเหนอื นายณรงค ์พลละเอยีด รองผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธาน ีใหก้ารตอ้นรบั ณ โรงแรมเซน็ทารา โฮเตล็ แอนด ์คอนเวนชัน่ 
เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558

วารสารราย 4 เดือน มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน
จัดทำาโดย	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. +(66) 2201 7000 โทรสาร +(66) 2201 7466
อีเมล pr@dss.go.th  เว็บไซต์ www.dss.go.th
www.facebook.com/dssthaiscience, www.twitter.com/dssthaiscience

People in focus :
• เสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

 สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
 ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Special Guest :
• สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 5 กลุ่ม

บทความพิเศษ :
• การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิก

	 วรรณา	ต.แสงจันทร์,	สุจินต์	พราวพันธุ์

สรรสาระ :
• การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบ

 ความชำานาญในผลิตภัณฑ์ชุมชน

 สุประวีณ์	วงศ์สุโชโต

• น้ำาแร่ธรรมชาติ เทรนด์ใหม่สินค้าเครื่องสำาอาง OTOP

 สุบงกช	ทรัพย์แตง

• การพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาค เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP  

 ตาม ISO/IEC 17025: 2005

 บุษยา	รัตนสุภา

• กลยุทธ์การจัดการสารเคมีด้วยเคมีสีเขียว

 (Strategies for Chemicals Management by Green Chemistry)

 ณัฏฐกานต์	เกตุคุ้ม

• ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of Materials)

 กฤษฎา	สุทธิพันธ์

• การตรวจสอบคุณภาพน้ำาปลา

 นิภาพร	ชนะคช

• การย้อมฝ้ายทอมือด้วยสีธรรมชาติ 

 อารีรัตน์	โพธิ์สุวรรณ

• ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 ชุติมา	สุจริตกุล

• แนะนำาเว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 นภดล	แก้วบรรพต,	อัคริมา	บุญอยู่,	พรรษชล	รัตนปาณี

Science สไตล์สนุก 
• เล่นฟองจากน้ำาสบู่

• ปริศนาอักษรไขว้

 สายจิต	ดาวสุโข

รอบรู้ รอบโลก 
 ภูวดี	ตู้จินดา

ศัพท์วิทย์น่ารู้ 
	 นันทกานต์	สัตยวงศ์		

DSS News 

	 สินค้า	 OTOP	 เป็นสินค้าที่มีความสำาคัญที่ต้องได้รับการ

สง่เสรมิพฒันาใหม้คีณุภาพและไดม้าตรฐานโดยใชอ้งคค์วามรู ้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

	 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับนี้จึงได้นำาเสนอ 

บทสัมภาษณ์ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน	 นางสาว

อุราวรรณ	 อุ่นแก้ว	 ในการนำาวิทยาศาสตร์ลงสู่ชุมชนของ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 รวมทั้งเรื่องการย้อมฝ้ายทอมือด้วย

สีธรรมชาติ	 น้ำาแร่ธรรมชาติ	 เทรนด์ใหม่สินค้าเครื่องสำาอาง 

OTOP	การพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิติัการภมิูภาคด้วยกิจกรรม

ทดสอบความชำานาญในผลิตภัณฑ์ชุมชน	แนะนำาเว็บไซต์ฐาน

ข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า	OTOP	เพื่อให้ท่าน

ผูอ้า่นและผูส้นใจทัว่ไปสามารถเขา้ถงึขอ้มลูความรู	้เทคโนโลย	ี	

นวัตกรรม	งานวิจัย	และเรื่องอื่นๆ	ได้จากภายในเล่มค่ะ			
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บรรณาธิการทักทาย

ศิริวรรณ	ศิลป์สกุลสุข

บรรณาธิการ
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ประสานงานสมาชิกวารสาร :	นางสาวสรวงสุดา	สังข์สุข	
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People in Focus

บทความพิเศษ

Science สไตล์สนุก

รอบรู้ รอบโลก

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
• กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

• กลุ่มของใช้ ของประดับและของที่ระลึก

• กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย

• กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

• กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ

 ผลิตภัณฑ์ OTOP

เสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน 

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิก

เล่นฟองจากน้ำาสบู่

ปริศนาอักษรไขว้

Special Guest
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