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People in Focus
เสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

Special Guest
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
• กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
• กลุ่มของใช้ ของประดับและของที่ระลึก
• กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
• กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
• กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

บทความพิเศษ
การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการเซรามิก

Science สไตล์สนุก
เล่นฟองจากน้�ำ สบู่
ปริศนาอักษรไขว้

รอบรู้ รอบโลก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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บรรณาธิการทักทาย
สินค้า OTOP เป็นสินค้าที่มีความสำ�คัญที่ต้องได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้มคี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานโดยใช้องค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วารสารกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารฉบั บ นี้ จึ ง ได้ นำ � เสนอ
บทสัมภาษณ์ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีชุมชน นางสาว
อุราวรรณ อุ่นแก้ว ในการนำ�วิทยาศาสตร์ลงสู่ชุมชนของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทั้งเรื่องการย้อมฝ้ายทอมือด้วย
สีธรรมชาติ น้ำ�แร่ธรรมชาติ เทรนด์ใหม่สินค้าเครื่องสำ�อาง
OTOP การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคด้วยกิจกรรม
ทดสอบความชำ�นาญในผลิตภัณฑ์ชุมชน แนะนำ�เว็บไซต์ฐาน
ข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อให้ท่าน
ผูอ้ า่ นและผูส้ นใจทัว่ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี  
นวัตกรรม งานวิจัย และเรื่องอื่นๆ ได้จากภายในเล่มค่ะ   

ศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา : ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
ว่าที่ ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ
บรรณาธิการ : นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
กองบรรณาธิการ : ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา นางสุจินต์ พราวพันธุ์
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
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
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• เสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน
สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
• สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 5 กลุ่ม

บทความพิเศษ :

• การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิก
วรรณา ต.แสงจันทร์, สุจินต์ พราวพันธุ์

สรรสาระ :

• การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบ
ความชำ�นาญในผลิตภัณฑ์ชุมชน
สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
• น้ำ�แร่ธรรมชาติ เทรนด์ ใหม่สินค้าเครื่องสำ�อาง 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
• การตรวจสอบคุณภาพน้ำ�ปลา
นิภาพร ชนะคช
• การย้อมฝ้ายทอมือด้วยสีธรรมชาติ
อารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ
• ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ชุติมา สุจริตกุล
• แนะนำ�เว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
นภดล แก้วบรรพต, อัคริมา บุญอยู่, พรรษชล รัตนปาณี

กรมวิทยาศาสตร์บริการหนุนนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ พ ร้ อ มใช้ ป ระโยชน์ สู่ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรือ่ ง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพือ่ รายได้
ที่ยั่งยืน”
การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีม้ เี ป้าหมายให้เกิดการบูรณาการการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กับหน่วยงานต่างๆ ใน
กลุม่ จังหวัดในภูมภิ าค เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือกลุม่ จังหวัด ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มุ่งเน้นขับเคลื่อนโดยนำ�ผลงานวิจัยของกรมมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
OTOP โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ตรง
ตามความต้องการของผู้ประกอบการชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถแข่งขันและ
สร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของประชาชนคนไทยให้มชี วี ติ ทีด่ ขี นึ้ และเป็นสังคมทีส่ งบสุข
เสริมสร้างรากฐานความมัน่ คง และมีความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน การจัดสัมมนาในครัง้ นีย้ งั ได้จดั นิทรรศการเผยแพร่ขอ้ มูลตัวอย่าง
สินค้าที่ได้รับการพัฒนาจากการลงพื้นที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตัวอย่างการทดสอบคุณภาพน้ำ�  คุณภาพอาหาร สินค้า
การสาธิตเทคนิคการทำ�ลูกปัดแก้ว และอืน่ ๆ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ให้ผปู้ ระกอบการในจังหวัดหรือชุมชนได้รบั รูแ้ ละมีความเข้าใจ
ในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเพิม่ ขึน้ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วทิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการ ส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาคสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Science สไตล์สนุก
• เล่นฟองจากน้ำ�สบู่
• ปริศนาอักษรไขว้
สายจิต ดาวสุโข

รอบรู้ รอบโลก
ภูวดี ตู้จินดา

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

ศัพท์วิทย์น่ารู้

นันทกานต์ สัตยวงศ์  

DSS News

วารสารราย 4 เดือน มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน
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โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กา้ วไกลสูร่ ะดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ นายณรงค์ พลละเอียด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558

People in focus

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรายได้ที่ยั่งยืน
ที่มาความสำ�คัญการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

ผลิตภัณฑ์หนึง่ ตำ�บลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้า OTOP
ของไทยในภาคต่างๆ มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่าง
กัน เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ เป็นสินค้าสำ�คัญที่ช่วยสร้างรายได้
ให้ชุมชน สินค้า  OTOP ประกอบด้วยสินค้า  5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม 1 อาหาร กลุ่ม 2 เครื่องดื่ม กลุ่ม 3 ของใช้ ของตกแต่ง
และของที่ระลึก กลุ่ม 4 ผ้าและเครื่องแต่งกาย และกลุ่ม
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผลิตภัณฑ์
OTOP ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายด้านเริ่มตั้งแต่การ
เตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการจำ�หน่าย และ
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่างๆ
เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานอาหารและ
ยา (อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานฮาลาล
ด้านการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพไม่สม่ำ�เสมอ
กรรมวิธีการผลิตไม่ทันสมัย คุณภาพสินค้าในการผลิตแต่ละ
ครั้งมีคุณภาพไม่คงที่ ไม่สม่ำ�เสมอ และไม่ได้ตามมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย กลุม่ ผูผ้ ลิตชุมชนส่วนใหญ่
ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ไม่สามารถ
แข่งขันได้ในตลาด ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
ขาดความตระหนัก ความเข้าใจ ในเรื่องการได้รับการประกัน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ซึ่งต้อง
เริ่มจากการผลิตและการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไป

ตามข้อกำ�หนดของเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ รวมถึงวิธีการและ
ขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน และขายตัดราคากัน
ช่องทางการจัดจำ�หน่ายมีจำ�นวนน้อยโดยเฉพาะการส่งออก
และผู้ผลิตขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาด
และไม่มีศัก ยภาพในการหาตลาดจำ�หน่ายต่างท้ องที่ และ
ต่ า งจั ง หวั ด กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร จึ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ
ในการนำ�องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม ลงสู่ ชุ ม ชน โดยจั ด ทำ � โครงการทดสอบสิ น ค้ า
เพื่อยกระดับสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มุ่งนำ�
องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยไปแก้ไขปัญหา สนับสนุน
การใช้วตั ถุดบิ ในท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า ตลอดจน
การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP เพื่อช่วยแก้ปัญหา 
ยกระดับคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้สินค้า
มีความปลอดภัยได้รับการยอมรับ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า 
ช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้ชุมชน
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People in focus
การดำ�เนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ในการลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มุ่งขับเคลื่อนนำ�องค์
ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน ภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการ เพือ่ ปฏิรปู ประเทศไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มีเป้าหมาย
ต้องการให้ประชาชนคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นและสังคมไทยเป็น
สังคมสงบสุข แนวทางการทำ�งานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
มีการลงพืน้ ทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมโดยบูรณาการการดำ�เนินงาน
กับทุกภาคส่วนทีอ่ ยูใ่ นจังหวัด อย่างเช่น อุตสาหกรรมจังหวัด
พัฒนาชุมชน เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เป้าหมายการ
ดำ�เนินงานเน้นทีก่ ลุม่ ผูป้ ระกอบการ OTOP ทีน่ �ำ สินค้ายืน่ ขอ
การรับรองแล้วยังไม่ผา่ นมาตรฐาน บางครัง้ ผูป้ ระกอบการไม่
ทราบว่าจะแก้ปญ
ั หาอย่างไร ในส่วนนีก้ รมวิทยาศาสตร์บริการ
จะเข้าไปเป็นพีเ่ ลีย้ ง ให้ความรู้ ให้เทคโนโลยี เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบ
การ OTOP ไปพัฒนากระบวนการผลิต ครอบคลุมตัง้ แต่ตน้ น้�ำ
กลางน้�ำ และปลายน้�ำ ต้นน้�ำ ก็คอื ทางด้านของวัตถุดบิ เราจะ
ดูว่ามีการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างไร มีการเก็บรักษาอย่างไร
กลางน้ำ�ก็คือกระบวนการผลิต การผลิตมีมาตรฐานหรือไม่
มีความปลอดภัยอย่างไรบ้าง

ปัจจัยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการประสบความสำ�เร็จ

ปัจจัยความสำ�เร็จที่สำ�คัญคือการได้นำ�ตัวอย่างสินค้า
ชุมชนประเภทต่างๆ มาทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อจะ
ตรวจสอบว่า  สินค้าที่ไม่ผ่านนั้น สาเหตุเกิดจากอะไร ถ้า
เป็นสาเหตุที่ไม่ยุ่งยากมากนัก เราก็สามารถให้คำ�ปรึกษาได้
เลย อย่างเช่น สินค้านี้ไม่ผ่านที่น้ำ�หนักสุทธิ เพราะมีน้ำ�หนัก
ไม่ตรงกับฉลากที่ใส่ไว้ เราก็สามารถให้คำ�ปรึกษาการแก้ไข

2

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทางโทรศัพท์ได้ทนั ที หรือกรณีตวั อย่างอาหารทีไ่ ม่ผา่ นเพราะ
ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ ยีสต์ รา มีสารปนเปื้อน เราก็จะจัด
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ เมื่อได้
รับความรู้นำ�ไปปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้ว เราจะสุ่มเก็บ
ตัวอย่างสินค้ามาตรวจสอบซ้ำ�อีกครั้ง ว่าหลังจากการพัฒนา
สินค้าแล้ว ผ่านเกณฑ์การทดสอบหรือไม่ ถ้าผลทดสอบผ่าน
เกณฑ์ ผู้ประกอบการสามารถนำ�สินค้าส่งขอรับการรับรอง
มาตรฐานได้ แต่กรณีที่ตรวจพบว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ เราก็
จะยังเป็นพี่เลี้ยงให้ จนกว่าจะพัฒนาสินค้าได้ผ่านเกณฑ์
และสามารถยื่นขอการรับรองได้ ปัจจัยความสำ�เร็จอีกด้าน
เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัด จะทำ�ให้การแก้ไข
ปัญหามีความสอดคล้องเชื่อมโยงครอบคลุมทั้งระบบ ทำ�ให้
ผู้ประกอบการ หรือประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง เมือ่ แก้ไขปัญหาสินค้าให้สามารถยืน่ ขอการรับรองตาม
มาตรฐานได้ จะทำ�ให้สนิ ค้าได้รบั การยอมรับสามารถแข่งขันได้
ส่งผลทำ�ให้ยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ความตื่นตัวของผู้ประกอบการ OTOP ในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานพัฒนาสินค้า

จากการได้ลงพื้นที่นำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงสู่
ชุมชนมาระยะหนึ่ง ผู้ประกอบการ OTOP มีความตื่นตัวใน
การยกระดับคุณภาพสินค้าโดยใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเมื่อได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ แล้วนำ�ไปพัฒนาสินค้าทำ�ให้ชมุ ชนได้รบั ประโยชน์
แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ มีการนำ�ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้
ผ่านการวิจัยพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม
ที่สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทำ�ให้สินค้ามีเอกลักษณ์
โดดเด่น รวมทัง้ เมือ่ ยืน่ ขอการรับรองตามมาตรฐานแล้วได้รบั
การรับรอง ทำ�ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้าว่ามีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย สามารถแข่งขันในตลาดต่างๆ ได้ อีกทัง้
ในโอกาสที่เรากำ�ลังจะเปิดประชาคมอาเซียน แน่นอนว่า
ทั้งทางด้านของภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน จะมี
สินค้าและบริการมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาหมุนเวียนในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน การเข้าไปสร้างมูลค่าเพิม่ พัฒนาสินค้า ทำ�ให้
สินค้ามีความโดดเด่น จะทำ�ให้เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ด้วย  

Special guest

S p e c i a l G u e s t
รัฐบาล ให้ความสำ�คัญการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.) จึงได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างคุณภาพ
สินค้า  OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน โดยเน้นการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลงถ่ายทอดสู่ชุมชน พัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน Special Guest ฉบับนี้ จึงได้นำ�เสนอตัวอย่างประสบการณ์
ของผู้ที่ประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน
นางสมจิต รัตน์รองใต้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

รายได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขอบคุณ วศ. ที่ทำ�ให้ชีวิตเปลี่ยนไป

นางสมจิต รัตน์รองใต้ ประธานกลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์ จ.มหาสารคาม เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ที่ประสบความสำ�เร็จกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้เล่าว่า  กลุ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เริ่มแรกมีสมาชิกกลุ่ม 10-15
คน ระยะแรกยังประสบปัญหาหลายด้าน ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จึงมีเพียงกล้วยฉาบอย่างเดียว ต่อมากลุ่มมีการเติบโตขึ้นจึงได้จัดทำ�
ผลิตภัณฑ์กะหรีป่ บั๊ ไส้ปลาเพิม่ และได้เข้าร่วมออกบูธจำ�หน่ายสินค้าตามสถานทีต่ า่ งๆ จนในปี พ.ศ. 2557 ได้พบนักวิทยาศาสตร์
ในบูธของ วศ. จึงได้ขอคำ�ปรึกษา และขอให้มาช่วยปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานครองใจลูกค้า ซึง่ ก่อนหน้านี้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ยื่นขอ มผช. ไปทั้งหมด 2 ครั้ง แต่ไม่ผ่านการรับรอง ยอมรับว่ามีท้อบ้างแต่ไม่ยอมถอย หลังจากที่
นักวิทยาศาสตร์ได้ลงพืน้ ที่ นำ�ความรูม้ าช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพ สอนเทคนิคและความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
เช่น เรือ่ งการทอดไม่ให้อมน้�ำ มัน การทอดอย่างไรให้เก็บได้นาน การวัดค่าน้�ำ มัน เป็นต้น ทำ�ให้รสชาติเป็นไปตามทีต่ ลาดต้องการ
สินค้าเก็บได้นานขึ้น ทำ�ให้กลุ่มมั่นใจในคุณภาพสินค้าจึงทำ�การยื่นขอ มผช. ครั้งที่ 3 ซึ่งครั้งนี้ทางกลุ่มดีใจมากเพราะได้รับ
การรับรอง มผช. ตามที่ตั้งใจ สุดท้ายอยากขอบคุณ วศ. ที่ทำ�ให้มีวันนี้ ดีใจมากๆ ได้รับความรู้ที่ดีมาปรับใช้กับสินค้า จากเดิม
ทำ�แล้วคิดว่าจะไปขายให้ใครแต่ตอนนี้กลับผลิตสินค้าไม่ทัน มาตรฐานที่ได้รับทั้ง อย. มผช. เป็นสิ่งที่การันตีสร้างความเชื่อมั่น
มัน่ ใจให้กบั สินค้า กล้ายืนหยัดในตลาดไม่กลัวคูแ่ ข่ง รสชาติมกี ารพัฒนาสม่�ำ เสมอให้โดนใจลูกค้า เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ รายได้ดขี นึ้
อย่างเห็นได้ชัด ขอบคุณ วศ. ที่ทำ�ให้ชีวิตเปลี่ยนไป
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Special guest
นางปริยะมาต สุขสมบัติ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้ ของประดับและของที่ระลึก

ช่วยให้ทางกลุ่มหลุดพ้นจากปัญหาที่กังวลใจ ขอบคุณที่นำ�เทคโนโลยีดีๆ มาสู่ชุมชน

นางปริยะมาต สุขสมบัติ กลุม่ ทอเสือ่ กก จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เริม่ แรกปี พ.ศ. 2551 ทางกลุม่ มีสมาชิก 15 คน ผลิตสินค้า 2-3
รายการ ช่วงหลังที่ วศ. ลงพื้นที่มอบความรู้ ให้คำ�ปรึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2556 ทางกลุ่มได้เพิ่มเติมสินค้านับ 10 รายการ อาทิ
กระเป๋า เสือ่ กก ปลอกหมอน แปรรูปจากเสือ่ กกทุกชนิด อีกทัง้ จำ�หน่ายเส้นกกทีย่ งั ไม่แปรรูป ช่วงนัน้ ผลิตสินค้าช่วงหน้าฝนทาง
กลุม่ ประสบปัญหาเส้นกกขึน้ เชือ้ รา จน วศ. ได้เข้ามาช่วยแก้ปญ
ั หาจนผ่านไปได้ดว้ ยดี ปัจจุบนั ทางกลุม่ รวมถึงเครือข่ายมีสมาชิก
ประมาณ 50 คน มีรายได้ มีลกู ค้าเพิม่ ขึน้ หลังจากเส้นกกได้ลงน้�ำ ยาฆ่าเชือ้ ราตามสูตรทีน่ กั วิทยาศาสตร์ได้ให้ขอ้ มูล ราคาดีมาก
จากเดิมจำ�หน่ายเส้นกก 5 กิโลกรัม 100 บาท ปัจจุบัน 2 กิโลกรัม 100 บาท ขอบคุณ วศ. ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหา ทางกลุ่มดีใจ
มากทีท่ าง วศ. ให้ความสำ�คัญกับเรา ช่วยให้ทางกลุม่ หลุดพ้นจากปัญหาทีก่ งั วลใจ ขอบคุณทีน่ ำ�เทคโนโลยีดๆ
ี มาสูช่ มุ ชน
นางอนัญญา เค้าโนนกอก ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย

วศ. สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจให้แก่กลุ่มว่าสินค้าเราพร้อมที่จะต่อสู้กับประเทศอื่นหรือตลาดโลก

นางอนัญญา เค้าโนนกอก หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า  มีสมาชิกกลุ่ม
จำ�นวน 160 คน จะแบ่งหน้าที่กัน ตั้งแต่คนปลูกไหม คนมัด คนย้อม ผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปลายน้ำ� รายได้ต่อเดือนของ
กลุ่มอยู่ที่หลักแสนบาท ก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ร่วมโครงการกับ วศ. ทางกลุ่มประสบปัญหาเรื่องผ้าสีตก อีกทั้งไม่ทราบในเรื่องของ
ความเป็นกรดเป็นด่าง หลังจากได้มาร่วมโครงการกับ วศ. ทำ�ให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึน้ เรากลับไปพัฒนาสินค้าของกลุ่ม
ในเรือ่ งต่างๆ ทีป่ ระสบปัญหา เช่น ทำ�อย่างไรให้ผา้ สีไม่ตก ไหมเหมาะกับความเป็นกรด เพราะต้องแช่กรดทัง้ คืน ฝ้ายเหมาะกับ
ความเป็นด่าง ฯลฯ ซึง่ ความรูท้ ไี่ ด้รบั ถือเป็นประโยชน์ตอ่ กลุม่ มาก กลุม่ ของเรามีขอ้ ดีตรงที่ เรากำ�หนดวัตถุดบิ เอง กำ�หนดสีเอง
ใช้สีธรรมชาติ ทุกขั้นตอนต้องคัดคุณภาพก่อนทุกสิ่งจะออกมาดี ผู้ใช้ก็ดี ผู้ผลิตก็รู้สึกดีที่สินค้าปลอดภัย มีคุณภาพ ที่สำ�คัญ
ที่สุดที่เราอยู่กับ วศ. นั่นคือความรู้เรื่องน้ำ�ที่นำ�มาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอรวมถึงการบำ�บัดน้ำ�เสีย นักวิทยาศาสตร์ให้ความ
ช่วยเหลือดูแลดีมาก วศ. สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจให้แก่กลุ่มว่าสินค้าเราพร้อมที่จะต่อสู้กับประเทศอื่นหรือตลาดโลก
นี่คือสิ่งที่เราอยากขอบคุณ วศ. ที่ให้เกษตรกรสิ่งทอ หรือกลุ่ม OTOP ทบทวนตัวเองอีกครั้งเพื่อที่จะก้าวเดินสู่อาเซียน
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Special guest
นางมะลิวัลย์ ไชยภักดี ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ขอบคุณที่ให้คำ�แนะนำ�เหมือนบ้านที่ให้ปัญญา ให้สิ่งดีๆ แก่ประชาชน

นางมะลิวลั ย์ ไชยภักดี กลุม่ สมุนไพรลูกประคบ จ.อุดรธานี กล่าวว่า เริม่ แรกทางกลุม่ ทำ�ธุรกิจอบสมุนไพร ต่อมาทางเภสัชของ
รพ.กุดจับ มาตรวจเยีย่ มได้แนะนำ�ให้ท�ำ ลูกประคบด้วย เวลานวดจะได้ใช้ประคบแก่ผมู้ าใช้บริการ ปี พ.ศ. 2544-2545 พัฒนาชุมชน
พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐหลายๆ หน่วยงานเข้ามาช่วยพัฒนา ทางกลุม่ เลยเข้าร่วมโครงการหนึง่ ตำ�บลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ พอมีคน
แนะนำ�ข้อดีดา้ นมาตรฐานทางกลุม่ เลยยืน่ ขอ มผช. ถึง 2 ครัง้ แต่ไม่ผา่ น จนเรามาเจอ วศ. ต่อมาทาง วศ. มีหนังสือเชิญเข้าอบรม
ทางกลุม่ เลยขอความช่วยเหลือ เนือ่ งจากอยากผ่าน มผช. วศ. ก็ได้ลงพืน้ ทีม่ าช่วยเป็นอย่างดี แนะนำ�ตัง้ แต่การผสม การห่อ รวมถึง
ห้องเก็บสมุนไพร ตัง้ แต่ตน้ น้�ำ จนถึงปลายน้�ำ ทางกลุม่ ก็ได้พฒ
ั นาตามทีน่ กั วิทยาศาสตร์แนะนำ� และได้ตดั สินใจยืน่ ขอการรับรอง
ครัง้ ที่ 3 ก็ประสบความสำ�เร็จ ได้การรับรอง มผช. ขอขอบคุณ วศ. ทีท่ �ำ ให้สนิ ค้าของกลุม่ ได้รบั มาตรฐานตามทีต่ อ้ งการ ขอบคุณ
ที่ให้คำ�แนะนำ�เหมือนบ้านที่ให้ปัญญา ให้สิ่งดีๆ แก่ประชาชน  ด้านการตลาดจากเดิมปกติขายแค่ชุมชนละแวกใกล้เคียง
ตอนนี้กระจายตามจังหวัดต่างๆ รายได้ดีขึ้นกว่าเดิม
ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตกิจ ผู้ประกอบการกลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตกิจ หัวหน้าศูนย์ทดสอบวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ กล่าวว่า ศูนย์ตงั้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2547 ก่อนหน้าทางห้องปฏิบตั กิ ารได้ประสานสำ�นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องการทดสอบสินค้า  ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานเพื่อรับทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งทางเคมี จุลชีววิทยา 
ประสาทสัมผัส อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งเราได้ร่วมมือกับทางสำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหลัก ถ้าพูด
ถึง วศ. ทางอาจารย์รู้จักมานานมาก แต่ถ้าร่วมงานกันเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการนั้น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2556 มีเจ้าหน้าที่
วศ. มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีการจัดสัมมนาเรื่อง ISO 17025 ทางศูนย์ได้ให้
ความสำ�คัญจึงเข้าร่วมอบรมกับ วศ. ทุกรายการ ตอนนี้ทางศูนย์ยังไม่ได้รับการรับรอง มีความตั้งใจที่จะขอการรับรองตามที่
มุ่งมั่นไว้เพราะเรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องที่สำ�คัญ ขอบคุณ วศ. ที่มาถ่ายทอดความรู้ดีๆ เราอยากพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้
ตามมาตรฐานสากล สามารถออกฉลากโภชนาการได้ จะได้รับตัวอย่าง
มากกว่านี้ ทั้งนี้ทางศูนย์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
อีกด้วย เป้าหมายใน 1-2 ปีข้างหน้านี้ ทางกลุ่มต้องได้ ISO ที่มุ่งมั่นตั้งใจ
คือ เรื่องน้ำ� แล็บโปรตีน ด้านอาหารสัตว์ และจะขยายขอบข่ายไปเรื่อยๆ
ใน จ.สุรินทร์ คิดว่าห้องปฏิบัติการมีที่เราที่เดียว เราอยากเป็นศูนย์กลาง
ในส่วนของอีสานใต้ อยากจะพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับสินค้าในพื้นที่
รับทดสอบตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปลายน้ำ� ขอบคุณ วศ. ที่เป็นพี่เลี้ยงอย่างดี
มุ่งมั่นจะพาเราไปให้ถึงฝันดังที่ตั้งใจไว้
ขอบคุณ วศ. ที่เป็นพี่เลี้ยงอย่างดี
มุ่งมั่นจะพาเราไปให้ถึงฝันดังที่ตั้งใจไว้
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บทความพิเศษ
วรรณา ต.แสงจันทร์
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน
สุจินต์ พราวพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการเคมี

การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเซรามิก
อุ

ตสาหกรรมเซรามิก เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทย เป็นแหล่งสร้างอาชีพ จ้างงาน
ของคนในท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออก อุตสาหกรรมเซรามิกมีการผลิตทั้งแบบอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ทผี่ ปู้ ระกอบการมีศกั ยภาพในการผลิตสูง เช่น กระเบือ้ ง เครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร และสุขภัณฑ์ ซึง่ ใช้เครือ่ งจักร
และเทคโนโลยีน�ำ เข้าจากต่างประเทศ และการผลิตแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน
เช่น ของชำ�ร่วย และเครื่องประดับ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนมากกว่าร้อยละ 90 มักใช้ประสบการณ์
ในการผลิตและแก้ปัญหา อันเนื่องมาจากการขาดความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ส่งผลให้
เกิดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์เป็นจำ�นวนมาก สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ำ� และไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน นอกจาก
นั้นแล้วยังพบปัญหาอื่นๆ ที่ทำ�ให้สินค้าเซรามิกจากผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนขาดโอกาสทางการตลาด
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อ
สร้างตลาดใหม่ เป็นต้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายในการนำ�องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสนับสนุนให้ผู้ประกอบ
การเซรามิกนำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม และเตรียมความพร้อม
ให้ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบงานด้ านวิจัยพัฒนา  ทดสอบ และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิก นอกจากนั้นยังมี โรงบ่มเพาะ (pilot plant)
สำ�หรับนำ�ผลงานวิจยั พัฒนาทีไ่ ด้ผลดีในระดับห้องปฏิบตั กิ าร
มาขยายผลให้มกี �ำ ลังการผลิตมากขึน้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้
แก่ผู้ประกอบการในการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ อีกทั้งมีความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการวิจัย และทดสอบ ทั้งระดับห้องปฏิบัติการและระดับ
โรงบ่มเพาะ ได้แก่ X-ray Diffractometer (XRD), Atomic
Absorption Spectrometer (AAS), Dilatometer, Universal testing
machine, X-ray sedigraph, Differential Thermal Analysis (DTA)
เครื่องขึ้นรูปประเภทต่างๆ เครื่องบดผสม เตาเผา เป็นต้น
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ด้านวิจัยพัฒนา
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�ำ เนินงานวิจยั พัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีเซรามิกเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
ให้มศี กั ยภาพ สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรม
ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ตัวอย่างผลงานวิจยั ทีด่ �ำ เนินการเสร็จ
สิ้นแล้วและได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ
ซึ่งผู้ประกอบสามารถนำ�องค์ความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มีมูลค่าเพิ่ม ทำ�ให้รายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพในการผลิต
และความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกดั้งเดิม เช่น
เนื้อดินและเคลือบสำ�หรับงานศิลปะ สีเซรามิก เทคนิคการ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าต่างๆ
งานวิจยั วัสดุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เช่น เซรามิกเนือ้ พรุนชนิดเม็ด
เพื่อเก็บความชื้น ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเซรามิกแตก
เศษแก้ว และแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ใช้แล้ว และจีโอโพลีเมอร์จาก
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำ�หรับนำ�มาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

บทความพิเศษ
งานวิจัยและพัฒนาการผลิตที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เนื้อดินและเคลือบไฟต่ำ�
อุปกรณ์วดั อุณหภูมสิ �ำ หรับเตาเผาอุณหภูมสิ งู การวัดปริมาณ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเซรามิก
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและลดการนำ�เข้า เช่น อุปกรณ์นำ�ร่องเส้นด้าย
เบ้าเผาพลอยเนื้ออะลูมินา ภาชนะเซรามิกหุงต้มที่สามารถ
ตั้ ง บนเตาโดยตรง เคลื อ บที่ มี ส มบั ติ ยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เรี ย
และสามารถทนไฟได้ถึง 1200 องศาเซลเซียส อิฐฉนวน
มวลเบาจากวัสดุเหลือทิ้งเคลือบผิวเซรามิกที่ทำ�ให้ไม่เปียก
เซรามิกเนื้ออะลูมินาที่ใช้ในงานวัสดุขัดสี และอุปกรณ์ไฟฟ้า
เซรามิกหอม และลูกไม้เซรามิก
งานพัฒนาเพือ่ สนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบให้ได้
มาตรฐานสากล เช่น การศึกษาโครงสร้างของเนื้อดินที่ใช้ใน
การผลิตเซรามิกด้วย X-ray Diffractometer (XRD) เพื่อเพิ่ม
ความแม่นยำ�ในการตรวจสอบวัตถุดบิ การพัฒนาภาชนะบรรจุ
อาหารเซรามิกเพื่อใช้เป็นวัสดุอ้างอิงรายการทดสอบตะกั่ว
และแคดเมียม
ด้านการทดสอบ
การเปิดเสรีทางการค้า ผูป้ ระกอบการมีโอกาสในการผลิต
สินค้านำ�เข้าและส่งออกมากขึ้น ทำ�ให้สินค้าที่วางจำ�หน่าย
ในตลาดอาจมีทั้งที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม
ผู้บริโภคย่อมต้องการสินค้าดีมีคุณภาพ ดังนั้นการทดสอบ
คุณภาพสินค้า  สามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่
ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือมีการนำ�เข้าจากต่างประเทศ
ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการส่งออก
เพื่ อ สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการให้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน สามารถส่งไปจำ�หน่ายในตลาดต่างประเทศได้
ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
การทดสอบภาชนะเซรามิกทีใ่ ช้สมั ผัสอาหาร ให้บริการ
ทดสอบสมบัติต่างๆ ของภาชนะเซรามิกที่ใช้สัมผัสอาหารทั้ง
ทางกายภาพ เช่น การดูดซึมน้�ำ ความทนต่อการราน ความทน
การกระแทก ความทนต่ อ การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ โ ดย
ฉับพลัน ฯลฯ และสมบัตทิ างเคมี เช่น โลหะหนักทีล่ ะลายจาก
ภาชนะเมือ่ สัมผัสอาหารเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำ�เข้า
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการออกใบรับรองสินค้า 
(Certificate of Analysis) เพื่อใช้ประกอบการส่งออก โดย

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการรับรองความสามารถห้อง
ปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ในรายการหาปริมาณตะกั่ว
และแคดเมียมที่ละลายออกมาจากภาชนะเซรามิกที่ใช้สัมผัส
อาหารตามมาตรฐาน ISO 6486, ISO 7086, Commission
Directive 2005/31/EC, มอก. 32 และ มอก. 603 นอกจากนี้
ยังสามารถให้บริการตามมาตรฐานอื่นๆ เช่น ISO 8391,
ASTM C738, ASTM C927, ASTM C1034, AOAC 973.82,
AOAC 984.19, AS/NZS 4371, BS 6748, DIN 51031 ฯลฯ
การทดสอบกระเบื้ อ งเซรามิ ก ให้ บ ริ ก ารทดสอบ
ตามมาตรฐานบังคับ มอก. 2508-2555 ในรายการมิติและ
คุณภาพผิวหน้า  การดูดซึมน้ำ� ความพรุนปรากฏ ความหนา
แน่นสัมพัทธ์ปรากฏและความหนาแน่น มอดุลัสแตกร้าวและ
ความต้านแรงกด ความทนการขัดถูลกึ สำ�หรับกระเบือ้ งชนิดไม่
เคลือบ ความทนการขัดถูผวิ หน้าสำ�หรับกระเบือ้ งชนิดเคลือบ
ความทนการรานของกระเบื้องชนิดเคลือบ ความทนสารเคมี
ความทนการเปรอะเปื้อน ตามวิธีทดสอบ มอก. 2398 เล่ม 2
3, 4, 6, 7, 11, 13, 14-2553 นอกจากนั้นยังบริการทดสอบ
สมบัตอิ นื่ ๆ เพือ่ ประโยชน์แก่ผปู้ ระกอบการในการผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพ เช่น การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้นปริมาณ
ตะกัว่ แคดเมียมทีอ่ อกมาจากกระเบือ้ งเคลือบ การเปลีย่ นแปลง
อุณหภูมิอย่างฉับพลัน ความต้านทานต่อแรงกระแทก ค่า
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน หรือรายการอื่นๆ ตามมาตรฐาน
ISO 10545 Part 2-16 และ มอก. 2398 เล่ม 2-16
การทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา  ให้บริการ
ทดสอบตาม มอก. 791–2544 มอก. 792-2544 มอก.7942544 มอก. 795-2544 และมอก. 797-2544 ได้แก่ ความ
กว้าง ความยาว และความสูง ความหนา ระดับน้ำ�ดับกลิ่น
สมรรถนะการใช้งาน : ความสามารถในการชะล้าง การรัว่ ของ
อากาศ คอห่าน การขังน้ำ� การชักโครก อัตราการไหลของน้ำ�
ชักโครก การราน การดูดซึมน้ำ� และความทนสารเคมี

ภาชนะเซรามิกหุงต้มที่สามารถใช้
ปรุงอาหารบนเตาแก๊สได้โดยตรง
และเก็บความร้อนได้นาน

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำ�หรับเตาเผา
อุณหภูมิสูง

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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นอกจากนั้นยังให้บริการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ผลิต ผู้นำ�เข้า  ผู้ส่งออกสินค้า
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำ�เข้า ส่งออกและวิจัยพัฒนา รวมทั้งผู้บริโภค ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
ตารางที่ 1 รายการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก
ชื่อผลิตภัณฑ์
เตาเผา
เคลือบ

รายการทดสอบ
อุณหภูมิของเตาเผา
มุมสัมผัส
สี
อุณหภูมิการหลอม

ดิน / เนื้อดิน

การดูดซึมน้ำ�/ความหนาแน่น
ความพรุนตัว/ความถ่วงจำ�เพาะ
การหดตัวก่อนและหลังเผา
ความแข็งแรงก่อนเผา
ความแข็งแรงหลังเผา
ความชื้น
ผลิตภัณฑ์เซรามิก
การขยายตัวเมื่อร้อน
การรานตัวของเคลือบ
ความแข็ง
สาเหตุของตำ�หนิ
วัตถุดิบเซรามิก ดิน หิน แร่ ขนาดอนุภาค
ส่วนประกอบทางแร่วิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตกแต่งและการทำ�สีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ให้ แ ก่ ส มาชิ ก กลุ่ ม เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ า นกลาง ต.โนนตาล อ.ท่ า อุ เ ทน
จ.นครพนม
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เครื่องมือ/วิธีทดสอบ/มาตรฐาน
Digital thermocouple
Contact angle
UV-VIS Spectrophotometer
Heating stage microscope,
Contact angle with a furnace / ASTM C326-09
ASTM C373-88
ASTM C326-09
Universal testing machine / ASTM C689-09
Universal testing machine / ASTM C674-88
ASTM C324-01
Dilatometer
ASTM C424-93
Vickers hardness
Scanning electron microscope, light microscope
X-ray sedigraph / ASTM C325-07
Powder X-ray diffractometer (XRD)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตกแต่งสีและการเพิ่มประสิทธิภาพการเผา
ให้แก่สมาชิกกลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำ�พูน

บทความพิเศษ
ด้านออกแบบ
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั บ เป็ น กลยุ ท ธ์ สำ � คั ญ ใน
การสร้างความโดดเด่นให้สินค้ามีความแตกต่างจากสินค้า
ประเภทเดี ย วกั น การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยเน้ น การใช้
เนื้อดินในแต่ละท้องถิ่นให้มีรูปแบบที่มีความแตกต่างและ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว จะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
ในปีงบประมาณ 2557 กรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้ร่วมมือ
กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำ�ปาง ดำ�เนินโครงการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกตามวิถีล้านนาเพื่อสร้างตลาดใหม่
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดลำ�ปาง
ให้สามารถมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของ
ท้องถิน่ หลังจากสิน้ สุดโครงการผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
สามารถนำ�ความรูก้ ารออกแบบ ไปต่อยอดพัฒนาสินค้าให้เกิด
ความโดดเด่น สร้างตลาดใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้การส่งเสริม
สนั บสนุ น และพั ฒ นาผู้ประกอบการวิส าหกิจ ชุมชนที่ผลิต
เซรามิ ก เพื่ อ ยกระดับคุณภาพสินค้า  โดยลงพื้นที่สำ�รวจ
ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 17 กลุ่ม อยู่ในภาคเหนือ 6 กลุ่ม ได้แก่
จังหวัดพิษณุโลก ลำ�พูน และเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 กลุ่ม ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม อุดรธานี
สกลนคร และนครพนม ภาคกลาง 3 กลุม่ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท
อ่างทอง และนครสวรรค์ และภาคใต้ 1 กลุ่ม ได้แก่ จังหวัด
ระนอง เพื่อเก็บข้อมูลกระบวนการผลิต และปัญหาที่เกิดขึ้น
สามารถสรุปประเด็นปัญหาหลักๆ ได้ดังนี้ คือ ขาดความรู้
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำ�ให้ขาดโอกาสในการขยาย
ตลาด และไม่สามารถสร้างอัตลักษณ์ให้แก่สนิ ค้าทีก่ ลุม่ ผลิตได้
ขาดเทคนิ ค การตกแต่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ทำ � ให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ส ามารถจำ � หน่ า ยในราคาสู ง ได้ ขาดความรู้
ในการสร้างเตา ทำ�ให้เตาแก๊สทีส่ ร้างขึน้ ใช้งานทดแทนเตาฟืน
มีประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ดี ทำ�ให้สิ้นเปลืองพลังงาน
ต้นทุนการผลิตสูง ขาดเทคนิคในการขึ้นรูป การตกแต่ง การ
เคลือบ และการเผา ทำ�ให้มปี ริมาณของสูญเสียสูง สินค้าขาด
ความสวยงาม และไม่สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย
จากประเด็นปัญหา กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำ�มา
วิเคราะห์เพื่อวางแผนในการพัฒนาสินค้าให้แก่ผู้ประกอบ
การ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูป้ ระกอบการให้สามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ

เคลือบที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและสามารถทนไฟ
ได้ถึง 1200 องศาเซลเซียส

เซรามิกเนื้อพรุนชนิดเม็ดเพื่อเก็บความชื้น

มีมูลค่าเพิ่ม รวม 13 หลักสูตร ได้แก่ 1. การตกแต่งและการ
ทำ�สีเพือ่ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ 2. การตกแต่งสีผลิตภัณฑ์ตกุ๊ ตา
เซรามิก 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกขนาดเล็กอัตลักษณ์
บ้านหม้อ 4. การขึ้นรูปโดยการหล่อแบบและการปั้นต้นแบบ
5. การตกแต่งสีและการเพิ่มประสิทธิภาพการเผา 6. เทคนิค
การผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้ได้คุณภาพ 7. การขึ้นรูป
และการตกแต่งสี 8. การทำ�ผลิตภัณฑ์เซรามิก 9. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง 10. การออกแบบ ควบคุมคุณภาพ
และส่งเสริมการตลาดงานปั้น 11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขึน้ รูปโดยการหล่อน้�ำ ดินและควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ 12. การ
ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต 13. การออกแบบการ
จัดการกระบวนการผลิตเซรามิก และส่งเสริมการตลาดและ
ทดลองตลาด
ผลจากการไปถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารผลิต เซรามิ ก
ทำ � ให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถนำ � องค์ ค วามรู้ ไ ปพั ฒ นา
กระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ช่วยทำ�ให้สินค้า
มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง ได้ ผ ลั ก ดั น ให้
ผู้ประกอบการนำ�สินค้าเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ตลอดจนพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่
ทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ เพือ่ ขยายโอกาสทางการตลาด และเตรียมความ
พร้อมให้สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียน และตลาดโลกต่อไป
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สรรสาระ
สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำ�นาญห้องปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการภูมิภาค
ด้วยกิจกรรมทดสอบความชำ�นาญในผลิตภัณฑ์ชุมชน
วยนโยบายของภาครัฐได้ให้ความสำ�คัญกับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการสนับสนุนและยก
ระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นแต่ละตำ�บล ด้วยการนำ�ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานรวมทั้งด้านการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนจำ�เป็นจะต้องผ่านกระบวนการเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและความปลอดภัยแก่
ผูบ้ ริโภคก่อนทีจ่ ะนำ�สินค้าสูต่ ลาด ซึง่ การทีผ่ ลิตภัณฑ์จะได้รบั การรับรอง มผช. นัน้ จะต้องผ่านกระบวนการหลายขัน้ ตอน
และหนึง่ ในกระบวนการทีส่ �ำ คัญคือ “การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์” ซึง่ กระบวนการดังกล่าวเป็นบทบาทของห้อง
ปฏิบัติการที่ทำ�การทดสอบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการตระหนักถึงความสำ�คัญของ
ห้องปฏิบัติการ ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับ
ชุมชน จึงได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติ
การในภูมภิ าค ด้วยกิจกรรมทดสอบความชำ�นาญ เพือ่ การ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP” โดยศูนย์บริหารจัดการ
ทดสอบความชำ�นาญห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้บคุ ลากรของห้องปฏิบตั กิ ารในภูมภิ าค
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพผลการ
ทดสอบของห้องปฏิบัติการ การสร้างความเชื่อมั่นในผลการ
ทดสอบ และพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในภูมิภาค
ให้มีความสามารถในการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยำ� และมีความน่าเชื่อถือ สำ�หรับกิจกรรมการ
ดำ�เนินการของโครงการนี้ คือ การจัดกิจกรรมทดสอบความ
ชำ�นาญห้องปฏิบตั กิ ารและการถ่ายทอดความรูท้ างเทคนิคให้
กับห้องปฏิบัติการ
จากข้อมูลการสำ�รวจและลงพื้นที่ในแต่ละชุมชนทั้ง
4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ พบว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นิยมดำ�เนินการ
คือ ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดประเภทแชมพูและผลิตภัณฑ์
ล้างจาน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนสามารถผลิตได้ง่าย
ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้เครือ่ งมือพิเศษ และเป็นสินค้าอุปโภคทีใ่ ช้อยู่
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ทุกครัวเรือน ซึ่งการยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทนี้
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์แชมพู มผช.92/2552 และ
ผลิตภัณฑ์ลา้ งจาน มผช.177/2553 ตามมาตรฐานดังกล่าวได้
กำ�หนดลักษณะทัว่ ไปของผลิตภัณฑ์ดงั นี้ จะต้องเป็นของเหลว
เนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม และมีค่าความ
เป็น กรด-ด่างในช่วง 4.5-8.0 และ 5.0-9.5 สำ�หรับผลิตภัณฑ์
แชมพูและผลิตภัณฑ์ล้างจาน ตามลำ�ดับ

สรรสาระ
เมื่ อ พิ จ ารณาตามมาตรฐานของ มผช. พบว่ า
พารามิ เ ตอร์ ข องค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH-value) ใน
ผลิตภัณฑ์แชมพูและผลิตภัณฑ์ลา้ งจาน เป็นสิง่ จำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
ตรวจสอบอย่างถูกต้องโดยห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
เนือ่ งจากค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการบ่งบอก
ถึ ง คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบ
โดยตรงต่ อ ผู้ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ถ้ า ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งของ
ผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีค่ากรดหรือด่างสูงเกินเกณฑ์ จะทำ�ให้
ผิวหนังศีรษะผูใ้ ช้เกิดการพองตัว รูขมุ ขนเปิดกว้าง ส่งผลทำ�ให้
หนังศีรษะอ่อนเเอลงและระคายเคืองได้ สำ�หรับผลิตภัณฑ์
ล้างจานจะส่งผลให้ชั้นผิวหนังของมือถูกทำ�ลาย เกิดการ
ระคายเคืองที่ผิวหนัง และมีผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีที่มี
ผลิตภัณฑ์ล้างจานตกค้างบนภาชนะบรรจุอาหาร
ดังนัน้ ทางศูนย์ฯ จึงตระหนักถึงความสำ�คัญเร่งด่วนใน
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคให้มคี วามสามารถ
ในการวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH - value) ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ� และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งห้องปฏิบัติการภูมิภาค

ทั้งหมดที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการของศูนย์ มีจำ�นวนทั้งหมด
42 ห้องปฏิบัติการ และมีห้องปฏิบัติการภูมิภาค จำ�นวน 18
ห้องปฏิบัติการ ที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการ
วัดค่าความเป็นกรด - ด่างในผลิตภัณฑ์แชมพูและผลิตภัณฑ์
ล้างจาน (pH - value in shampoo and dishwashing) ด้วยการ
เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำ�นาญห้องปฏิบัติการ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2557 ทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความ
ชำ�นาญห้องปฏิบัติการ 2 รอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและตรวจติดตามการ
รักษาคุณภาพของห้องปฏิบัติการ สำ�หรับการประเมินผล
สมรรถนะของห้องปฏิบตั กิ ารจะใช้คา 
่ z-score ในการประเมิน
ผล ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ กรณีที่ | z | ≤ 2 คือ ห้อง
ปฏิบัติการได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ กรณีที่ 2 < | z | < 3 คือ
ห้องปฏิบัติการได้รับผลเป็นที่น่าสงสัย และกรณีที่ | z | ≥ 3
คือ ห้องปฏิบัติการได้รับผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผลสรุปการ
ประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2557
ดังแสดงในตารางที่ 1 และแผนภูมิแท่งรูปที่ 1 และรูปที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการภูมิภาคของการวัดค่าความเป็นกรด - ด่างในผลิตภัณฑ์
แชมพูและผลิตภัณฑ์ล้างจาน (pH - value in shampoo and dishwashing)
การประเมิน
|z|≤2
2<|z|<3
|z|≥3

ผลการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
ในตัวอย่างแชมพู
รอบที่ 1
รอบที่ 2
14 (77.8%)
16 (88.9%)
0 (0%)
2 (11.1%)
4 (22.2%)
0 (0%)

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าในการทดสอบวัดค่าความ
เป็นกรด - ด่างในรอบที่ 1 ของตัวอย่างแชมพู พบว่ามีห้อง
ปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั ผลไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ จำ�นวน 4 ห้องปฏิบตั กิ าร
และสำ�หรับตัวอย่างน้ำ�ยาล้างจาน พบว่ามีห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับผลเป็นที่น่าสงสัย จำ�นวน 2 ห้องปฏิบัติการ และ
ได้รับผลไม่เป็นที่น่าพอใจจำ�นวน 1 ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาผลรวมของทัง้ สองตัวอย่าง จะพบว่าเป็นห้องปฏิบตั กิ าร
เดียวกันทีม่ ปี ญ
ั หาในกระบวนการทดสอบค่าความเป็นกรด - ด่าง
ทางศูนย์ฯ จึงได้ซักถามกับห้องปฏิบัติการเพื่อต้องการทราบ
สาเหตุ ปัญหาและกระบวนการทำ�การทดสอบของห้องปฏิบตั กิ าร

ผลการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
ในตัวอย่างน้ำ�ยาล้างจาน
รอบที่ 1
รอบที่ 2
15 (83.3%)
18 (100%)
2 (11.1%)
0 (0%)
1 (5.6%)
0 (0%)

ก่อนที่จะลงพื้นที่เพื่อไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่ห้องปฏิบัติการ
และจากการสัมภาษณ์ทั้ง 4 ห้องปฏิบัติการ พบว่าผู้ทำ�การ
ทดสอบขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทดสอบ คือ
1. กระบวนการเตรียมตัวอย่างก่อนทดสอบไม่ถกู ต้อง  
2. ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิขณะทำ�การวัดค่าความ
เป็นกรด - ด่าง
3. บัฟเฟอร์ทใี่ ช้เสือ่ มสภาพ ซึง่ พบว่าขณะวัดค่าความ
ชันที่ได้รับไม่เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ห้องปฏิบัติการยังทำ�การ
ทดสอบและรายงานผลกลับมา
4. เครื่องพีเอชมิเตอร์ที่ใช้ไม่ได้ทำ�การสอบเทียบ
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จากประเด็นปัญหาของห้องปฏิบัติการได้นำ�มาเป็น
แนวทางการกำ�หนดหลักสูตรอบรมเชิงเทคนิค เพื่อลงพื้นที่
ถ่ า ยทอดให้ แ ก่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภู มิ ภ าคทั้ ง 4 ภาค ก่ อ นที่
จะดำ�เนินกิจกรรมในรอบที่ 2 ซึ่งในหลักสูตรประกอบด้วย    

การเตรียมตัวอย่างก่อนทดสอบ การควบคุมอุณหภูมิขณะ
ทำ�การวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง การเลือกใช้ส ารละลาย
บัฟเฟอร์ การสอบเทียบและดูแลรักษาเครือ่ งพีเอชมิเตอร์ และ
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
ภาพที่ 1 แสดงผลการประเมินสมรรถนะ
ของห้องปฏิบัติการด้วยค่า z-score
ที่เข้าร่วมรายการ
การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในตัวอย่างแชมพู
(รอบที่ 1 และรอบที่ 2)

ภาพที่ 2 แสดงผลการประเมินสมรรถนะ
ของห้องปฏิบัติการด้วยค่า z-score
ที่เข้าร่วมรายการ
การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในตัวอย่างน้ำ�ยา
ล้างจาน (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2)

จากการทดสอบการวัดค่าความเป็นกรด - ด่างในรอบที่ 2
พบว่า  ไม่พบห้องปฏิบัติการที่ได้รับผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้ง
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แชมพู แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล้ า งจาน แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ 4 มีการพัฒนาโดยพบว่ามีผลการทดสอบทีด่ ขี น้ึ
นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ยังคงสามารถรักษาคุณภาพ
ในการทดสอบได้ดใี นทัง้ สองผลิตภัณฑ์ เมือ่ พิจารณาค่า z - score
จากแผนภูมภิ าพที่ 1 และภาพที่ 2 จะพบว่าห้องปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่
มีการพัฒนาศักยภาพในการทดสอบค่าความเป็นกรด- ด่าง ซึง่ จะ
เห็นว่า ค่า z - score ที่ได้ในรอบที่ 2 มีค่าดีกว่า ค่า z - score ที่ได้
ในรอบที่ 1 แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่ได้รบั การพัฒนา
และสามารถนำ�ความรูม้ าใช้เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทดสอบ
รวมทัง้ ยังคงสามารถรักษาคุณภาพการทดสอบ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการอย่างยั่งยืน  
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สำ�หรับในปีงบประมาณ 2558 ทางศูนย์ฯ มีนโยบายที่
จะพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคอย่างต่อเนือ่ งในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์แชมพูและผลิตภัณฑ์น้ำ�ยาล้างจาน ด้วยกิจกรรม
ทดสอบความชำ�นาญห้องปฏิบัติการรายการ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง และปริมาณสารลดแรงตึงผิว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจติดตามการรักษาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
ในการทดสอบ และผลักดันให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคสามารถ
ทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง แม่ น ยำ � และมี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถรองรั บ ผู้ ป ระกอบการที่ จ ะ
ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าสู่กระบวนการขอการรับรอง
มาตรฐาน เพื่ อ นำ � ไปสู่ ก ารเพิ่ ม โอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการ
สามารถขยายการตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ต่อไป

สรรสาระ
สุบงกช ทรัพย์แตง
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

น้ำ�แร่ธรรมชาติ เทรนด์ ใหม่
สินค้าเครื่องสำ�อาง OTOP
ป

ระเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำ�พุร้อนกระจายอยู่เป็นจำ�นวนมาก ปัจจุบันสำ�รวจพบแล้วไม่ต่ำ�กว่า  100 แห่ง
กระจายอยู่ทั่วทุกภาค ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก มีตั้งแต่อุณหภูมิประมาณ
40 องศาเซลเซียส จนถึงร้อนมากเกือบ 100 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในภาคเหนือมี บ่อน้�ำ พุรอ้ นมากทีส่ ดุ แถบจังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง แพร่ ตาก และแม่ฮอ่ งสอน ส่วนภาคอืน่ ๆ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ระนอง สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำ�แพงเพชร ลพบุรี และอุทัยธานี น้ำ�พุร้อน เป็นน้ำ�ใต้ดินที่ร้อนกว่าน้ำ�ธรรมชาติ
ทั่วไป เมื่อน้ำ�สะสมความร้อนจนน้ำ�เดือด น้ำ�จะกลายสภาพเป็นไอน้ำ�ร้อน ทำ�ให้เกิดแรงดันพุ่งออกมาบนผิวดิน จะเห็น
ว่าน้�ำ พุรอ้ นบางแห่ง พุง่ ขึน้ สูงเป็นสาย บางแห่งเพียงแค่ผดุ ขึน้ มาจากผิวดิน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความร้อนและแรงดันของแต่ละ
แหล่ง น้�ำ พุรอ้ นทีพ่ บมีลกั ษณะเป็นน้�ำ ใส ไม่มสี ี มีสว่ นประกอบของเกลือและแร่ธาตุแตกต่างกันตามพืน้ ที่ น้�ำ ทีผ่ ดุ ขึน้ มา
จากน้ำ�พุร้อนจึงมักถูกเรียกว่า “น้ำ�แร่”
น้ำ � แร่ ธ รรมชาติ จ ากน้ำ � พุ ร้ อ นอุ ด มไปด้ ว ยแร่ ธ าตุ
มากกว่ า น้ำ � ทั่ ว ไป เพราะเป็นน้ำ�ที่ไ หลผ่านชั้นดิน ชั้นหิน
พลังงานความร้อนในน้ำ�พุร้อนยังช่วยละลายแร่ธาตุจากหิน
ใต้ดนิ ทีน่ �้ำ ไหลผ่าน ทำ�ให้น�้ำ พุรอ้ นมี แร่ธาตุไม่ต�่ำ กว่า 50 ชนิด
ซึ่งปริมาณแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบจะมากหรือน้อยนั้นขึ้น
อยู่กับชั้นดินและชั้นหินที่น้ำ�ไหลผ่าน โดยที่น้ำ�แร่ธรรมชาติ
แต่ละแหล่งจะมีปริมาณแร่ธาตุทแี่ ตกต่างกัน แร่ธาตุทพี่ บเป็น
ส่วนใหญ่ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม
ไบคาร์บอเนต คลอไรด์ และซัลเฟต ส่วนแร่ธาตุอนื่ ๆ ทีพ่ บใน
ปริมาณน้อย ได้แก่ ฟลูออไรด์ ซีลเี นียม สังกะสี และแมงกานีส
บางชนิดเป็นประโยชน์ บางชนิดเป็นโทษแก่ร่างกาย คนส่วน
ใหญ่เชือ่ ว่าการอาบน้�ำ จากน้�ำ พุรอ้ นช่วยรักษาหรือบรรเทาโรค
บางอย่างได้ มีรายงานพบว่าการอาบน้ำ�พุร้อนที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 40 องศาเซลเซียส จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของ
โลหิตในร่างกายได้ดี ทำ�ให้รู้สึกสดชื่น แต่ถ้าแช่ในน้ำ�ที่ร้อน
มากๆ หรือแช่นานเกินไป ความร้อนอาจทำ�ให้ผิวหนังส่วน
นอกลอกได้ ซึง่ ไม่เป็นผลดีนกั เพราะผิวหนังส่วนนอกเป็นชัน้
ที่ปกป้องผิวหนังส่วนในที่อ่อนแอกว่า
จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีบ่อน้ำ�พุร้อนกระจายอยู่
ทั่วจังหวัด ประกอบกับสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี
ทำ�ให้การแช่น้ำ�แร่ร้อนที่ระนองเป็นที่นิยมอย่างมาก จังหวัด

ระนองจึ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากน้ำ � แร่ ใ ห้ มี
ประโยชน์สูงสุด โดยหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ระนองคือ “เป็นเมืองท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพระดับชัน้ นำ�” ซึง่
จะใช้น้ำ�แร่ร้อน ผสมผสานกับการใช้การแพทย์ทางเลือกเป็น
จุดขาย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานและผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ที่
เกีย่ วกับน้�ำ แร่ให้เป็นสินค้าหลักของจังหวัด แต่จากการสำ�รวจ
ธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์แหล่งน้ำ�พุร้อน อ.เมือง จ.ระนอง
ของกรมทรัพยากรธรณี ในปี 2540 พบว่า 
น้ำ�แร่ระนองมีปริมาณฟลูออไรด์สูงถึง 7 มิลลิกรัม/
ลิตร ขณะทีม่ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม น้�ำ แร่ธรรมชาติ
(มอก.2208-2547) ได้กำ�หนดปริมาณฟลูออไรด์สูงสุดอยู่ที่ 2
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งโดยทั่วไปปริมาณฟลูออไรด์ที่ช่วยป้องกัน
ฟันผุจะอยู่ที่ 1 มิลลิกรัม/ลิตร และไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/ลิตร
ปริมาณฟลูออไรด์ทสี่ งู เกินไปจะทำ�ให้ฟนั ลายไม่เรียบ และจาก
คำ�นิยามใน มอก. น้�ำ แร่ธรรมชาติ ได้นยิ ามถึงน้�ำ แร่ส�ำ หรับบริโภค
ไว้ว่า  “น้ำ�แร่ธรรมชาติ (natural mineral water) หมายถึง
น้ำ�ดื่มที่ได้จากแหล่งน้ำ�ใต้ดินตามธรรมชาติและมีแร่ธาตุบาง
ชนิดทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพร่างกายละลายอยูอ่ นั แสดงถึง
สมบัติเฉพาะของแหล่งน้ำ�นั้น จะเป็นน้ำ�พุหรือไม่ก็ได้ ไม่ผ่าน
กรรมวิธใี ด ๆ เว้นแต่การเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเติม
อากาศ การรินโดยไม่ให้ตะกอนไหล และ/หรือการกรองก่อน
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บรรจุเพือ่ แยกสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการออก ซึง่ กรรมวิธดี งั กล่าวไม่ท�ำ ให้
แร่ธาตุทเี่ ป็นส่วนประกอบจำ�เป็น อันเป็นตัวกำ�หนดสมบัตขิ อง
น้ำ�แร่นั้นเปลี่ยนแปลงไป” ดังนั้นหากต้องการนำ�น้ำ�แร่ระนอง
มาเพื่อบริโภค ต้องระบุบนฉลากว่า  “ทารกและเด็กอายุต่ำ�
กว่า  7 ขวบไม่ควรบริโภค” หรืออาจต้องกรองเพื่อกำ�จัด
ฟลูออไรด์ออก แต่วิธีนี้จะทำ�ให้แร่ธาตุชนิดอื่นหายไปด้วย
ในต่ า งประเทศโดยเฉพาะประเทศฝรั่ ง เศสมี ก ารนำ � น้ำ � แร่
จากน้ำ�พุร้อนธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งสำ � อาง โดยนำ � มาผลิ ต เป็ น สเปรย์ สำ � หรั บ ฉี ด หน้ า
จำ�หน่ายในราคาสูง ซึ่งในที่นี้ได้ยกตัวอย่างสเปรย์น้ำ�แร่จาก
ประเทศฝรั่งเศสมา 3 ยี่ห้อ คือ Avene, Vichy และ La Roche
ได้แสดงส่วนประกอบทางเคมีไว้ในตารางที่ 1 โดยทัง้ สามยีห่ อ้
ได้กล่าวถึงข้อดีของน้ำ�แร่ยี่ห้อของตนไว้ดังนี้
• Avene เป็นน้�ำ แร่ทไี่ ด้รบั ความนิยมมาก มีการนำ�มา
เป็นส่วนผสมในเครื่องสำ�อางชนิดต่าง ๆ เช่น โทนเนอร์ ครีม
บำ�รุงผิว ครีมกันแดด โดยผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้เน้นสำ�หรับผู้ที่มี
ผิวแพ้ง่าย น้ำ�แร่ Avene มีแร่ธาตุที่เป็นจุดเด่นคือ มีค่าซิลิกา 
14 มิลลิกรัม/ลิตร และ สังกะสี 20 ไมโครกรัม/ลิตร มีรายงาน
ว่าน้ำ�แร่ Avene สามารถลดอาการผิวหนังแดง ผิวหนังลอก
ตกสะเก็ดในผู้ที่มีผิวหนังบอบบางได้ มีการศึกษาในหลอด

ทดลองแสดงให้เห็นว่าปริมาณซิลิกาที่สูงในน้ำ�แร่ช่วยลดการ
อักเสบของผิว สังกะสี ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผิว และลด
การอักเสบของผิว นอกจากนีย้ งั พบว่าอัตราส่วนของแคลเซียม
และแมกนีเซียมในน้�ำ แร่นี้ มีคา่ เท่ากับ 2:1 ซึง่ เป็นอัตราส่วนที่
อ้างว่าช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดี
• Vichy เป็นสเปรย์น้ำ�แร่ที่มีปริมาณแร่ธาตุสูง คือมี
ค่าไบคาร์บอเนตสูงถึง 4776 มิลลิกรัม/ลิตร และฟลูออไรด์
8.8 มิลลิกรัม/ลิตร จากการศึกษาวิจยั โดยอาศัยระบบเอนไซม์
ของผิวทั้งในหลอดทดลอง และในสิ่งมีชีวิต พบว่าในสภาวะ
ที่มีน้ำ�แร่ Vichy สามารถเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์คะตะเลส
(catalase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยปกป้องเซลล์จากการออกซิ
เดชั่นอย่างมีนัยสำ�คัญ
• La Roche เป็นสเปรย์น้ำ�แร่ที่มีแร่ธาตุอยู่ค่อนข้าง
น้อย แต่มีจุดเด่นคือมีธาตุซีลีเนียมอยู่ 53 ไมโครกรัม/ลิตร
โดยมีงานวิจยั พบว่า ซีลเี นียม ช่วยปกป้องเซลล์ ต้านอนุมลู อิสระ
ช่ ว ยให้ เซลล์ ค งตั ว ปกป้ อ งเซลล์ จ ากรั ง สี UVB มี ก าร
ทดลองใช้สเปรย์น�้ำ แร่นกี้ บั เซลล์ผวิ หนังในหลอดทดลองพบว่า
เซลล์ผิวหนังที่ได้รับน้ำ�แร่ La Roche มีอัตราการตายของ
เซลล์ผิวหนังลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ

ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบทางเคมีของสเปรย์น้ำ�แร่ของประเทศฝรั่งเศสเทียบกับน้ำ�แร่จาก บ่อรักษะวาริน จังหวัดระนอง
รายการ

pH
แคลเซียม (มิลลิกรัม/ลิตร)
แมกนีเซียม (มิลลิกรัม/ลิตร)
โซเดียม (มิลลิกรัม/ลิตร)
โพแทสเซียม (มิลลิกรัม/ลิตร)
ฟลูออไรด์ (มิลลิกรัม/ลิตร)
ซัลเฟต (มิลลิกรัม/ลิตร)
คลอไรด์ (มิลลิกรัม/ลิตร)
โบรไมด์ (มิลลิกรัม/ลิตร)
ไบคาร์บอเนต (มิลลิกรัม/ลิตร)
ไนเตรท (มิลลิกรัม/ลิตร)
ซิลิกา (มิลลิกรัม/ลิตร)
สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)
โบรอน (ไมโครกรัม/ลิตร)
ซีลีเนียม (ไมโครกรัม/ลิตร)

Avene, ฝรั่งเศส1
7.5
42.7
21.2
4.8
0.8
13.1
5.4
0.3
222.6
1.4
14
20
220

Vichy, ฝรั่งเศส1
7.0
150.6
12.3
1,860
99.6
8.8

La Roche, ฝรั่งเศส1
7.0
149
4.4

รักษะวาริน ระนอง2
8.3
44.1
0.02
48.4
2.8
7
19.3
4.8

387

182

31.6
<5

79.3

357
4,776.3

53

1. Samanta Nunes, Bhertha Miyuki Tamura. 2012. A historical review of mineral water. Surg Cosmet Dermatol. 4 ( 3 ) : 255
2. วรรณภา จ่าราช. คุณลักษณะทางเคมีแหล่งน้ำ�พุร้อนในประเทศไทย.รายงานวิชาการ ฉบับที่ กวท.10/2546. หน้า 65
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สรรสาระ

จากการเปรียบเทียบส่วนประกอบทางเคมีของสเปรย์
น้ำ�แร่จากประเทศฝรั่งเศสทั้งสามยี่ห้อ กับน้ำ�แร่จากบ่อรักษะ
วาริน จ.ระนอง พบว่าจุดเด่นของน้ำ�แร่ระนองคือปริมาณ
ซิลิกา ซึ่งพบสูงถึง 79.3 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งซิลิกาเป็นแร่ธาตุที่
จำ�เป็นสำ�หรับผิว เส้นผม และเล็บ หากขาดซิลิกาจะทำ�ให้ผิว
แก่ก่อนวัย แห้ง มีริ้วรอย ผมร่วง เล็บเปราะ ซิลิกาสามารถ
ถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง ช่วยทำ�ให้ผวิ และเล็บแข็งแรง ชะลอการ
เกิดริ้วรอยของผิว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการนำ�น้ำ�แร่ระนองมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ในชีวิตประจำ�วัน เช่น สบู่เหลว แชมพู ครีมปรับสภาพเส้นผม
ครีมบำ�รุงผิว ผนวกกับสมุนไพรที่มีประโยชน์ จะเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีผสมผสานกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
พื้นที่ เข้าไปช่วยพัฒนาสินค้าในชุมชนให้มีคุณภาพ สามารถ
ผลิตสินค้าเพื่อจำ�หน่าย ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับ
ครอบครัวสามารถแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันได้
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
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สรรสาระ
บุษยา รัตนสุภา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำ�นักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

การพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาค เพื่อควบคุม
คุณภาพสินค้า OTOP ตาม ISO/IEC 17025: 2005
ก
ารพัฒนาสินค้า  OTOP เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็น
อยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำ�หน่ายในตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐจึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา เพือ่ ยกระดับสินค้า OTOP ให้มคี ณ
ุ ภาพทีด่ ี
และผู้ประกอบการสินค้า  OTOP และวิสาหกิจชุมชน เกิดความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ
การตรวจสอบสินค้า  OTOP ให้มีผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการต้องเลือกใช้ห้องปฏิบัติการ
ที่เชื่อถือได้ มีการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความถูกต้องของผลการทดสอบ ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติ
การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 เพื่อให้มั่นใจว่าห้องปฏิบัติการที่ทำ�การทดสอบสินค้า  OTOP มีการ
ควบคุมปัจจัยดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม

การประกันคุณภาพผลการทดสอบเปนอีกกิจกรรม
หนึ่งที่สําคัญในกระบวนการจัดทําข้อกําหนดดานวิชาการ
ที่หองปฏิบัติการตองมีการประกันคุณภาพของการทดสอบ
ใหเปนระบบทีย่ อมรับไดท งั้ ในดาน ความแม่น (Accuracy) และ
ความเทีย่ ง (Precision) ตามวิธที ดสอบ ตัง้ แตการเก็บตัวอยาง
การประมวลผลและการรายงานผล เพือ่ ใหการทดสอบ เปนไป
ตามขอกําหนด การประกันคุณภาพประกอบดวยการควบคุม
คุณภาพภายใน (Internal quality control) เชน การวิเคราะห์
ตัวอย่างควบคุม (Control sample) การวิเคราะห์ซาํ้ ในตัวอย่าง
เดียวกัน (Duplicate analysis pair) การวิเคราะห์วัสดุอ้างอิง
(CRM/RM) การวิเคราะห์รีเอเจนต์แบลงค์หรือแบลงค์ของวิธี
ทดสอบ (Reagent blank or method blank) การวิเคราะห์
Spike sample และการควบคุมคุณภาพภายนอก (External
quality control) เชน การเขารว มกิจกรรมทดสอบความชํานาญ
หรือการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการ
นอกจากการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบให้มคี วาม
น่าเชือ่ ถือแล้ว การตัดสินใจในผลการทดสอบว่ามีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือหรือไม่นั้น ไม่ได้สมบูรณ์เพียงการประมาณค่าของ
ผลการทดสอบที่ได้รับการตรวจวัดในรายการทดสอบนั้นๆ
เท่านัน้ แต่ผลการทดสอบจะสมบูรณ์ตอ่ เมือ่ ประกอบกับข้อมูล
ของค่าความไม่แน่นอนทีป่ ระมาณได้ ค่าความไม่แน่นอนของ
การวัดนีถ้ กู นําไปใช้พจิ ารณาในการประเมินว่าผลการทดสอบ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทจี่ ะนําไปใช้หรือไม่ ในแต่ละขัน้ ตอน
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ของกระบวนการวัด เริม่ ตัง้ แต่การสุม่ ตัวอย่างจนถึงขัน้ สุดท้าย
นัน้ เกีย่ วข้องกับตัวแปรต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลการทดสอบ
ห้องปฏิบัติการจะเลือกและควบคุมวิธีการทดสอบเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจได้ว่าความผันแปรทั้งหมดมีค่าน้อยเพียงพอสําหรับ
ผลการทดสอบที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ถ้าค่าความไม่แน่นอนของการวัดของผลการทดสอบมีคา่ มาก
เกินไป เราจะไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่หาก
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดนัน้ มีคา่ น้อยกว่าทีต่ อ้ งการมาก
กระบวนการทดสอบนั้นก็อาจเกินความจําเป็นและเกิดความ
สิ้นเปลืองจนเกินไป ค่าความไม่แน่นอนของผลการทดสอบ
จึงควรเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้สําหรับการใช้งาน หาก
ผู้ใช้บริการสร้างความชัดเจนให้ห้องปฏิบัติการทราบเกี่ยวกับ
การนําผลการทดสอบไปใช้แล้ว ห้องปฏิบตั กิ ารจะเลือกวิธกี าร
ทดสอบที่เหมาะสมทําให้แน่ใจว่าค่าความไม่แน่นอนของการ
วัดนั้นเหมาะกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ
ดังนั้นห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้า  OTOP
ควรมีการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้ได้การรับรองความ
สามารถห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025: 2005 สำ�นักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำ�เนินการเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน
โดยจัดทำ�โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ OTOP ตาม

สรรสาระ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ในส่วนภูมิภาคครอบคลุม
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ทำ�ให้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
โครงการได้มีวิธีทดสอบที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งขั้นตอนการ
ทดสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ ต่อมา
ในปี 2558 สำ�นักฯ ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเหล่านั้น
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม ใน 4 หลักสูตร ได้แก่
- การควบคุมคุณภาพภายในสำ�หรับห้องปฏิบัติการ
ทดสอบในภูมิภาค
- การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำ�หรับ
ห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค
- การทบทวนเอกสารการควบคุมคุณภาพภายใน
สำ�หรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค

- การทบทวนเอกสารการประมาณค่ า ความไม่
แน่นอนของการวัดสำ�หรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค
สำ�นักฯ ได้ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพของห้อง
ปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการพบว่าห้องปฏิบัติการได้จัดทำ�
เอกสารการควบคุ ม คุ ณ ภาพภายในและการประมาณค่ า
ความไม่แน่นอนของการวัด ในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น จุลนิ ทรีย์
ทั้งหมดในอาหาร ความชื้นในชา กรดเบนโซอิกและเกลือของ
กรดเบนโซอิกในอาหาร ความเป็นกรด-ด่างในแชมพู โลหะ
ในน้ำ� เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ให้คำ�ปรึกษา
และแนะนำ�ในการปรับปรุงระบบเอกสารให้เหมาะสมแก่ห้อง
ปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการได้
ดำ�เนินการควบคุมคุณภาพในรายการขอบข่ายทีข่ อการรับรอง
ดังแสดงในตาราง

ตัวอย่างการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
รายการทดสอบ (เทคนิคที่ใช้)
ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร - แคดเมียมและตะกั่ว (Atomic absorption spectroscopy)

น้ำ�ผึ้ง

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

อาหาร

- Standard plate count

นอกจากการดำ�เนินงานทดสอบทีถ่ กู ต้องมีประสิทธิภาพ
และให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือแล้ว ห้องปฏิบัติการ
จำ�เป็นต้องมีระบบบริหารงานคุณภาพและมีการจัดทำ�เอกสาร
เพือ่ ใช้ในระบบคุณภาพ เช่น คูม่ อื คุณภาพ ขัน้ ตอนดำ�เนินงาน

การควบคุมคุณภาพภายในของการทดสอบ
1. Linearity
2. Reagent blank
3. Calibration check standard
4. Duplicate check
5. QC sample
1. System suitability
2. Calibration check standard
3. Reagent blank
4. Duplicate check
5. Spiked sample
1. Duplicate plate
2. Sample blank
3. Positive/Negative control
4. Air test
5. ทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ

วิธีปฏิบัติงาน วิธีทดสอบและเอกสารสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้
ห้องปฏิบัติการสามารถดำ�เนินการยื่นขอการรับรองความ
สามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตาม ISO/IEC 17025: 2005
ต่อหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการต่อไป
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ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กลยุทธ์การจัดการสารเคมีด้วยเคมีสีเขียว
(Strategies for Chemicals Management by Green Chemistry)

ปั

จจุบันเรื่องเกี่ยวกับสารเคมี รวมทั้งผลกระทบของสารเคมีเป็นประเด็นในการอภิปรายในเชิงวิชาการอย่าง
กว้างขวาง สังคมทุกภาคส่วนมีความตระหนักและเห็นพ้องต้องกันว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
ดังนัน้ จึงมีการนำ�กลยุทธ์ในการจัดการสารเคมีได้อย่างครบวงจร ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ส�ำ คัญในการจัดการ
สารเคมี คือ การจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบและถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการใช้สารเคมี โดยเริ่มจากการนำ�เข้า 
การแยกประเภท การจัดเก็บ การเลือกใช้ การขนส่ง รวมถึงการจัดการของเสียจากการใช้สารเคมี การดำ�เนินการตาม
แนวทางปฏิบัติที่ดี และการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการ
แก้ปัญหาในภายหลัง ซึ่งมีแนวโน้มในการสูญเสียมากกว่า  โดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ต้นทุนการผลิต/
การนำ�เข้า การฟื้นบำ�รุงในกรณีที่เกิดความเสียหาย ดังนั้น จึงนำ�แนวความคิดของเคมีสีเขียว (Green Chemistry) มาใช้
ในการจัดการสารเคมี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ในปี ค.ศ. 1991 Paul Anastas และ John C. Warner
ได้เสนอการใช้คำ�ว่า  “Green Chemistry” เป็นครั้งแรกใน
โครงการพิ เ ศษที่ จั ด ทำ � ขึ้ น โดยองค์ ก ารพิ ทั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency; EPA)
เคมีสเี ขียวมีจดุ ประสงค์เพือ่ พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี
ทางเคมีให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นแนวทาง
พัฒนาแบบยั่งยืน โดยใช้หลักการและระเบียบวิธีทางเคมีเพื่อลด
และป้องกันการเกิดมลพิษตัง้ แต่แหล่งผลิต หลักการเปลีย่ นแปลง
สมบัตภิ ายในของผลิตภัณฑ์ทางเคมีหรือกระบวนการทางเคมี
เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อสุขภาพมนุษย์ และสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยลง
แนวความคิดของเคมีสเี ขียว ประกอบด้วยหลักการพืน้ ฐาน
12 ข้อ ซึง่ เป็นแนวคิดแบบครบวงจร เริม่ ตัง้ แต่การคิดออกแบบ
วางแผน การพัฒนาในขัน้ ตอนต่างๆ และการจัดการกระบวนการ
เคมีทงั้ ระบบ รวมถึงผลิตภัณฑ์และผลผลิตข้างเคียงทีจ่ ะเกิดขึน้
เพื่อให้ใช้สารเคมีลดลงและพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
ที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ทำ�ให้กระบวนการผลิตทางเคมีนนั้ มีความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด ถ้าในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตทางเคมีขนึ้ ใหม่ สามารถใช้หลักการพืน้ ฐานนีไ้ ด้ จะทำ�ให้
กระบวนการเคมีทพี่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ เป็นเคมีสเี ขียวอย่างสมบูรณ์แบบ
ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว กระบวนการผลิตทางเคมีทใี่ ช้อยู่
ในอุ ต สาหกรรมนี้ ไ ม่ ใช่ ก ระบวนการผลิ ต ที่ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่
แต่เป็นกระบวนการผลิตทีใ่ ช้อยูเ่ ดิม และยังต้องดำ�เนินการผลิต
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ไปอย่างต่อเนือ่ ง ก็สามารถเลือกปรับปรุงกระบวนการบางขัน้ ตอน
ให้เป็นเคมีสีเขียวได้ก่อน โดยควรเลือกขั้นตอนที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดมาปรับปรุงก่อน และถ้าต้องการให้
เป็นเคมีสเี ขียวแบบสมบูรณ์ครบวงจรก็ตอ้ งพัฒนาขัน้ ตอนอืน่ ๆ
ทั้งหมดให้เป็นเคมีสีเขียวด้วย
หลักการพื้นฐาน 12 ข้อของเคมีสีเขียว มีดังนี้
1. Prevent wastes ป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย จะดีกว่า
การบำ�บัดหรือทำ�ความสะอาดภายหลังเมือ่ ของเสียเกิดขึน้ แล้ว
2. Renewable materials การใช้สารหรือวัตถุดบิ ทีน่ �ำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งรวมถึงการใช้วัสดุเหลือใช้หรือทิ้งแล้วจาก
กระบวนการอื่นๆ
3. Omit derivatization steps หลีกเลี่ยงการสร้างสาร
อนุพันธ์ การบล็อก การป้องกันและการถอนการป้องกัน การ
เปลีย่ นแปลงชัว่ คราวของกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี
โดยไม่จำ�เป็น
4. Degradable chemical products ออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางเคมีที่แน่ใจได้ว่า หลังจากการใช้งานแล้ว จะไม่ตกค้างอยู่
ในสิ่งแวดล้อม หรือจะสลายตัวไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษ
5. Use safe synthetic methods ออกแบบวิธสี งั เคราะห์
ที่ใช้หรือสร้างสารเคมีที่มีความเป็นพิษต่ำ�หรือไม่เป็นพิษต่อ
สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเลยทุกครั้งที่สามารถทำ�ได้
6. Catalytic reagents ใช้สารทำ�ปฏิกิริยาแบบเร่ง
ปฏิกิริยาที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง ดีกว่าใช้สารทำ�ปฏิกิริยา
แบบปริมาณสัมพันธ์

สรรสาระ
7. Temperature, pressure ambient คำ�นึงถึงสิง่ แวดล้อม
และผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ทกุ ครัง้ ทีต่ อ้ งใช้พลังงาน และ
ควรใช้พลังงานให้น้อยที่สุด วิธีสังเคราะห์ต้องทำ�ที่อุณหภูมิ
และความดันปกติ
8. In-process monitoring พัฒนาวิธวี เิ คราะห์อย่างต่อ
เนื่องเพื่อทำ�ให้สามารถตรวจวัดค่าแบบเรียลไทม์ในขณะผลิต
และสามารถควบคุมได้ก่อนที่จะเกิดเป็นสารเคมีอันตราย
9. Very few auxiliary substances หลีกเลีย่ งการใช้สาร
ช่วยต่างๆ เช่น ตัวทำ�ละลาย สารช่วยในการแยก และอื่นๆ
ถ้ า จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ จ ะต้ อ งเลื อ กใช้ ส ารที่ ไ ม่ เ ป็ น พิ ษ ทุ ก ครั้ ง ที่
สามารถทำ�ได้
10. E-factor, maximize feed in product ออกแบบ
วิธีสังเคราะห์ให้วัสดุทุกชนิดที่ใช้ในกระบวนการรวมเข้าไปอยู่
ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้ได้มากที่สุด
11. Low toxicity of chemical products ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคมีให้มีผลในการใช้งานตามที่ต้องการ ในขณะที่
ต้องทำ�ให้ความเป็นพิษลดลง
12. Yes, it is safe เลือกสารและรูปแบบของสารที่ใช้
ในกระบวนการทางเคมี ที่ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางเคมี
ได้แก่ การรั่วไหล การระเบิด และการเกิดเพลิงไหม้
หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของเคมีสีเขียวนี้ มุ่งเพื่อ
ออกแบบกระบวนการผลิ ต ทางเคมี ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช้
วัตถุดบิ สารเคมีรเี อเจนต์ ตัวทำ�ละลาย สารช่วยและพลังงาน
อย่างคุม้ ค่า เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ปกป้องรักษาสุขภาพ
ของมนุษย์และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด
หลักการพื้นฐาน 12 ข้อของเคมีสีเขียว สามารถรวบรวม
สรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 1 เมื่อนำ�อักษรตัวแรกสุดของ
แต่ละบรรทัดมาประกอบกันจะได้คำ�ว่า  “PRODUCTIVELY”
ซึ่งหมายถึง “ก่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ”

ภาพที่ 1 แผนภาพสรุปหลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของเคมีสีเขียว [4]

P
R
O
D
U
C
T
I
V
E
L
Y

Prevent wastes
Renewable materials
Omit derivatization steps
Degradable chemical products
Use safe synthetic methods
Catalytic reagents
Temperature, pressure ambient
In-process monitoring
Very few auxiliary substances
E-factor, maximize feed in product
Low toxicity of chemical products
Yes, it is safe

แนวคิดเคมีสีเขียวช่วยเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการ
จัดการสารเคมีและกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำ�คัญในเรื่องนี้
เพราะครอบคลุมตั้งแต่ การเลือกใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การขนส่ง การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการ
จัดการของเสียจากการใช้สารเคมี  นอกจากนีย้ งั มีแนวทางปฏิบตั ิ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาจากแนวคิดเคมีสเี ขียว คือ เคมีวเิ คราะห์สเี ขียว
(Green Analytical Chemistry ; GAC) ซึ่งเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยเริ่มจากการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบไปจนถึงกระบวนการ
จัดการของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้สำ�นักพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้มีแนวความคิด
เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการจัดการสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ห้องปฏิบัติการในประเทศไทย และเป็นแนวทางการพัฒนา
ประเทศทางด้านกลยุทธ์การจัดการสารเคมี ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง
TANG, Samantha L.Y., Richard L. SMITH, and Martyn POLIAKOFF. Principles of green chemistry: productively. Green Chemistry.  
2005, 7 (11), 761-762.
WARNER, John C., Amy S. CANNON, and Keven M. DYE. Green chemistry.  Environmental Impact Assessment Review. OctoberNovember 2004, 24 (7-8), 775 - 799.
วิบูลย์ ประดิษฐ์เวียงคำ�. เคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง. กรกฎาคม−ธันวาคม 2554,  
20 (2), 30−44.
ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และ กอบรัตน์ เกรียวสกุล. Green Chemistry : ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ หัวข้อ Strategies for Chemicals Management วันที่ 3−25 มีนาคม 2557 ณ กรุงสตอกโฮม
ราชอาณาจักรสวีเดน. จัดโดย Swedish International
Development Cooperation Agency (SIDA) and Kemikalieinspektionen Swedish Chemicals Agency (KEMI), 2557.
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ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)

ใ

นการเลือกวัสดุส�ำ หรับการใช้งานแต่ละชนิด ไม่วา่ จะใช้ประดิษฐ์เครือ่ งใช้ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ หรือการก่อสร้าง
สิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ หากต้องการวัสดุทมี่ คี วามแข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้งาน ต้องรูส้ มบัตขิ องวัสดุทางด้าน
ความแข็งแรง ซึง่ สมบัตขิ องวัสดุทางด้านความแข็งแรงหลักๆ ได้แก่ ความต้านแรงอัด ความต้านแรงดึง ความต้านการยึด
เกาะ และความต้านแรงดัด สำ�หรับความต้านแรงอัด ความต้านแรงดึง และความต้านการยึดเกาะ เป็นความสามารถของ
วัสดุในการต้านทานต่อแรงอัด แรงดึง และแรงยึดเกาะต่อหน่วยพืน้ ทีต่ ามลำ�ดับ ส่วนความต้านแรงดัด เป็นความสามารถ
ของวัสดุในการต้านทานต่อแรงดัด วัสดุแต่ละชนิดมีความแข็งแรงแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น คอนกรีต มีสมบัตทิ างด้าน
ความต้านแรงอัดสูง แต่มสี มบัตทิ างด้านความต้านแรงดึงน้อย ประมาณร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 15 ของความต้านแรงอัด
ดังนั้นการเลือกใช้งานคอนกรีตต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท หากนำ�แผ่นคอนกรีตขนาดความกว้าง
0.30 เมตร ความยาว 1.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ปูบนพื้นดินที่บดอัดแน่นเพื่อเป็นทางเดิน เราสามารถเดินบน
แผ่นคอนกรีตนี้ได้โดยไม่ทำ�ให้คอนกรีตแตกร้าวเนื่องจากคอนกรีตถูกใช้สำ�หรับการรับแรงอัด แต่หากนำ�แผ่นคอนกรีตนี้
ไปวางพาดร่องน้ำ�ขนาดความกว้าง 1 เมตร เพื่อเป็นสะพาน เมื่อเดินข้ามบนสะพานคอนกรีตนั้น คอนกรีตจะหักทันที
เนื่องจากคอนกรีตอยู่ในลักษณะการดัด จึงรับทั้งแรงอัดและแรงดึง และคอนกรีตมีสมบัติความต้านแรงดึงน้อย ทำ�ให้
คอนกรีตเกิดการเสียหายทันทีเมื่อรับน้ำ�หนัก ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการใช้งานแผ่นคอนกรีต

อาจมีค�ำ ถามว่า ทำ�ไมสะพานทีใ่ ช้งานอยูท่ วั่ ไปจึงสร้าง
ด้วยคอนกรีตได้ เมื่อสร้างแล้วสะพานเหล่านั้นต้องรับน้ำ�หนัก
ทั้ งจากคน ทั้ ง รถที่ สั ญ จรไปมา  แล้ ว สะพานชำ �รุ ด หรื อไม่
คำ�ตอบคือ ผูอ้ อกแบบสะพานทราบสมบัตขิ องวัสดุทจี่ ะนำ�มา
ใช้งาน หากใช้คอนกรีตเพียงอย่างเดียว สะพานจะหักลงมา
ทันที ดังนั้นจึงมีการนำ�เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและลวดเหล็ก
อัดแรงทีม่ คี วามต้านแรงดึงสูงมาเสริมในคอนกรีต เป็นสะพาน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วถามว่าจะนำ�เหล็กไปเสริม
อย่างไร คำ�ตอบอยู่ที่แบบจำ�ลองก้อนดินน้ำ�มัน ดังแสดง
ในภาพที่ 2
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ก

ข

ภาพที่ 2 แสดงแบบจำ�ลองก้อนดินน้ำ�มันที่รับแรง (ก)
และคอนกรีตที่รับแรง (ข)

สรรสาระ
จากภาพที่ 2 เมื่อสร้างแบบจำ�ลองก้อนดินน้ำ�มันเป็น
รูปทรงของคานแล้วนำ�ไปวางพาดบนทีร่ องรับ หลังจากนัน้ ให้
น้ำ�หนักกระทำ�กับตัวคานจะพบว่าผิวด้านล่างของดินน้ำ�มัน
ยืดออกมากที่สุด แสดงว่าพื้นผิวนี้รับแรงดึงมากที่สุด ในส่วน
พื้นผิวด้านบนสุดจะหดตัวมากที่สุด แสดงว่าพื้นผิวนี้รับแรง
อัดมากที่สุด หากเปลี่ยนจากดินน้ำ�มันเป็นคอนกรีต เพื่อให้
คอนกรีตไม่แอ่นและหัก สามารถเสริมเหล็กเข้าไปในผิวด้าน
ล่างของคอนกรีตเพื่อรับแรงดึง ผิวคอนกรีตด้านบนต้องรับ
แรงอัดสูงหากคอนกรีตนัน้ มีความต้านแรงอัดเพียงพอ คานจะ
สามารถรับแรงได้โดยไม่หกั ส่วนเหล็กทีเ่ สริมเข้าไปในคอนกรีต
นั้นต้องมีการยึดเกาะที่ดีต่อกันกับคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดการ
แยกออกจากกันเมื่อรับแรง การทดสอบดูว่าคอนกรีตและ
เหล็กที่นำ�มาใช้มีการยึดเกาะที่ดีต่อกันหรือไม่ สามารถทำ�ได้
ด้วยการทดสอบสมบัติของวัสดุทางด้านความแข็งแรงในด้าน
ความต้านการยึดเกาะ
หากสงสัยว่าสะพานหรือส่วนของโครงสร้างของอาคาร
ที่ เรี ยกว่ า คานรั บ แรงอะไรมากที่ สุ ด ต้ อ งพิ จ ารณาดูว่ า รูป
ทรงของโครงสร้างและการใช้งานเป็นอย่างไร ทั้งนี้คานหรือ
สะพานต้องรับแรงดัด ส่วนแบบจำ�ลองก้อนดินน้ำ�มันที่สร้าง
เป็นรูปทรงของคานรับทั้งแรงดึงและแรงอัด นั่นคือวัสดุที่อยู่
ในลักษณะการใช้งานที่ต้องรับแรงดึงและแรงอัดไปพร้อมกัน
เรียกวัสดุนั้นกำ�ลังรับแรงดัด ตัวอย่างเช่น หากจับท่อมาดัด
หรือมางอด้วยมือ ท่อต้องรับแรงดัด ดังแสดงในภาพที่ 3

ป้ายโฆษณา ทีต่ งั้ ตรง เมือ่ มีลมพายุพดั อย่างรุนแรงเกิด
การดัดงอ แสดงว่าป้ายโฆษณากำ�ลังรับแรงดัดอยู่ ดังนั้นหาก
จะเลือกวัสดุใดมาใช้งานที่ต้องรับแรงดัด ต้องทดสอบความ
แข็งแรงของวัสดุทางด้านความต้านแรงดัด
การทดสอบสมบัตขิ องวัสดุทางด้านความแข็งแรง ความ
ต้านแรงอัด ความต้านแรงดึง ความต้านการยึดเกาะ และความ
ต้านแรงดัด จำ�เป็นต้องมีมาตรฐานในการทดสอบ เนื่องจาก
มาตรฐานเป็นตัวกำ�หนดลักษณะเครื่องมือ เครื่องทดสอบ
สภาวะแวดล้อม ลักษณะการเตรียมชิ้นตัวอย่างทดสอบ ทั้งนี้
หากไม่มมี าตรฐานทีใ่ ช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบทีไ่ ด้ อาจ
ได้ค่าแตกต่างกันมาก ถึงแม้จะเป็นตัวอย่างชุดเดียวกัน เช่น
การทดสอบความต้านแรงอัด มาตรฐานการทดสอบส่วนใหญ่
จะกำ�หนดให้เตรียมชิ้นตัวอย่างเป็นทรงลูกบาศก์ เพราะหาก
ชิน้ ตัวอย่างไม่เป็นทรงลูกบาศก์แล้ว ความชะลูด (slenderness)
ของชิน้ ตัวอย่างจะเข้ามามีผลทำ�ให้ผลการทดสอบแตกต่างกัน
ได้ แต่โดยสรุปแล้วการกำ�หนดมาตรฐานสำ�หรับการทดสอบ
สมบัติของวัสดุทางด้านความแข็งแรงจะใช้หลักการทางด้าน
กลศาสตร์เป็นหลัก
ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจขอคำ�ปรึกษาหรือส่งวัสดุสำ�หรับ
ทดสอบรายการความต้านแรงอัด ความต้านแรงดึง ความต้าน
การยึดเกาะ และความต้านแรงดัด ตามมาตรฐานการทดสอบ
เช่น มอก. ASTM BS ISO และ JIS เป็นต้น สามารถติดต่อได้ที่
กลุม่ ฟิสกิ ส์และวิศวกรรมทัว่ ไป 2 โครงการฟิสกิ ส์และวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 0 2201 7358   

ภาพที่ 3 แสดงท่อขณะรับแรงดัด
เอกสารอ้างอิง
AMERICAN  SOCIETY  FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM C109/C109M-02, Standard test method for compressive strength
of hydraulic cement mortars.  West Conshohocken PA : ASTM International, 2002.
______. ASTM C952-02, Standard test method for bond strength of mortar to masonry units. West Conshohocken PA : ASTM
International, 2002.
______. ASTM C580-02, Standard test method for flexural strength and modulus of elasticity of chemical resistance mortars,
grouts, monolithic surfacings, and polymer concretes. West Conshohocken PA : ASTM International, 2002.
______. ASTM D638-02a, Standard test method for tensile properties of plastics. West Conshohocken PA : ASTM International,
2002.
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การตรวจสอบคุณภาพน้ำ�ปลา
นิภาพร ชนะคช
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

น้ำ�

ปลาเป็นสารปรุงรสอาหารทีน่ ยิ มใช้ในการปรุงแต่งอาหารไทยหลายชนิด เช่น ส้มตำ� น้�ำ พริก ต้มยำ�กุง้ แกงเผ็ด
น้ำ�ปลาหวาน เป็นต้น น้ำ�ปลาผลิตจากการหมักปลาทั้งตัวกับเกลือเป็นเวลานานหลายเดือนเพื่อให้ได้กลิ่นรสที่ดี
ปลาทีน่ �ำ มาหมักทำ�น้�ำ ปลาเป็นปลาน้�ำ จืดหรือปลาน้�ำ เค็มขนาดเล็กทีห่ าได้งา่ ย โรงงานทำ�น้�ำ ปลาทีต่ งั้ อยูใ่ กล้ทะเล นิยม
ใช้ปลากะตัก ปัจจุบันชาวต่างชาตินิยมอาหารไทยกันมากขึ้น รวมทั้งผู้ที่อพยพย้ายถิ่นไปอยู่ในต่างแดนมีความต้องการ
ใช้น้ำ�ปลาปรุงอาหารตามแบบฉบับอาหารของตนเอง เป็นผลให้ตลาดน้ำ�ปลาในต่างประเทศมีการขยายตัวและเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ประเทศผู้นำ�เข้ามีการควบคุมความปลอดภัย และมีระบบการตรวจสอบสินค้าที่เข้มงวดมากขึ้น ทำ�ให้มี
การแข่งขันในเรือ่ งคุณภาพ สำ�หรับการควบคุมคุณภาพของน้�ำ ปลาภายในประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำ หนดเกณฑ์
คุณภาพตามประกาศฉบับที่ 203 พ.ศ. 2543 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 3-2526)
การผลิตน้ำ�ปลาของประเทศไทย มีอัตราการขยายตัว
ในระดับกลาง ในปี พ.ศ. 2543 มีโรงงานประกอบการทำ�
น้ำ�ปลาและบรรจุน้ำ�ปลาจำ�นวน 174 โรงงาน (จากข้อมูล
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) และในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีโรงงาน
ประกอบกิจการทำ�น้ำ�ปลาและแบ่งบรรจุน้ำ�ปลารวมจำ�นวน
180 โรงงาน (ข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม) อุตสาหกรรม
น้�ำ ปลาส่วนใหญ่เป็นกิจการในครอบครัวและสถานทีต่ งั้ โรงงาน
ส่วนใหญ่จะอยู่ริมชายฝั่งทะเล เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม
ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี เป็นต้น จังหวัดที่มีโรงงาน
น้ำ�ปลามากที่สุดคือ จังหวัดระยองและสมุทรสงคราม

การผลิตน้ำ�ปลา

น้�ำ ปลาทำ�มาจากปลาหรือสัตว์อนื่ ๆ เช่น กุง้ หมึก หอย
สำ�หรับปลาทีใ่ ช้ในการทำ�น้�ำ ปลามีหลายชนิด ได้แก่ ปลากะตัก
ปลาหลังเขียว ปลาทู ปลาลัง ปลาแป้น ปลาทรายแดง ปลา
ทรายขาว ปลาข้างเหลือง เป็นต้น สำ�หรับปลากระตักนั้นเป็น
ปลาทีใ่ ช้ในการทำ�น้�ำ ปลาแท้ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุด เพราะน้�ำ ปลาที่
ได้จะมีกลิน่ หอมรสดี สีคอ่ นข้างแดง โดยปลาทีใ่ ช้ตอ้ งสด และ
ต้องคัด ล้างทำ�ความสะอาด เพื่อให้ได้น้ำ�ปลาที่มีคุณภาพ
การหมักน้ำ�ปลา จะนำ�ปลามาคลุกกับเกลือทะเลใน
อัตราส่วน 2 : 1 ถึง 5 : 1 แล้วนำ�ไปใส่โอ่งหรือถังหมักซีเมนต์
ภายในใส่เกลือรองก้นโอ่งหรือถัง ปิดปากโอ่งด้วยตาข่ายไนล่อน
ใช้แผ่นกระเบื้องหรือฝาโอ่งปิดอีกชั้นเพื่อไม่ให้น้ำ�เข้า  ระยะเวลา
การหมักไม่แน่นอน อาจจะใช้เวลาตัง้ แต่ 6 เดือน จนถึง 18 เดือน

22

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ภาพที่ 1 ปลากะตัก
ที่มา : http://taxclinic.mof.go.th/products/
detail.php?ID=68

มาตรฐาน

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

การควบคุมคุณภาพน้ำ�ปลาที่ผลิตภายในประเทศ มี
ทั้งมาตรฐานบังคับตามข้อกำ�หนดของกฎหมายอาหารและ
มาตรฐานที่ไม่บังคับดังนี้
มาตรฐานบังคับ คือ มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 203) พ.ศ. 2543 เรือ่ ง น้�ำ ปลา แบ่งน้�ำ ปลา
ออกเป็น 3 ชนิด คือ น้�ำ ปลาแท้ น้�ำ ปลาทีท่ �ำ จากสัตว์อนื่ และ
น้�ำ ปลาผสม โดยน้�ำ ปลาทีจ่ ะจำ�หน่ายภายในประเทศจะต้องมี
สมบัติตามเกณฑ์กำ�หนด
มาตรฐานไม่บงั คับ เป็นมาตรฐานทีก่ �ำ หนดคุณภาพของ
น้�ำ ปลาทีไ่ ม่ได้เป็นกฎหมายบังคับ ผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายสามารถ
เลือกว่าจะขอการรับรองตามมาตรฐานนี้ได้ มี 2 มาตรฐาน
ได้แก่

สรรสาระ
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.3 - 2526
น้ำ�ปลาพื้นเมือง แบ่งน้ำ�ปลาออกเป็น 2 ชั้นคุณภาพ คือ
ชั้นคุณภาพที่ 1 และชั้นคุณภาพที่ 2

2. มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน มผช.673/2557
แบ่งน้ำ�ปลาเป็น 2 ชนิดได้แก่ นํ้าปลาแท้ และนํ้าปลาผสม
ตั ว อย่ า งเกณฑ์ กำ � หนดของน้ำ � ปลาตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
มาตรฐานต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างรายการที่ตรวจสอบและเกณฑ์กำ�หนดตามมาตรฐานเฉพาะของน้ำ�ปลา 
รายการที่ตรวจสอบ
ลักษณะ (สี กลิ่น รส)

มาตรฐาน

ใส ไม่มีตะกอน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 203) 2543 ชนิดน้ำ�ปลาแท้
มีสี กลิ่น รส ของน้ำ�ปลา

มอก. 3-2526

มผช. 673/2557 ชนิดน้ำ�ปลาแท้

ตรวจสอบโดยให้คะแนน ต้องได้ ตรวจสอบโดยให้คะแนน ต้อง
คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80
ไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนน

ใส ไม่มีตะกอน

ใส ไม่มีตะกอน

ใส ไม่มีตะกอน

สิ่งแปลกปลอม (เส้นผม ดิน ทราย)

-

-

ไม่พบ

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ไม่น้อยกว่า

-

1.20

-

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

-

5.0-6.0

-

200

230

200

เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) (กรัม/ลิตร)
ไม่น้อยกว่า
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม/ลิตร) ไม่น้อยกว่า
-  ชั้นคุณภาพที่ 1
-  ชั้นคุณภาพที่ 2

9

9

20
15

ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน
ร้อยละ 40-60 ของไนโตรเจนทั้งหมด
-  ชั้นคุณภาพที่ 1 (กรัม/ลิตร) ไม่น้อยกว่า
-  ชั้นคุณภาพที่ 2 (กรัม/ลิตร) ไม่น้อยกว่า

-

10
7.5

กรดกลูตามิกต่อไนโตรเจนทั้งหมด

0.4-0.6

0.4-0.6

0.4-0.6

วัตถุเจือปนอาหาร
(สี วัตถุให้ความหวาน วัตถุกันเสีย)

ไม่ใช้สี

ห้ามใช้วัตถุกันเสีย
วัตถุที่ให้ความหวาน และสี

ห้ามใช้สีสังเคราะห์
และวัตถุกันเสีย

-

-

1, 2, 0.5, 2
ตามลำ�ดับ

สารปนเปื้อน (ตะกั่ว สารหนู ปรอท
แคดเมียม) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) น้อยกว่า

การตรวจสอบคุณภาพ

การตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ สามารถ
ใช้ในการควบคุมคุณภาพของน้ำ�ปลาให้เป็นไปเกณฑ์กำ�หนด
ตามมาตรฐานต่างๆ และตรวจสอบการปลอมปนได้ ตัวอย่าง
เกณฑ์กำ�หนดของน้ำ�ปลาตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานต่างๆ
ดังแสดงในตารางที่ 1 ตามปกติแล้วการจะดูว่าน้ำ�ปลาแท้
หรือมีคุณภาพดีจะพิจารณาจากปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
และไนโตรเจนจากกรดอะมิโน ซึ่งค่ายิ่งสูงคุณภาพก็จะมี
คุณภาพยิ่งดี แต่พบว่าผู้ประกอบการอาจมีการเติมผงชูรส
หรือกรดกลูตามิกเพื่อทำ�ให้ค่าไนโตรเจนสูงขึ้น ดังนั้นการ
ตรวจสอบเกณฑ์ กำ � หนดอั ต ราส่ ว นของกรดกลู ต ามิ ก ต่ อ

ไนโตรเจนทั้งหมด สามารถแสดงให้เห็นถึงการปลอมปน
ด้วยผงชูรสหรือกรดกลูตามิกในน้ำ�ปลา หากมีการเติมผงชูรส
ค่ากรดกลูตามิกต่อไนโตรเจนทัง้ หมดมักจะเกินเกณฑ์ก�ำ หนด
เพราะตามปกติ น้ำ�ปลาหมักจากวัตถุดิบตามธรรมชาติพบ
กรดกลูตามิกอยู่ในระดับไม่สูงมาก ขึ้นอยู่กับชนิดของปลา
ที่ นำ � มาหมั ก ทำ � น้ำ � ปลา  หากมี ก ารเติ ม จะเห็ น ชั ด เจนจาก
ผลการทดสอบ
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบเรื่องวัตถุเจือปน เช่น สี
วัตถุให้ความหวาน วัตถุกันเสีย และสารปนเปื้อนกลุ่มโลหะ
หนัก ซึ่งไม่ควรตรวจพบในน้ำ�ปลาแท้
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สรรสาระ
เพื่อรองรับความต้องการของภาคการผลิต ส่งเสริมความ
1. ควรเลือกซื้อน้ำ�ปลาแท้โดยสังเกตลักษณะน้ำ�ปลา  เข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพตาม
เช่น ลักษณะต้องใส มีสเี หลืองจนถึงสีน�้ำ ตาลอมแดง ปราศจาก มาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ได้จดั ทำ�ข้อมูลค่าไนโตรเจน
จากกรดอะมิโนของน้ำ�ปลาที่ผลิตในประเทศไทย ทดสอบ
ตะกอน ยกเว้นผลึกซึ่งเกิดจากเกลือโซเดียมคลอไรด์  
2. ควรเลือกผลิตภัณฑ์ทมี่ ฉี ลากชัดเจน มีรายละเอียด โดยวิธีไตเตรทของ AOAC (920.03) และ AOAC (920.04)  
เช่น น้ำ�ปลาแท้ น้ำ�ปลาผสม ราคา วันผลิต วันหมดอายุ และ เพื่อให้กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำ�กับดูแลและกำ�หนด
สถานทีท่ ผี่ ลิต หรือผูจ้ ดั จำ�หน่าย มีเครือ่ งหมายรับรองคุณภาพ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ำ � ปลา  นำ � ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระกอบการ
กำ�หนดเกณฑ์ทเี่ หมาะสมในการควบคุมคุณภาพทัง้ มาตรฐาน
เช่น อย. มอก. หรือ มผช.
3. ระวังน้ำ�ปลาปลอมที่อาจเป็นน้ำ�เกลือปรุงอาหาร น้ำ�ปลาของไทยและมาตรฐานสากล รวมถึงเสนอต่อ Codex
ที่มีการแต่งสี กลิ่น รส ให้ใกล้เคียงกับน้ำ�ปลาแท้ โดยที่ไม่มี Committee of Method of Analysis and Sampling  (CCMAS)
การผลิตจากปลาหรือสัตว์น�้ำ ชนิดอืน่ ดังนัน้ ฉลากของน้�ำ เกลือ โดยที่ประชุมมีมติรับรองให้ใช้วิธีทดสอบค่าไนโตรเจนจาก
ปรุงอาหารจะต้องไม่มี รูปภาพ  รอยประดิษฐ์ รวมถึงข้อความ กรดอะมิโน โดยวิธกี ารไตเตรทของ AOAC เป็นวิธที ดสอบของ
เครื่องหมายการค้าที่สื่อถึงปู ปลา ปลาหมึก กุ้ง กั้ง หรือหอย น้ำ�ปลาตามมาตรฐาน CODEX STAN 302-2011 ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ ผูผ้ ลิตและการส่งออกน้�ำ ปลาไทยทีม่ กี ารควบคุม
ที่จะทำ�ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นน้ำ�ปลาแท้
กรมวิทยาศาสตร์บริการมีห้องปฏิบัติการที่สามารถ คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีนี้อยู่แล้ว และสร้างความได้เปรียบ
ทดสอบคุ ณ ภาพน้ำ � ปลาตามมาตรฐานภายในประเทศทั้ง ในการส่งออกน้ำ�ปลาแท้ของไทยในตลาดโลก หากเกิดกรณี
สามฉบับ และได้พัฒนางานบริการทดสอบอย่างต่อเนื่อง โต้แย้งในคุณภาพน้ำ�ปลาอันเนื่องมาจากผลการทดสอบ

การเลือกซื้อ

เอกสารอ้างอิง
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ. การทำ�น้�ำ ปลาจากปลากะตัก [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558].
เข้าถึงจาก: http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/products.htm
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สรรสาระ

การย้อมฝ้ายทอมือด้วยสีธรรมชาติ
อารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ โครงการเคมี

ผ้าทอ

เป็นสินค้า  OTOP ที่ได้รับความ
สนใจสูงทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำ�รายได้ให้แก่
ชุมชนและประเทศได้จ�ำ นวนมาก การทอผ้าเป็นทัง้ ศาสตร์และ
ศิลป์ที่สะท้อนจิตวิญญาณของคนไทย ผ้าทอจึงเป็นสินค้าที่
มีคุณค่าบ่งบอกถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม รวมถึง
ค่ า นิ ย มในสั ง คมที่ สื บ ทอดกั น มาทั้ ง รู ป แบบและลวดลาย
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ผ้ า ทอเป็ น สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบ
อย่างละเอียดทั้งคุณลักษณะทั่วไป เอกลักษณ์ คุณลักษณะ
ทางกายภาพ ได้แก่ ชนิดเส้นใยที่ใช้ การเปลี่ยนแปลงขนาด
ภายหลังการซักและการทำ�ให้แห้ง ความคงทนของสีตอ่ การซัก
ความคงทนของสี ต่ อ เหงื่ อ ทั้ ง สภาพกรดและสภาพด่ า ง
อีกทั้งคุณลักษณะทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้อง
อยู่ระหว่าง 5-8 สีเอโซต้องไม่มีสารอะโรมาติกเอมีนที่เป็น
อันตราย หรือหากมีต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
จุดประสงค์เพื่อทำ�ให้ผ้าทอเป็นสินค้าที่มีคุณค่าและมีความ
ปลอดภัย  
        กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร (วศ.) ในฐานะที่ เ ป็ น
หน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบ มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และใช้ศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ
ในการส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มุง่ เน้นการยกระดับคุณภาพสินค้าทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (OTOP)
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำ�รวจข้อมูล
ที่สะท้อนถึงปัญหาและพบว่า  สาเหตุที่ผ้าทอไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เกิดจากผู้ประกอบการ
มีองค์ความรู้ไม่มากพอในด้านการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตาม
ที่มาตรฐานกำ�หนด อีกทั้งในปัจจุบันผ้าทอมีการย้อมด้วย
สีสังเคราะห์มากขึ้น เพราะสามารถให้สีสันที่สดใสและผลิต
สีผ้าได้ตรงตามความต้องการ กรรมวิธีการย้อมรวดเร็วไม่ยุ่งยาก
แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าสีสังเคราะห์บางสีอาจเป็นสีเอโซที่มี
สารอะโรมาติกเอมีนที่เป็นอันตรายซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูก
เปลี่ยนรูปได้เป็นสารที่สามารถทำ�ปฏิกิริยากับเซลล์แล้วนำ�ไป
สู่การเริ่มต้นของการเกิดเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพทัง้ ตัวของผูผ้ ลิตเองและผูท้ ใี่ ช้ผา้ ทอ  ดังนัน้ วศ. จึงเห็น
ความจำ�เป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาต่างๆ
รวมถึงการสร้างทางเลือกใหม่ให้กบั ชุมชน เช่น การเลือกใช้การ

ฝ้าย

ย้อมสีธรรมชาติทดแทนสีสงั เคราะห์ทเี่ ป็นประเด็นปัญหา โดย
เส้นใยทีใ่ ช้ทอเป็นผืนผ้าและสามารถย้อมด้วยสีธรรมชาติได้ดี
นั้นต้องเป็นเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติเท่านั้น อาจเป็นเส้นใย
ธรรมชาติที่ได้จากสัตว์หรือพืช แต่เส้นใยธรรมชาติที่นิยมใช้
ทอผ้า  คือ ไหมและฝ้าย โดยฝ้ายจะมีสมบัติของความคงทน
ต่อสภาวะที่เป็นด่างและสารฟอกขาวทุกชนิด ซึมซับน้ำ�ได้ดี
มีความทนต่อความร้อนและแสงแดด แต่จะเปือ่ ยได้เร็วในสภาวะ
ที่เป็นกรด และฝ้ายเป็นเส้นใยที่นิยมใช้กันมากที่สุด ผ้าฝ้าย
ทอมือที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ สามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายและ
หลากหลายในท้องถิน่ มีความปลอดภัยจากสีเอโซ อีกทัง้ น้�ำ ทิง้
ของสียอ้ มจากธรรมชาติบ�ำ บัดได้งา่ ย เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ทำ � ให้ ผู้ ที่ ใช้ เ กิ ด ความภู มิ ใจที่ มี ส่ ว นช่ ว ยดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็ น ที่ นิ ย มของผู้ ซื้ อ ทั้ ง ตลาดในประเทศและต่ า งประเทศ
มีคุณค่าและมีราคาสูง อีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
มาสู่ลูกหลาน และเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพของชาวชนบท
การย้ อ มเส้ น ด้ า ยฝ้ า ยด้ ว ยสี ธ รรมชาติ ใ ห้ ไ ด้ คุ ณ ภาพและ
ผ่านเกณฑ์ มผช. นั้นมีกระบวนการหลักคือ กระบวนการ
ทำ�ความสะอาดเส้นด้ายฝ้าย และกระบวนการย้อมด้ายฝ้าย
ด้วยสีธรรมชาติที่ใช้สารช่วยย้อมในการช่วยให้สีติด
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กระบวนการทำ�ความสะอาดเส้นด้ายฝ้าย

ต้องใช้ สารช่วยย้อม มาเป็นตัวช่วยในการทำ�ให้เส้นด้ายดูด
ซับสีได้ดี มีความคงทนต่อแสงและการขัดถูเพิ่มขึ้น
คุ ณ สมบั ติ ส ารช่ ว ยย้ อ มนอกจากจะเป็ น สารที่ ช่ ว ย
ในการยึดและจับสีแล้ว ในบางครั้งสารช่วยย้อมยังทำ�ให้ได้
เฉดสีใหม่ทเี่ ปลีย่ นไปจากเดิม การใช้สารช่วยย้อมในการย้อมสี
มี 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 การใช้สารช่วยย้อมก่อนการย้อมสี เพื่อให้สีติด
ยึดแน่นกับเส้นด้ายและช่วยเพิ่มความคงทนของสี ทำ�ได้โดย
การนำ�เส้นด้ายที่ผ่านการทำ�ความสะอาดแล้วไปชุบหรือต้ม
ย้อมกับสารช่วยย้อมก่อนนำ�ไปย้อมด้วยน้ำ�ย้อมสีธรรมชาติ

ก่อนที่จะนำ�เส้นด้ายฝ้ายไปย้อมสีนั้น เราต้องกำ�จัด
ไขมัน สิง่ สกปรก รวมทัง้ สารทีเ่ คลือบติดเส้นด้ายออกไป  เพราะ
สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้สีย้อมติดเส้นด้ายไม่ดี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้
ผ้าทอทีข่ อการรับรอง มผช. ไม่ผา่ นมาตรฐานในรายการ ความ
คงทนของสีต่อการซัก ในการทำ�ความสะอาดเส้นด้ายทำ�ได้
โดยละลายผงซักฟอก (หรือใช้สบูซ่ กั ผ้า) 50 กรัม เติม โซดาไฟ
1 ช้อนโต๊ะ และโซดาแอซ 2 ช้อนโต๊ะ ในน้ำ� 20 ลิตร ต่อฝ้าย
1 กิโลกรัม นำ�เส้นด้ายดิบลงซักในน้�ำ เย็น ให้เส้นด้ายเปียกน้�ำ
ให้ทั่วก่อนนำ�ลงไปแช่โดยกดเส้นด้ายให้จมน้ำ� ค่อยๆ เพิ่ม
ความร้อนจนเดือดเบาๆ และหมั่นพลิกกลับเส้นด้ายเป็นระยะๆ
เพือ่ การล้างเส้นด้ายได้ทวั่ ถึง ต้มต่อไปอีกครึง่ ชัว่ โมง แล้วจึงนำ�
เส้นด้ายขึ้นมา ทิ้งให้เย็นก่อนนำ�ไปล้างโดยให้ล้างจากน้ำ�อุ่น
ไปหาน้ำ�เย็น (ล้างด้วยน้ำ�อุ่นที่ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ
2-3 ครัง้ ก่อนนำ�ไปล้างด้วยน้�ำ เย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง) บิดหมาดๆ
และกระตุกเส้นด้าย 2-3 ครั้ง เพื่อให้เส้นด้ายเรียงตัว นำ�ไป
ตากแห้ง เก็บไว้อย่าให้โดนฝุ่น เราสามารถทดสอบเส้นด้าย
ก่อนนำ�ไปย้อมว่าล้างไขมันหรือสิ่งที่เคลือบอยู่ออกหมดหรือไม่
โดยการนำ�เส้นด้ายไปจุ่มในน้ำ� หากเส้นด้ายที่ผึ่งแห้งแล้วนั้น
จมน้�ำ ทัง้ หมดภายใน 10 วินาที แสดงว่าเส้นด้ายนัน้ ล้างไขมัน
การใช้สารช่วยย้อมหลังการย้อมสี
ออกหมดแล้ว  
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การล้ า งไขมั น คื อ อุ ณ หภู มิ เวลา 
สารช่ ว ยย้ อ มก่ อ นการย้ อ มสี ที่ นิ ย มใช้ มั ก เป็ น พื ช
ปริมาณของสบู่ ผงซักฟอก ด่าง หากเราเพิ่มปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
เราก็จะลดปัจจัยอื่นลง เช่น ถ้าเราใช้เวลาในการแช่เส้นด้าย ที่ให้สารฝาดหรือแทนนิน เช่น เปลือกประดู่ ใบยูคาลิปตัส
นานขึ้ น เราก็ จ ะใช้ ค วามเข้ ม ข้ น ของสารทำ � ความสะอาด เป็นต้น สารดังกล่าวนี้มีสมบัติเป็นด่าง ทำ�ให้สีติดยึดแน่น
กับเส้นด้าย ช่วยเพิ่มความคงทนของสี ทำ�ได้โดยต้มสกัด
น้อยลง และใช้อุณหภูมิของการต้มล้างต่ำ�ลงได้
น้ำ�ฝาดหรือสารแทนนินจากพืชดังกล่าวก่อน แล้วนำ�เส้นด้าย
ไปต้ ม ย้ อ มกั บ น้ำ � ฝาดก่ อ นนำ � เส้ น ด้ า ยนั้ น มาย้ อ มด้ ว ยน้ำ �
กระบวนการย้อมด้วยสีธรรมชาติที่ใช้สารช่วยย้อม
พืชที่ให้สีและสามารถนำ�มาผลิตสีเพื่อการย้อมนี้ มีได้ สีย้อมธรรมชาติ
วิธีที่ 2 การใช้สารช่วยย้อมพร้อมกับการย้อมสี วิธีนี้
ตั้งแต่ต้นหญ้าไปจนถึงต้นไม้ขนาดใหญ่และทุกส่วนของพืช
ได้แก่ ใบ ดอก ผล ลำ�ต้น เปลือก แก่น ราก หัวหรือเหง้าในดิน เป็นการใส่สารช่วยย้อมลงไปในน้ำ�สี ทำ�ให้เกิดเม็ดสีขึ้นแล้ว
ซึ่ ง แต่ ล ะชนิ ด แต่ ล ะส่ ว นของพื ช จะให้ สี สั น ที่ แ ตกต่ า งกั น จึงน้ำ�เส้นด้ายลงไปย้อม
วิธีที่ 3 การใช้สารช่วยย้อมหลังการย้อมสี เป็นการนำ�
ออกไป อีกทัง้ ยังขึน้ อยูก่ บั ความอ่อน แก่ สด แห้ง ช่วงเวลา เดือน
และฤดูกาลที่เก็บด้วย พืชที่ให้สีติดเส้นฝ้ายดีนั้นมักเป็นพืชที่ เส้นด้ายลงไปย้อมสีกอ่ นแล้วจึงนำ�ไปชุบหรือย้อมด้วยสารช่วย
ให้รสฝาด ซึง่ ความฝาดจะมีฤทธิเ์ ป็นด่าง ข้อสังเกตง่ายๆ ของ ย้อมในการย้อมภายหลัง วิธีการนี้จะช่วยทำ�ให้เกิดเฉดสีใหม่
พืชทีใ่ ห้รสฝาด คือ ใบหรือดอกทีถ่ กู ขยีจ้ ะมียางติดมือ ถ้าเป็น ขึ้น
ตัวอย่างสารช่วยย้อม ได้แก่
ผลหรือเปลือกหากใช้มีดขูดแล้วจะมียางออกมาซึ่งเมื่อถูกกับ
สารส้ม มีคุณสมบัติช่วยจับยึดสีกับเส้นด้ายและช่วย
อากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำ�ตาล พืชแต่ละชนิดที่นำ�มาใช้ย้อม
เส้นด้ายมีความสามารถในการติดสี ความคงทนต่อการขัดถู ให้สีสดสว่างขึ้น มักใช้กับการย้อมด้วยพืชที่ให้เฉดสี น้ำ�ตาลหรือความคงทนต่อแสงได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ เหลือง-เขียว เช่น แก่นเข ใบหูกวาง เปลือกประดู่ เปลือก
ทางชีวเคมีภายในของพืชและเส้นด้ายที่นำ�มาใช้ย้อม เราจึง มะพร้าว เป็นต้น
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เกลื อ เหล็ ก ช่ ว ยให้ สี ติ ด เส้ น ด้ า ยและช่ ว ยเปลี่ ย น
เฉดสีธรรมชาติเดิมเป็นสีโทน เทา - ดำ� แต่มีข้อควรระวังคือ
ไม่ควรใช้ในปริมาณทีม่ ากเกินไปเพราะเหล็กจะทำ�ให้เส้นด้าย
เปื่อยง่าย ทั้งสารส้ม และเกลือเหล็ก ต้องละลายด้วยน้ำ�อุ่น
เท่านั้น ห้ามละลายด้วยน้ำ�เย็น
น้ำ�ปูนใส ได้จากปูนขาวที่ใช้กินกับหมาก หรือทำ�จาก
การเผาเปลือกหอย โดยการละลายปูนขาวในน้�ำ สะอาด ทิง้ ไว้
ให้ตกตะกอน จะได้น้ำ�ปูนใสมาใช้เป็นสารช่วยย้อมต่อไป
ถ้าใช้ปูนแดงมาทำ�น้ำ�ปูน ต้องเป็นปูนที่ผสมด้วยขมิ้นเท่านั้น
(สีปนู จะเป็นสีแดงอิฐ) ห้ามเป็นปูนแดงทีไ่ ด้จากการนำ�ปูนขาว
ผสมด้วยสีแดงผสมอาหาร
น้ำ�ด่าง หรือน้ำ�ขี้เถ้า ได้จากขี้เถ้าพืชเนื้ออ่อน เช่น
ส่วนต่างๆ ของกล้วย เปลือกของผลนุน่ กากมะพร้าว เป็นต้น
ทำ�ได้โดยเลือกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ยังสดๆ นำ�มาผึ่งแดดให้
หมาด แล้วเผาให้เป็นขี้เถ้าสีขาว นำ�ขี้เถ้าที่ได้ไปใส่ในอ่างที่มี
น้ำ�อยู่ กวนให้ทั่วทิ้งไว้ 4–5 ชั่วโมง ขี้เถ้าจะตกตะกอน นำ�น้ำ�
ที่ได้ไปกรองให้สะอาดแล้วจึงนำ�ไปใช้งาน  
น้ำ�บาดาล หรือน้ำ�สนิมเหล็ก จะใช้น้ำ�บ่อบาดาลที่
เป็นสนิม หรือนำ�เหล็กไปเผาไฟให้แดงแล้วนำ�ไปแช่ในน้ำ�
ทิ้งไว้ 3 วันจึงนำ�น้ำ�สนิมมาใช้ได้ น้ำ�สนิมจะช่วยให้สีเข้มขึ้น
ให้เฉดสีเทา-ดำ�เหมือนเกลือเหล็ก
น้ำ�โคลน เตรียมจากโคลนใต้สระ หรือบ่อที่มีน้ำ�ขัง
ตลอดปี โดยใช้ดินโคลนมาละลายในน้ำ�เปล่าในสัดส่วนน้ำ� 1
ส่วนต่อดินโคลน 1 ส่วน จะช่วยให้ได้โทนสีที่เข้มขึ้นหรือโทน
สีเทา-ดำ� เช่นเดียวกับน้ำ�สนิม

วิธีการย้อม

นำ � วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ห้ สี ม าใส่ ใ นหม้ อ ย้ อ ม เติ ม น้ำ � ให้ ท่ ว ม
วัตถุดิบ ต้มเดือด 1 ชั่วโมง กรองเอากากออกแล้วต้มน้ำ�ย้อม
สีอีกครั้งหนึ่ง โดยให้มีอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส
เท่านั้น (ห้ามเดือด) นำ�เส้นด้ายที่ทำ�ความสะอาดเรียบร้อย
แล้วลงไปย้อมในน้ำ�สี หมั่นพลิกกลับเส้นด้ ายเป็นระยะๆ
เพื่อช่วยให้สีกระจายตัวและแทรกซึมเข้าไปในเส้นด้ายได้
ทุกส่วน ใช้เวลาการย้อม 1 ชัว่ โมง เมือ่ ย้อมเสร็จให้บดิ เส้นด้าย
พอหมาดแล้วทิ้งให้แห้งก่อนนำ�มาซักล้างด้วยน้ำ�สะอาด วิธีนี้
จะทำ�ให้สีหลุดน้อยกว่าการนำ�เส้นด้ายไปซักล้างทันที  

เราสามารถสร้างเฉดสีด้วยการใช้สารช่วยย้อม โดย
หลั ง จากที่ ทำ � การต้ ม ย้ อ มฝ้ า ยด้ ว ยสี ธ รรมชาติ แ ล้ ว ให้ นำ �
เส้นด้ายดังกล่าวมาแช่ในสารช่วยย้อม ก็จะเกิดเฉดสีต่างๆ
เช่น การย้อมฝ้ายด้วยใบหูกวางที่ใส่สารส้มเป็นตัวช่วยย้อม
ได้สีเหลืองอ่อน เมื่อนำ�ฝ้ายที่ย้อมเสร็จแล้วไปแช่ในน้ำ�ปูนใส
จะทำ�ให้ได้สีเหลืองที่เข้มขึ้น แต่ถ้าใส่เกลือเหล็กลงในน้ำ�ย้อม
ใบหู ก วางที่ มี ส ารส้ ม อยู่ ก่ อ นแล้ ว จะได้ น้ำ � ย้ อ มที่ ใ ห้ เ ม็ ด สี
ในโทนสีเขียว เมื่อนำ�เส้นด้ายลงไปย้อมก็จะได้เป็นสีเขียว แต่
หากนำ�เส้นด้ายนั้นไปแช่ในน้ำ�สนิมเหล็ก หรือน้ำ�โคลน ก็จะ
ทำ�ให้ได้เฉดสีเป็นเทา-ดำ�

ฝ้ายย้อมด้วยเปลือกประดู่ โดยการใช้สารช่วยย้อมต่างชนิดกัน

การนำ � เอางานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ล ง
สู่ชุมชนโดยผ่านกลไกของสินค้า  OTOP นี้ ช่วยให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ วศ. สามารถให้บริการทดสอบสินค้าผ้าทอ
ในรายการชนิดเส้นใยที่ใช้การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลัง
การซักและการทำ�ให้แห้ง ความคงทนของสีต่อการซัก ความ
คงทนของสีต่อเหงื่อทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง และสีเอโซ ทำ�ให้ วศ. สามารถตอบโจทย์หัวข้อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ตรง
ตามนโยบายรัฐบาลในด้านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ชุมชน
เอกสารอ้างอิง
ROBIN, L., et al. Metabolism of azo dyes by human skin
microbiota. Journal of Medical Microbiology. 2010,
Vol.59, 108-114
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์. โครงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (OTOP) ประเภทผ้าทอสูก่ าร
รับรองมาตรฐานในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น
นครราชสีมา สกลนคร และอุดรธานี) : รายงานฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2557.
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ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ชุติมา สุจริตกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักงานเลขานุการกรม

จาก

อดีตที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ให้บริการทดสอบ/สอบเทียบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำ�หนดต่างๆ
ด้วยความถูกต้องและเที่ยงตรง โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำ�ให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในผลการ
ทดสอบและสอบเทียบของ วศ. เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ความต้องการในการขอรับบริการมีมากขึน้ ตามไปด้วย วศ. จึงได้จดั ตัง้ ศูนย์
บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว เพื่ออำ�นวยความ
สะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ในการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ มีการเชื่อมโยงและบูรณาการขั้นตอนงานบริการที่
เกีย่ วข้องกับงานทดสอบและสอบเทียบ โดยการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบการกรอกคำ�ร้อง
ระบบการพิมพ์บาร์โค้ด และหมายเลขปฏิบัติการ ระบบการติดตามสถานะรายงานผลของผู้ขอรับบริการผ่าน QR CODE ผ่าน
เว็บไซต์ http://labtracking.dss.go.th/track เพื่อพัฒนาให้เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง สร้างความพึงพอใจ และ
นำ�ไปสูค่ วามเป็นเลิศในการให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบของภาครัฐ นอกจากนีย้ งั มีบริการให้ค�ำ ปรึกษา/คำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับการส่งตัวอย่างแก่ผู้รับบริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ณ One Stop Service ให้บริการ โดยมีขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

การส่งตัวอย่างทดสอบฯ

การชำ�ระค่าธรรมเนียมการทดสอบฯ

พร้อมใบเสนอราคาให้เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์รบั -ส่งตัวอย่าง
One Stop Service (กรณีเป็นตัวอย่างใหม่/มีปัญหาในการ
ส่งตัวอย่างทดสอบฯ ให้ตดิ ต่อขอคำ�แนะนำ�จากทีป่ รึกษาก่อน
ยื่นคำ�ร้อง)
➠ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคำ�ร้องและบันทึกข้อมูลรายละเอียด
การส่งตัวอย่างลงในระบบฯ
➠ เจ้ า หน้ า ที่ พิ ม พ์ บ าร์ โ ค้ ด และสติ ก เกอร์ หมายเลข
รับตัวอย่างพร้อมหมายเลขปฏิบัติการ ติดบนคำ�ร้องและ
ชิ้นตัวอย่างตามลำ�ดับ เพื่อเตรียมนำ�ส่งตัวอย่างให้โครงการ
ทดสอบฯ ต่อไป
➠ ผู้ ข อรั บ บริ ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของคำ � ร้ อ ง
ใบเสนอราคา แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบฯ เพื่อเตรียม
ยื่นชำ�ระค่าธรรมเนียมการทดสอบฯ

เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำ�ระค่าธรรมเนียมการทดสอบฯ
➠ เงือ่ นไขการชำ�ระเงินเป็นเงินสด หรือเช็ค สัง่ จ่ายในนาม
“กระทรวงการคลัง” หรือ “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” รับเช็ค
ลงวันที่ไม่เกิน 15 วัน ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า/เช็คบุคคล/
เช็คต่างจังหวัด
➠ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ แ ก่ ผู้ ข อรั บ
บริการ ผู้รับบริการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและลงชื่อรับ
ใบเสร็จฯ ไว้เป็นหลักฐาน

➠ ผู้ขอรับบริการกรอกคำ�ร้อง รับบัตรคิว และยื่นคำ�ร้อง
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➠ ผู้ ข อรั บ บริ ก ารยื่ น คำ � ร้ อ งพร้ อ มเอกสารต่ า งๆ ต่ อ

สรรสาระ
การรับรายงานการทดสอบฯ

➠ รับทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะส่งรายงานการทดสอบฯ

ให้ ผู้ ข อรั บ บริ ก ารทางไปรษณี ย์ ต ามที่ อ ยู่ ที่ ร ะบุ ใ นคำ � ร้ อ ง
ซึ่ ง ผู้ ข อรั บ บริ ก ารสามารถนำ � เลขที่ ล งทะเบี ย น 13 หลั ก
จาก QR Code ตรวจสอบสถานะการนำ�ส่งได้จากเว็บไซต์ :
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
➠ มารั บ ด้ ว ยตนเอง เจ้ า หน้ า ที่ จ ะโทรแจ้ ง ให้ ผู้ ข อรั บ
บริการทราบเมือ่ รายงานการทดสอบแล้วเสร็จ ผูข้ อรับบริการ
ต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงิน/แบบฟอร์มขอรับบริการ
ทดสอบฯ ให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ณ เคาน์ เ ตอร์ จ่ า ยรายงาน
One Stop Service กรมวิทยาศาสตร์บริการ   

การให้คำ�ปรึกษา/แนะนำ�จากผู้เชี่ยวชาญ

ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการมีข้อสงสัยในการส่งผลิตภัณฑ์
เพื่อทดสอบฯ สามารถขอคำ�แนะนำ�จากที่ปรึกษา  ซึ่งเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ทันที ณ
One Stop Service โดยที่ปรึกษาจะออกใบเสนอราคาที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับรหัสทดสอบ รายการทดสอบและค่า
ธรรมเนียมการทดสอบฯ เพือ่ ใช้แนบกับคำ�ร้องในการยืน่ ขอรับ
บริการทดสอบฯ

การให้บริการทดสอบฯ ผลิตภัณฑ์ของ วศ.

➠ ผลิตภัณฑ์ประเภทโพลิเมอร์ พลาสติก และยาง รวมถึง

ของเล่นและผลิตภัณฑ์สำ�หรับเด็ก
➠ ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับวัสดุกอ่ สร้าง และวัสดุโครงสร้าง เช่น
คอนกรีต หมุดสะท้อนแสง ป้ายสะท้อนแสง
➠ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พัดลม
เทปใช้งานไฟฟ้า วัสดุฉนวนไฟฟ้า 
➠ ผลิตภัณฑ์ประเภทแก้ว กระจก เซรามิก รวมถึงวัตถุดบิ
ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
➠ เยือ่ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ รวมทัง้ สอบเทียบ
เครือ่ ง/ชุดทดสอบต่างๆ เช่น เครือ่ งทดสอบความหนา เครือ่ ง
ทดสอบความต้านแรงกดกล่อง เครื่องทดสอบความต้านแรง
ฉีกขาด  
➠ สารมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ทางน้ำ� ทางเสียง
และกากอุตสาหกรรม
➠ ผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ โลหะผสม และธาตุปริมาณ
น้อยในผลิตภัณฑ์ด้านอนินทรีย์ เช่น ทองคำ� เงิน เหล็ก
อะลูมิเนียม ดีบุก สังกะสี เครื่องประดับ
➠ น้ำ�ดื่ม น้ำ�ใช้ น้ำ�ธรรมชาติ น้ำ�อุตสาหกรรม น้ำ�ผ่าน
กรรมวิธี และน้ำ�เสีย

➠ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางเคมี เช่น โพลิอะลูมิเนียม

คลอไรด์ สารส้ม ทินเนอร์
➠ ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ำ�ยาล้าง
จาน น้ำ�ยาล้างห้องน้ำ� น้ำ�ยาฆ่าเชื้อ
➠ ผลิตภัณฑ์ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว น้ำ�มัน
หล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
➠ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป เช่น กาว ฟิล์มยืดหุ้ม
อาหาร ขวดนม บัตรสมาร์ทการ์ด
➠ งานสอบเทียบเครือ่ งมือ ด้านวัสดุอา้ งอิง ความยาวและ
มิติ อุณหภูมิ ความชื้น มวล ปริมาตร
➠ วัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติก เซรามิก แก้ว
โลหะ ไม้ และซิลิโคน รวมถึงการออกใบรับรองสินค้า  COA
(Certificate of Analysis) ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า
ไปยังต่างประเทศ

การบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

➠ ค้นหาอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบฯ จากเว็บไซต์ :

www.dss.go.th/feeweb/
➠ ตรวจสอบสถานะรายงานทดสอบฯ ด้วย QR CODE
ผ่านเว็บไซต์ : http://labtracking.dss.go.th/track
➠ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำ�ร้อง จากเว็บไซต์ :  www.dss.
go.th/index.php/2012-07-18-08-39-24.html
➠ ค้นหาข้อมูลการบริก ารทดสอบฯ ผลิตภัณฑ์ จาก
เว็บไซต์ : www.dss.go.th/index.php/2012-06-24-18-3221/2012-06-25-08-20-22.html
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎ การส่งตัวอย่างทดสอบฯ โทร. 0 2201 7064
☎ การรับรายงานทดสอบฯ และการติดตามสถานะรายงาน
การทดสอบฯ โทร. 0 2201 7065
☎ ที่ปรึกษา โทร. 0 2201 7544-5
☎ Call Center โทร. 0 2201 7555
สถานทีต่ ดิ ต่อ : อาคารหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์ : www.dss.go.th
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สรรสาระ

แนะนำ�เว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ

สินค้า OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
นภดล แก้วบรรพต

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัคริมา บุญอยู่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พรรษชล รัตนปาณี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรม

วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้จัดทำ�โครงการทดสอบสินค้า  OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งได้เริ่มดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นในการนำ�องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ตรงตามความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการชุมชน จนสามารถยืน่ ขอการรับรองและผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ในฐานะที่เป็นแหล่งสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การส่งเสริมให้มีการนำ�ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาในด้านดังกล่าว จึงจัดทำ�ฐานข้อมูลส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพสินค้า  OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่
พบผู้ประกอบการของบุคลากร วศ. เช่น องค์ความรู้ที่ได้จากการให้คำ�ปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์   อีกทั้งเพื่อ
นำ�เสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์การทำ�งานของ วศ. ในการลงพื้นที่ และเป็นฐานข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
การจัดทำ�ฐานข้อมูลนีเ้ ริม่ ดำ�เนินการตัง้ แต่ปี 2557 โดย
ใช้ชื่อ URL ว่า  http://otop.dss.go.th และได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์
จะประกอบไปด้วยข่าวสารการลงพื้นที่ของบุคคลากร วศ.
บทความ มาตรฐาน และองค์ความรู้ที่บุคลากร วศ. ผลิตขึ้น
ครอบคลุมไปถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ
ที่น่าสนใจ ดังนี้  

ภาพที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
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1. ข่าว เป็นการรวบรวมข่าวสารการลงพืน้ ที่ งานแถลง
ข่าวเปิดตัวโครงการ หรือการสัมมนาฝึกอบรม โดยปรากฏ
อยู่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน
และการดำ�เนินงานในแง่ต่างๆ
2. ผลิตภัณฑ์ เป็นการรวบรวมบทความจากหนังสือ
วารสาร งานวิจัยที่สืบค้นได้จากสิ่งพิมพ์ในสำ�นักหอสมุดฯ
และทีม่ ใี นอินเตอร์เน็ต โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 3) ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก
4) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
3. บทความ เป็นการรวบรวมบทความสิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ ว
เนื่องกับ OTOP ที่ผลิตโดย วศ.

สรรสาระ
4. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข เป็นหัวข้อทีน่ �ำ องค์ความรูท้ เี่ กิดจากการลงพืน้ ทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาเชิงลึก การอบรมสัมมนา 
และการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มาสรุปประเด็นและแนวทางแก้ไขปัญหาตามรายการผลิตภัณฑ์  โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุม่
เช่นเดียวกับหัวข้อผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผู้สนใจค้นเรื่องได้ง่าย ซึ่งมีวิธีการแก้ไขที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้ทันที

ภาพที่ 2 แสดงหัวข้อภายใต้เมนูปัญหาและแนวทางแก้ไข

5. องค์ความรู้ เป็นข้อมูลทีเ่ รียบเรียงโดยบุคลากร สท. จัดทำ�เป็นหัวข้อเฉพาะเรือ่ งให้สอดคล้องกับกิจกรรมการลงพืน้ ที่
ของ วศ.

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างรายละเอียดภายใต้เมนูองค์ความรู้

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาฐานข้อมูล OTOP ของสำ�นักหอสมุดฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลนี้
จะเป็นแหล่งความรู้ที่ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ และนำ�ข้อมูล
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ตนเองได้จริง  
สำ�นักหอสมุดฯ ขอเชิญท่านเข้ามาทดลองใช้บริการเว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า  OTOP
โดยเข้าที่ URL ชื่อ http://otop.dss.go.th และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ info@dss.go.th หรือ
โทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2201 7285
เอกสารอ้างอิง
ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558] เข้าถึงจาก: http://otop.dss.go.th   
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Science สไตล์สนุก
สายจิต ดาวสุโข

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

Science

ส ไ ต ล์ ส นุ ก

เล่นฟองจากน้ำ�สบู่
หน้าร้อน

และปิดเทอม เป็นสิง่ ทีเ่ ด็กๆ ทุกคนใฝ่ฝนั ในการพักผ่อนจากการเรียนหนังสือ และเป็นโอกาส
ในการทำ�กิจกรรมต่างๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้อย่างเต็มที่ อากาศที่ร้อนอบอ้าว บวกกับลมพัดเอื่อยๆ ของหน้าร้อน
นัน้ เป็นโอกาสทีด่ ที สี่ ดุ ในการเล่นฟองสบู่ เนือ่ งจากความชืน้ ในอากาศและลมทีไ่ ม่แรงจะสามารถทำ�ให้ฟองสบูท่ ลี่ อยอยูใ่ นอากาศ
นั้นแตกยากกว่าในสภาวะที่แห้งและลมแรง ตามหลักการวิทยาศาสตร์เรื่องแรงตึงผิวของฟองที่จะมีความสมดุลหากความชื้น
ด้านในและด้านนอกฟองสบู่ไม่แตกต่างกันมากจนเกินไป และไม่มีแรงของลมมาเป็นแรงกลในอากาศที่เร่งการแห้งของพื้นผิว
ด้านนอกฟองสบู่ เพราะฟองสบูน่ นั้ จะแตกเมือ่ เกิดการระเหยของน้�ำ ผ่านผิวฟิลม์ ของฟองสบู่ นอกจากเรือ่ งความชืน้ ของอากาศ
ที่เหมาะสมแล้ว เรายังสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟองสบู่นั้นโดยใช้ส่วนผสมง่ายๆ ที่หาได้ทั่วไป อย่างเช่น แป้งข้าวโพด
(Cornstarch) ผงฟู (Baking Powder) และน้ำ�ตาล โดยส่วนผสมเหล่านี้จะไปเพิ่มความหนืดให้น้ำ�สบู่ ทำ�ให้เพิ่มความหนาของ
ฟิลม์ ทีฟ่ องสบู่ และป้องกันการระเหยของน้�ำ ผ่านผิวฟิลม์ ของฟองสบูท่ เี่ กิดขึน้ ดังนัน้ จะทำ�ให้เราสามารถทำ�ฟองสบูข่ นาดใหญ่ได้
และสามารถอยู่ในอากาศได้นานขึ้นด้วย
คราวนี้เรามาลองทำ�น้ำ�สบู่กันบ้างดีกว่า
สูตรที่ 1 น้�ำ 12 ถ้วยตวง + น้�ำ ยาล้างจาน 1 ถ้วยตวง + แป้งข้าวโพด 1 ถ้วยตวง
+ ผงฟู 2 ช้อนโต๊ะ
สูตรที่ 2 น้�ำ 4 ถ้วยตวง + น้�ำ ยาล้างจาน 1 ถ้วยตวง + น้�ำ ตาล 2 ช้อนโต๊ะ
เอาส่วนผสมต่างๆ มาผสมให้เข้ากันเบาๆ ระวังไม่ให้เกิดฟอง แล้วทิ้งไว้
ประมาณ 1 ชัว่ โมง จากนัน้ มาลองเป่ากันดูนะคะ ว่าได้ฟองทีถ่ กู ใจหรือยัง อาจจะ
ปรับสูตรเพิ่มส่วนผสมได้แล้วแต่ความชอบของน้องๆ แต่ละคนเลยค่ะ
ส่วนอุปกรณ์ในการใช้เป่าฟองสบูก่ ส็ ร้างสรรค์ได้ตามใจเลยนะคะ หรือจะใช้
เชือกมาร้อยกับหลอดกาแฟ 2 หลอด ให้ได้ฟองสบู่วงใหญ่ๆ ก็ได้เลยค่ะ น้องๆ
คนไหนลองแล้วได้ฟองสบู่ใหญ่แค่ไหนอย่าลืมโพสต์รูปมาอวดกันที่ เฟซบุ๊ก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ https://www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE
ได้นะคะ ใครทำ�ฟองสบู่ได้ใหญ่ถูกใจ บก. มีรางวัลให้นะเออ
Tip เล็กๆ
1. ใครอยากเล่นฟองสบูห่ ลายๆ สี ก็หยดสีผสมอาหารลงไปในน้�ำ สบูไ่ ด้เลย
2. มีใครเคยอยากเอามือเข้าไปในฟองสบูบ่ า้ งไหมคะ ลองใช้มอื แห้งๆ กับมือ
เปียกน้ำ�ดูนะคะว่าได้ผลต่างกันอย่างไร แล้วอย่าลืมโพสต์มาบอกกันบ้างนะคะ
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

32

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Science สไตล์สนุก

ป ริ ศ น า อั ก ษ ร ไ ข ว้

1

2
3
4
5
6

7

8
9
10

แนวนอน
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เซรามิ ก เนื้ อ ขาว มี ค วามแข็ ง แรงสู ง
ดูดซึมน้ำ�ต่ำ�
4. น้ำ � ที่ มี ส่ ว นผสมประกอบของเกลื อ และแร่ ธ าตุ
มากกว่าน้ำ�ปกติ
6. ส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของฟองสบู่
8. เครื่องสร้างภาพอวัยวะร่างกายโดยคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ
9. แร่ธาตุที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและลดการอักเสบ
ของผิวหนัง
10. หนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์

แนวตั้ง
1.
2.
5.
7.

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
กลยุทธ์การจัดการสารเคมีทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ชื่อย่อภาษาอังกฤษของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมาคมวิ ช าชี พ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่กำ�หนดและจัดทำ�มาตรฐาน

ผู้ส่งปริศนาอักษรไขว้ 20 ท่านแรก จะได้รับของ
รางวัลจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่งได้ทฝี่ า่ ยประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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ภูวดี ตู้จินดา
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ร อ บ รู้ - ร อ บ โ ล ก
สวัสดี

     ค่ะ ขอต้อนรับสู่คอลัมน์ใหม่ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่จะนำ�เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นรอบโลกของเรามาเล่าสู่กันฟัง
มองไปรอบๆ ตัวจะพบว่าการใช้ชวี ติ ประจำ�วันของแต่ละคนอาจมีปญ
ั หาทีต่ อ้ งเผชิญมากมาย ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายๆ อย่าง
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางสังคม ข้อจำ�กัดด้านต่างๆ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไข
ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับนี้ขอนำ�เสนอ สิ่งประดิษฐ์แสนมหัศจรรย์ 10 อย่างที่เกิดขึ้น
ในปี 2557 ที่ผ่านมาค่ะ
1. การอ่านใจและการบันทึกความทรงจำ�ด้วย เครือ่ งสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์
แม่เหล็ก (Mind-reading and memory recording MRI scan) หลายคนคงจะรู้จัก
เครื่องสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก หรือ MRI (Magnetic Resonance Imaging)
ว่าคือเครื่องสร้างภาพอวัยวะร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
คลืน่ วิทยุ ใช้ในการตรวจวินจิ ฉัยโรคของผูป้ ว่ ย ทีบ่ ริษทั มิลเลนเนียมแมกเนติกเทคโนโลยี
(Millennium Magnetic Technologies ; MMT) ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสแกนสมอง
เพื่อใช้อ่านความคิดและบันทึกความทรงจำ�ออกมาเป็นรูปภาพ ซอฟต์แวร์นี้ยังอยู่ใน
ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น
2. เลนส์สัมผัสอัจฉริยะ (Smart contact lenses) เป็นเลนส์สัมผัสที่เฝ้าระวัง
ระดับกลูโคสสำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานด้วยการตรวจวัดน้�ำ ตา พัฒนาขึน้ โดยบริษทั กูเกิล
(Google) เมือ่ เดือนมกราคม 2557 ผลิตภัณฑ์นอี้ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาเพือ่ ให้การวัดมีคา่ ที่
แม่นยำ�มากยิ่งขึ้น
3. กล้องถ่ายภาพที่สามารถบันทึกการเคลื่อนไหวของแสง (A camera that
can record the movement of light) Sequentially Timed All-optical Mapping
Photography (STAMP) สร้างขึ้นโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่น สามารถจับภาพแสงที่ 4.4 ล้าน
ล้านล้านเฟรมต่อวินาที เป็นประโยชน์ในการใช้ศึกษาการเคลื่อนไหวในสาขาวิชาโฟโต
เคมี (photochemistry) สปินทรอนิกส์ (spintronics) โฟนอน (phononics) ฟิสิกส์ของไหล
และพลาสมา (fluidics and plasma physics)
4. เสื้อคลุมล่องหน (Invisibility cloaks created with laser-stitching)
สิ่งประดิษฐ์นี้ไม่ได้มีอยู่แค่ในนิย ายอีกต่อไป เพราะนักวิทยาศาสตร์จ ากมหาวิทยาลัย
เคมบริ ด จ์ พ บวิ ธี ที่ จ ะผลิ ต เสื้ อ คลุ ม ล่ อ งหนได้ ด้ ว ยการใช้ แ สงเลเซอร์ แ บบไม่ เจาะจง
(unfocussed laser light) ในการ “ถัก” อนุภาคของทองคำ�เข้าด้วยกัน วัสดุนี้สะท้อนแสง
ด้วยการหักเหของแสงแบบผกผัน (inverse refraction) ทำ�ให้สิ่งที่ถูกวัสดุนี้คลุมดูเหมือน
กับล่องหน แน่นอนว่าการทหารจะนำ�วิทยาการนี้ไปใช้เป็นแห่งแรกๆ
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5. แบตเตอรีที่โค้งงอได้ (Bendable batteries) แบตเตอรีที่โค้งงอและชาร์จ
พลังงานใหม่ได้ ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Imprint Energy สามารถนำ�ไปใช้กับอุปกรณ์
ทางการแพทย์ติดกับส่วนที่โค้งงอของร่างกายได้
6. หน้าต่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar-panel windows) เป็นงานวิจัย
ของห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ลอสอลาโมส (Los Alamos National Laboratory) โดยการ
นำ�ควอนตัมดอต (Quantum dot) หรือ นาโนคริสตัลที่ทำ�จากวัสดุกึ่งตัวนำ�ฝังเข้าไป
ในโพลีพอลิเมอร์โปร่งแสงเพื่อจับพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า
7. แว่นตาอัจฉริยะสำ�หรับคนตาบอด (Smart glasses for the blind) พัฒนา
ขึ้นโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเพื่อช่วยคนตาบอดและคนที่มีข้อจำ�กัดใน
การมองเห็นด้วยการใช้กล้องสามมิติ 3D ดึงวัตถุทอี่ ยูต่ รงหน้าขึน้ มาและฉายลงบนเลนส์
เพื่อทำ�ให้ผู้สวมใส่มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
8. หุ่นยนต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ (Shape-changing robot)
วิศวกรจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลและฮาร์วาร์ดพัฒนาหุน่ ยนต์ทมี่ โี ครงร่างนิม่ (soft robot)
ซึ่งทำ�จากซิลิโคน สามารถนำ�ไปใช้แทนที่หุ่นยนต์มีรูปทรงคงที่เพื่อใช้ในสภาพแวดล้อม
ที่มีความไม่แน่นอน เช่น ท่ามกลางหิมะ น้ำ� ไฟ และการถูกกดกระแทกทับ
9. พืชอิเล็กทรอนิกส์ (Bionic plant) นักวิจยั ทีส่ ถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
(MIT) ได้พฒ
ั นาพืชอิเล็กทรอนิกส์ขนึ้ มาในเดือนมีนาคม 2557 เพือ่ เพิม่ ความสามารถของ
พืชในการสังเคราะห์แสง ด้วยการรวมท่อนาโนคาร์บอน (Carbon nanotubes) ใส่เข้าไป
ในใบไม้ พบพืชสามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 30% ทำ�ให้พืช
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง
10. ป้ายบอกวันหมดอายุอัจฉริยะ (Smart expiry label) “The Bump Mark”
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติคือ เจลาติน ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อม เช่น
อุณหภูมิและแสง และสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออาหาร เป็นป้ายบอกวันหมดอายุโดย
ใช้ปฏิกิริยาทางชีวภาพ (bio-reactive) โดยป้ายจะค่อยๆ เสื่อมสลายไปด้วยอัตราเดียว
กับการเสื่อมเสียของอาหาร
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ หวังว่าผู้อ่านจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆ จาก
บทความชิ้นนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ภาพและเนื้อหาอ้างอิงจาก
http://www.ibtimes.co.uk/10−amazing-tech-innovations-2014−invisibility-cloaks-smart-lenses-mind-readers-1478769  
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ศัพท์วิทย์น่ารู้
นันทกานต์ สัตยวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Earthenware เออร์เทนแวร์ ผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดหนึง่ มีทงั้ แบบเคลือบและ
ไม่เคลือบ เนื้อทึบไม่โปร่งแสง มีการดูดซึมน้ำ�สูงกว่า 3% เผาที่อุณหภูมิต่ำ�ประมาณ
800oC - 1150oC เนื้อดินเปราะ แตกหักง่าย ใช้ทำ�ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ของที่ระลึก
หม้อน้ำ� และกระถางต้นไม้
ที่มาภาพ : http://www.matferbourgeatusa.com/earthenware-cassoulet-dish-2

Terra cotta เทอราคอตตา ผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเออร์เทนแวร์ สีโทนแดง
ซึ่งเผาที่อุณหภูมิต่ำ� (790oC - 800oC) หรือปานกลาง (1050oC - 1100oC) ส่วนใหญ่
จะไม่เคลือบ มีการดูดซึมน้ำ�มากกว่า 7% ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง เช่น กระเบื้อง
กระเบื้องมุงหลังคา แจกัน ประติมากรรม และเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ
ที่มาภาพ : http://www.memphisflooringco.com/products/tile.html

Stoneware สโตนแวร์ ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีเนื้อละเอียด การดูดซึมน้ำ�
ไม่เกิน 3% ทนทานต่อสารเคมี มีเนื้อไม่ขาว ทำ�ให้นิยมตกแต่งด้วยเคลือบสีและ
ลวดลายต่างๆ ใช้ทงั้ ในอุตสาหกรรม ห้องปฏิบตั กิ าร และครัวเรือน เช่น ภาชนะบรรจุ
สารเคมี ถัง อ่าง
ที่มาภาพ : http://www.designboom.com/design/gumption-design-jadee-stoneware/

Bone china โบนไชนา ผลิตภัณฑ์เซรามิก ซึ่ง
มีสมบัติโปร่งแสงคล้ายแก้วสีขาว เมื่อเคาะจะมีเสียง
กังวานคล้ายระฆัง วัตถุดบิ ประกอบด้วยเถ้ากระดูกอย่าง
น้อย 25% มีการดูดซึมน้�ำ 0.3-2% เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ �่ำ กว่า
o
o
พอร์ซเลนคือในช่วง 1220 C - 1260 C

Porcelain พอร์ซเลน เซรามิกชนิดหนึ่งมีเนื้อขาว
มีส่วนผสมหลักคือดินขาว ควอตซ์และเฟลด์สปาร์ มีทั้ง
แบบเคลือบและไม่เคลือบ ความแข็งแรงสูง ดูดซึมน้�ำ ต่�ำ
ไม่เกิน 0.2% และมักจะโปร่งแสง

เอกสารอ้างอิง
MTEC. พจนานุกรมวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (MTEC Materials Science and Technology Dictionary) [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558]. เข้าถึงจาก: http://www.mtec.or.th/
index.php/2013-05-29-09-06-21/2014-11-28-07-57-14
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3130 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง
ยกเลิกและกำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมภาชนะเซรามิกทีใ่ ช้กบั อาหาร : เออร์เทนแวร์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 601-2546. ราชกิจจานุเบกษา [ออนไลน์]. 21 สิงหาคม 2546,
เล่มที่ 120 ตอนที่ 67 ง พ.ศ. 2546, หน้า 26 (บัญชีแนบท้าย 6 หน้า). [อ้างถึงวันที่ 17 เมษายน 2558]. เข้าถึงจาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00127228.PDF
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3131 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง
ยกเลิกและกำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 602-2546. ราชกิจจานุเบกษา [ออนไลน์]. 21 สิงหาคม 2546,  
เล่มที่ 120 ตอนที่ 67 ง พ.ศ. 2546, หน้า 27 (บัญชีแนบท้าย 6 หน้า). [อ้างถึงวันที่ 27 เมษายน 2558].  เข้าถึงจาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00127229.PDF
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3129 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง
ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : ปอร์ซเลน และกำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 564-2546. ราชกิจจานุเบกษา [ออนไลน์]. 21 สิงหาคม 2546, เล่มที่ 120 ตอนที่ 67 ง พ.ศ. 2546, หน้า 24 (บัญชีแนบท้าย 8 หน้า). [อ้างถึงวันที่ 27 เมษายน 2558].  
เข้าถึงจาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00127227.PDF
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดนิทรรศการสวนสนุก “รถไฟ วศ. เพื่อเธอ... เยาวชน” ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำ�ปี 2558
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ�
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เยี่ยมชมสวนสนุก วศ. ให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสและเรียน
รูจ้ ากกิจกรรมทีส่ นุกสนาน เพือ่ เสริมสร้างทักษะ ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
แก่เยาวชน อาทิ สถานี Herbal scrub และมหัศจรรย์สีแฟนซีขวดน้ำ�
เป็นต้น ซึ่งปีนี้งานจัดขึ้นภายใต้ถนนสายวิทยาศาสตร์ ฉลองวันเด็กแห่ง
ชาติ ปี 2558 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 8-10
มกราคม 2558 ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  

วศ. จัดสัมมนา เรื่อง การสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง “การสร้างพื้นลู่-ลาน
กรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” โดยมีวิทยากรจากภาครัฐ
และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับมอบหมายให้หาแนวทางแปรรูปยาง
ธรรมชาติเพื่อมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตกระตุ้นเศรษฐกิจให้
มากขึน้ ในการทีจ่ ะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการแปรรูปยาง
ให้ครอบคลุมความต้องการที่มีอยู่มากทั่วทั้งประเทศ โดยทำ�การแปรรูป
ยางธรรมชาติเพื่อนำ�ไปใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และ
ลานอเนกประสงค์ และได้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้รบั ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อใช้ในการเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่ง ดร.สุทธิเวช
ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องจูบิลี บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ�
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

3 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 124 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำ�ปี 2558
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อม
ด้วยผูบ้ ริหาร อดีตผูบ้ ริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการ
ทำ�บุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ครบรอบ
124 ปี ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชัน้ 6 อาคารตัว้ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์
บริการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

37

DSS News
กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทย
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
ประธานเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กบั ผูป้ ระกอบ
การไทย วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างพื้นลู่-ลาน
กรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ ให้แก่กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทั้งนี้การฝึกอบบรมทั้งหมดประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์
สำ�หรับกลุม่ ผูป้ ระกอบการด้านก่อสร้าง และหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิต
เม็ดยางเพือ่ นำ�ไปใช้ในการสร้างพืน้ ลู-่ ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์  สำ�หรับกลุม่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ยาง แต่ละหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ ในการฝึกอบรมทัง้ สิน้ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตั้งแต่วันที่ 9-27 กุมภาพันธ์ 2558

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำ�นึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำ�นึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” วัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการที่เข้าร่วมโครงการเกิด
ความตระหนักและร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ อันจะ
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและประเทศชาติต่อไป โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำ�นักงาน ป.ป.ท.) มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว
ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

วศ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำ�เนินโครงการในจังหวัดภาคเหนือ
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พร้ อ มคณะ ได้ ล งพื้ น ที่ ติ ด ตามการดำ � เนิ น งานถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
จำ�นวน 5 โครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ
และตรวจติดตามงานตามแนวนโยบายผู้บริหารที่ได้กำ�หนดไว้ ได้แก่
โครงการพัฒนาสินค้า  OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัด
ภาคเหนือ โครงการศูนย์ศลิ ปาชีพในพระราชดำ�ริสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตเซรามิกเพื่อวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และชุมชน โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
สินค้าประเภทแก้วของผู้ประกอบการชุมชน และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิกเพื่อการรับรองมาตรฐาน
ณ จังหวัดตาก จังหวัดลำ�ปาง และจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2558
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วศ. จัดอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความชำ�นาญ
เพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP” ครั้งที่ 3 (ภาคกลาง)
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ในภูมภิ าคด้วยกิจกรรมทดสอบความชำ�นาญ เพือ่ การตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า  OTOP” ครั้งที่ 3 (ภาคกลาง) วัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความชำ�นาญ
ห้องปฏิบตั กิ ารและการอบรมทางเทคนิคทดสอบเพือ่ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห้องปฏิบัติการให้สามารถบริการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
OTOP ในท้องถิน่ เข้าสูก่ ระบวนการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
(มผช.) เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชนท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืนและทีส่ �ำ คัญคือความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค โดยได้รบั ความ
สนใจจากนักวิทยาศาสตร์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นจำ�นวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 5-6 มีนาคม 2558

รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำ�หน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น
เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การ
ต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำ�หน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์
จังหวัดระดับสูงสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น เข้าเยี่ยม
ชมศึกษาดูงาน สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โครงการฟิสิกส์ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ วัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัด ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประชาชนในพืน้ ทีใ่ นแต่ละจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม ณ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานงานพิธวี างศิลาฤกษ์อาคารห้องปฏิบตั กิ ารเซรามิกและโรงงาน
เซรามิกต้นแบบ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติ
การด้านเซรามิก โดยมีนายฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้างานโหรพราหมณ์
จากสำ�นักพระราชวัง ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ
ประกอบด้วย คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดนิทรรศการเรื่อง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้ารักการอ่าน”
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พร้ อ มคณะผู้ บ ริ ห าร และเจ้ า หน้ า ที่ วศ. ร่ ว มลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ พร้อมทั้งชมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้ารักการอ่าน”
ณ ชั้น 1 สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงาน “วศ. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..สร้างสายใยผู้อาวุโส ปี 2558
และมอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการดีเด่น ”
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานเปิดงาน วศ. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..สร้างสายใยผู้อาวุโส
ปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย รณรงค์ให้ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ ยกย่องเชิดชูและตระหนักในคุณค่าความสำ�คัญผูส้ งู อายุทสี่ ร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทั้งได้มอบรางวัลให้แก่
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปี 2557 เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นขวัญกำ�ลังใจในการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรต่อไป ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558  

กรมวิทยาศาสตร์บริการปรับปรุงระบบงานคุณภาพ ISO 9001
เน้นบูรณาการงานบริการร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงระบบงาน
คุ ณ ภาพ ISO 9001 ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร จั ด ขึ้ น โดยคณะ
อนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001
ของกรมฯ เป้าหมายเพือ่ ทบทวนเอกสารคุณภาพ และซักซ้อมความเข้าใจ
กับผู้ปฏิบัติงานจากสำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ สำ�นัก
เทคโนโลยีชุมชน และสำ�นักงานเลขานุการกรม ให้สามารถปรับปรุง
เอกสารคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญในมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับที่แก้ไขปรับปรุง
ใหม่ในระดับทีส่ งู ขึน้ ครอบคลุมทัง้ ระดับปฏิบตั กิ าร ระดับกลยุทธ์ เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสูม่ าตรฐานทีแ่ ก้ไข
ปรับปรุงตามแนวคิดพื้นฐานใหม่ ส่งเสริมให้สามารถบูรณาการงานบริการร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน สร้างความ
พึงพอใจให้กบั ผูร้ บั บริการ และมีการพัฒนาปรับปรุงการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ณ โรงแรมไม้แก้วดำ�เนิน รีสอร์ท จ.ราชบุรี
วันที่ 19-20 เมษายน 2558
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บรรณาธิการทักทาย
สินค้า OTOP เป็นสินค้าที่มีความสำ�คัญที่ต้องได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้มคี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานโดยใช้องค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วารสารกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารฉบั บ นี้ จึ ง ได้ นำ � เสนอ
บทสัมภาษณ์ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีชุมชน นางสาว
อุราวรรณ อุ่นแก้ว ในการนำ�วิทยาศาสตร์ลงสู่ชุมชนของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทั้งเรื่องการย้อมฝ้ายทอมือด้วย
สีธรรมชาติ น้ำ�แร่ธรรมชาติ เทรนด์ใหม่สินค้าเครื่องสำ�อาง
OTOP การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคด้วยกิจกรรม
ทดสอบความชำ�นาญในผลิตภัณฑ์ชุมชน แนะนำ�เว็บไซต์ฐาน
ข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อให้ท่าน
ผูอ้ า่ นและผูส้ นใจทัว่ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี  
นวัตกรรม งานวิจัย และเรื่องอื่นๆ ได้จากภายในเล่มค่ะ   

ศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา : ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
ว่าที่ ร.ต.สรรค์ จิตรใคร่ครวญ
บรรณาธิการ : นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
กองบรรณาธิการ : ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา นางสุจินต์ พราวพันธุ์
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
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
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• เสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน
สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
• สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 5 กลุ่ม

บทความพิเศษ :

• การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิก
วรรณา ต.แสงจันทร์, สุจินต์ พราวพันธุ์

สรรสาระ :

• การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบ
ความชำ�นาญในผลิตภัณฑ์ชุมชน
สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
• น้ำ�แร่ธรรมชาติ เทรนด์ ใหม่สินค้าเครื่องสำ�อาง 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
• การตรวจสอบคุณภาพน้ำ�ปลา
นิภาพร ชนะคช
• การย้อมฝ้ายทอมือด้วยสีธรรมชาติ
อารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ
• ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ชุติมา สุจริตกุล
• แนะนำ�เว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
นภดล แก้วบรรพต, อัคริมา บุญอยู่, พรรษชล รัตนปาณี

กรมวิทยาศาสตร์บริการหนุนนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ พ ร้ อ มใช้ ป ระโยชน์ สู่ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรือ่ ง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพือ่ รายได้
ที่ยั่งยืน”
การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีม้ เี ป้าหมายให้เกิดการบูรณาการการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กับหน่วยงานต่างๆ ใน
กลุม่ จังหวัดในภูมภิ าค เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือกลุม่ จังหวัด ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มุ่งเน้นขับเคลื่อนโดยนำ�ผลงานวิจัยของกรมมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
OTOP โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ตรง
ตามความต้องการของผู้ประกอบการชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถแข่งขันและ
สร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของประชาชนคนไทยให้มชี วี ติ ทีด่ ขี นึ้ และเป็นสังคมทีส่ งบสุข
เสริมสร้างรากฐานความมัน่ คง และมีความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน การจัดสัมมนาในครัง้ นีย้ งั ได้จดั นิทรรศการเผยแพร่ขอ้ มูลตัวอย่าง
สินค้าที่ได้รับการพัฒนาจากการลงพื้นที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตัวอย่างการทดสอบคุณภาพน้ำ�  คุณภาพอาหาร สินค้า
การสาธิตเทคนิคการทำ�ลูกปัดแก้ว และอืน่ ๆ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ให้ผปู้ ระกอบการในจังหวัดหรือชุมชนได้รบั รูแ้ ละมีความเข้าใจ
ในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเพิม่ ขึน้ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วทิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการ ส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาคสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Science สไตล์สนุก
• เล่นฟองจากน้ำ�สบู่
• ปริศนาอักษรไขว้
สายจิต ดาวสุโข

รอบรู้ รอบโลก
ภูวดี ตู้จินดา

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

ศัพท์วิทย์น่ารู้

นันทกานต์ สัตยวงศ์  

DSS News

วารสารราย 4 เดือน มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน

จัดทำ�โดย 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

โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กา้ วไกลสูร่ ะดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ นายณรงค์ พลละเอียด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558

ปี ที่ 6 3 ฉ บั บ ที่ 1 9 8 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 5 8

D e p a r t m e n t o f S c i e n c e S e r v i c e, M i n i s t r y o f S i e n c e a n d T e c h n o l o g y

People in Focus
เสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

Special Guest
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
• กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
• กลุ่มของใช้ ของประดับและของที่ระลึก
• กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
• กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
• กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

บทความพิเศษ
การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการเซรามิก

Science สไตล์สนุก
เล่นฟองจากน้�ำ สบู่
ปริศนาอักษรไขว้

รอบรู้ รอบโลก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 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

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ISSN 0857-7617

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

