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วารสารกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารฉบั บ ต้ อ นรั บ การเข้ า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นี้ ได้รับเกียรติจาก
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้ สั ม ภาษณ์ พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ MOST One
Stop Service และ MSTQ เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยสามารถ
แข่งขันในเวทีการค้าสากลได้อย่างยั่งยืน และบทสัมภาษณ์
ดร.สุ ท ธิ เวช ต.แสงจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
นอกจากนี้ ยั ง มี ส รรสาระที่ ใ ห้ ค วามรู้ อี ก มากมาย อาทิ
การจำ � แนกประเภทพลาสติ ก พทาเลต-สารอั น ตรายใน
พลาสติ ก กฎระเบี ย บและมาตรฐานขวดนมและภาชนะ
บรรจุนมสำ�หรับทารกและเด็กเล็ก จีโอพอลิเมอร์และการ
ใช้ประโยชน์ รวมถึงคอลัมน์ รอบรู้-รอบโลก ที่รวบรวมข่าว
เด่นด้านอวกาศในรอบปีที่ผ่านมา สามารถติดตามเรื่องราว
ได้ภายในเล่มค่ะ
ศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา : ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
บรรณาธิการ : นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
กองบรรณาธิการ : ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา นางสุจินต์ พราวพันธุ์
ดร.เทพวิทูรย์ ทองศรี ดร.สุพรรณี เทพอรุณรัตน์
ดร.พจมาน ท่าจีน นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์
ดร.สายจิต ดาวสุโข นางอารีย์ คชฤทธิ์
นางจุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม
ดร.ภูวดี ตู้จินดา นางสาวสุวศรี เตชะภาส
นางธารทิพย์ เกิดในมงคล นางวลัยพร ร่มรื่น
พิสูจน์อักษร : นางสาวสุวศรี เตชะภาส นางสาวอัจฉรา ทั่งโม
ภาพ : นายคุณวุฒิ ลี่แตง นางสาวจิตลดา คณีกุล
ประสานงานสมาชิกวารสาร : นางสาวสรวงสุดา สังข์สุข
นางสาวมัณฑนา ฤทธิเรืองเดช
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
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• ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“MOST One Stop Service”
• สัมภาษณ์ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
“125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จากรากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

บทความพิเศษ :

• โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
พจมาน ท่าจีน

สรรสาระ :

• ระบบบริการ MOST One Stop Service
เดช บัวคลี่
• การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบของ วศ.
วันชัย ชินชูศักดิ์, จิตตกานต์ อินเที่ยง
• การจำ�แนกประเภทของพลาสติก
ธนิษฐา ภูลวรรณ
• พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก
วรประภา ศรีโยทัย
• การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาด้วยจุลินทรีย์อ้างอิง
สุลาวดี เขียวชม
• กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำ�หรับทารก
และเด็กเล็ก
ณิชชาอร ภควัตชัย
• การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน
จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
• สาหร่าย...คุณค่าที่มากกว่าความอร่อย
เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์
• จีโอพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์
ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ
• การใช้ประโยชน์จากการสมัครอบรม/สัมมนาออนไลน์
ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์

Science สไตล์สนุก

• น้ำ�พุจากน้ำ�อัดลมและลูกกวาด
สายจิต ดาวสุโข
• หาคำ�ศัพท์
• เฉลยเกม ฉบับที่ 199 ประจำ�เดือนกันยายน 2558

รอบรู้ รอบโลก
ภูวดี ตู้จินดา

ศัพท์วิทย์น่ารู้

พรรษชล รัตนปาณี

DSS News

• 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในบริบทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่ระดับสากล
อัญญาดา ตั้งดวงดี

วารสารราย 4 เดือน มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน
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125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) และขยายขอบข่ายการยอมรับร่วมด้านการรับรองผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความชำ�นาญห้องปฏิบัติการ (PT Provider) และการรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ วศ. ได้ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการหรือ
องค์กรทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก วศ. สามารถใช้เครือ่ งหมายของ
ILAC (International Laboratory Accreditation) ร่วมกับ
เครือ่ งหมายการรับรองของ วศ. ปัจจุบนั ได้มกี ารรับรองผูผ้ ลิต
วัสดุอ้างอิงตาม ISO Guide 34 และขยายงานให้การรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบตาม ISO/IEC 17025 กับ
ห้องปฏิบัติการของกลุ่มประเทศอาเซียน และให้การรับรอง
PT Provider ทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
นอกจากนี้ มี ห น่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารทดสอบความชำ � นาญ
ห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17043 ในสาขา เคมี อาหาร
สิ่งแวดล้อม และการสอบเทียบ

3) วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต การสร้างมูลค่า
เพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ พ ร้ อ มถ่ า ยทอดไปสู่ ภ าคการผลิ ต
และการพั ฒ นาเป็ น ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศ
• โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้าง
มูลค่าเพิม่ แก่สนิ ค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เป็นการ
ดำ�เนินการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีเซรามิก ด้านอาหาร
ด้านวัสดุ ด้านผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และวิจยั เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยี
ทางห้องปฏิบัติการ
• พัฒนาความร่วมมือ/ร่วมวิจัยแบบบูรณาการกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กำ�หนดประเด็นการวิจยั และการนำ�ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
เทคโนโลยีการผลิตด้านวัสดุศาสตร์ ด้านสมุนไพร ด้านอาหาร

ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ฮาลาล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน/กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึงด้านเซรามิกเพื่อสนอง
โครงการในพระราชดำ�ริภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
• พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเฉพาะทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำ�คัญต่อภารกิจหลัก/
ภารกิจที่เป็นยุทธศาสตร์ของ วศ.
4) การพัฒนากำ�ลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารงานรับรองบุคลากร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 และการรับรองหลักสูตร
ตามมาตรฐานสากล ISO 29990 นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility,
CSR) โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่
นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ
เข้าใช้ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรื อ AEC
จำ�เป็นต้องมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (Quality
Infrastructure) ประกอบด้วย มาตรวิทยา (Metrology, M)
การมาตรฐาน (Standardization, S) การทดสอบ (Testing, T)
และการรับรองคุณภาพ (Quality, Q) ซึ่งนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยให้ ค วามสำ � คั ญ และนำ � มาใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น
ด้านคุณภาพเชื่อมโยงไปถึงมาตรฐานสากล เพื่อลดอุปสรรค
ทางการค้าด้านเทคนิคอันเป็นมาตรการที่มิใช่ภาษี ส่งผลให้
สินค้าไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และต้องการของ
ประเทศคูค่ า้ และสามารถแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
ได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ วศ. ซึ่งมีบทบาทที่สำ�คัญในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพโดยเฉพาะการทดสอบ
จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง องค์ ก รให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว มากขึ้ น พั ฒ นา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
มีภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทมี่ กี ารพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและรับใช้ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

Special Guest

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

วารสาร วศ. ฉบับนี้ได้รับโอกาสสัมภาษณ์พิเศษท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่กล่าวถึงความสำ�คัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ MSTQ ซึง่ ถือเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานด้านมาตรฐาน
และคุณภาพที่สำ�คัญ และการพัฒนาระบบให้บริการด้านทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (MOST One Stop Service) เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และมีส่วนผลักดัน
ให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปัจจุบันขึ้นอยู่กับอะไร

ณ วันนี้ หากมองรอบด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ซึ่งในส่วนของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในหลายด้าน บางสิ่งซึ่งไม่สามารถทำ�ได้ใน
อดีตนั้น ปัจจุบันทำ�ได้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดจากสังคมดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วทำ�ให้สังคมไทยต้องตระหนัก
ปรับตัว รวมถึงสร้างความพร้อมและสร้างภูมคิ มุ้ กันด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจของเราเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะขึ้นอยู่กับระบบมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งสัมพันธ์กับการซื้อขายสินค้าประเภทต่างๆ
ทั้งสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอาหาร สินค้าเวชภัณฑ์ หรือสินค้าเกษตร การซื้อขายขึ้นอยู่กับการกำ�หนดคุณภาพมาตรฐานของ
สินค้า ถ้าเป็นด้านอาหารจะมีมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ มาตรฐาน มอก. โดย กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐาน อย. โดยกระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แต่ละประเทศจัดทำ�ขึ้นเองสำ�หรับมาตรฐานและคุณภาพเพื่อการส่งออก
ประเทศไทยจะทำ�ได้ดมี ากน้อยเพียงใด ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ขนึ้ อยูก่ บั การทีค่ ปู่ ระเทศค้าขายของเรา
จะยอมรับกระบวนการมาตรฐานของเราหรือไม่ หรือในบางกรณีเราจะมีวิธีใดที่จะทำ�ให้ต่างชาติมั่นใจในระบบรับรองมาตรฐาน
ของเรา แน่นอนว่าเราจะต้องอ้างอิงมาตรฐานของเรากับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบมาตรฐานของเรา
ในหลายเดือนที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้เพื่อจะสนับสนุนให้ระบบมาตรฐานของประเทศมีระดับ
ที่สูงขึ้นและให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบการรับรองมาตรฐานและห้องปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน ซึ่งในระหว่างกระบวนการ
ทำ�งานนี้ หากเกิดช่องว่างในบางจุด เราจะเติมให้เต็มจนสมบูรณ์
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Special Guest
ระบบ MSTQ คืออะไร

MSTQ ประกอบด้วย 4 หมวดหลัก ได้แก่ ระบบมาตร
วิทยา (Metrology) การกำ�หนดมาตรฐาน (Standardization)
การทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ (Quality
Assurance) เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่สำ�คัญ
ในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ปั จ จุ บั น การดำ � เนิ น งานด้ า นระบบโครงสร้ า ง
พื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศไทย ยังกระจายอยู่ใน
หลายหน่วยงานมากเกินควร ถ้าจะพัฒนาระบบในระดับชาติ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชนและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม หน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้องต้องมาร่วมมือกันเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ และเพื่อให้เกิดการประกันผลการวัดที่แม่นยำ� เที่ยงตรง
โดยการดำ�เนินงานของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ริเริ่มการพัฒนาระบบการให้บริการ
เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ โดยในช่วงแรกจะให้บริการด้านการทดสอบ/สอบเทียบด้วยเครือ่ งมือ บุคลากร
และปัจจัยเอื้อต่างๆ ที่มีอยู่ภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดระยะเวลาในการ
ให้บริการ ภายใต้แนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเป็น “One Website-One Stop-One Laboratory-One Report” กล่าวคือ
One Website เป็นการให้ผรู้ บั บริการใช้บริการผ่านเว็บไซต์เดียว One Stop ให้มกี ารรับ-ส่ง ตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ ณ จุดบริการ
ที่เลือกจุดเดียว One Laboratory บูรณาการการทำ�งานของห้องปฏิบัติการเสมือนห้องปฏิบัติการเดียว และ One Report ให้บริการ
ออกใบรายงานผลทดสอบในใบรายงานผลเดียว ผ่านเว็บไซต์ onestop.most.go.th
ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะใช้ระบบ Call Center 1313 ศูนย์บริการร่วมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นศูนย์กลาง
รับ ตอบ และประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอรับบริการไปยังหน่วยงานผู้ให้บริการ โดยทำ�งานเชื่อมโยงกับหน่วยงานในสังกัด
5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ (มว.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
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Special Guest
การดำ�เนินงานด้านบริการสอบเทียบของกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ ณ ปัจจุบัน

ณ วันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำ�เนินงานในสอง
ระดับคู่ขนานกัน คือ ระดับประเทศซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบ
มาตรฐานทั้งหมด และระดับกระทรวงฯ ซึ่งเป็นการนำ�ร่องการ
ให้บริการฯ ในส่วนของระดับประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานของ 10
กระทรวง และจัดรวบรวมให้เป็นฐานข้อมูลเดียว ซึ่งวันนี้เราได้
เห็นแล้วว่าการรับรองมาตรฐานมีอะไรบ้าง ทัง้ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการเกษตร อาหารและยา หรือแม้กระทั่งทางด้าน IT ก็มี
เรื่องมาตรฐานเช่นกัน เมื่อนำ�ข้อมูลมาจัดเรียง จะเริ่มเห็นว่า
ระบบการทดสอบกับการสอบเทียบของเราครอบคลุมมากน้อย
เพียงใด การบูรณาการเรือ่ งนีม้ รี ายละเอียดมาก ต้องจัดประชุม
ใหญ่เชิญให้ผู้แทนของห้องปฏิบัติการทั้งหลายมาหารือกันว่าที่
ผ่านมาภาครัฐและเอกชนมีจดุ ใดทีส่ ามารถช่วยกันสนับสนุนให้
ระบบห้องปฏิบัติการของประเทศไทยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ในระดับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผมได้ให้นโยบาย
ท่านผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด ทำ�งานร่วมกันอย่างต่อ
เนื่องในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้อำ�นวยการสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ รวมถึงหน่วยให้บริการเรื่องของการทดสอบ การสอบ
เทียบ ทีม่ หี อ้ งปฏิบตั กิ ารทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระดับประเทศและระดับ
โลก เพื่อที่จะทำ�ให้การบริการต่อผู้ใช้บริการ สะดวก รวดเร็ว
และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เราดำ�เนินการทดสอบระบบอำ�นวยความ
สะดวกทีเ่ อือ้ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถเข้ารับบริการได้ทเี่ ว็บไซต์
เดียว แล้วบริหารจัดการภายในให้เกิดความรวดเร็วและให้เกิด
ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า รับของ-ส่งของต่างๆ ที่จุดบริการจุดเดียว
หรือระบบการให้บริการด้านทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (MOST One Stop Service) เราได้
เปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาทดสอบระบบแล้วระยะหนึ่ง และ
ให้ข้อคิดเห็นกลับมาเพื่อให้เราได้ปรับปรุงระบบ ซึ่งไม่ใช่แค่
การปรับปรุงเว็บไซต์ แต่จะปรับปรุงระบบการทำ�งานภายใน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต่อไปผูร้ บั บริการอาจจะไม่ตอ้ งมาด้วย
ตัวเอง รับบริการผ่านเว็บไซต์ เหมือนกับการซื้อตั๋วตามเว็บไซต์
ต้องทำ�ให้การใช้งานกระชับขึ้น ซึ่งเป็นการนำ�ร่องที่กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ จะทำ�ให้ระบบมาตรฐานแห่งชาติเป็นรูปธรรม
และมีความสะดวกยิ่งขึ้น
ผู้ประกอบการจะได้รับการอำ�นวยความสะดวกอย่าง
เต็มที่ ไม่ต้องไปติดต่อห้องปฏิบัติการทีละห้อง และถ้าเรา

สามารถขยายวงได้ทงั้ ประเทศ จะเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของ
ประเทศไทย ถ้าทำ�ได้ประมาณ 20% ก็หมายถึงขีดความสามารถ
การแข่งขันของเราจะสูงขึน้ 20% ด้วย เพราะผูป้ ระกอบการทีจ่ ะ
นำ�เข้าส่งออกจะลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และในที่สุดด้วยระบบนี้
เราก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศที่นำ�เข้าสินค้าไทย
เพราะมีระบบบริหารจัดการที่ดี ในลักษณะคล้ายกับระบบ
นำ � เข้ า ส่ ง ออกที่ ก รมศุ ล กากรเรี ย กว่ า Electronic Data
Interchange : EDI ซึ่งเป็นการอำ�นวยความสะดวกในเรื่อง
ของการนำ�เข้าส่งออกสินค้า แต่ตรงนี้เป็นเรื่องของการอำ�นวย
ความสะดวกในการรับรองมาตรฐาน

สำ�หรับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการทดสอบในห้อง
ปฏิบัติการมาช้านาน มีประวัติยาวนาน มีความเข้มแข็งแม้
กระทั่งเรื่องการให้การรับรองคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

ปัจจุบันนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการขยาย
งานต่างๆ เกี่ยวกับการบริการให้ครอบคลุมในอุตสาหกรรม
ทุกๆ ด้าน เพื่อจะให้เห็นว่าในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการจะต้องใช้รากฐานจากงานบริการด้านการ
ทดสอบ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการทำ�เครือข่ายกับ
ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการยอมรับ
ในเรื่องของการนำ�ผลการทดสอบในการส่งออกมากขึ้น ตอนนี้
ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้พฒ
ั นาห้องปฏิบตั กิ ารเชีย่ วชาญ
ขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ซึ่ ง ส่ ว นนี้ ห วั ง ว่ า ผู้ ป ระกอบการจะได้ ม าใช้ บ ริ ก ารทั้ ง ในส่ ว น
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และห้องปฏิบัติการที่อยู่ในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะทำ�งานร่วมกัน เป็นระบบเดียวกัน
ต่อไป และสามารถรองรับครบถ้วนตามผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบ
การต้องการ
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“125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จากรากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เ

นื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการในปี พ.ศ. 2559 คอลัมน์ People in focus ฉบับนี้
ได้สัมภาษณ์ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง “125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จากรากฐานงานบริการสูเ่ ศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน” ทีไ่ ด้มแี นวทางการพัฒนางานให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย

รากฐานงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จากจุดเริ่มต้นของสถานปฏิบัติการวิเคราะห์แร่ หน่วย
งานวิ เ คราะห์ แ ละทดสอบทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง แรกของ
ประเทศไทย ซึ่งมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบแร่
โลหธาตุ และการวิเคราะห์สารประกอบในสินค้าชนิดต่างๆ
ต่อมาได้มีการพัฒนางานวิชาการให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อ
รองรับการให้บริการในด้านต่างๆ และมีการปรับเปลีย่ นชือ่ เป็น
กองแยกธาตุ ศาลาแยกธาตุ กรมวิทยาศาสตร์ และปัจจุบัน
เป็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีวิสัยทัศน์เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการในระดับสากล
และเป็นสถานปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

4

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเทศ ซึ่งให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ พัฒนาขีดความสามารถ
ของห้องปฏิบตั กิ ารโดยให้การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน
สากล ให้บริการทดสอบความชำ�นาญห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบ วิจยั และพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน และจัด
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และเอกชน รวมทั้งพัฒนาหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งกลาง
ให้บริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

People in focus

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากการดำ�เนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
นโยบายรัฐบาลให้ความสำ�คัญกับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพของประเทศ ที่มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งในการ
เป็นหลักประกันคุณภาพให้กบั การผลิตและการบริการภายใน
ประเทศ ในการนำ�ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่สำ�คัญ
ในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่สินค้ามีการแข่งขัน
สูงขึน้ ทัง้ เรือ่ งของราคาและคุณภาพของสินค้า มีความจำ�เป็น
ที่ ผู้ ป ระกอบการไทยต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การยกระดั บ
การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้สินค้าได้รับ
ความเชือ่ มัน่ สามารถแข่งขันได้ทงั้ ตลาดภายในและต่างประเทศ
ซึ่งมีกลไกของการตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้สินค้ามีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ
สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถใช้ผลในการ
พิสจู น์วา่ สินค้าหรือบริการทีผ่ ลิตขึน้ มานัน้ มีคณ
ุ ภาพสอดคล้อง

กับมาตรฐานที่กำ�หนดหรือไม่ ซึ่งมีความสำ�คัญเกี่ยวข้องใน
เรื่องของคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่น การยอมรับสินค้า การช่วย
ยกระดับการผลิต ลดต้นทุน ลดค่าใช้จา่ ย เสริมสร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ
ของเรื่องนี้ จึงมีแนวทางการผลักดันงานซึ่งได้กำ�หนดเป็น
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการสู่
มาตรฐานสากล มุง่ ผลักดันให้มกี ารเพิม่ ศักยภาพการให้บริการ
ด้านการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อให้ภาคการผลิตสามารถ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสร้าง
ความมั่นใจต่อตลาดโลก โดยมีเป้าหมายดำ�เนินการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการทดสอบสินค้าให้มี
คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยกระดับห้องปฏิบัติ
การให้เป็นห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงและมีความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ทางด้านการวัด ซึง่ จะส่งผลต่อจำ�นวนสินค้าได้รบั การทดสอบ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศ
ตามมาตรฐานสากล มุ่งผลักดันให้มีการเพิ่มศักยภาพห้อง
ปฏิบตั กิ ารของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริม
การถ่ายทอดความรูด้ า้ นระบบคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร ส่งเสริม
ให้มีการผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อให้ห้องปฏิบัติการของประเทศ
ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีการเร่งดำ�เนินการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการและรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล
ส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมการทดสอบความชำ�นาญ
และเพิ่มจำ�นวนรายการวัสดุอ้างอิงที่ผลิตขึ้นและนำ�ไปใช้
ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างรายได้ให้กับ SMEs และชุมชน โดยผลักดันให้มีการ
วิจยั พัฒนาทีส่ อดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
เกิดการพัฒนาสินค้าและการใช้ประโยชน์ในภูมิภาค เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการ SMEs และชุมชน สามารถนำ�ผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของ
บุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โ ดยการพั ฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้มีการรับรอง
ความสามารถของบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024
ทำ � ให้ บุ ค ลากรของภาคการผลิ ต มี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ
งานเพิ่มขึ้น และมีความรู้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 พั ฒ นาให้ เ ป็ น ศู น ย์ ส ารสนเทศ
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดย
ผลักดันให้มีห้องสมุดดิจิทัลที่มีฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ และสร้างเครือข่ายสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ ภ าคการผลิ ต และชุ ม ชนสามารถ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
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มุมมองภาพรวมงานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยกับอาเซียน เป็นอย่างไร
ในประเทศไทยมีหน่วยงานทีด่ �ำ เนินงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหลายหน่วยงาน โดยมุมมองเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการรับผิดชอบ เห็นว่าภาพรวม
การผลักดันงานให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
รับการยอมรับเป็นลำ�ดับต้นๆ ในอาเซียน ซึง่ มีตวั อย่างผลงาน
สำ�คัญที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพห้อง
ปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Laboratory)
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขา
วัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory for
Food Contact Material, AFRL for FCM) และการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ให้บริการทดสอบวัตถุดบิ เคมีและผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมี และ
เคมีเชิงฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยางและผลิตภัณฑ์
ยาง ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ (ISO) มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
(มอก.) มาตรฐานของประเทศคู่ค้าต่างๆ เช่น ASTM ของ
สหรัฐอเมริกา BS ของอังกฤษ JIS ของญี่ปุ่น โดยให้บริการ
ทดสอบได้ครบถ้วนทุกรายการที่กำ�หนด
นอกจากนี้ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารยั ง มี ห้ อ งปฏิ บั ติ
การเชี่ยวชาญด้านแก้วที่มีความสามารถ ได้รับการยอมรับ
และเชื่ อ ถื อ ทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ ว่ามีศัก ยภาพ
และความพร้อมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมแก้ว และเป็น
สมาชิกของ International Commission on Glass (ICG) ซึ่ง
เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านแก้วที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไรที่
ใหญ่ที่สุดของโลก มีสมาชิกหลากหลายจากประเทศต่างๆ

เป็นจุดเชื่อมต่อที่ดีระหว่างงานวิจัยและวิชาการ กับการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือจาก
ภาครัฐไปสู่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ให้บริการครอบคลุม
ทัง้ ด้านบริการวิเคราะห์ทดสอบ วิจยั พัฒนา การให้ค�ำ ปรึกษา
ข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
แก้วให้ทดั เทียมสากล ทีส่ �ำ คัญเมือ่ ปลายเดือนกันยายน 2558
ทีผ่ า่ นมา ห้องปฏิบตั กิ ารเชีย่ วชาญด้านแก้ว กรมวิทยาศาสตร์
บริการได้เป็นเจ้าภาพในนามของประเทศไทย จัดงานประชุม
วิชาการนานาชาติด้านแก้วประจำ�ปี 2558 (ICG Annual
Meeting 2015) นับเป็นครั้งแรกในอาเซียน การประชุมครั้งนี้
มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ อุ ต สาหกรรมด้ า นแก้ ว ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย ทั้งเชิงวิชาการ
และธุรกิจ อันจะนำ�ไปสู่นวัตกรรมด้านแก้วที่จะเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแก้วสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
งานวิจยั เทคโนโลยีทที่ นั สมัย ทีจ่ ะส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรม
ด้านแก้วในอนาคต
ในโอกาสครบรอบ 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มุ่ ง มั่ น ผลั ก ดั น งานให้ บ ริ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
เพื่ อ ตอบโจทย์ ต รงตามความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็น
พืน้ ฐานในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวติ ยกระดับเศรษฐกิจ
ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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บทความพิเศษ
พจมาน ท่าจีน
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำ�นาญห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ใ

นสภาวะปัจจุบนั ดูเหมือนว่าผูบ้ ริโภคจะให้ความสำ�คัญ กับ “คุณภาพ” มากกว่า “ราคา” ของสินค้า ทำ�ให้การ
ได้ “ใบรับรอง” มาตรฐานหรือคุณภาพจากหน่วยงานทีเ่ ป็นทีย่ อมรับถือเป็นการการันตี และเป็น “ใบเบิกทาง” ทีช่ ว่ ยให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้านั้นๆ

ภาพที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
เพื่อรากฐานสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ดังนัน้ เพือ่ แสดงว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการมีสมบัตติ ามทีก่ �ำหนดไว้ ไม่วา่ จะเป็นสมบัตใิ นลักษณะบังคับตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น หรือเป็นสมบัติตามความต้องการของตลาด” ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตและผ่านการตรวจสอบตาม
มาตรฐานของสินค้านัน้ จนสามารถติดฉลากรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า ต้องได้รบั การตรวจสอบ ทดสอบจากห้องปฏิบตั กิ าร
ของผู้ผลิตเอง หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ให้บริการจากภายนอก เครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ และเครื่องมือวัด
ที่ใช้ในขบวนการผลิต ต้องผ่านการสอบเทียบเครื่องมือวัดจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบจะเป็นที่น่าเชื่อถือได้ก็ต้องด�ำเนินการตามมาตรฐานและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
จากหน่วยตรวจรับรองระบบงาน (Accreditation Body)
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บทความพิเศษ
ภายใต้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพซึ่ ง ได้ รั บ การ
ยอมรับ ย่อมสามารถเข้าสูต่ ลาดส่งออกโดยไม่ตอ้ งตรวจสอบ
ซ�ำ้ จึงเป็นการอ�ำนวยความสะดวกเชิงการค้า รวมทัง้ ลดต้นทุน
และเวลาในการตรวจซ�้ำอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านคุณภาพเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นคุณภาพ
สินค้า และผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีองค์ประกอบของโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คุณภาพที่ค่อนข้างครบถ้วนและเข้มแข็ง แต่องค์ประกอบของ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพดังกล่าวนี้ยังขาดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงยังไม่มีกรอบการท�ำงาน
ร่วมกัน เพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินงานทีบ่ รู ณาการ หากประเทศไทย
สามารถแก้ไขปัญหาการบูรณาการดังกล่าวนี้ได้ ประเทศไทย
จะมีโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพทีเ่ ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนีป้ ระเทศไทยยังสามารถเป็นผูส้ นับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพในประเทศสมาชิกอาเซียนทีย่ งั
ไม่มีความพร้อมอีกด้วย
ด้วยนโยบายรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินภารกิจที่มุ่งไปสู่ประโยชน์
ของสังคมและประชาชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาส�ำคัญของ
ประเทศ รวมทัง้ ใช้นวัตกรรมในการขับเคลือ่ นการพัฒนาธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงให้
ความส�ำคัญงานนโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเป็น
กลไกให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ภาพที่ 2 องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
ในการผลักดันสินค้าคุณภาพออกสู่ตลาด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความตั้งใจที่จะส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้เริ่มด�ำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOST One Stop Service) ระยะแรกเน้นการบริการ
ด้านทดสอบ/สอบเทียบ โดยระบบจะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดระยะเวลาในการให้บริการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล นับเป็นก้าวที่ส�ำคัญในการเชื่อมโยงและบูรณาการเครื่องมือและปัจจัยเอื้อต่างๆ ที่มี
อยูภ่ ายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นระบบ ตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการได้อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง
เอกสารอ้างอิง
Karsten Weitzenegger Consulting [online]. weitzenegger.de, 2015. [viewed 23 November 2015]. Available from: http://www.
weitzenegger.de/content
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สรรสาระ
เดช บัวคลี่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักงานเลขานุการกรม

ระบบบริการ MOST One Stop Service
ร

ะบบการให้ บ ริ ก ารด้ า นทดสอบ/สอบเที ย บแบบเบ็ ด เสร็ จ ของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(MOST One Stop Service) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�ำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกให้กับผู้ประกอบการไทย ในการรับบริการทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ และบริการสอบเทียบเครื่องมือจากห้อง
ปฏิบัติการ โดยระบบจะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดระยะเวลาในการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ระบบบริการ MOST One Stop Service นั้น ประกอบด้วยข้อมูลด้านการให้บริการทดสอบ/สอบเทียบของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอ้างอิงจากมาตรฐานของหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ ในแต่ละมาตรฐานจะมีรายการทดสอบ
ทีส่ นิ ค้าและผลิตภัณฑ์ตอ้ งผ่านการทดสอบ ซึง่ ระบบจะแสดงผลเปรียบเทียบข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานภายในกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถตรวจสอบและเลือกหน่วยงานทีใ่ ช้บริการได้ โดยมีขอ้ มูลราคาค่าธรรมเนียมในการ
ทดสอบ ระยะเวลาโดยประมาณของการทดสอบ และการได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ของรายการทดสอบ
ของแต่ละห้องปฏิบัติการที่สามารถให้บริการได้ ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการได้โดยอิสระและ
มีขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนีแ้ ล้ว ในกรณีทตี่ อ้ งส่งตัวอย่างทดสอบข้ามห้องปฏิบตั กิ าร เนือ่ งจากห้อง
ปฏิบัติการที่ผู้ประกอบการเลือกไม่สามารถทดสอบได้หมดในทุกรายการทดสอบ ห้องปฏิบัติการในโครงการ MOST One Stop
Service จะอ�ำนวยความสะดวกในการส่งตัวอย่างทดสอบเป็นการภายในให้ ท�ำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องติดต่อประสานงานกับ
หลายหน่วยงาน และในกรณีดงั กล่าว การออกรายงานผลการทดสอบจะออกในฉบับเดียวจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการทดสอบ
หลัก ซึ่งจะช่วยให้การน�ำรายงานผลการทดสอบไปใช้ต่อไปมีความสะดวกยิ่งขึ้น
ส�ำหรับขั้นตอนการขอรับบริการ สามารถท�ำได้ง่ายๆ 3 ขั้นตอนหลัก คือ
		 1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
		 2. ขอใบประเมินราคาและระยะเวลาการทดสอบ
		 3. ส่งตัวอย่างทดสอบ
โดยผูป้ ระกอบการสามารถเข้ามารับบริการได้ ผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ http://onestop.most.go.th เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก เมื่อ
เลื อกมาตรฐานและรายการทดสอบ และให้ข้อ มูลเกี่ยวกับ ผู้
ประกอบการในเบือ้ งต้นแล้ว ผูป้ ระกอบการจะได้รบั ใบเสนอราคา
ทีม่ รี ายละเอียดการให้บริการ การส่งตัวอย่างและปริมาณตัวอย่าง
ทีเ่ พียงพอต่อการทดสอบ ประมาณการวันทีแ่ ล้วเสร็จของงานและ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ชัดเจน โดยผู้ประกอบการต้องน�ำ
ใบเสนอราคามาส่งพร้อมกับตัวอย่างตามรายละเอียด ณ จุดบริการ
ที่ได้เลือกไว้แล้ว กรณีมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริการทดสอบที่มี
ความซับซ้อน หน่วยงานจะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และ
จัดส่งใบเสนอราคาให้ตอ่ ไป จากนัน้ ผูป้ ระกอบการสามารถติดตาม
สถานะการทดสอบ/สอบเทียบจากเว็บไซต์ และรอรับใบรายงาน
ภาพที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ MOST One Stop Service
ผลการทดสอบ/สอบเทียบฉบับจริงได้ทางไปรษณีย์
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ภาพที่ 2 แผนผังการให้บริการ MOST One Stop Service

MOST One Stop Service เป็นบริการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์และอ�ำนวยความ
สะดวกให้กับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อ
ธุรกิจในปัจจุบนั ลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการติดต่อประสานงาน และสร้างมาตรฐานการให้บริการ เพือ่ ลดต้นทุนทางธุรกรรม
ของผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้รักษาความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในเวที
ในประเทศและสากล
ในส่วนของ วศ. นั้น มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้าน
ทดสอบ/สอบเทียบ ที่สามารถให้บริการในระบบ MOST One
Stop Service ได้หลากหลาย อย่างเช่น ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ที่ให้บริการทดสอบวัตถุดิบเคมี
และผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ เพื่อศึกษา
องค์ประกอบด้านเคมีของวัตถุดิบ วัสดุและผลิตภัณฑ์เคมี
หรือห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุ
สัมผัสอาหาร ที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัส
อาหาร และห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ผู้ประกอบ
การที่สนใจสามารถขอรับบริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://
onestop.most.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากมีข้อสงสัย
ด้านการให้บริการ สามารถติดต่อ Call Center 1313 ได้ในวัน
และเวลาราชการ

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการแสดงผลการเปรียบเทียบ
ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการทดสอบ
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สรรสาระ
วันชัย ชินชูศักดิ์
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
จิตตกานต์ อินเที่ยง
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
กับห้องปฏิบัติการสอบเทียบของ วศ.

ปั

จจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ขึ้นมา โดยช่วงแรกเป็นการบริการด้านทดสอบ
/สอบเทียบ ทางกลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด/วิเคราะห์/ทดสอบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
กำ�กับของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบนี้โดยให้ข้อมูลการให้บริการของกลุ่มฯ
ปัจจุบนั ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบฯ วศ. จัดว่าเป็นห้องปฏิบตั กิ ารมาตรวิทยาระดับทุตยิ ภูมิ (The Secondary Metrology Laboratory)
ดำ�เนินงานเกี่ยวข้องในการช่วยส่งเสริมระบบมาตรวิทยาของประเทศ ซึ่งถือเป็นรากฐานในการพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทั้งเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม
โดยประเทศไทยมีการจัดระดับห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเป็น 3 ระดับ (ภาพที่ 1) ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาระดับปฐมภูมิ (Primary Metrology Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา
		 ระดับสูงสุด มีหน้าที่ดูแลรักษาและสอบเทียบมาตรฐานระดับปฐมภูมิ (Primary Standard) และมาตรฐาน
		 ระดับทุติยภูมิ (Secondary Standard) คือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว., NIMT)
2. ห้องปฏิบตั กิ ารมาตรวิทยาระดับทุตยิ ภูมิ (Secondary Metrology Laboratory) เป็นห้องปฏิบตั กิ ารมาตรวิทยา
		
ขัน้ รอง มีหน้าทีด่ แู ล รักษาและสอบเทียบมาตรฐานระดับทุตยิ ภูมิ และมาตรฐานระดับใช้งาน (Working Standard)
		
ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ., DSS)
3. ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ (Calibration Laboratory) เป็นห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบเครือ่ งมือวัดทัว่ ไป ซึง่ จะได้รบั
		 การสอบเทียบมาตรฐานระดับใช้งานจากห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาระดับทุติยภูมิ

ภาพที่ 1 การจัดระดับห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาของประเทศ
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ปัจจุบนั กลุม่ สอบเทียบเครือ่ งมือวัดฯ สามารถให้บริการ
สอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด ภายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ
และสอบเที ย บของภาคอุ ต สาหกรรม ในสาขาความยาว
และมิติ มวลและปริมาตร อุณหภูมิและความชื้น ไฟฟ้าและ
ความถี่ แรง ความแข็ง ความดัน เป็นต้น (ภาพที่ 2) เพื่อ
เป็ น การถ่ า ยทอดค่ า ความถู ก ต้ อ งให้ กั บ เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ ใช้
ในกระบวนการผลิ ต และกระบวนการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ในภาคการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างหลักประกัน
ว่าการผลิตดำ�เนินไปภายใต้ระบบการวัดที่ถูกต้อง ส่งผลให้
สามารถผลิตสินค้าทีส่ อดคล้องตรงตามข้อกำ�หนดทางเทคนิคได้
และยังสร้างความสอบกลับได้ให้กับเครื่องมือวัดที่ใช้ในห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารทดสอบหรื อ ตรวจสอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า
ผลการทดสอบถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยมี
การดำ�เนินการตามข้อกำ�หนด ISO/IEC 17025 ซึ่งว่าด้วย
ความสามารถของห้องปฏิบัติการ

สรรสาระ

ภาพที่ 2 การบริการสอบเทียบตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

อนึ่ง ความต้องการขอรับบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดจากห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบในแต่ละสาขาของ
ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้ วศ. จึงมีความมุ่งมั่นที่จะรองรับการบริการให้เพียงพอโดยทำ�การขยาย
ขอบข่ายขอการรับรองความสามารถให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมขอบข่ายการขอรับบริการ

ภาพที่ 3 งานวิจัยและพัฒนาเทคนิคการสอบเทียบเครื่องมือวัด

นอกจากนีก้ ลุม่ สอบเทียบเครือ่ งมือวัดฯ ยังมีงานวิจยั และพัฒนาเครือ่ งมือวัดและเทคนิคการสอบเทียบขึน้ มา (ภาพที่ 3)
ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาชุดสอบเทียบเครือ่ งมือวัดระยะด้วยเลเซอร์ การพัฒนาระบบช่วยวางตุม้ น้�ำ หนัก การสร้างชุดสอบเทียบ
ปิเปตความถูกต้องสูง เป็นต้น เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ�ต่อผลการสอบเทียบ และลดระยะเวลาในการสอบเทียบ เป็นการ
เพิ่มศักยภาพให้กบั กลุ่มสอบเทียบเครือ่ งมือวัดฯ ของ วศ. ในการเป็นห้องปฏิบตั ิการมาตรวิทยาระดับทุติยภูมิของประเทศไทย
และสนับสนุนการให้บริการ One Stop Service อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สรรสาระ
ธนิษฐา ภูลวรรณ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

การจำ�แนกประเภทของพลาสติก
พ

ลาสติกเป็นวัสดุท่ีมีการใช้งานแพร่หลายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไปจนถึง
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก (Society of the Plastics
Industry, SPI) ได้จ�ำ แนกพลาสติกแต่ละประเภทไว้เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้ทราบประเภทของพลาสติกในผลิตภัณฑ์และง่ายต่อ
การแยกประเภทขยะพลาสติกก่อนทำ�การรีไซเคิล ในรูปแบบของสัญลักษณ์ตวั เลข 1-7 โดยมีลกู ศรวนเป็นรูปสามเหลีย่ มล้อม
รอบดังแสดงในภาพที่ 1 หรือทีเ่ รียกกันว่า SPI code ซึง่ มักจะประทับอยูด่ า้ นใต้ของผลิตภัณฑ์ อักษรภาษาอังกฤษด้านล่าง
บ่งบอกถึงชือ่ ของพลาสติกซึง่ บางครัง้ ไม่ได้ระบุลงบนผลิตภัณฑ์และมีเพียงสัญลักษณ์ตวั เลขเท่านัน้ สำ�หรับผลิตภัณฑ์ทมี่ า
จากพลาสติกรีไซเคิลสัญลักษณ์ที่พบคล้ายคลึงกันแต่มีอักษร “R” นำ�หน้าชื่อพลาสติก เช่น RPETE หรือ RPP เป็นต้น
พลาสติกประเภทที่ 1
พอลิเอทิลีน เทอเรฟทาเลต (Polyethylene Terephtha
late) อักษรย่อ PETE หรือ PET เป็นพลาสติกที่มีน้ำ�หนักเบา
ต้นทุนต่ำ� มักใช้ทำ�ขวดน้ำ�ดื่ม ภาชนะบรรจุอาหาร นิยมนำ�ไป
รีไซเคิลเป็นเส้นใยทำ�พรม
พลาสติกประเภทที่ 2
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High-density Poly
ethylene) หรือทีร่ จู้ กั กันว่า HDPE มีความทนต่อการกัดกร่อนดี
มักใช้ทำ�ขวดแชมพู ขวดน้ำ�ยาทำ�ความสะอาด และถุงขยะ
เป็นต้น พลาสติกชนิดนี้มีความปลอดภัยเนื่องจากยังไม่พบ
รายงานว่าตัวพลาสติกสามารถสลายตัวให้สารอันตรายได้
เหมือนพลาสติกบางชนิด พลาสติก HDPE นี้โดยทั่วไปจะถูก
นำ � ไปรี ไซเคิ ล ทำ � เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทลั ง พลาสติ ก หรื อ
รั้วกั้นพลาสติก

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์แสดงประเภทต่างๆ ของพลาสติก
ที่มา : http://orangectlive.com/wp-content/
uploads/2014/01/all-plastics.jpg

พลาสติกประเภทที่ 3
พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) หรือ PVC หรือบางครัง้ แทนด้วยอักษร V ซึง่ หมายถึงพลาสติกในกลุม่ ไวนิล (Vinyl)
นิยมนำ�ไปทำ�เป็นท่อและแผ่นปูพื้น ซึ่งนักวิจัยแนะนำ�ให้หลีกเลี่ยงการนำ�ไปทำ�เป็นบรรจุภัณฑ์สำ�หรับอาหาร เพราะมี
องค์ประกอบของสารอันตรายชื่อ พทาเลต (Phthalate) โดยทั่วไปไม่นิยมนำ�พลาสติกกลุ่มนี้มารีไซเคิล แต่พบอยู่บ้างในวัสดุ
ที่นำ�มาปูพื้นและแผ่นพลาสติกที่ใช้ในงานก่อสร้าง
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พลาสติกประเภทที่ 4
พอลิเอทิลนี ความหนาแน่นต่�ำ (Low-density Polyethy
lene) หรือ LDPE เป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นดี ผลิตภัณฑ์
ที่ทำ�จาก LDPE ได้แก่ ถุงบรรจุอาหาร พลาสติกห่อขนมปัง
เป็นต้น ไม่นิยมนำ�พลาสติกกลุ่มนี้มารีไซเคิลแต่สามารถพบ
ได้ในบางผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
พลาสติกประเภทที่ 5
พอลิพรอพิลีน (Polypropylene) หรือ PP นิยมนำ�มา
ทำ�ขวดนมเด็กแทน พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate, PC)
เพื่อหลีกเลี่ยงสารกลุ่มบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A, BPA)
ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ใช้ในการผลิตพลาสติกพอลิคาร์บอเนต
สารชนิ ด นี้ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม สารอั น ตรายที่ ไ ปรบกวนการ
ทำ�งานของต่อมไร้ท่อ หรือที่เรียกว่า Endocrine Disrupting
Compounds (EDCs) ทำ�ให้การทำ�งานของระบบฮอร์โมน
ผิดเพี้ยนไป นอกจากนี้พอลิพรอพิลีนยังมีความทนทานและ
สามารถนำ�ไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิไม่สูงมากได้โดยไม่มี
สารอันตรายปลดปล่อยออกมา ไม่นยิ มนำ�พลาสติกกลุม่ นีม้ า
รีไซเคิล แต่พบได้ในบางผลิตภัณฑ์ เช่น ที่ขูด-ลอกหิมะออก
จากรถ ไม้กวาดซี่พลาสติก

พลาสติกประเภทที่ 7
พลาสติ ก ชนิ ด อื่ น ๆ ในกลุ่ ม นี้ มี พ อลิ ค าร์ บ อเนต
(Polycarbonate, PC) ที่มีบิสฟีนอล เอ เป็นส่วนประกอบรวม
อยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงพลาสติกชนิดอื่นๆ ได้แก่
พลาสติกชีวภาพ หรือ Bio-based Plastic เช่น Polylactic
Acid (PLA), Polyamide Plastic, Acrylic Plastic, Styrene
Acrylonitrile หรือ SAN, Polyester เป็นต้น
ผูบ้ ริโภคควรศึกษาการสังเกตชนิดของพลาสติกเพือ่ ให้
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามปลอดภัยต่อการใช้งาน เช่น
เมื่อผู้บริโภคต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกสำ�หรับเด็ก
ควรหลีกเลีย่ งพลาสติกประเภทที่ 3, 6 และ 7 ซึง่ สามารถสลาย
ตัวให้สารอันตราย ได้แก่ พทาเลต สไตรีน และ บิสฟีนอล เอ
ตามลำ�ดับ และหลีกเลีย่ งการใช้งานภาชนะพลาสติกทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
สูง เช่น การใช้งานในไมโครเวฟที่กำ�ลังวัตต์สูงเป็นเวลานาน
หากจำ�เป็นต้องใช้ให้เปลี่ยนเป็นภาชนะอื่น เช่น แก้วหรือ
เซรามิก นอกจากนี้หากฟิล์มที่นำ�มาห่ออาหารทำ�จาก PVC
ก็ควรลอกฟิลม์ ส่วนทีส่ มั ผัสกับอาหารออกก่อนการอุน่ อาหาร
ทุกครั้ง

พลาสติกประเภทที่ 6
พอลิสไตรีน (Polystyrene) หรือ PS หรือ Styrofoam
ผลิตภัณฑ์ทพี่ บเห็นได้บอ่ ยคือ กล่องโฟมใส่อาหาร ลังสำ�หรับ
บรรจุไข่ไก่ และภาชนะใช้แล้วทิ้ง พบว่าพลาสติกชนิดนี้มีการ
สลายตัวของสารสไตรีน (Styrene) ซึ่งเป็นอันตรายออกมาได้
โดยเฉพาะเมือ่ สัมผัสกับอาหารทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู การรีไซเคิล PS
ต้องใช้พลังงานค่อนข้างมากจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับนัก

เอกสารอ้างอิง
DABROWKA, Vicki. Plastic Just Continues to Rear It’s Ugly Head [online]. [viewed 11 November 2015]. Available from: http://
www.greenteamgazette.com/2014/05/plastic-just-continues-to-rear-its-ugly.html
LITTLE ACORNS TO MIGHTY OAKS, LTD. Toxic Plastics and How to Avoid Them [online]. [viewed 11 November 2015]. Available
from: http://littleacornstomightyoaks.co.uk/Articles/toxicplastics
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วรประภา ศรีโยทัย
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการเคมี

พทาเลต

สารอันตรายในพลาสติก
ถ้

ากล่าวถึง พทาเลต (Phthalate) ผู้อ่านหลายท่านอาจจะไม่รู้จัก ก่อนอื่นเรามา
ทำ�ความรู้จักกับสารนี้กันก่อน พทาเลตเป็นชื่อกลุ่มสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นสารพลาสติไซเซอร์ (Plasticizers) ที่เติมเพื่อให้พลาสติกมีความ
ยืดหยุ่นและอ่อนนุ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพอลิไวนิลคลอไรด์ (Poly Vinyl Chloride, PVC)
หรือพลาสติกพีวซี ี โดยสัดส่วนทีถ่ กู เติมอยูป่ ระมาณร้อยละ 20-40 โดยน้�ำ หนัก สินค้าทีท่ �ำ จาก
พลาสติกเหล่านีพ้ บได้ทวั่ ไปในชีวติ ประจำ�วัน เช่น ของเล่น ภาชนะใส่อาหาร หรือเฟอร์นเิ จอร์

โครงสร้างทั่วไป

พทาเลต เป็นสารประกอบอะโรมาติกทีม่ หี มูค่ าร์บอกซิเลต 2 หมู่ เป็นสารก่อมะเร็ง หากรับเข้าสูร่ า่ งกายต่อเนือ่ งในระยะ
ยาวจะส่งผลต่อไต ตับ ปอด และระบบสืบพันธุ์ เช่น Dibutyl Phthalate (DBP) จะรบกวนการทำ�งานของฮอร์โมนในร่างกาย
ถือเป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มอัตราการเป็นหมันทั้งในหญิงและชาย หรือ Di(2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้มาก
ที่สุด จะส่งผลให้เกิดอาการตกเลือดในปอด ตับโต เป็นพิษต่อเซลล์ในร่างกาย ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ และทารกในครรภ์
มีรูปร่างผิดปกติ
จากอันตรายของพทาเลตดังกล่าวข้างต้น ทำ�ให้ประเทศต่างๆ ได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมปริมาณการใช้พทาเลตใน
พลาสติกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำ�หรับเด็ก เนื่องจากการทดลองความเป็นพิษในหนูทดลองพบว่าหนูวัยเยาว์เห็นผลความเป็น
พิษชัดเจนกว่าหนูโตเต็มวัย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมาธิการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product
Safety Commission, CPSC) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศระเบียบภายใต้กฎหมาย PUBLIC LAW 110–314 มาตรา
108 เพื่อควบคุมปริมาณพทาเลตในของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์สำ�หรับเด็ก ให้มีพทาเลตได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำ�หนัก
ซึ่งในสหภาพยุโรปและประเทศแคนาดาก็มีการออกกฎหมายควบคุมเช่นเดียวกัน
โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้ด�ำ เนินการศึกษาและพัฒนาวิธกี ารทดสอบหาปริมาณพทาเลตทัง้ หมด 6 ชนิด
ได้แก่ Dibutyl Phthalate (DBP), Benzyl Butyl Phthalate (BBP), Di(2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP), Di-n-Octyl Phthalate
(DnOP), Diisononyl Phthalate (DINP) และ Diisodecyl Phthalate (DIDP) ในตัวอย่างพลาสติกด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
แมสสเปกโทรเมตรี โดยอ้างอิงมาตรฐาน CPSC-CH-C-1001-09.03 ซึ่งปัจจุบันรายการทดสอบนี้ได้รับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และสามารถให้บริการทดสอบแก่ผู้สนใจได้
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เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการควบคุมปริมาณพทาเลตในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โครงการเคมีเล็งเห็นความสำ�คัญจึงจัด
ตั้งโครงการสำ�รวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สำ�หรับเด็กและเครื่องใช้ในครัวเรือนภายในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2556-2557
ได้ทำ�การสุ่มเก็บตัวอย่างของเล่นพลาสติกจากร้านค้าของเล่น ทั้งในกรุงเทพฯ และตามตัวเมืองจังหวัดต่างๆ รวมถึงตลาด
บริเวณตะเข็บชายแดนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 67 ตัวอย่าง มีตวั อย่างทีผ่ า่ นเกณฑ์จ�ำ นวน
46 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์จำ�นวน 21 ตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์กำ�หนดตามมาตรฐานต่างประเทศ คือ ให้มีพทาเลตได้ไม่เกิน
ร้อยละ 0.1 โดยน้ำ�หนัก ดังภาพที่ 1 ซึ่งจากภาพจำ�นวนตัวอย่างที่มีปริมาณพทาเลตมากกว่าร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 43
ของจำ�นวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ นับเป็นจำ�นวนที่มากพอสมควร DEHP เป็นชนิดที่พบมากที่สุด ปริมาณสูงสุดที่พบ คือ
ร้อยละ 36 โดยน้ำ�หนัก ซึ่งเกินเกณฑ์กำ�หนดในปริมาณที่มาก ข้อมูลดังกล่าวจึงถูกนำ�เสนอต่อสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐาน มอก. 685 : ของเล่น ให้เพิ่มรายการพทาเลตเป็นรายการควบคุม
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำ�เนินการของ สมอ. ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ของเล่นที่สุ่มเก็บตัวอย่างมาทดสอบ
ปริมาณพทาเลต
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์กำ�หนด
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.1-10
อยู่ในช่วงร้อยละ 10-20
มากกว่าร้อยละ 20

ภาพที่ 1 ผลการทดสอบปริมาณพทาเลตในตัวอย่างของเล่น
เอกสารอ้างอิง
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2008, Public Law Nos. 314 [online]. [viewed 3 November 2015]. Available from: https://www.congress.gov/110/plaws/
publ314/PLAW-110publ314.pdf
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สุลาวดี เขียวชม
นักวิทยาศาสตร์ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ท า ง จุ ล ชี ว วิ ท ย า ด้ ว ย จุ ลิ น ท รี ย์ อ้ า ง อิ ง
จุ

ลินทรียอ์ า้ งอิง (Reference Culture) เป็นเชือ้ จุลนิ ทรียบ์ ริสทุ ธิท์ ที่ ราบสายพันธุ์ รายละเอียดลักษณะทางชีวเคมี
น้�ำ เหลืองวิทยา (Serology) ลักษณะทางพันธุกรรม และแหล่งทีม่ าแน่ชดั ระบุวา่ คัดแยกมาจากแหล่งใด เช่น อาหาร สิง่ แวดล้อม
เกษตรกรรม หรือตัวอย่างจากผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถนำ�ไปใช้ได้ตรงตามขอบข่ายหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน ห้องปฏิบตั ิ
การจุลชีววิทยาจำ�เป็นต้องมีจุลินทรีย์อ้างอิงที่ได้จากศูนย์เก็บเชื้อจุลินทรีย์ (Culture Collection Center) ที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ เช่น World Federation for Culture Collections (WFCC), World Data Center for Microorganisms
(WDCM), National Collection of Type Cultures (NCTC) ประเทศอังกฤษ American Type Culture Collection (ATCC)
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น หรือระดับชาติ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BCC) หรือกรมวิชาการเกษตร
เป็นต้น เพื่อแสดงถึงการสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานการวัดระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ
การใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในงานจุลชีววิทยามีหลายจุดประสงค์ แต่ที่สำ�คัญ คือ การประกันคุณภาพผลการทดสอบ
ควบคุมคุณภาพอาหารเลีย้ งเชือ้ ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี เพือ่ ความน่าเชือ่ ถือของการดำ�เนินงานทดสอบและผลการทดสอบ
ของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การตรวจสอบความถูกต้องระหว่างดำ�เนินการทดสอบโดยใช้จุลินทรีย์อ้างอิงเป็น Positive Control และ Negative
Control เช่น การทดสอบปฏิกิริยาเอนไซม์ Coagulase เพื่อแยกเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยใช้ S. aureus
เป็น Positive Control และ S. epidermidis เป็น Negative Control
2. การควบคุมคุณภาพของอาหารเลีย้ งเชือ้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพือ่ ทดสอบว่าอาหารเลีย้ งเชือ้ แต่ละชนิด ผูผ้ ลิต
แต่ละราย หรือรุ่นการผลิต (lot) แต่ละรุ่นเหล่านั้น สามารถทำ�ให้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงชนิดที่ต้องการทดสอบนั้นเจริญได้ตาม
ต้องการหรือไม่ ซึ่งแปลผลในรูปแบบของการหาค่า Productivity Ratio และ Selectivity Ratio
3. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ ห้องปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์อ้างอิงเป็นจุลินทรีย์เป้าหมายและจุลินทรีย์
ที่ไม่ใช่เป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่าวิธีทดสอบนั้นเหมาะสมหรือไม่ ทั้งวิธีมาตรฐาน (Standard Method) วิธีที่ห้องปฏิบัติการ
ปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน (In-house Method) และวิธีทางเลือก (Rapid Method) ที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้น
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4. การทดสอบประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะ ห้องปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์อ้างอิงในการทดสอบ เช่น ยาปฏิชีวนะ
ในอาหารสัตว์ การทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์ต่อการถูกจุลินทรีย์เข้าทำ�ลาย เช่น ผนังห้อง สีทาบ้าน เครื่องหนัง
และการทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อ เป็นต้น
การเก็บรักษาเชือ้ จุลนิ ทรียอ์ า้ งอิงให้เป็นเชือ้ บริสทุ ธิ์ ไม่เกิดการกลายพันธุน์ นั้ มีความสำ�คัญอย่างยิง่ สามารถทำ�ได้หลาย
วิธี เช่น การเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว การทำ�ให้เซลล์อยู่ในสภาพแห้ง (Drying, Lyophilize) การเก็บแบบเคลือบบนเม็ดแก้ว
การเก็บรักษาเชือ้ ภายใต้น�้ำ มัน (พาราฟินเหลว หรือ Mineral Oil ซึง่ ปลอดเชือ้ ) และการเก็บแบบ Gelatin Disk เป็นต้น และต้องมี
กระบวนการตรวจสอบเพือ่ คงคุณภาพของเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ หล่านัน้ โดยการทดสอบความบริสทุ ธิแ์ ละสมบัตเิ ฉพาะของเชือ้ จุลนิ ทรีย์
อ้างอิงที่ต้องการเก็บ เช่น อาหารเลี้ยงเชื้อ อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการบ่ม และบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ รวมทั้งระบุ
ชื่อสายพันธุ์ วันที่จัดเก็บ จำ�นวนหลอดที่จัดเก็บ และรุ่นการจัดเก็บ เมื่อนำ�เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงจากหลอดที่จัดเก็บมาใช้งาน
ต้องตรวจสอบคุณภาพของเชือ้ อีกครัง้ โดยทดสอบการมีชวี ติ รอด สมบัตทิ างพันธุกรรมและสมบัตเิ ฉพาะทางชีวเคมีของเชือ้ นัน้
ซึ่งต้องถูกต้องตรงกันก่อนนำ�ไปใช้งานจริง
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทดสอบทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาในผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารประเภทต่ า งๆ
น้ำ � และเครื่ อ งดื่ ม รวมทั้ ง วั ส ดุ สั ม ผั ส อาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข และมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
โดยทดสอบตามวิธีมาตรฐาน มีการดำ�เนินการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 และมีการใช้จุลินทรีย์อ้างอิง
ในการประกันคุณภาพผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มีการให้บริการทดสอบจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
อาหาร อาทิ จุลินทรีย์ทั้งหมด แบคทีเรียโคลิฟอร์ม อี. โคไล ยีสต์และเชื้อรา และจุลินทรีย์ก่อโรคที่พบในอาหาร อาทิ
แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus) แบซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) คลอสทริเดียม
เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส (L. monocytogenes) ครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ
(Cronobacter sakazakii) เป็ น ต้ น ผู้ ส นใจสามารถขอรั บ บริ ก ารทดสอบ หรื อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ โครงการ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์: 0 2201 7193-4 โทรสาร: 0 2201 7181 อีเมล: bsp@dss.go.th
เอกสารอ้างอิง
AWEL LIBRE D’ INNOVER. ATCC Reference Strains [online]. awelinnovations.com, 2015. [viewed 23 November 2015]. Available
from: http://www.awelinnovations.com/fiche/souches-microbiennes-reference-atcc/
COPAN DIANOSTICS, INC. CRYOBANK™ Bacterial Cultures Freezing Systems [online]. copanusa.com, 2015. [viewed 23
November 2015]. Available from: http://www.copanusa.com/products/lab-supplies/cryobank/
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FOR STANDARDIZATION. ISO 7218 : 2007 (Amd 2 : 2013), Microbiology of food and animal
feeding stuffs-General requirements and guidance for microbiological examinations. Geneva : ISO, 2013.
______ . ISO 11133 : 2014, Microbiology of food, animal feed and water-Preparation, production, storage and performance
testing of culture media. Geneva : ISO, 2014.
______ . ISO/IEC 17025 : 2005, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Geneva : ISO,
2005.
NCIMB, LTD. NCIMB Culture Collection. QC Cultures [online]. NCIMB.com, 2015. [viewed 23 November 2015]. Available from:
http://www.ncimb.com/defaultinfo.aspx?Page=qc cultures.
WORLD DATA CENTER FOR MICROOGANISM. World Federation for Culture Collection. WDCM Reference Strain Catalouge
[online]. WDCM.org, 2010. [viewed 23 November 2015]. Available from: http://refs.wdcm.org/home.htm
กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ. การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง : เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม วันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : กรม, 2558.
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ณิชชาอร ภควัตชัย
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสำ�หรับทารกและเด็กเล็ก
ค

วามสำ�คัญของกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกนับวันจะมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ
นำ�บรรจุภัณฑ์ไปใช้สัมผัสอาหารหรือบรรจุอาหารสามารถทำ�ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสารเคมีจากบรรจุภัณฑ์ไปยัง
อาหารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้ ประเทศต่างๆ จึงมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
วัสดุสัมผัสอาหารเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกันไปโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าของไทย เช่น สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ให้ความสำ�คัญกับการออกมาตรการต่างๆ ที่เป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non Tariff
Trade Barrier) โดยการออกกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆ ต่อสินค้านำ�เข้า นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังความปลอดภัย
และสุม่ ตรวจสินค้าทีน่ �ำ เข้ามาตรวจสอบอยูเ่ ป็นระยะๆ เมือ่ พบสารตกค้างหรือสารปนเปือ้ นจากวัสดุสมั ผัสอาหารจะนำ�
มาประเมินความเป็นพิษและออกกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลงานวิจัยและการประเมินความปลอดภัยสารบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A; BPA) ของ EFSA (European Food
Safety Authority) พบว่า สารบิสฟีนอล เอ ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตขวดนมชนิดพอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate; PC)
นั้น เป็นสารที่มีอันตราย และมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาของทารกและเด็กเล็ก หากได้รับสาร BPA ในปริมาณมาก เนื่องจาก
เมื่อทารกและเด็กเล็กได้รบั สารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะสามารถขับออกได้นอ้ ยและช้ากว่าผู้ใหญ่ จึงทำ�ให้ไปรบกวนการทำ�งาน
ของฮอร์โมน ประเทศต่างๆ จึงได้ก�ำ หนดมาตรการควบคุมสารบิสฟีนอล เอ ทีใ่ ช้ในการผลิตขวดนมและผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิด
พอลิคาร์บอเนต หรือห้ามใช้ขวดนมดังกล่าว ในปัจจุบันประเทศที่มีการห้ามผลิต การใช้หรือจำ�หน่ายขวดนมที่มีสารบิสฟีนอล
เอ แล้ว ได้แก่ ประเทศแคนาดา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย แอฟริกาใต้และบางมลรัฐของ
สหรัฐอเมริกา
กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนมของประเทศคู่ค้าของไทยที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ทำ�ให้ประเทศไทยต้องมาทบทวน
และปรับปรุงมาตรฐานขวดนมของประเทศให้ทันสมัย โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 369 พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสำ�หรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อกำ�หนดมาตรการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของขวดนม รวมทัง้ ทบทวนข้อกำ�หนดการใช้ชนิดวัสดุทใี่ ช้ผลิตขวดนม ตลอดจนคุณภาพมาตรฐาน
ของวัสดุทจี่ ะนำ�มาทำ�ขวดนม ภาชนะบรรจุนมสำ�หรับทารกและเด็กเล็ก ตามประกาศฉบับนี้ ขวดนม หมายความรวมถึงภาชนะ
สำ�หรับใช้บรรจุนมหรือของเหลวอืน่ ๆ เพือ่ การบริโภคของทารกและเด็กเล็ก ซึง่ ประกอบด้วย ขวด ฝาครอบ หัวนมยาง ฝายึดหัวนมยาง
และลิ้นปิดปากขวด (ภาพที่ 1) ส่วนภาชนะบรรจุนมสำ�หรับทารกและเด็กเล็ก หมายความรวมถึง ภาชนะที่ใช้สำ�หรับบรรจุนม
หรือของเหลวอื่นๆ สำ�หรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งมีทั้งแบบใช้ซ้ำ� เช่น ถ้วยหัดดื่ม และแบบใช้ครั้งเดียว เช่น ถุงพลาสติกที่ใช้เก็บ
น้ำ�นมมารดา ถุงพลาสติกบรรจุนมแบบใช้ครั้งเดียวที่ใช้ร่วมกับขวดนม แต่ไม่รวมถึงขวดนม โดยรายละเอียดของวัสดุที่อนุญาต
ให้ใช้ในการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 1
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างขวดนมที่ประกอบด้วย ขวด ฝาครอบ หัวนมยาง ฝายึดหัวนมยาง และลิ้นปิดปากขวด

ตารางที่ 1 ชนิดวัสดุรวมทั้งสารเคลือบที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต
ลำ�ดับที่

รายละเอียด

ชนิดวัสดุรวมทั้งสารเคลือบที่อนุญาตให้ใช้

1

ขวด

พอลิพรอพิลีน (Polypropylene)
พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulphone)
แก้วชนิดบอโรซิลิเคต (Borosilicate glass)
พอลิพรอพิลีน (Polypropylene)
พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulphone)

2

ฝาครอบ ฝายึดหัวนมยาง ลิ้นปิดปากขวด

3

ภาชนะบรรจุนมสำ�หรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้ำ�

4

ภาชนะบรรจุนมสำ�หรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว พอลิพรอพิลีน (Polypropylene)
พอลิเอทิลีน (Polyethylene)

พอลิพรอพิลีน (Polypropylene)
พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulphone)
แก้วชนิดบอโรซิลิเคต (Borosilicate glass)

นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารกำ�หนดเรือ่ งคุณภาพและมาตรฐานการแพร่กระจายของสารจากพลาสติก (ตารางที่ 2) ซึง่ สอดคล้องกับ
กฎระเบียบของสหภาพยุโรป Regulation Commission Implement Regulation (EU) No. 10/2011 และ Regulation Commission
Implement Regulation (EU) No. 321/2011
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ตารางที่ 2 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายของสารจากพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน พอลิอีเทอร์ซัลโฟน
และพอลิเอทิลีน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สำ�หรับทารกและเด็กเล็ก
รายการตรวจวิเคราะห์
1. โลหะหนัก
- ตะกั่ว (Lead; Pb)
- แบเรียม (Barium; Ba)
- โคบอลต์ (Cobalt; Co)
- ทองแดง (Copper; Cu)
- เหล็ก (Iron; Fe)
- ลิเทียม (Lithium; Li)
- แมงกานีส (Manganese; Mn)
- สังกะสี (Zinc; Zn)
2. สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทำ�ละลายที่เป็นเอทานอล 		
ความเข้มข้นร้อยละ 50 (ตัวแทน อาหารนม และน้ำ�)
3. สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทําละลายที่เป็นกรดอะซิตกิ 		
ความเข้มข้นร้อยละ 3 (ตัวแทน อาหาร น้�ำ ผลไม้)
4. 2,2 บิส(4-ไฮดรอกซิเฟนิล)โพรเพน หรือ บิสฟีนอล เอ (2,2-Bis(4Hydroxyphenyl) Propane; Bisphenol A)

ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
พอลิพรอพิลีน

พอลิอีเทอร์ซัลโฟน

พอลิเอทิลีน

1
1
0.05
5
48
0.6
0.6
25
60

1
1
0.05
5
48
0.6
0.6
25
60

1
1
0.05
5
48
0.6
0.6
25
60

60

60

60

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

0.05

ไม่ต้องวิเคราะห์

0.05

ไม่ต้องวิเคราะห์

5. 4,4’-ไดคลอโรไดเฟนิลซัลโฟน หรือ ดีซีพีเอส
ไม่ต้องวิเคราะห์
(4,4’-Dichlorodiphenyl Sulphone; DCPS)
6. 4,4’ ไดไฮดรอกซิไดเฟนิลซัลโฟน หรือดีเอชพีเอส หรือ บิสฟีนอล ไม่ต้องวิเคราะห์
เอส (4,4’-Dihydroxydiphenyl Sulphone; DHPS หรือ Bisphenol S)

ความปลอดภัยจากวัสดุสมั ผัสอาหารเป็นสิง่ สำ�คัญต่อความปลอดภัยของอาหาร ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้าก่อนดำ�เนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว เนื่องจากแต่ละประเทศอาจมี
กฎระเบียบและความเข้มงวดทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนีแ้ นวโน้มในอนาคต มาตรฐานทีถ่ กู สร้างขึน้ จากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วจะถูก
ผลักดันให้กลายเป็นมาตรฐานของโลกและมีการพัฒนาเงือ่ นไขของการกีดกันทางการค้าทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ ผูส้ นใจสามารถขอรับบริการ
ทดสอบขวดนมหรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 0 2201 7275
เอกสารอ้างอิง

EUROPEAN COMMISSION. Commission Regulation (EU) No. 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food. Official Journal of the European Union [online]. 15 Jan. 2011, L12/1 [viewed 3 November 2015]. Available from: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011R0010
_______ . Commission Implementing Regulation (EU) No 321/2011 of 1 April 2011 amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the restriction of
use of Bisphenol A in plastic infant feeding bottles. Official Journal of the European Union [online]. 2 Apr. 2011, L87/1 [viewed 3 November
2015]. Available from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R0321
EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY. Bisphenol A [online]. EFSA, 2014. [viewed 3 November 2015]. Available from: http://www.efsa.europa.eu/en/
topics/topic/bisphenol
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำ�หรับทารกและเด็กเล็ก.
ราชกิจจานุเบกษา. 3 ก.พ 2558, เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 28ง พ.ศ. 2558, หน้า 4-6, ภาคผนวก 1-3
_______ . ประกาศคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจวิเคราะห์ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำ�หรับทารกและเด็กเล็ก [ออนไลน์]. กฎหมายกระทรวง
สาธารณสุข, 16 มิ.ย.2558. [อ้างถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558]. เข้าถึงจาก: http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_
fda/580702_bottle%20of%20milk.pdf
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จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

การรับรองความสามารถบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน

ก

รมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้และทักษะในการทำ�งานห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง จึงได้ริเริ่ม
ภารกิจการรับรองความสามารถบุคลากรและมีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ กล่าวคือ สำ�นักฯ เป็นหน่วยรับรองความ
สามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับ
การรับรองจากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ในสาขา “นักควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบตั กิ าร”
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2558 และได้ให้การรับรองผูท้ ผี่ า่ นการประเมินความสามารถแล้ว 2 ราย ทัง้ นี้ สำ�นักฯ มีแผนการ
ดำ�เนินงานทีจ่ ะขยายสาขาการรับรองตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผูท้ สี่ นใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัคร
และสืบค้นข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://pc_st.dss.go.th

ภาพที่ 1 เว็บไซต์การรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://pc_st.dss.go.th
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การสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล เป็น
แนวทางสำ�คัญในการพัฒนากำ�ลังคนของประเทศและภูมิภาคให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รวมทัง้ มีคณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในและต่างประเทศ จึงได้รเิ ริม่ โครงการ “การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาเซียน” (ASEAN Certification for Science and Technology Personnel) เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 47 ในช่วงการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาเซียน ครัง้ ที่ 69 เมือ่ วันที่ 25-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยทีป่ ระชุมมีมติให้จดั ตัง้ คณะทำ�งาน
ประกอบด้วยผูแ้ ทนของประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ หมด เพือ่ การกำ�หนดสาขาการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาเซียนสำ�หรับการจัดทำ�ความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement-MRA) ต่อไป
โดยทีก่ ารรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อ าเซี ย นมี มิ ติ ข องการตกลงยอมรั บ ร่ ว ม
ของประเทศสมาชิก ดังนั้น ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนได้มอบหมายประเทศไทย
โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่ง ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก ฯ เป็ น ผู้ นำ � เสนอประเด็ น “ASEAN
Certification for Science and Technology Personnel”
ในการประชุม ACCSQ Strategy Session เพื่อบูรณาการ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งคณะกรรมการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอาเซียนกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
และคุณภาพของอาเซียน เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

ภาพที่ 2 ช่วงการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 69

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 16
และการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 70 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 48 ว่าได้มกี ารจัดตัง้ คณะทำ�งานการรับรองความสามารถบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้ดำ�เนินการร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
และคุณภาพของอาเซียนด้วย

ภาพที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือด้าน “ASEAN Certification for Persons on Science and Technology”
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ภาพที่ 4 การประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 70
และการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 48

กล่าวได้ว่า การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน จะเป็นกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ของภูมิภาค
หลังปี พ.ศ. 2559 อย่างเป็นรูปธรรม
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เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาหร่าย... คุณค่าที่มากกว่าความอร่อย
ปั

จจุบัน คนไทยนิยมบริโภคสาหร่ายในชีวิตประจำ�วันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารหรือ
เป็นส่วนผสมในอาหารต่างๆ ทั้งอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น หรือนำ�มาทำ�เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง มีปริมาณแคลอรีและไขมันต่ำ� ให้พลังงานน้อย อุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
สาหร่ายทีน่ ยิ มนำ�มาบริโภคมีทงั้ สาหร่ายทะเล (Seaweed) และสาหร่ายน้�ำ จืด (Freshwater Algae) ซึง่ มีหลากหลายชนิด
มาทำ�ความรู้จักกับคุณค่าของสาหร่ายที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สาหร่ายทะเล

1.1 สาหร่ายสายใบ (Porphyra spp.) หรือที่เรียก โนริ ในภาษาญี่ปุ่น หรือ จีฉ่าย ในภาษาจีน จัดอยู่ในกลุ่มสาหร่าย
สีแดง มีปริมาณโปรตีนสูง อุดมไปด้วยวิตามินบีและซี นำ�ไปใช้ในข้าวห่อสาหร่าย หรือนำ�มาทำ�เป็นสาหร่ายทะเลแผ่นปรุงรส
อบกรอบที่ใช้ทานเป็นขนมขบเคี้ยว นิยมบริโภคในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไทย นิวซีแลนด์ อังกฤษ
1.2 สาหร่ายเบคอน (Dulse; Palmaria sp.) อยูใ่ นกลุม่ สาหร่ายสีแดง เป็นสาหร่ายพันธุใ์ หม่ทไี่ ด้รบั การพัฒนาสายพันธุ์
และจดสิทธิบัตรโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกา (รายงานบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ. 2558) โดยได้พัฒนาให้มีรสชาติคล้ายเบคอน แต่ให้คุณค่าทางโภชนาการคล้ายกับผัก อุดมด้วยแร่ธาตุ วิตามิน
และสารต้านอนุมูลอิสระ บริโภคกันมากในแถบยุโรป แคนาดา ไอร์แลนด์ ฯลฯ
1.3 สาหร่ายวากาเมะ (Undaria Pinnatifida) อยูใ่ นกลุม่ สาหร่ายสีน�้ำ ตาล ได้รบั ความนิยมในการบริโภคมากทีป่ ระเทศ
ญี่ปุ่น นิยมใส่ในซุป หรือนำ�มาปรุงเป็นสลัดผัก มีสารอาหารต่างๆ มากมาย ทั้งโปรตีน พอลิแซคคาไรด์ เกลือแร่ วิตามิน อีกทั้ง
มีปริมาณไขมันน้อย ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาถึงผลของสารฟิวโคแซนทิน (Fucoxanthin) ในสาหร่ายวากาเมะต่อความอ้วนแต่ยังไม่
สามารถสรุปได้ว่า สาหร่ายวากาเมะช่วยลดความอ้วนในคนได้จริงหรือไม่ เนื่องจากเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้น
1.4 สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa Lentillifera J. Agardh) อยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียว สำ�หรับประเทศไทยจะเจริญตาม
แนวชายฝั่งอันดามัน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน มีวิตามินหลายชนิด อุดมด้วยแร่ธาตุและไอโอดีน ชาวบ้าน
นิยมนำ�มาทำ�เป็นอาหารจำ�พวกยำ� ผัด ต้มจิม้ น้�ำ พริก นอกจากนี้ ยังเป็นทีน่ ยิ มรับประทานในหมูช่ าวจีน ญีป่ นุ่ เกาหลี ฟิลปิ ปินส์
และได้กลายเป็นอาหารสุขภาพน้องใหม่ที่กำ�ลังได้รับความนิยม
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ภาพที่ 1 สาหร่ายเบคอน
ที่มา : http://oregonstate.edu/ua/
ncs/sites/default/files/imagecache/
scale-crop-300-450/dulse_
langdon_003sw.jpg

ภาพที่ 2 สาหร่ายพวงองุ่น
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/7b/Umibudou_at_Miyakojima01
s3s2850.jpg

ภาพที่ 3 สาหร่ายไก
ที่มา : http://rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/06technology/kunya/techno_00_clip_image002.jpg

2. สาหร่ายน้ำ�จืด

2.1 สาหร่ายไก (Cladophora spp.) หรือที่เรียกว่า มาริโมะ ในภาษาญี่ปุ่น จัดอยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียว มีโปรตีน
กากใย วิตามิน เกลือแร่หลายชนิด และมีปริมาณไขมันน้อย จะพบสาหร่ายชนิดนีไ้ ด้ทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัด
น่านและเชียงราย นำ�มาตากแห้งหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ของไทย
2.2 สาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina spp. หรือ Arthrospira spp.) อยูใ่ นกลุม่ สาหร่ายสีน�ำ้ เงินแกมเขียว มีสารอาหารทีส่ �ำ คัญ
ทัง้ กรดไขมันจำ�เป็น วิตามินและเกลือแร่หลายชนิด โดยมีกรดอะมิโนทีจ่ �ำ เป็นอยูอ่ ย่างครบถ้วน สาหร่ายสไปรูไลนาได้ถกู นำ�มา
ผลิตเชิงการค้าในหลายแห่งทัว่ โลก โดยนำ�มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบผง เม็ด แคปซูล หรือสารสกัด
จะเห็นได้วา่ สาหร่ายมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงและมีสารอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย สามารถนำ�มาประกอบอาหาร
ในรูปแบบต่างๆ ทีห่ ลากหลาย อย่างไรก็ตาม การบริโภคสาหร่ายในปริมาณทีพ่ อเหมาะควบคูก่ บั การรับประทานอาหารชนิดอืน่
จึงจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้ สำ�หรับประเทศไทยแล้วได้มีการนำ�สาหร่าย
มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบต่างๆ สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงพัฒนา
และจัดทำ�มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.) ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทสาหร่ายขึน้ เพือ่ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพ
เป็นทีย่ อมรับและสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริโภคในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มผช. 482/2547 น้�ำ สาหร่ายสไปรูไลนา มผช.
515/2547 สาหร่ายทะเลอบ มผช. 516/2547 สาหร่ายน้ำ�จืดอบ มผช. 540/2549 สาหร่ายสไปรูไลนาผงสำ�เร็จรูป และ มผช.
542/2549 สาหร่ายสไปรูไลนาแห้ง
ทั้งนี้ สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสาหร่ายไว้ในรูปแบบของแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรือ่ ง (CF 68 สาหร่าย : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
และประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ (IR 35 สาหร่าย) นอกจากนี้ ยังได้จัดหาหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
สาหร่ายมาให้บริการแก่ผู้สนใจอีกด้วย
เอกสารอ้างอิง

OREGON STATE UNIVERSITY. News and Research Communications. OSU researchers discover the unicorn - seaweed that tastes like bacon!. OSU News Releases
[online]. 14 Jul. 2015. [viewed 12 November 2015]. Available from: http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2015/jul/osu-researchers-discover-unicorn-–-seaweed-tastes-bacon
ธีรภัทร์ เสนะเปรม. เกร็ดความรู้สู่ประชาชน : สาหร่ายวากาเมะ ลดความอ้วนได้จริงหรือ? [ออนไลน์]. หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. [อ้างถึง
วันที่ 7 สิงหาคม 2558]. เข้าถึงจาก: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/knowledge_full.php?id=11
ปริญญ์ วิรณ
ุ ราช. องุน่ ..บำ�บัดน้�ำ [ออนไลน์]. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ, ส.ค. 2557. [อ้างถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558]. เข้าถึงจาก: http://
www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/kkb57_4.pdf
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. นักวิจัยสหรัฐฯ พัฒนาสาหร่ายทะเลพันธุ์ใหม่ รสเหมือน “เบคอน” คุณค่าเหมือน “ผัก”. Thai PBS NEWS [ออนไลน์]. 18 ก.ค. 2558. [อ้างถึงวันที่ 12
พฤศจิกายน 2558]. เข้าถึงจาก:http://news.thaipbs.or.th/content/นักวิจัยสหรัฐฯ-พัฒนาสาหร่ายทะเลพันธุ์ใหม่-รสเหมือน-เบคอน-คุณค่าเหมือน-ผัก
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558]. เข้าถึงจาก: http://app.tisi.go.th/otop/otop.html
อาภารัตน์ มหาขันธ์. สาหร่าย...มากคุณค่า...โอชารส. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2547.
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จีโอพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์
จีโอพอลิเมอร์ คืออะไร
จีโอพอลิเมอร์ (Geopolymer) ประกอบด้วยคำ�สองคำ�
คือ จีโอ (Geo) และพอลิเมอร์ (Polymer) คำ�ว่าจีโอ หมายถึง
ธรณีหรือพื้นพิภพ ส่วนพอลิเมอร์ หมายถึง สสารที่ประกอบ
ด้ ว ยหน่ ว ยโมเลกุ ล ขนาดเล็ ก เชื่ อ มต่ อ กั น เป็ น สายโซ่ ย าว
จนเป็ น สารประกอบที่ มี โ มเลกุ ล ขนาดใหญ่ มั ก เกิ ด จาก
กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์ หรือ
พีวีซี (Polyvinylchloride: PVC) พอลิเอทิลีน หรือ พีอี (Polyethylene: PE) ดังนั้น จีโอพอลิเมอร์หากแปลตามตัวหมายถึง
พอลิเมอร์ทมี่ าจากพืน้ พิภพ คือสสารทีป่ ระกอบกันด้วยหน่วย
โมเลกุลขนาดเล็กที่พบในธรรมชาติหรือที่มาจากพื้นแผ่นดิน
เชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่ยาว หน่วยโมเลกุลเหล่านี้ อาทิ ซิลิกา
อะลูมินา ออกซิเจน ฟอสฟอรัส

การใช้ประโยชน์จากจีโอพอลิเมอร์

ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุที่ใช้กันแพร่หลาย เนื่องจากปูนซีเมนต์เป็นสารเชื่อมประสาน
ที่ยึดวัสดุต่างๆ เช่น หิน กรวด ทราย เข้าด้วยกัน ทำ�ให้เกิดความแข็งแรง อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์เกิดจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ได้ผลผลิตคือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ที่อุณหภูมิประมาณ 1,400–1,600 องศาเซลเซียส แล้วนำ�มาบดให้ละเอียด ทุกการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต 1 ตัน
จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตัน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (N2O) ซึง่ ก๊าซทัง้ สองชนิดเป็นก๊าซเรือนกระจกก่อให้เกิดภาวะ
อุณหภูมิของโลกสูงขึน้ หรือภาวะโลกร้อน ดังนัน้ เพือ่ ลดการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จึงต้องมีการคิดค้นสารเชือ่ มประสานอืน่
มาทดแทน
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จีโอพอลิเมอร์เป็นสารเชื่อมประสานที่ประกอบด้วยซิลิกา อะลูมินา เป็นหลัก โดยใช้สารละลายด่างและความ
ร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อแข็งตัวแล้ว จีโอพอลิเมอร์มีความแข็งแรงมากเนื่องจากโครงสร้างยึดกันเป็นร่างแห จึงถูก
นำ�มาใช้ประโยชน์ด้านโครงสร้างและป้องกันการรั่วไหล เช่น จีโอพอลิเมอร์ซีเมนต์ จีโอพอลิเมอร์คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง
วัสดุทำ�ผิวทาง อิฐทนไฟ วัสดุป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี วัสดุตกแต่งเพื่อความสวยงาม การนำ�ไปใช้กับอุตสาหกรรม
การบิน และอุตสาหกรรมไฟฟ้า วัสดุจีโอพอลิเมอร์มีข้อดีมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นอกจากในเรื่องของการไม่มีมลภาวะ
ของก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นเรื่องของความแข็งแรงที่มากกว่าและการทนทานต่อการกัดกร่อนของคลอไรด์อีกด้วย ในต่าง
ประเทศ มีการทดลองผลิตและเริม่ ใช้จโี อพอลิเมอร์ในงานต่างๆ แล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม การผลิตวัสดุจโี อพอลิเมอร์ยงั มีตน้ ทุน
การผลิตสูงเมือ่ เทียบกับต้นทุนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนือ่ งจากต้องใช้สารละลายด่างซึง่ เป็นสารเคมีเป็นตัวทำ�ปฏิกริ ยิ า

ภาพที่ 1 ลักษณะพื้นผิวของวัสดุจีโอพอลิเมอร์
ผสมเซรามิกแตก

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการใช้วัสดุจีโอพอลิเมอร์สำ�หรับ ภาพที่ 3 การใช้วัสดุจีโอพอลิเมอร์เพื่อการกักเก็บ
วัสดุกรองและกักเก็บของเสียจากตะกั่ว
ของเสียที่เป็นถ่านไฟฉาย

การใช้ประโยชน์จากจีโอพอลิเมอร์ ในประเทศไทย

สำ�หรับประเทศไทย ยังไม่มรี ายงานของการผลิตหรือใช้วสั ดุจโี อพอลิเมอร์ในเชิงพาณิชย์ เนือ่ งจากยังเป็นเทคโนโลยีใหม่
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั หลากหลายในประเทศไทยทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการนำ�วัสดุเหลือทิง้ ประเภทต่างๆ มาทำ�จีโอพอลิเมอร์ เช่น
เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เถ้าแกลบ เถ้าปาล์มน้ำ�มัน ในอนาคตหากประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ควบคุม
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำ�ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัสดุจีโอพอลิเมอร์มากขึ้น
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิก สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำ�เนินงานวิจัยเกี่ยวกับ
เซรามิกและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยเฉพาะการนำ�วัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ ดังจะเห็นได้จากการทำ�งานวิจัย
เรื่องการผลิตวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยและวัสดุเหลือทิ้งซึ่งเป็นการนำ�วัสดุเหลือทิ้งประเภทเถ้าลอยและเศษเซรามิกแตก
จากอุตสาหกรรมเซรามิกมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตวัสดุจีโอพอลิเมอร์ซึ่งเป็นการนำ�วัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
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ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ สำ�นักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

การใช้ประโยชน์จากการสมัครอบรม/สัมมนาออนไลน์
ก
ารจัดอบรม/สัมมนาโดยทัว่ ไป มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ให้มคี วามรู้ และสามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน ขัน้ ตอนหลักในการจัดอบรม/สัมมนา ได้แก่ การรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา การอบรม/สัมมนา และการประเมินผลการอบรม/สัมมนา ซึ่งขั้นตอนที่สำ�คัญในการทำ�ให้
การจัดอบรม/สัมมนาได้ผเู้ ข้ารับการอบรม/สัมมนาตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด คือ การรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมอบรม/สัมมนา ปัจจุบนั
การสมัครเข้าร่วมอบรม/สัมมนามีหลายรูปแบบ เช่น ทางไปรษณีย์ อีเมล โทรสาร และระบบรับสมัครออนไลน์

สำ � นั ก บริ ห ารและรั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร มี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ห้องปฏิบัติการ มีการดำ�เนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา และถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน และเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ แต่ละปีสำ�นักฯ มีแผนการอบรม/สัมมนาหลายหลักสูตรซึ่งมีการรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา ทั้งทาง
ไปรษณีย์ อีเมล โทรสาร และระบบรับสมัครออนไลน์ โดยหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าร่วมค่อนข้างมากนั้นมักพบปัญหาเรื่อง
ระยะเวลาในการสมัคร ตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการสมัคร การตอบรับการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาอยู่เสมอ เนื่องจากการส่ง
ใบสมัครทางโทรสารหรือทางอีเมลนั้น การเก็บข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน มีการถ่ายโอนข้อมูลผิดพลาดได้ กลุ่มส่งเสริมพัฒนา
ห้ องปฏิ บั ติ ก าร จึ ง ได้นำ�ระบบรับสมัค รออนไลน์มาประยุก ต์ใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม ให้สามารถสมัครเข้า ร่ ว มอบรม
/สัมมนาออนไลน์ได้ โดยการสมัครเข้าร่วมอบรม/สัมมนาออนไลน์ดังกล่าวมีข้อดีอีกหลายประการ ได้แก่
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1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายและใช้งานง่าย สวยงาม โดยผู้ใช้ไม่จำ�เป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้างได้
และสามารถเพิ่มวิดีโอเมื่อต้องการอธิบายข้อมูลบางอย่างได้ โดยมีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ เช่น Google Drive (ชื่อเดิม
คือ Google Docs), SurveyCan, Toluna, Acare Survey, Examinare, SurveyMonkey, QuestionPro, Kwiksurveys และ
Questionform เป็นต้น
2. แจ้งข้อมูลการสมัครได้รวดเร็ว และหลายช่องทาง เมื่อสร้างแบบฟอร์มเสร็จ สามารถคลิกส่งฟอร์มผ่านอีเมลหรือ
แชร์ฟอร์มที่สร้างไปที่เฟซบุ๊กได้ และยังสามารถนำ�ลิงก์ไปใส่ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สมัครเข้าถึงได้ง่าย
3. ลดการใช้กระดาษในการพิมพ์ใบสมัคร และการส่งทางโทรสาร สามารถเก็บข้อมูล เรียกดูและประมวลผลได้ทันที
ในรูปของ Excel หรือ PDF โดยไม่ต้องมีการถ่ายโอนข้อมูล
4. สามารถสร้างข้อคำ�ถามเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเพือ่ ใช้ในการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมการอบรม/สัมมนาตรงตามความ
ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก เนื่องจากมีรูปแบบคำ�ถามหลายอย่าง เช่น คำ�ถามปลายเปิด คำ�ถามที่ให้เลือกคำ�ตอบ
เดียวหรือหลายคำ�ตอบ สามารถแก้ไขข้อความหรือเปลี่ยนลำ�ดับคำ�ถามในใบสมัครได้ตลอดเวลา โดยใช้ URL เดิม นอกจากนี้
ยังได้ขอ้ มูลครบถ้วนตามทีต่ อ้ งการเพราะสามารถสร้างคำ�ถามทีต่ อ้ งตอบ หากไม่ตอบก็ไม่สามารถสมัครได้ และสามารถควบคุม
จำ�นวนผู้สมัครได้โดยหากได้ผู้เข้าร่วมตามจำ�นวนที่ต้องการแล้วก็ปิดการตอบกลับใบสมัคร
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ตัวอย่างใบสมัครเข้าร่วมอบรม/สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรความสำ�คัญของการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
SMEs วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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จะเห็นว่าการสมัครเข้าร่วมอบรม/สัมมนาออนไลน์มปี ระโยชน์ตอ่ ผูจ้ ดั อบรม/สัมมนา และผูส้ มัครอบรม/สัมมนาหลายประการ
เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสือ่ สารและการบริหารจัดการข้อมูลการสมัคร ข้อมูลมีความถูกต้อง ทีส่ �ำ คัญประหยัดค่าใช้จา่ ย
และลดการใช้กระดาษ สำ�นักฯ จึงได้นำ�การสมัครเข้าร่วมอบรม/สัมมนาออนไลน์มาพัฒนากระบวนการทำ�งาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการในการจัดอบรม/สัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำ�นักฯ ต่อไป
เอกสารอ้างอิง

ชินพัฒน์ แก้วชินพร. สร้าง Form online ฟรี ด้วยบริการ Google Drive (ฉบับรายละเอียด) [ออนไลน]. ScriptsLines, 16 Oct. 2013
[อ้างถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558] เข้าถึงจาก: http://scriptslines.com/blog/form-online-on-google-drive/
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สายจิต ดาวสุโข
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

น้ำ�พุจากน้ำ�อัดลมและลูกกวาด
น้

องๆ เคยเห็นคลิปวิดโี อในสือ่ ออนไลน์เกีย่ วกับการทำ�น้�ำ พุงา่ ยๆ ด้วยการหย่อนลูกกวาดอย่างเมนทอส ลงในขวด
น้ำ�อัดลมบ้างไหม ในปี ค.ศ. 1999 ได้มีนักวิทยาศาสตร์ทดลองทำ�น้ำ�พุด้วย Diet Coke กับ Mentos ออกอากาศใน
รายการทีวชี อื่ ดังของสหรัฐอเมริกา และหลังจากนัน้ ก็มผี คู้ นมากมายทดลองการทำ�น้�ำ พุดว้ ยน้�ำ อัดลมกับลูกกวาดแบบต่างๆ
จนกลายเป็นกระแสยอดฮิตในเวลาไม่นาน จนกระทั่งอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ จาก Appalachian State University
ชือ่ Dr.Tonya Shea Coffey ได้วเิ คราะห์ปรากฏการณ์นโี้ ดยใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และตีพมิ พ์ผลการทดลองในวารสาร
American Journal of Physics ในปี ค.ศ. 2008

เกิดปฏิกิริยาอะไร ระหว่าง น้ำ�อัดลมกับลูกกวาด กันแน่?
Dr.Coffey และลูกศิษย์ ได้ท�ำการทดลองเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุของ
การเกิดฟองจากการผสมกันระหว่างน�้ำอัดลมชนิดต่างๆ และลูกกวาดชนิด
ต่างๆ และค้นพบว่า การเกิดฟองฟูของน�ำ้ อัดลมอย่างทันทีเมือ่ หย่อนลูกกวาด
หลังเปิดขวดนัน้ เกิดจากการเปลีย่ นสภาพของคาร์บอนไดออกไซด์ทลี่ ะลายอยู่
ในน�้ำอัดลม เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างฉับพลันและท�ำให้เกิดแรงดัน
ออกจากปากขวดน�้ำอัดลมจนเกิดเป็นน�้ำพุได้ โดยสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจาก
พื้นผิวความขรุขระของลูกกวาดเมื่อหย่อนลงไปในสารละลายที่เป็นของผสม
ระหว่างน�้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะลดแรงโพลาร์ของโมเลกุลน�้ำ
การทดลองกับน้ำ�อัดลมชนิดต่างๆ
และท�ำหน้าที่เป็นจุดก�ำเนิด (Nucleation Site) ของฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เครดิตภาพจาก Wikimedia Commons
ในสารละลาย ยิ่งลูกกวาดมีพื้นผิวขรุขระมากเท่าไหร่ การเกิดฟองก็จะเพิ่มขึ้น
ตามจำ�นวน Nucleation Site นั้นๆ นอกจากนั้นแล้วสารให้ความหวานแทน
น้�ำ ตาลในเครือ่ งดืม่ ประเภท Diet นัน้ จะช่วยลดแรงตึงผิวของสารละลายมากกว่าน้�ำ ตาลทำ�ให้เกิดฟองง่ายขึน้ ดังนัน้ เมือ่ ทดลอง
ใช้ลูกกวาดกับ Diet Coke จะได้น้ำ�พุสูงกว่าการใช้ลูกกวาดกับ Coke หรือน้ำ�โซดา อุณหภูมิก็มีผลต่อขนาดของน้ำ�พุเหมือนกัน
เนื่องจากก๊าซนั้นละลายได้ดีในของเหลวที่อุณหภูมิต่ำ� ดังนั้นน้ำ�พุจากฟองของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีขนาดใหญ่ขึ้น
เมือ่ ทดลองทีอ่ ากาศร้อน เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทลี่ ะลายอยูใ่ นของเหลวได้รบั พลังงานจากอุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ ทำ�ให้พร้อมที่
จะเปลี่ยนสภาพเป็นก๊าซได้มากขึ้น เหมือนที่เรารู้สึกถึงความซ่าของน้ำ�อัดลมแช่เย็นมากกว่าน้ำ�อัดลมที่ไม่แช่เย็นนั่นเอง
ปล. หากน้องๆ ต้องการทดลองทำ�น้�ำ พุจากน้�ำ อัดลม ผูเ้ ขียนแนะนำ�ให้ท�ำ การทดลองในสถานทีท่ โี่ ล่งกลางแจ้ง เนือ่ งจาก
หากทำ�ในห้องหรือที่แคบแล้วจะต้องทำ�ความสะอาดหลังจากทำ�การทดลองนี้ยกใหญ่แน่นอน
เอกสารอ้างอิง

COFFEY,Tonya Shea. Diet Coke and Mentos: What is really behind this physical reaction?. American Journal of Physics. 2008, 76 (6), 551-557.
Diet Coke and Mentos eruption. Wikipedia: The free Encyclopedia. Dec 4, 2015, 00:22 [viewed 3 December 2015, 11:30]. Available from: https://
en.wikipedia.org/wiki/Diet_Coke_and_Mentos_eruption
HISKEY, Daven. Why do Diet Coke and Mentos react? [online]. Mentalfloss.com, 6 Feb., 2013 [viewed 3 December 2015]. Available from: http://
mentalfloss.com/article/48759/why-do-diet-coke-and-mentos-react
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เฉลยเกม ฉบับที่ 199
ประจำ�เดือนกันยายน 2558

สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ คืนที่ 100 มังกรทั้งหมด 100 ตัวบนเกาะ จะแปลงร่างเป็นนกกระจอกพร้อมกันค่ะ
หลายคนอาจสงสัยว่า คิดได้อย่างไร นี่เป็นวิธีคิดแบบการใช้ "ตรรกะ" นะคะ
ลองสมมติวา่ ถ้าทัง้ เกาะมีมงั กรทีม่ ดี วงตาสีเขียวเพียง 1 ตัวเท่านัน้ เมือ่ น้องๆ บอกว่า บนเกาะนีม้ มี งั กรอย่างน้อย 1 ตัว
มีดวงตาสีเขียว มังกรตัวนี้จะรู้ได้ทันทีว่า มันมีดวงตาสีเขียว ดังนั้นคืนนั้นตอนเที่ยงคืน มันจะแปลงร่างเป็นนกกระจอก
แล้วสมมติวา่ ถ้าทัง้ เกาะมีมงั กร 2 ตัว มองตากันและกันหลังจากทีร่ วู้ า่ มังกรตัวหนึง่ มีดวงตาสีเขียว ทัง้ สองต่างมองเห็น
มังกรตรงหน้ามีดวงตาสีเขียวและต่างคิดว่า "ฉันไม่รหู้ รอกว่าตัวเองมีดวงตาสีเขียวหรือเปล่า แต่ถา้ ฉันไม่ได้มดี วงตาสีเขียว
มังกรอีกตัวจะต้องรูท้ นั ทีวา่ ตัวเองมีดวงตาสีเขียว และจะแปลงร่างเป็นนกกระจอกตอนเทีย่ งคืน มังกรแต่ละตัวต่างรอว่า
อีกตัวจะทำ�อย่างไร และเมื่อเวลาเที่ยงคืนมาถึง ไม่มีมังกรตัวไหนแปลงร่างเลย ทั้งสองตัวจึงรู้ได้ทันทีว่า ที่มังกรอีกตัว
ไม่ได้แปลงร่าง ก็เพราะมองเห็นว่าอีกฝ่ายมีดวงตาสีเขียว ดังนั้นในคืนที่สองเวลาเที่ยงคืน มังกรทั้งสองตัวจึงแปลงร่าง
เป็นนกกระจอก
ลองคิดต่อว่า ถ้าทัง้ เกาะมีมงั กร 3 ตัว หลังจากทีร่ วู้ า่ มีมงั กรอย่างน้อย 1 ตัวมีดวงตาสีเขียว มังกรแต่ละตัวจะคิดว่า
ถ้ามันไม่ได้มีดวงตาสีเขียว มังกรอีกสองตัวก็จะคิดเหมือนกัน เพื่อความง่ายในการอธิบาย ขอสมมติว่ามังกรชื่อ ก. ข.
และ ค. นะคะ แล้วคิดตามในมุมของมังกร ก.
มังกร ก. ไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีดวงตาสีเขียวหรือไม่ แต่มังกร ก. รู้ว่า มังกร ข. และ ค. มีดวงตาสีเขียว ดังนั้น
มังกร ก. จึงดู มังกร ข. และ ค. สังเกตกันและกัน เหมือนกับทั้งเกาะมีมังกรแค่ 2 ตัว โดยใช้ตรรกะเดียวกับด้านบน
เมื่อผ่านไป 2 คืน มังกร ก. เห็นว่า มังกร ข. และ ค. ยังไม่แปลงร่าง ทำ�ให้มังกร ก. รู้ได้ทันทีว่า ตัวเองก็มีดวงตาสีเขียว
เช่นกัน มังกร ข. และ ค. ก็รู้พร้อมกับมังกร ก. ดังนั้นในคืนที่ 3 มังกรทั้ง 3 จึงแปลงร่างเป็นนกกระจอกพร้อมกัน
จากกระบวนการคิดแบบตรรกะทำ�ให้สรุปได้ว่า ถ้าบนเกาะมีจำ�นวนมังกรที่มีดวงตาสีเขียว N ตัว มังกรทุกตัวจะ
แปลงร่างเป็นนกกระจอกเวลาเที่ยงคืนของคืนที่ N
อ่านแล้วงงมัย้ คะ ลองคิดตามช้าๆ ดูคะ่ "ปริศนาตรรกะสีเขียว" หรือ "The famously difficult green-eyed logic puzzle"
มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยค่ะ บางเวอร์ชั่นก็เป็นดวงตาสีฟ้า หรือบางเวอร์ชั่นก็เป็นนักโทษ 100 คนที่ถูกขังบนเกาะ แต่วิธี
คิดด้วยการใช้ตรรกะจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันนี้
เพื่อความกระจ่าง ลองดูคลิปในอีกมุมมองที่เป็นการ์ตูนในเวอร์ชั่นนักโทษดูได้ค่ะ
https://www.youtube.com/watch?v=98TQv5IAtY8
ขอบคุณคำ�ถามจาก
http://io9.com/can-you-solve-the-hardest-logic-puzzle-in-the-world-1642492269

36

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

รอบรู้ รอบโลก
ภูวดี ตู้จินดา
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ร อ บ รู้ - ร อ บ โ ล ก
ปี พ.ศ. 2557-2558 นับเป็นปีทมี่ ขี า่ วตืน่ เต้นเกีย่ วกับ “อวกาศ” มากมายหลายข่าว วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ฉบับนี้จึงขอนำ�สรุปข่าวมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

ยานอวกาศโรเซตตา (Rosetta Spacecraft) ส่งยานลูก “ฟีเล (Philae)” ลงจอดบนดาวหางสำ�เร็จเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
น้องๆ อาจจะเคยได้ยนิ ความเชือ่ โบราณทีว่ า่ เมือ่ ดาวหางโคจรมาใกล้โลกจะเกิดเหตุการณ์อปั มงคล เพราะดาวหางนำ�พา
โชคร้ายและภัยพิบัติต่างๆ มาด้วย นักวิทยาศาสตร์ทำ�การศึกษาและพบว่า ดาวหางก็เป็นดาวบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์
เช่นเดียวกับโลก แต่อยู่ห่างไกลออกไป กระจายอยู่ขอบของระบบสุริยะ น่าจะมีลักษณะเป็นน้ำ�แข็งผสมกับสารประกอบ ฝุ่นผง
ต่างๆ และแก๊ส เรียกว่าเป็นก้อนน้ำ�แข็งสกปรกนั่นแหละ แต่...มันจริงหรือไม่?
นั่นคือเหตุผลที่ “องค์การอวกาศยุโรป” หรือ “อีเอสเอ” (European Space Agency; ESA) จัดทำ�โครงการโรเซตตา
เพือ่ สำ�รวจดาวหางชือ่ 67พี/เชอร์ยมู อฟ เจราซีเมนโก (67P/Churyumov-Gerasimenko) หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่า ดาวหางซีจี (Comet
C-G) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดาวหางให้มากขึ้น
หลายคนคงคุ้นเคยกับ “องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ” หรือ “นาซ่า” (National Aeronautics and
Space Administration - NASA) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนราชการ รับผิดชอบในโครงการอวกาศและงานวิจัยห้วงอากาศอวกาศ
(Aerospace) ระยะยาวของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี แต่อาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ อีเอสเอ มาก่อน อีเอสเอเป็นองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรป มีเป้าหมายเพื่อสำ�รวจอวกาศ ปัจจุบันมีสมาชิก 17 ประเทศ และมีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีศูนย์อวกาศไกยานา (Guiana Space Centre) ในเมืองคูรู ซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส
และมีศูนย์ปฏิบัติภารกิจต่างๆ กระจายอยู่ในยุโรปหลายประเทศ
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อีเอสเอ ส่งยานอวกาศโรเซตตาออกไปปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ยานอวกาศโรเซตตา “หลับไหล” นานถึง
31 เดือน เพื่อประหยัดพลังงาน จนถูกปลุก “ตื่น” ขึ้นและส่งสัญญาณจากระยะห่าง 800 ล้านกิโลเมตรกลับมาถึงศูนย์ควบคุม
ในประเทศเยอรมนีในวันที่ 20 มกราคม 2557 เพื่อเตรียมตัวเข้าใกล้ดาวหางซีจี
ความยากของการสำ�รวจดาวหางที่ต่างจากการสำ�รวจดาวเคราะห์อื่นๆ นั้นอยู่ที่ นักวิทยาศาสตร์ไม่มีข้อมูล เช่น
มวลและสนามโน้มถ่วงของดาวหางที่ชัดเจนในการคำ�นวณวิธีลงจอด นอกจากนั้น ดาวหางซีจียังเคลื่อนที่เร็วกว่าลูกกระสุน
ถึง 40 เท่า พืน้ ทีผ่ วิ เต็มไปด้วยหิน รอยร้าว ผาชัน และฝุน่ ทีฟ่ งุ้ กระจาย จึงต้องมีการรับข้อมูลและปรับเปลีย่ นแผนการตลอดเวลา
ท่ามกลางความลุน้ ระทึกของผูเ้ กีย่ วข้องและผูท้ เี่ ฝ้าติดตามข่าวทุกคน ในทีส่ ดุ เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ยานอวกาศ
โรเซตตา (Rosetta Spacecraft) ส่งยานลูก “ฟีเล (Philae)” ลงจอดบนดาวหางสำ�เร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
เป้าหมายของโครงการฯ นี้ คือ เก็บข้อมูล คุณสมบัตทิ างกายภาพของดาวหาง คุณลักษณะโดยรวมของนิวเคลียส พืน้ ผิว
และองค์ประกอบ คุณสมบัตไิ ดนามิกส์ องค์ประกอบทางเคมี แร่ธาตุ ไอโซโทป ฯลฯ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารศึกษากำ�เนิดของดาวหาง ความ
สัมพันธ์ของสสารทีป่ ระกอบเป็นดาวหาง (Cometary Material) กับสสารทีอ่ ยูใ่ นอวกาศ (Interstellar Material) ต่อเนือ่ งไปจนถึงกำ�เนิด
ของระบบสุริยะ เนื่องจากดาวหางเปรียบได้กับซากฟอสซิลของระบบสุริยะ การศึกษาส่วนประกอบของดาวหางจึงสามารถ
บอกได้ว่า ในระบบสุริยะเมื่อหลายล้านปีที่แล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
จนถึงวันนี้โรเซตตายังคงปฏิบัติการส่งข้อมูลสำ�คัญมายังโลกอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งน้องๆ สามารถติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิดได้ที่ http://sci.esa.int/rosetta/ ค่ะ

ภาพแสดงแผนภารกิจของยานอวกาศโรเซตตาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดภารกิจ
รวมทั้งแสดงลักษณะเส้นทางการโคจรของยานโรเซตตาตั้งแต่ถูกส่งออกจาก
พื้นโลกจนถึงดาวหางซีจี จาก: http://www.esa.int/spaceinimages/
Images/2014/10/Rosetta_s_journey_and_timeline

ภาพดาวหางซีจี บันทึกเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557
จากกล้องบนยานอวกาศโรเซตตา

ปฏิบัติการ “บินผ่าน” ดาวพลูโตของยานอวกาศ “นิวฮอไรซันส์ (New Horizons)”

สถานภาพของดาวพลูโตทำ�ให้ใครต่อใครงงๆ มานานมากแล้ว ในปี พ.ศ. 2473 ดาวพลูโตอยูใ่ นสถานะดาวเคราะห์ทอี่ ยู่
ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดเป็นอันดับ 9 ในระบบสุริยะ เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก และวงโคจรก็ต่างไปจากดาวดวงอื่นๆ
ในปี พ.ศ. 2542 มีนกั วิทยาศาสตร์บางกลุม่ เสนอให้ดาวพลูโตเป็นเพียงดาวเคราะห์นอ้ ย ล่าสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ทีป่ ระชุม
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลทีก่ รุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ได้มมี ติก�ำ หนดนิยามใหม่ของดาวเคราะห์ ให้เป็น วัตถุทรงกลมที่
โคจรรอบดวงอาทิตย์ และอยู่ห่างจากดาวรอบข้างในวงโคจรของตัวเอง ส่งผลให้ดาวพลูโตซึ่งไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูดและ
วงโคจรของสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกระบบสุริยะ ถูกปลดออกจากการเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เป็นเพียง “ดาวเคราะห์แคระ”
แทน
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ในขณะนั้น นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลของดาวพลูโตไม่มากนักเพราะดาวพลูโตอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทางประมาณ
7,400,000,000 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาเดินทางหลายปี และองค์การนาซ่าเพิ่งปล่อยยานอวกาศนิวฮอไรซันส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการนิวฟรอนเทียร์ส (New Frontiers) เดินทางมุ่งหน้าสู่วงโคจรของดาวพลูโตเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2549 ก่อน
หน้าดาวพลูโตถูกเปลี่ยนสถานะไม่นาน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับดาวพลูโตให้ละเอียดมากขึ้น
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ยานอวกาศนิวฮอไรซันส์บินโฉบดาวพลูโตเป็นระยะทางใกล้ที่สุด ห่างจากดาวพลูโต
เพียง 12,500 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 14 กิโลเมตรต่อวินาที และส่งภาพดาวพลูโตชัดเจนอย่างทีไ่ ม่เคยมีใครเห็นและคาดการณ์
ได้มาก่อนมายังโลก ทุกคนล้วนตืน่ เต้นกับภาพดาวพลูโตทีม่ ลี กั ษณะคล้ายรูปหัวใจอยูบ่ นนัน้ และตอนนีย้ านอวกาศนิวฮอไรซันส์
ก็ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้องๆ สามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ที่ http://pluto.jhuapl.edu/ ค่ะ

ภาพแสดงเส้นทางการเดินทางของยานนิวฮอไรซันส์

ภาพดาวพลูโตซึ่งถูกถ่ายจากยานนิวฮอไรซันส์ระหว่างที่บินผ่าน

พบ “น้ำ�” บนดาวอังคาร

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 องค์การนาซ่าได้ประกาศข่าวใหญ่ที่ทำ�ให้เกิดความตื่นเต้นไปทั่วโลกนั่นก็คือ “มีการ
พบน้ำ�บนดาวอังคาร”
ความจริงการพบน้�ำ บนดาวอังคารไม่ใช่เรือ่ งใหม่ เพราะแม้วา่ พืน้ ผิวของดาวอังคารจะแห้งผาก แต่มขี อ้ มูลทีร่ กู้ นั อยูน่ านแล้วว่า
บนดาวอังคารมีน้ำ� เพราะมีการตรวจพบความชื้น และภาพถ่ายเหนือผิวดาวอังคารบ่งบอกว่ามี “น้ำ�แข็ง” ที่เกิดขึ้นและหายไป
ตามฤดูกาลของดาวอังคาร แต่ความน่าตื่นเต้นในครั้งนี้คือ น้ำ�ที่พบอยู่ในสภาพ “ของเหลว” ลักษณะเป็นน้ำ�เค็มที่ไหลซึมเป็น
ทางในผิวดิน (Perchlorate Brine) และสำ�หรับนักวิทยาศาสตร์แล้ว การที่มีน้ำ� ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งกำ�เนิดของ
สิ่งมีชีวิต ซึ่งก็จะต้องศึกษากันต่อไปค่ะ เพราะองค์การนาซ่าเองก็ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า จะส่งมนุษย์ไปเยือนดาวอังคารในปี
พ.ศ. 2573

ภาพถ่ายแสดงถึงธารน้ำ�บนดาวอังคาร ซึ่งมองเห็นเป็นเส้นทางเดินน้ำ�สีเข้ม

แผนการเดินทางสู่ดาวอังคารขององค์การนาซ่า
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รอบรู้ รอบโลก
มาเตรียมตัวมุ่งสู่อวกาศกันเถอะ!

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 นักบินอวกาศขององค์การนาซ่า คือ สก็อต เคลลีย์ (Scott Kelly) และนักบินอวกาศ
ชาวรัสเซีย มิคาอิล คอร์นิเอนโก้ (Mikhail Kornienko) เดินทางสู่สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station, ISS)
และเริ่มต้นภารกิจการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศนาน 1 ปีเต็ม ทำ�การวิจัยถึงข้อจำ�กัดของมนุษย์ในการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศเป็นระยะ
เวลานาน เพื่อเตรียมตัวสำ�หรับการส่งมนุษย์ไปยังดาวดวงอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลออกไป
เมือ่ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ปล่อยยานอวกาศไบคานูร์ (Baikonur Cosmodrome) ประเทศคาซักสถาน ซึง่ อยู่
ในการดูแลขององค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซีย (Roscosmos) มีการปล่อยยานอวกาศ “โซยุส (Soyuz)” ซึง่ พานักบินอวกาศ 3 คน
ขึน้ สูส่ ถานีอวกาศนานาชาติ ซึง่ นับเป็นการเดินทางของยานอวกาศจากโลกทีม่ มี นุษย์ควบคุมเทีย่ วที่ 500 และทำ�ให้สถานีอวกาศ
นานาชาติมผี อู้ ยูอ่ าศัยพร้อมกันถึง 9 คน ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสไปดูการปล่อยยานอวกาศครัง้ นีด้ ว้ ย เนือ่ งจากเป็นเพือ่ นกับหนึง่ ในนักบิน
อวกาศ คือ อันเดรส โมเกนเซน (Andreas Mogensen) นักบินอวกาศของอีเอสเอและนักบินอวกาศคนแรกของประเทศเดนมาร์ก
ซึ่งขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเป็นระยะเวลา 10 วัน ในโครงการของ IRISS เพื่อทำ�การทดลองซับซ้อนในสภาพไร้น้ำ�หนักถึง
15 การทดลองด้วยกัน เขาปฏิบัติภารกิจสำ�เร็จและเดินทางกลับสู่โลกในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
อ่านถึงตรงนี้แล้ว น้องๆ คิดเหมือนกันไหมคะว่า อวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย น้องๆ คนไหนมีความฝันอยากทำ�งาน
เกีย่ วกับอวกาศ หรืออยากเป็นนักบินอวกาศกันบ้างไหมคะ? ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่า ทุกความฝันเป็นไปได้ ขอเพียงตัง้ เป้าหมายและพยายาม
ไปให้ถึงจุดนั้น ขอเป็นกำ�ลังใจให้กับน้องๆ ทุกคนนะคะ อยากเห็นคนไทยไปอวกาศเร็วๆ จัง
หวังว่าน้องๆ คงจะสนุกกับเรื่องราวอัพเดตเกี่ยวกับอวกาศในวารสารฉบับนี้ และได้แรงบันดาลใจดีๆ แล้วพบกันอีก
ในฉบับหน้าค่ะ
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ศัพท์วิทย์น่ารู้
พรรษชล รัตนปาณี
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำ�นักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

MSTQ เป็นหลักการในโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure) ซึง่ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องนำ�มาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีสมบัติตรงตามที่กำ�หนดไว้
ไม่ว่าจะเป็นสมบัติซึ่งผู้มีอำ�นาจตามกฎหมายเป็นผู้กำ�หนด หรือจะเป็นความต้องการของตลาด ประกอบด้วย
Metrology (M) มาตรวิทยา หมายถึง (1) กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสอบเทียบปรับตั้งความถูกต้อง
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณหรือวิเคราะห์ทดสอบ (จาก พ.ร.บ. พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
พ.ศ. 2540) (2) วิทยาศาสตร์แห่งการวัดและการประยุกต์ใช้หมายเหตุ มาตรวิทยาครอบคลุมทุกมิติของการวัด ทั้งทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติ ไม่ว่าความไม่แน่นอนการวัดจะเป็นเท่าใด และไม่ว่าจะประยุกต์ใช้ในสาขาใดๆ (จาก ศัพท์บัญญัติ
มาตรวิทยาระหว่างประเทศ - แนวคิดพื้นฐาน และแนวคิดทั่วไปพร้อมนิยามที่เชื่อมสัมพันธ์ (VIM))
Standardization (S) การมาตรฐาน หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการดำ�เนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับการกำ�หนด
มาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และมาตรวิทยา
Testing (T) การทดสอบ หมายถึง กระบวนการทางเทคนิคที่ประกอบด้วย การตรวจหาลักษณะเฉพาะหรือ
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เครื่องมือ อินทรียสาร ปรากฏการณ์เชิงฟิสิกส์
Quality (Q) คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติและคุณลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณลักษณะและ
ประโยชนท สี่ ามารถตอบสนองและเหมาะสมสำ�หรับการใช้ง านได้ การบริหารคุณภาพ ครอบคลุมการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการและการรับรองระบบและผลิตภัณฑ์

ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
8/83/BrownManchesterMuralProclamation.jpg/330pxBrownManchesterMuralProclamation.jpg

ที่มา : http://onestop.most.go.th/mstq/static/graphics/slides/
lab-slider2.jpg
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DSS News

วศ. จัดสัมมนา “DSS kicks off ISO 9001 : 2015”
1 กันยายน 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนา เรื่อง “DSS kicks
off ISO 9001:2015” เพื่อเตรียมพร้อมรับมาตรฐานฉบับใหม่ ISO 9001:2015
ซึง่ จะประกาศใช้ในเดือนกันยายน 2558 นี้ โดยมีวา่ ทีร่ อ้ ยตรีสรรค์ จิตรใคร่ครวญ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ./กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้คำ�ปรึกษาด้านการทดสอบแก่ผู้ประกอบการ SMEs
3 กั น ยายน 2558 ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ส รรค์ จิ ต รใคร่ ค รวญ รองอธิ บ ดี ก รม
วิทยาศาสตร์บริการ นำ�คณะนักวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับและชี้แจงการดำ�เนิน
งานให้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเยีย่ ม
ชมบูธนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทดสอบ/สอบ
เทียบ และการให้บริการ MOST One Stop Service ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ในงานแถลงข่าวโครงการสุดยอด SMEs จังหวัด ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล

วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับ

7 กันยายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
ประธานในการมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ให้แก่ 4 ห้องปฏิบตั ิ
การ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัท เอ เอฟ อี จำ�กัด ห้องปฏิบัติการบริษัท
เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด ห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ศูนย์จัดการกาก
กัมมันตรังสี สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SCG CAMBODIA
LABORATORY รวม 4 ราย ซึง่ การรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารนัน้ ถือเป็นเครือ่ งชีว้ ดั
คุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารให้เป็นทีร่ จู้ กั และเป็นภาพลักษณ์ทดี่ ขี อง
ห้องปฏิบตั กิ าร ส่งผลให้เกิดความมัน่ ใจและผลการทดสอบเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในประเทศ
และสากล ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. เข้าร่วมการประชุมห้องปฏิบัติการเพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลการสอบเทียบ การทดสอบมาตรฐานและคุณภาพในเชิงบูรณาการ
8 กันยายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็น
ประธานเปิดงาน การประชุมห้องปฏิบัติการเพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลการสอบเทียบ การทดสอบ
มาตรฐานและคุณภาพในเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศและช่วยแก้ไขปัญหาความขาดแคลนห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจ
สอบมาตรฐานสินค้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตเพื่อ
ยกระดับสินค้าและบริการให้แข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศ ตลาดการค้าอาเซียนและตลาดโลก
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. ร่วมงาน THAILAND LAB 2015
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วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

9 กันยายน 2558 ว่าที่ร้อยตรีสรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน THAILAND LAB 2015 ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการประชุม
นานาชาติ ที่ให้องค์ความรู้มากมายอย่างครบวงจร โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

DSS News
วศ. ร่วมประชุมและนำ�เสนอผลงานวิจัยในงาน International Conference on Traditional
and Advanced Ceramics 2015 (ICTA2015)
9-11 กันยายน 2558 ดร.ลดา พันธ์สขุ มุ ธนา และดร.กนิษฐ์ ตะปะสา นักวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุม International Conference on Traditional
and Advanced Ceramics 2015 (ICTA2015) โดยสมาคมเซรามิกส์ไทย MTEC และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายการประชุม เพื่อรับมือกับความก้าวหน้าในการ
วิจัยและพัฒนา วัสดุเซรามิกทั้งแบบดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูง ประกอบด้วย เซรามิก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัตถุดิบ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การควบคุมคุณภาพ
นวัตกรรมสำ�หรับการผลิตที่ดีขึ้นและประหยัดพลังงานสำ�หรับอุตสาหกรรมเซรามิก
การดำ�เนินการทางอุตสาหกรรมเซรามิก ปูนซิเมนต์และยิปซั่ม Geopolymers ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

วศ. จัดสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้า” และ “ประเด็นสำ�คัญของระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่ห้องปฏิบัติการควรรู้”

10 กันยายน 2558 นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรบรรยาย
ในงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพ
สินค้า” และ “ประเด็นสำ�คัญของระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่ห้อง
ปฏิบัติการควรรู้” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ การควบคุมคุณภาพ
สินค้า และระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ณ ห้อง MR 218- MR 219
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

วศ. และ KICET ประชุมหารือเรื่องความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเซรามิก
11 กันยายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อม
คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr.Hyung Tae Kim ผู้อำ�นวยการ Korea Institute of
Ceramic Engineering and Technology (KICET) และ Dr.Jae-Hwan Pee นักวิจยั อาวุโส
KICET สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประชุมหารือเรื่องความร่วมมือ ติดตามความก้าวหน้า
ในการดำ�เนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมวิจยั ด้านเซรามิก ระหว่าง วศ.
และ KICET พร้อมหารือแนวทางในการขยายขอบข่ายความร่วมมือในการวิจยั ด้านแก้ว
และเซรามิกสมัยใหม่ในอนาคตทั้งสองประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วฯ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. จัดประชุมนานาชาติด้านแก้ว ICG Annual Meeting 2015

20-23 กันยายน 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม ICG Annual Meeting 2015 โดยได้รบั เกียรติจากรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ
ผู้อำ�นวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ร่วมกับ Prof.
Peng Shou ประธาน ICG เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมบางกอก
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
การประชุม ICG Annual Meeting 2015 เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติด้านแก้ว จัดโดย International Commission on Glass (ICG) มีประเทศสมาชิกทั่วโลก
กว่า 35 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ภายในงานมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านแก้ว การนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมคณะ
กรรมการ ICG Council รวมถึงการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานทางวิชาการของตัวแทนประเทศสมาชิกต่างๆ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน

วศ. - กฟผ. ลงนามความร่วมมือ การทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานอุปกรณ์ ไฟฟ้า เพื่อติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
16 กันยายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ
นายสุนชัย คำ�นูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วม
เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดฉลากพัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยได้
รับเกียรติจาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร กฟผ. และกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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DSS News
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเยี่ยมชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

29 กันยายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงค์เวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ดร.สมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในโอกาสที่มีการปรับการทำ�งานให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อยู่กลุ่มเศรษฐกิจ โดยการเข้าเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รับทราบผลการดำ�เนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนแผนดำ�เนินงานในอนาคต

วศ. ให้คำ�ปรึกษาด้านการทดสอบแก่ผู้ประกอบการ SMEs
3 กันยายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้เข้าร่วมให้ค�ำ ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกีย่ วกับการทดสอบและ
การให้บริการของ MOST One Stop Service แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใน
งานแถลงข่าวโครงการสุดยอด SMEs จังหวัด โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล

วศ. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต

1 ตุลาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมพิธถี วายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องใน “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันที่
1 ตุลาคม” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพฯ

วศ. นำ�ผลงานร่วมแสดงในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
5 ตุลาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ�ผลงาน การ
บริการทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จ MOST One Stop Service พื้นลู่-ลานกรีฑา
สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติไปจัดแสดง พร้อมทัง้ มีโปรโมชัน่
ลดค่าทดสอบ เพือ่ สนับสนุน SMEs ของไทย และนำ�ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจาก วศ. ไปจำ�หน่ายสินค้า ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำ�เนียบรัฐบาล

วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

6 ตุลาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานใน
การมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้แก่ ห้องปฏิบัติการ SGS CAMBODIA LABORATORY โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับการรับรองจากสำ�นักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการนั้นถือเป็น
เครื่องชี้วัดคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จักและเป็นภาพลักษณ์ที่
ดีของห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจและผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ณ Sofitel Phnom Penh Phokeethra, Grand Ballroom ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สำ�นักหอสมุดฯ จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)
ได้จัดอบรมแก่บุคลากร สท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด จำ�นวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง
“Training Virtua Highlight Version 2012.2.2” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคาร สท. และเรื่อง
“โปรแกรมระบบห้องสมุด e-book” เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ชัน้ 4 อาคาร สท. (ผูด้ แู ลระบบงาน) และ
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ (ผูใ้ ช้ระบบงาน) ทัง้ นี้
Virtua รุน่ 2012.2.2 เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ทีป่ รับปรุงทัง้ การจัดหาและจัดการเอกสาร
ให้ผู้ปฏิบัติงานทำ�งานได้สะดวกขึ้น ส่วนโปรแกรมระบบห้องสมุด e-book เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์ดิจิทัล
ที่ สท. จัดซือ้ มาเพือ่ ใช้จดั ทำ�หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสิง่ พิมพ์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ สท. ดำ�เนินการดิจิไทซ์ไว้ โดยสามารถให้บริการ e-book ผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายทั้งคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล (พีซ)ี โน้ตบุก๊ คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เคลือ่ นที่ (mobile devices) เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตพีซี

44

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

DSS News
วศ. วางพานพุ่มเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำ�ปี 2558

19 ตุลาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว “พระบิ ด าแห่ ง เทคโนโลยี ” เพื่ อ น้ อ มรำ � ลึ ก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท รงประดิ ษ ฐ์
คิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่
พสกนิกร และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

วศ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
10 พฤศจิกายน 2558 ดร.ณัชนพงษ์ วชิรวงศ์บรุ ี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2558 เพื่อ
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ณ สถานี
โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี กรุงเทพฯ

วศ. เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือ
10 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม ในภาคเหนื อ ” โดยมี ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อ
ผลักดันให้มีการนำ�องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำ�พูน และลำ�ปาง ให้มีศักยภาพในการ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

วศ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ใช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐานชุมชนในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และชัยภูมิ”
11 พฤศจิกายน 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพืน้ ทีจ่ ดั ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ใช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐานชุมชน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และชัยภูม”ิ ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน
2558 วัตถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงานในการพัฒนาและยกระดับสินค้า
OTOP ประเภทผ้าทอตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้ได้คุณภาพ สามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเป็นจำ�นวนมาก ณ บ้านกุดรัง
อำ�เภอกุดรัง จ.มหาสารคาม

รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำ�ปี 2558
17 พฤศจิกายน 2558 สำ�นักงาน ป.ป.ช. โดยสำ�นักป้องกันการทุจริตภาครัฐ
จั ด พิ ธี ม อบโล่ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ย กย่ อ งผู้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นชอบด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
สุจริต ประจำ�ปี 2558 โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ
ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์
ชำ�นาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติฯ ด้วย ณ สำ�นักงาน
ป.ป.ช. จ.นนทบุรี
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วศ. ร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี 2558

22 พฤศจิกายน 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำ�ปี 2558 โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีอย่าง
พร้อมเพรียง ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำ�บลเขาแร้ง อำ�เภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี

วศ. หนุนผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้ สู่ความสำ�เร็จด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กา้ วไกลสูร่ ะดับสากลด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ ยั่งยืน” ครั้งที่ 1
โดยมี นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร และข้าราชการ
ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งในการสัมมนามีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 350 คน ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการ
จังหวัด เกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วศ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความสำ�คัญของการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs
27 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความสำ�คัญของการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ในหัวข้อสถานการณ์ SMEs ในประเทศไทย กลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
SMEs และเสวนาเรื่องบทบาทของห้องปฏิบัติการกับการควบคุมคุณภาพสินค้า SMEs แก่ผู้ประกอบการ
SMEs และเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs ซึ่งในการสัมมนามีผู้เข้าร่วม
งานจำ�นวน 200 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ SMEs และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ SMEs ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
4 ธันวาคม 2558 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ./ก.วิทย์ฯ พร้อมใจ Bike for Dad/Bike for Mom
ปลื้มปีติกันทั่วทั้งแผ่นดินกับบรรยากาศคนไทยร้อยดวงใจเป็นหนึ่ง
เดียว ในกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88
พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และกิจกรรม
Bike for Mom “ปัน่ เพือ่ แม่” ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ผูบ้ ริหารและ
บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
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125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อัญญาดา ตั้งดวงดี
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในบริบทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่ระดับสากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีพัฒนาการความก้าวหน้าทั้งในด้านวิชาการ
และด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
หน่วยงานภาคราชการและเอกชนยาวนานถึง 125 ปี นับ
จากจุดเริ่มต้น ในปี พ.ศ. 2434 จากการศึกษาประวัติความ
เป็นมาจะเห็นได้ว่าเป็นกรมที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาโดยตลอดตั้งแต่รัชสมัย
รัชกาลที่ 5 ที่มีการปฏิรูปการบริหารประเทศ พระองค์ท่าน
ทรงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลในการให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนา
งานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำ�ไปใช้ในกิจการของประเทศ เช่น
การไปรษณีย์ โทรเลข การรถไฟ การผลิตน้ำ�ประปา รวมถึง
กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา (Royal Department of Mines
and Geology) กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งมีหน่วยวิเคราะห์แร่
ที่ดำ�เนินงานในลักษณะสถานปฏิบัติการ (The Laboratory)
ต่อมาได้ขยายงานให้ครอบคลุมงานวิเคราะห์โลหะทีใ่ ช้ในการ
ทำ�เหรียญกระษาปณ์ ด้วยปริมาณงานมากขึ้นจึงได้ยกระดับ
เป็น “กองแยกธาตุ” สังกัดกรมกระษาปณ์สทิ ธิการ กระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2460 ถูกโอนย้ายมา
สังกัดกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ในขณะที่ทั่วโลกเข้าสู่
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริม
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศ จึงรวบรวมงาน
และกิจการทางวิทยาศาสตร์ (ส่วนมากทางเคมี) ทีก่ ระจายอยู่
ในหน่วยต่างๆ มารวมเป็นแห่งเดียวกันแล้วจัดตัง้ เป็น “ศาลา
แยกธาตุ” (Government Laboratory) มีฐานะเทียบเท่ากรม
ในปี พ.ศ. 2466 ได้สร้างตึก Technical Laboratory นอกเหนือ
จาก Analytical Laboratory ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เพือ่ ใช้ในการศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับการนำ�ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ทางการค้าและอุตสาหกรรม ผลิตเวชภัณฑ์ออก

ช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ เอทิลเอสเตอร์ของน้ำ�มันกระเบา
สำ�หรับรักษาโรคเรื้อน สกัดวิตามินบีจากรำ�ข้าวรักษาโรค
เหน็บชา เป็นต้น หวังว่าเมื่อดำ�เนินการได้ผลดีจะได้ขยาย
เป็น Pilot Plant ต่อไป
ในช่วงเวลาต่อเนือ่ งกับปี พ.ศ. 2485 ทีเ่ กิดวิกฤตการณ์
ระหว่างประเทศคือสงครามโลกและสงครามมหาเอเชียบูรพา
ซึง่ ประเทศไทยจำ�เป็นต้องเข้าร่วมสงครามด้วย นายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้นคือจอมพลแปลก พิบูลสงคราม จึงมีภาระหนักที่
จะต้องหาทางประคับประคองให้บรรดาโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีอยู่ได้ดำ�เนินงานไปอย่างปกติและส่งเสริมการประกอบ
อุตสาหกรรมในครอบครัวให้กระทำ�กันอย่างเป็นล่ำ�เป็นสัน
ซึ่งการบริหารประเทศในครั้งนั้นมุ่งเน้นไปที่การจัดให้มีการ
ผลิ ต สิ่ ง อุ ป โภคบริ โ ภคให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชนในสภาวการณ์คับขันและรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ให้เข้มแข็ง ดังนั้นในปี พ.ศ.
2485 รัฐบาลจึงยุบกระทรวงการเศรษฐกิจเดิม แทนด้วย 2
กระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุตสาหกรรม และกระทรวง
พาณิชย์ เพือ่ พัฒนางานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของประเทศ
วศ. สังกัดกระทรวงการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2485 ทำ�หน้าที่สถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศ ทำ � หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ วั ต ถุ สิ่ ง ของต่ า งๆ ให้ แ ก่

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

47
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ส่วนราชการและเอกชน ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
หาทางนำ�เอาทรัพยากรธรรมชาติและผลิตผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ร่วมมือ
กับส่วนราชการต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศและให้การศึกษา
อบรมบุคคลซึ่งสำ�เร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาให้มีความรู้ ความ
สามารถทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม เพือ่ เข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์ หรือส่วน
ราชการอืน่ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
วศ. ได้รเิ ริม่ งานหลายเรือ่ ง บางเรือ่ งได้ขยายออกไปจนต้องตัง้
หน่วยงานใหม่ เช่น องค์การเภสัชกรรม สภาวิจยั แห่งชาติหรือ
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปัจจุบัน สำ�นักงาน
ปรมาณูเพือ่ สันติ สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตามลำ�ดับ

วศ. จึงมีความสำ�คัญ และทำ�ประโยชน์ได้เป็นอย่าง
มาก เมื่อหน่วยงานอื่นมีปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ก็จะนึกถึง
วศ. และส่งงานมาให้ เพราะเป็นหน่วยงานที่มีเครื่องมือ
บุคลากรและแหล่งข้อมูลความรู้คือห้องสมุดวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่พร้อมกว่าหน่วยงานอื่น วศ. ได้ปรับปรุงงาน
และจัดทำ�โครงการต่างๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เช่น วิเคราะห์วิจัย
ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม
การให้บริการในด้านวิจัย วิเคราะห์ ค้นคว้าทดลองในด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ และวิ ศ วกรรมแก่ อุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป เพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ระดับสากล พอสรุปได้
โดยสังเขป ดังนี้
1) พัฒนาการทดสอบและสอบเทียบให้มีคุณภาพ
ในระดับห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญ (Expert Laboratory) และ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Laboratory ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ได้แก่
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• ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอ้ า งอิ ง ด้ า นอาหารของอาเซี ย น
สาขาวัสดุสมั ผัสอาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory
for Food Contact Material, AFRL for FCM) โดยมีขอบข่าย
การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 5
ประเภท ได้แก่ พลาสติก โลหะและโลหะผสม เซรามิก แก้ว
วาร์นิชและสารเคลือบ
• การทดสอบตัวอย่างประเภทต่างๆ ได้แก่ โลหะ
เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำ�ดื่ม น้ำ�ใช้ น้ำ�ธรรมชาติ
น้ำ�จากอุตสาหกรรม โพลิเมอร์ พลาสติก ยาง ผลิตภัณฑ์
ทำ�ความสะอาด สารเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเคมี วัสดุกอ่ สร้างและ
วัสดุโครงสร้าง เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เซรามิก แก้ว กระจก เยือ่ กระดาษ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ อาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร วัสดุสัมผัส
อาหาร สารมลพิษในสิง่ แวดล้อม กากอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมทัว่ ไป ผลิตภัณฑ์ของเล่น ด้านการทดสอบความ
ปลอดภัยทางเคมี กายภาพ เชิงกล และการติดไฟ และบริการ
ตรวจวิเคราะห์สารเคมีด้วยเครื่อง FT –IR และ FT-NMR

• การสอบเทียบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวัสดุอ้างอิง
ด้านอุณหภูมิ ด้านความดัน ด้านความยาว ด้านมวล ด้าน
ปริมาตร ด้านการสัน่ สะเทือน ด้านไฟฟ้าและความถี่ ด้านแรง
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการและ
เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทดสอบที่ได้มาตรฐาน
สากล พั ฒ นาการรั บ รองระบบงานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โดย
ขยายขอบข่ายและเพิ่มศักยภาพการรับรองห้องปฏิบัติการ
และพั ฒ นาระบบงานที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์หลัก คือ ภาคการผลิต การค้า และการบริการ
ได้รับบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพและ
ขยายขอบข่ายการให้บริการทดสอบ สอบเทียบทีม่ กี ารประกัน
คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ครอบคลุม
ด้ า นฟิ สิ ก ส์ เคมี และวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ การลงนาม
การยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA)
ต่อเนือ่ งด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบกับ

ปี ที่ 6 4 ฉ บั บ ที่ 2 0 0 ม ก ร า ค ม 2 5 5 9

บรรณาธิการทักทาย

วารสารกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารฉบั บ ต้ อ นรั บ การเข้ า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นี้ ได้รับเกียรติจาก
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้ สั ม ภาษณ์ พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ MOST One
Stop Service และ MSTQ เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยสามารถ
แข่งขันในเวทีการค้าสากลได้อย่างยั่งยืน และบทสัมภาษณ์
ดร.สุ ท ธิ เวช ต.แสงจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
นอกจากนี้ ยั ง มี ส รรสาระที่ ใ ห้ ค วามรู้ อี ก มากมาย อาทิ
การจำ � แนกประเภทพลาสติ ก พทาเลต-สารอั น ตรายใน
พลาสติ ก กฎระเบี ย บและมาตรฐานขวดนมและภาชนะ
บรรจุนมสำ�หรับทารกและเด็กเล็ก จีโอพอลิเมอร์และการ
ใช้ประโยชน์ รวมถึงคอลัมน์ รอบรู้-รอบโลก ที่รวบรวมข่าว
เด่นด้านอวกาศในรอบปีที่ผ่านมา สามารถติดตามเรื่องราว
ได้ภายในเล่มค่ะ
ศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา : ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
บรรณาธิการ : นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
กองบรรณาธิการ : ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา นางสุจินต์ พราวพันธุ์
ดร.เทพวิทูรย์ ทองศรี ดร.สุพรรณี เทพอรุณรัตน์
ดร.พจมาน ท่าจีน นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์
ดร.สายจิต ดาวสุโข นางอารีย์ คชฤทธิ์
นางจุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม
ดร.ภูวดี ตู้จินดา นางสาวสุวศรี เตชะภาส
นางธารทิพย์ เกิดในมงคล นางวลัยพร ร่มรื่น
พิสูจน์อักษร : นางสาวสุวศรี เตชะภาส นางสาวอัจฉรา ทั่งโม
ภาพ : นายคุณวุฒิ ลี่แตง นางสาวจิตลดา คณีกุล
ประสานงานสมาชิกวารสาร : นางสาวสรวงสุดา สังข์สุข
นางสาวมัณฑนา ฤทธิเรืองเดช
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
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• ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“MOST One Stop Service”
• สัมภาษณ์ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
“125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จากรากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

บทความพิเศษ :

• โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
พจมาน ท่าจีน

สรรสาระ :

• ระบบบริการ MOST One Stop Service
เดช บัวคลี่
• การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบของ วศ.
วันชัย ชินชูศักดิ์, จิตตกานต์ อินเที่ยง
• การจำ�แนกประเภทของพลาสติก
ธนิษฐา ภูลวรรณ
• พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก
วรประภา ศรีโยทัย
• การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาด้วยจุลินทรีย์อ้างอิง
สุลาวดี เขียวชม
• กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำ�หรับทารก
และเด็กเล็ก
ณิชชาอร ภควัตชัย
• การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน
จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
• สาหร่าย...คุณค่าที่มากกว่าความอร่อย
เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์
• จีโอพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์
ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ
• การใช้ประโยชน์จากการสมัครอบรม/สัมมนาออนไลน์
ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์

Science สไตล์สนุก

• น้ำ�พุจากน้ำ�อัดลมและลูกกวาด
สายจิต ดาวสุโข
• หาคำ�ศัพท์
• เฉลยเกม ฉบับที่ 199 ประจำ�เดือนกันยายน 2558

รอบรู้ รอบโลก
ภูวดี ตู้จินดา

ศัพท์วิทย์น่ารู้

พรรษชล รัตนปาณี

DSS News

• 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในบริบทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่ระดับสากล
อัญญาดา ตั้งดวงดี

วารสารราย 4 เดือน มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน
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125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) และขยายขอบข่ายการยอมรับร่วมด้านการรับรองผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความชำ�นาญห้องปฏิบัติการ (PT Provider) และการรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ วศ. ได้ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการหรือ
องค์กรทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก วศ. สามารถใช้เครือ่ งหมายของ
ILAC (International Laboratory Accreditation) ร่วมกับ
เครือ่ งหมายการรับรองของ วศ. ปัจจุบนั ได้มกี ารรับรองผูผ้ ลิต
วัสดุอ้างอิงตาม ISO Guide 34 และขยายงานให้การรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบตาม ISO/IEC 17025 กับ
ห้องปฏิบัติการของกลุ่มประเทศอาเซียน และให้การรับรอง
PT Provider ทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
นอกจากนี้ มี ห น่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารทดสอบความชำ � นาญ
ห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17043 ในสาขา เคมี อาหาร
สิ่งแวดล้อม และการสอบเทียบ

3) วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต การสร้างมูลค่า
เพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ พ ร้ อ มถ่ า ยทอดไปสู่ ภ าคการผลิ ต
และการพั ฒ นาเป็ น ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศ
• โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้าง
มูลค่าเพิม่ แก่สนิ ค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เป็นการ
ดำ�เนินการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีเซรามิก ด้านอาหาร
ด้านวัสดุ ด้านผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และวิจยั เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยี
ทางห้องปฏิบัติการ
• พัฒนาความร่วมมือ/ร่วมวิจัยแบบบูรณาการกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กำ�หนดประเด็นการวิจยั และการนำ�ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
เทคโนโลยีการผลิตด้านวัสดุศาสตร์ ด้านสมุนไพร ด้านอาหาร

ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ฮาลาล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน/กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึงด้านเซรามิกเพื่อสนอง
โครงการในพระราชดำ�ริภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
• พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเฉพาะทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำ�คัญต่อภารกิจหลัก/
ภารกิจที่เป็นยุทธศาสตร์ของ วศ.
4) การพัฒนากำ�ลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารงานรับรองบุคลากร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 และการรับรองหลักสูตร
ตามมาตรฐานสากล ISO 29990 นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility,
CSR) โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่
นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ
เข้าใช้ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรื อ AEC
จำ�เป็นต้องมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (Quality
Infrastructure) ประกอบด้วย มาตรวิทยา (Metrology, M)
การมาตรฐาน (Standardization, S) การทดสอบ (Testing, T)
และการรับรองคุณภาพ (Quality, Q) ซึ่งนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยให้ ค วามสำ � คั ญ และนำ � มาใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น
ด้านคุณภาพเชื่อมโยงไปถึงมาตรฐานสากล เพื่อลดอุปสรรค
ทางการค้าด้านเทคนิคอันเป็นมาตรการที่มิใช่ภาษี ส่งผลให้
สินค้าไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และต้องการของ
ประเทศคูค่ า้ และสามารถแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
ได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ วศ. ซึ่งมีบทบาทที่สำ�คัญในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพโดยเฉพาะการทดสอบ
จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง องค์ ก รให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว มากขึ้ น พั ฒ นา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
มีภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทมี่ กี ารพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและรับใช้ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
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Special Guest
สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
“MOST One Stop Service”

People in Focus
สัมภาษณ์ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

“125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จากรากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

บทความพิเศษ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคุณภาพ
เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน

สรรสาระ
ระบบบริการ MOST One Stop Service
การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
กับห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบของ วศ.
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก
การรับรองความสามารถบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน

Science สไตล์สนุก
น้�ำ พุจากน้�ำ อัดลมและลูกกวาด

รอบรู้ รอบโลก
ยานอวกาศโรเซตตา ส่งยานลูกลงจอดบน
ดาวหางสำ�เร็จเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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