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 ผู้ทำางานท่ีใช้สารเคมี
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v	รู้จักห้องปฏิบัติการทดสอบท่ียอมรับผลโดย
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              DSS
DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE 

MINISTRY OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY

              DSS
DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE 

MINISTRY OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์



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

ปีที่ 68  ฉบับที่ 209  มกราคม  2562

บรรณาธิการทักทาย

ที่ปรึกษา :   อุมาพร สุขม่วง
  อุราวรรณ อุ่นแก้ว
  จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
บรรณาธิการ :  ลดา พันธ์สุขุมธนา
กองบรรณาธิการ : สุบงกช ทรัพย์แตง
  พรพรรณ ปานทิพย์อำาพร
  กรธรรม สถิรกุล
  จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข
  ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
  ดลยา สุขปิติ
  สุวศรี เตชะภาส
  อุดมลักษณ์ เวียนงาม
  วัชรี คตินนท์กุล
  จอย ผิวสะอาด
  วลัยพร ร่มร่ืน
  โชติรส ชูจันทร์
  จิตลดา คณีกุล
พิสูจน์อักษร :  ณัฎฐพร ศรพรหม
  วันดี อ่อนสำาราญ    
ภาพ :   คุณวุฒิ ล่ีแตง, พิพัฒน์ ดียอดย่ิง
เผยแพร่ประสานงานสมาชิกวารสาร : ณัฎฐพร ศรพรหม   
    

ISSN 0857-7617

สารบัญ
People in focus :
• บทสมัภาษณ์ ดร. จนัทร์เพญ็ เมฆาอภิรักษ์   รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บริการ

 ร่วมสร้างสรรค์สงัคมเศรษฐกจิสเีขียวกบักรมวทิยาศาสตร์บริการ

 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

บทความพิเศษ :
•  กรมวทิยาศาสตร์บริการ มุ่งยกระดบัศกัยภาพผูป้ระกอบการ OTOP และSMEs 

 พืน้ทีภ่าคเหนือ ใต้ ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพือ่สร้างรายได้ท่ีย่ังยืน

 จิตลดา คณีกุล

วศ.วันนี้
•  วศ. Go Green รวมพลัง “ลดโลกร้อน” ใช้ถงุผ้า แทนถงุพลาสตกิ 

 จติลดา คณกีลุ

Special Guest :
• นางสาวอ�าไพ อาจเอีย่ม ผู้ประกอบการเสือ่กก 

 โชติรส ชูจนัทร์

สรรสาระ :
• เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้ท�างานที่ใช้สารเคมี

 เกรียงไกร นาคะเกศ, ปวีณา เครือนิล

• การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิว

 อรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์, ดารัตน์ พัฒนะกุลก�าจร

• รู้จักห้องปฏิบัติการทดสอบที่ยอมรับผลโดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025) หรือยัง?

 อมรรัตน์  นิลสุข 

• ห้องสมุดสีเขียว : ต้นแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

 ทวีศักดิ์ แก้วบุรี 

• การทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา

• การย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ

 สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล

• คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารของแต่ละประเทศ

 ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด, เจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ, วิชชภรณ์ แกระวงค์,  

 อนุชธิดา ปัดตังทานัง

• เฮกซะวาเลนท์โครเมียมในอาหาร

 อภิษฐา  ช่างสุพรรณ 

• สีเซรามิกที่มีสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟราเรดใกล้

 ลดา พันธ์สุขุมธนา,  กรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา 

• การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของอิฐก่อสร้างสามัญ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง 

 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ณัฐเขต หมูทอง 

• วิวัฒนาการสร้างสะพานโดยใช้เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง

 ณัฐเขต หมูทอง

• การผลิตน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามหลักเกณฑ์ GMP

 วิภัทรา วงศ์พยัคฆ์ 

รอบรู้ รอบโลก
• ไมโครพลาสติก ภัยเงียบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

 อุดมลักษณ์ เวียนงาม

ศัพท์วิทย์น่ารู้ 
•  Green

 กัญญากานต์ ต่วนชื่น  

Science สไตล์สนุก 
•  Fruit Cavier (ปั้นน�้าผลไม้เป็นไข่ปลา)

 สุพรรณี เทพอรุณรัตน์  

DSS NEWS

1

 

 
  วารสารฉบับ 209 น้ีมาพร้อมกับแนวคิด วศ. GO Green โดย 
People in Focus ได้รับเกียรติจาก ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เขียนถึงการร่วมสร้างสรรค์สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
กบักรมวทิยาศาสตร์บรกิาร และ Special guest  ได้สมัภาษณ์พิเศษผูป้ระกอบการ 
OTOP  ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบบำาบดันำา้เสยีจากกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร
และได้นำาไปใช้บำาบัดนำ้าเสียจากการผลิตสินค้า OTOP ได้อย่างเป็นรูปธรรม

        รวมทั้งยังมีเรื่องราวงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสร้างสังคม
เศรษฐกจิสเีขยีว ได้แก่เรือ่ง การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตงึผิว รู้จัก
ห้องปฏบิตักิารทดสอบท่ียอมรับผลโดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025)   ห้องสมุด
สเีขยีว : ต้นแบบการจัดการพลงังานอย่างยัง่ยนื การทดสอบผลติภัณฑ์พลาสตกิ
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การย้อมสเีส้นกกด้วยสธีรรมชาต ิและรอบรูร้อบโลก
เรือ่ง ไมโครพลาสตกิภยัเงยีบต่อสิง่แวดล้อมและมนุษย์ นอกจากน้ียังมสีรรสาระ
อื่นๆ ที่น่าสนใจ ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ

        สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านวารสารกรมวิทยาศาสตร์
บริการ และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวารสาร สามารถส่งมาได้ที่ 
อีเมล pr@dss.go.th โทรศัพท์ 0 2201 7097 โทรสาร 0 2201 7470 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ยกระดับ              ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ 
OTOP 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอ�านาจเจริญ 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส ในสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยการลงพื้นที่เพื่อ
ตดิตามการแก้ปัญหาและให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ ซึง่ได้ร่วมมอืกบั มหาวทิยาลยัเครอืข่ายในภมูภิาคจ�านวน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

การลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ OTOP ใน
พืน้ที ่เหน็ถงึความส�าคัญของวทิยาศาสาตร์และเทคโนโลย ีสร้างความรูค้วามเข้าใจ ก่อให้เกดิความพร้อมในการใช้ประโยชน์ของวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิต ผลักดันให้ผู้ประกอบการ OTOP เกิดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ต่อยอดพฒันาผูน้�ากลุม่ OTOP ให้เป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันา OTOP  อย่างต่อเนือ่งยัง่ยนื มุง่เน้นการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 
OTOP ให้ผลติสนิค้าทีม่คุีณภาพ เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ ส่งเสรมิการสร้างงานทีเ่น้นการประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ความสามารถ และยกระดับคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อ
มั่นให้แก่ลูกค้า ส่งเสริมรายได้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน พัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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PEOPLE IN FOCUS

ร่วมสร้างสรรค์สังคมเศรษฐกิจสีเขียว

กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 จากปรากฏการณ์ลมวน	(Polar	Vortex)	ข้ัวโลกเหนอื 

ช่วงต้นปีน้ีแสดงความรนุแรงของภาวะโลกร้อนอย่างชดัเจน1 

ซึง่ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศเป็นส่ิงที่มิอาจหลีกเล่ียงได้2	ทั้งการเปล่ียนแปลง

ฤดูกาล	การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ถี่ขึ้นหรือครอบคลุม

พื้นที่กว้างมากขึ้น	 ผลกระทบดังกล่าวจะมากข้ึนเพียงใด 

ขึ้นอยู่กับพื้นที่และความสามารถของแต่ละประเทศที่จะ

บรรเทาและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง3	ซึง่นกัวทิยาศาสตร์

ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามนุษย์ได้ขยายผลของก๊าซเรือนกระจก

ในชัน้บรรยากาศ	ท�าให้ดกัเกบ็ความร้อนไว้มากขึน้4		ใน	ค.ศ.	

2012	องค์การสหประชาชาตด้ิานสิง่แวดล้อมได้รเิริม่	“สังคม

เศรษฐกิจสีเขียว”	 เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันแก้ไขและ

ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศเพือ่การพฒันา

ที่ยั่งยืนและขจัดความยากจน	ซึ่งได้ขยายสู่สังคมเศรษฐกิจ 

สเีขยีวครบส่วน	(Inclusive	Green	Economy)	ซึง่เป็นสงัคม

เศรษฐกจิคาร์บอนต�า่	มกีารผลิตท่ีมปีระสทิธภิาพและสะอาด	

รวมถึงมีการบริโภคและผลลัพธ์	 ท่ีมีการแบ่งปัน	หมุนเวียน

ในท้องถิ่น	ที่มีความร่วมมือกัน	มีความเข้มแข็ง	ยืดหยุ่น	และ

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	จึงเป็นการสร้างความเจริญเติบโต

โดยปกป้องสิง่แวดล้อมและสขุภาพ5	กอรปกับประชากรโลก

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งถงึ	7,550.5	ล้านคน	ณ	วนัที	่3	กมุภาพนัธ์	

ค.ศ.	20196	คาดว่าจะสูงถึง	9,600	ล้านคนภายใน	ค.ศ.	 

20507	ประเทศต่างๆ	ทัว่โลกจงึต้องใช้ทรัพยากรทีมี่อยูอ่ย่าง

มีประสิทธิภาพ

	 แนวทางในการพฒันาสงัคมเศรษฐกจิสเีขยีวครบส่วน

ด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	มีดังนี้

	 1.	การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 เพ่ือใช้ท้ังสร้าง

พลงังานการผลติ	การเพาะปลกู	การใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม	

ซ่ึงจะต้องรักษาเส้นทางน�า้ท่ีสร้างความมัน่ใจว่าปลา	นกและสตัว์

มอีาหารและแหล่งทีอ่ยู	่รกัษาวงจรชวีติของน�า้ทีม่กีารหมุนเวยีน

อย่างต่อเนื่องท้ังจากทะเล	แม่น�้า	ทะเลสาบ	ล�าน�้าใต้ดิน	 

ที่จะต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจใน

คุณภาพน�้าทั้งอุปโภคและบริโภค	คุณภาพสิ่งแวดล้อมทาง 

ทะเล	และการปรับตัวโดยการบริหารจัดการน�้าเพื่อเผชิญ

อุทกภัยและภัยแล้ง	

	 2.	การสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้มากข้ึน	

ทัง้เทคโนโลย	ีกระบวนการ	และรปูแบบธรุกจิทีใ่ช้ทรพัยากร 

ธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้และมุง่สูส่งัคมคาร์บอนต�า่	

การสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมที่เป็นการ

ป้องกันรวมทั้งแก้ไข	การท�าลายสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง	การจัดการของเสีย	การจัดหาพลังงานทดแทน	

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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มลพษิทางอากาศและการก่อสร้างอย่างยัง่ยนื	รวมถึงเทคโนโลยี

ด้านสิ่งแวดล้อม

	 3.	การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพในอตุสาหกรรม

ทกุภาคส่วน	การผลติและบรโิภคอย่างยัง่ยนื	ท่ีจะต้องสร้าง

มูลค่าให้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรป้อนเข้าที่ลดลง	กระบวน 

การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและระบบการจัดการ 

สิง่แวดล้อมทีด่กีว่า	ในการลดมลพษิ	ของเสยี	หรอืประหยดัน�า้

และทรพัยากรอ่ืน	ซึง่เป็นสิง่ทีด่สี�าหรับธรุกจิด้วย	เนือ่งจาก

สามารถลดค่าใช้จ่ายด�าเนินการและลดการพึ่งพาวัตถุดิบ	

การออกแบบและนวัตกรรมท่ีหยดุผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	

ซ่ึงสามารถปรับปรุงการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของ

ผลิตภัณฑ์ทั้งวงจรชีวิตตั้งแต่ต้นทางที่น�าออกมาใช้จนถึง

การก�าจัดหรือท�าลาย	ซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีสีเขียวและ

พลังงานทดแทน	 รวมทั้งการน�าของเสียกลับมาใช้ใหม	่ 

เพิ่มอุปสงค์ส�าหรับเทคโนโลยีการผลิตที่ดีกว่า	

	 4.	การป้องกนัไม่ให้เกดิของเสยีและการจดัการของเสีย	 

โดยที่การจัดการขยะและของเสียด้วยวิธีฝังกลบ	ทีห่ลาย

ประเทศด�าเนินการนั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ทั้งสิ้น	แม้ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือหยุดสร้างขยะแต่ในทาง

ปฏบิตักิม็อิาจเป็นไปได้	ทางเลอืกอืน่จงึเป็นการใช้สิง่ของซ�า้	

การน�ากลบัมาใช้ใหม่	และการฟ้ืนฟเูพือ่น�ากลับมาใช้ประโยชน์

ซึง่น�าไปสูก่ารสร้างการเตบิโตทางเศรษฐกจิและสร้างงานด้วย

	 5.	การติดฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู ้บริโภคในการเลือกซ้ือ

สินค ้าสี เขียวหรือที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 

โดยเฉพาะอาหาร	อาคารและการขนส่ง	

	 6.	การใช้มาตรการแรงจูงใจทางการเงิน	และภาษี	

ในการสนบัสนนุการปกป้องธรรมชาต	ิหลกีเลีย่งมลพษิก�าจดั

ของเสียและการบริหารทรพัยากรธรรมชาต	ิการด�าเนนิธรุกจิ

โดยค�านึงถงึผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต	ิสขุภาพและ

สิ่งแวดล้อม8

	 	 ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	 (พ.ศ.	2561	-	2580)	ด้าน

การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม

ครอบคลมุการสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิ 

สีเขียว	มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและ 

มคีวามเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และคณุภาพสิง่แวดล้อมทีด่	ีสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืบน

สงัคมทีเ่ป็นมิตรต่อสภาพภูมอิากาศ	มุง่เน้นการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก	และสร้างสังคมคาร์บอนต�่า	พัฒนาพื้นที่

เมอืง	ชนบท	เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเชงินิเวศ	มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	พัฒนาเคร่ืองมือ 

และกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมทีม่ปีระสทิธภิาพ9	และแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	 เน้นการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

ให้ได้ร้อยละ	15	ของพ้ืนท่ีประเทศโดยมีพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์

ร้อยละ	25		เทคโนโลยด้ีานพลงังานสเีขยีว	การพฒันาเมือง

สีเขียวในมิติต่างๆ	ที่ด�าเนินการอยู่แล้วในลักษณะน�าร่อง	

อาทิ	 เมืองคาร์บอนต�่า	 เมืองอัจฉริยะ	 เมืองอุตสาหกรรม

นิเวศ	ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวตลอดห่วงโซ่

อปุทาน		การสร้างองค์ความรู	้การสนบัสนนุเงนิทนุในลกัษณะ

สินเช่ือสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด	 

รวมทัง้	สนบัสนนุให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินก�าหนดนโยบายการเตบิโต 

สีเขียวของเมืองไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน	และขับเคล่ือน 

การด�าเนินงาน	ทั้งด้านการจัดการของเสีย	การเพิ่มพื้นที่

สีเขียวของเมือง	การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ

เมืองทั้งในภาคการคมนาคมขนส่ง	อาคาร	และบ้านเรือน	

พัฒนาต่อยอดเมืองที่มีการด�าเนินงานที่ดีด้านการเติบโตสี

เขียวในบางมิติให้ครอบคลุมครบถ้วน	ส่งเสริมตลาดสีเขียว

ในชมุชนและท้องถิน่	ตลอดจน	ส่งเสรมิการพฒันามาตรฐาน

ฝีมือแรงงานสีเขียว10

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารตระหนกัถงึความส�าคัญของ

การพฒันาสงัคมเศรษฐกจิสีเขยีวของประเทศในบรบิทของ

สิ่งแวดล้อมโลก	โดยมีการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องดังนี้

 ♦	 การสร้างความตระหนกัในห้องปฏบิติัการสเีขยีว 

ทัว่ประเทศ	โดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ให้ความส�าคัญกับ

การพฒันาห้องปฏบิตักิารสเีขียว	(Green	laboratory)	ซึง่เป็น

แนวคดิระดับสากล	โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสรมิ

ห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย	มีการใช้สารเคมีและ 
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การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 ลดการใช้

พลังงานและน�้า	 รวมทั้งพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	

 ♦		การพัฒนาองค์ความรู ้และถ่ายทอดสู ่ชุมชน 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ใน

ท้องถ่ิน	 อาทิ	 การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ	 การพัฒนา

กระบวนการผลิตในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ที่เป็นการลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่ช่วย 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวระดับฐานรากอย่างยั่งยืน

 ♦		การพัฒนากระบวนการบ�าบัดน�้าเสียเพื่อแก้ไข

ปัญหามลพษิและวธิทีดสอบมาตรฐานด้านคณุภาพน�า้และ

สิ่งแวดล้อม	รวมท้ังรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการด้าน 

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

 ♦		การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับงานบริการ	

อาทิ	การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมออนไลน์	 การลงทะเบียน

ออนไลน์	และการส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียออนไลน์	ท�าให้ลดการใช้กระดาษและวัสดุท่ีเก่ียวข้อง 

รวมทั้งลดขั้นตอนการจัดท�าและส่งเอกสาร	ซึ่งจะขยายสู่

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการดิจิทัลด้วย

 ♦	การพฒันาระบบการเรยีนรู้ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็

ซึ่งสามารถฝึกอบรมโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบเคล่ือนที	่

(M-learning)	ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา	รวมทั้ง 

การยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (e-book)	 ซึ่งประชาชน

สามารถเข้าถึงและน�าหนังสือมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา

โดยไม่ต้องเดนิทางมาใช้บรกิารซึง่เป็นการลดการใช้พลงังาน

 ♦		การลดขยะด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสตกิและ

ใช้การคัดแยกขยะเพื่อการน�ากลับมาใช้ประโยชน์	และส่ง

ก�าจดัอย่างเหมาะสม	เน้นการบรหิารจดัการทีดี่ทัง้ยงัส่งเสรมิ

การลดของเสียเหลือศูนย์ด้วย	

		 ปัจจัยหลักแห่งความส�าเร็จของการพัฒนาสู่สังคม

เศรษฐกจิสีเขียว	คอืการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง	

ทัง้ภาครัฐต้ังแต่ระดับตัดสินใจจนถงึระดับปฏบิติั	ภาคเอกชน

ท่ีด�าเนนิธรุกจิ	และภาคประชาชนรวมท้ังชมุชน	ร่วมพฒันา

เศรษฐกิจทุกระดับอย่างสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งม่ัน

ที่จะพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการของประเทศที่สามารถ

ให้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่เสรมิสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียวอย่าง

มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

1  รู้จัก ปรากฏการณ์ ‘โพลาร์ วอร์เท็กซ์’ ท�าไมท�าสหรัฐฯ หนาวหนักขนาดนี้ [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562].  
 เข้าถึงได้จาก: https://www.thairath.co.th
2 Green economy is ‘the economy of the future,’ says UN chief, urging commitment to climate action [online]. 02 Jun 2017 Climate  
 change, News, [viewed 2 February 2019]. Available from: https://www.un.org
3 How climate is changing [online]. [viewed 2 February 2019]. Available from: https://climate.nasa.gov
4 A blanket around the Earth [online]. [viewed 2 February 2019]. Available from: https://climate.nasa.gov
5 What is an “Inclusive Green Economy”? [online]. [viewed 2 February 2019]. Available from: https://www.unenvironment.org
6 U.S. and World Population Clock [online]. [viewed 2 February 2019]. Available from: https://www.census.gov
7 UNITED NATIONS DEPARTMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC AFFAIRS. World population projected to reach 9.6 billion by 2050 [online].  
  13 June 2013. [viewed 2 February 2019]. Available from: http://www.un.org
8 EUROPEAN COMMISSION. The Green Economy [online]. [viewed 2 February 2019]. Available from: http://ec.europa.eu
9 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580). ราชกิจจานุเบกษา. 13 ตุลาคม 2561, เล่มที่ 135.  
 ตอนที่ 82 ก, พ.ศ. 2561, หน้า 1 (เอกสารแนบท้าย 73 หน้า). 
10 ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต.ิ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)”, ราชกจิจานเุบกษา.   
 เล่มที ่133. ตอนที่ 115 ก, พ.ศ. 2559, หน้า 13 - 14, 82, 163 - 169.
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กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร มุ่งยกระดับศักยภาพผูป้ระกอบการ  

พืน้ท่ีภาคเหนอื ใต้ ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

เพือ่สร้างรายได้ท่ีย่ังยืน

 และ SMEs
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	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ีจดัสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร	เรือ่ง	“การส่งเสรมิศักยภาพ

ผู้ประกอบการ	OTOP	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

วิสาหกิจชุมชน	 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ”	ในพืน้ทีภ่าคใต้	ภาคเหนอื	และภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ	โดยมีผู้ประกอบการ	OTOP	รวมท้ังผู้บริหาร	พนักงาน	

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	สาธารณสุขจังหวัด	

อตุสาหกรรมจงัหวดั	พฒันาชมุชนจังหวดั	จากจงัหวดัในพ้ืนท่ีเข้า

ร่วมงานกว่า	1,500	ราย	

	 นางอุมาพร	 สุขม่วง	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 

ได้เป็นประธานในพธิเีปิดงานพร้อมกล่าวว่า	การขบัเคลือ่นแผน

ยทุธศาสตร์ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีได้ก�าหนด

กรอบด�าเนินงานโครงการทีส่�าคญัหลายโครงการ	ซึง่การจดัท�า

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ	 OTOP	ด้วย

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม	(STI	for	OTOP	Upgrade)	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	เป็นโครงการหน่ึงภายใต้แผนงานบูรณาการ

พฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเข้มแขง็	โดยการบรูณาการ

ร่วมกบัจงัหวดั	หน่วยงานพนัธมติร	เพือ่น�าวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

และนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัย 

การผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ	น�าไปสู่การสร้างความ 

เข้มแขง็ในการพฒันากลุ่มและเครอืข่ายแบบครบวงจร	ซึง่การจดั

สมัมนาฯ	จะเป็นช่องทางหนึง่ทีท่�าให้ทราบถงึปัญหาและความ

ต้องการของผู้ประกอบการ	ทัง้ด้านกระบวนการผลิต	การควบคุม

คณุภาพ	และการพฒันาผลติภณัฑ์นวตักรรม	จากนัน้ก็จะน�าไป

สูก่ารถ่ายทอดองค์ความรู	้การให้ค�าปรกึษาเชงิลกึเพือ่แก้ปัญหา	

และพฒันาผลติภณัฑ์ให้มคุีณภาพได้มาตรฐาน	ซึง่ผลแห่งความ

ส�าเร็จน้ีจะท�าให้ผู้ประกอบ	OTOP	ของไทยก้าวสู่ความมั่นคง

อย่างยัง่ยนื	มรีายได้	เกดิการสร้างงาน	และเกิดนวตักรรมจนเป็น

ทีรู่จั้กในตลาดทกุระดบัได้	

		 ภายในงานสมัมนายงัมกีารจดันทิรรศการแสดงผลงานการ

น�าวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	 (วทน.)	ของกรม

วทิยาศาสตร์บรกิาร	ส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาต	ิโดยข้อมูลการจดันทิรรศการน�าเสนอการน�าเทคโนโลยี

ยกระดบัสนิค้า	OTOP	สอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์จังหวดั	

ดงันี้

 ♦		ภาคใต้	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เป็นเทคโนโลยีส่งเสริม

การพฒันาภาคการเกษตร	ปศสุตัว์	และอาหารทะเลให้มคีณุภาพ

ปลอดภยั	ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด

และการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	

 ♦	ภาคเหนือ	จังหวัดสุโขทัย	 เป็นเทคโนโลยีส่งเสริม 

การผลิตสินค้าอาหารใหม่ๆ	 ให้ได้คุณภาพมาตรฐานปลอดภัย 

ต่อผู้บริโภค	 เช่น	 เทคโนโลยีการผลิตสแนคธัญชาติผสมผลไม้	

เครือ่งดืม่น�า้ผลไม้และสมุนไพรกึง่ส�าเรจ็รปู	เป็นต้น

จิตลดา คณีกุล 
นักวิชาการเผยแพร่

สำานักงานเลขานุการกรม
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	 ♦		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดหนองคาย	 เป็น

เทคโนโลยกีารย้อมสผ้ีาทอช่วยให้สไีม่ตก	และมคีวามปลอดภยั	

	 สนิค้า	OTOP	ของไทยมคีวามหลากหลายมีเอกลกัษณ์ที่

แตกต่างกนัในแต่ละพืน้ท่ี	อย่างไรกต็ามปัญหาสนิค้า	OTOP	ส่วน

ใหญ่จะมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชน	

(มผช.)	มาตรฐานอาหารและยา	(อย.)	ปัญหาด้านการผลิต	ท�าให้

คุณภาพของสนิค้าในการผลติแต่ละครัง้ไม่คงท่ี	การจดัสัมมนา

การส่งเสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการ	OTOP	วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม	วสิาหกิจชุมชนฯ	จะช่วยให้ผูป้ระกอบการ	OTOP	

มคีวามรู	้ความเข้าใจ	และความตระหนกัถงึการน�าวทิยาศาสตร์	

เทคโนโลยแีละนวตักรรม	มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลติ

สนิค้าท่ีมคีณุภาพได้มาตรฐาน	มคีวามปลอดภยัต่อผู้อุปโภคและ

บริโภค	สนับสนุนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ	สามารถ

พัฒนาผู้ประกอบการ	OTOP	 ในการยกระดับคุณภาพและ 

ความปลอดภยัสนิค้าได้อย่างเป็นรปูธรรม	ตรงตามความต้องการ

ของชุมชนในแต่ละพื้นที่	และได้รับประโยชน์โดยตรงในการใช้

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในระยะยาวส่งผลต่อ 

การประกอบอาชพีอย่างยัง่ยนื	ตลอดจนสามารถขยายศกัยภาพ

ทางการค้าโดยรวมของประเทศได้

การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร“การส่งเสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการ OTOP วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม วสิาหกจิชมุชน 

เพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ” จงัหวดัหนองคาย จงัหวัดสโุขทยั และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี
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โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

ว.ศ. วันนี้

วศ. Go Green รวมพลัง “ลดโลกร้อน” 
 ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก

	 ภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)	หรอื	ภาวะภมูอิากาศ 

เปลี่ยนแปลง	 (Climate	Change)	 เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน	

ที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศน์โดยเปลี่ยนไปในด้านลบ	ผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจ	และผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของคน	

โดยสังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ	สาเหตุหลัก 

มาจาก	ก๊าซเรือนกระจก	(Greenhouse	gases)	ปรากฏการณ์

เรอืนกระจก	มคีวามส�าคญักบัโลก	เพราะก๊าซจ�าพวกคาร์บอนได 

ออกไซด์		หรอื	มเีทนจะกกัเกบ็ความร้อนบางส่วนไว้ในโลก	ไม่ให้

สะท้อนกลบัสูบ่รรยากาศทัง้หมด	เพือ่ไม่ให้โลกกลายเป็นเหมอืน

ดวงจันทร์	ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด	และตอนกลางวันร้อนจัด	

เพราะไม่มบีรรยากาศกรองพลงังานจากดวงอาทิตย์ซึง่การท�าให้

โลกอุ่นขึ้น	ซึ่งคล้ายกับหลักการของเรือนกระจก	จึงเรียกว่า	

ปรากฏการณ์เรือนกระจก	(Greenhouse	Effect)	

	 ถ้ากล่าวถงึความเกีย่วโยงระหว่างการใช้ถงุพลาสติกกบั

โลกร้อน	 คือ	ยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลก	จากการ 

เผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต	และเผาท�าลายถุงพลาสติกก็จะ 

ยิ่งสูงมากขึ้น	ตามมาด้วยปัญหามากมายจากมลพิษ	ที่แย่กว่า

นั้นถุงพลาสติก	ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง	450	ปี	หากน�าไปเผา

กจ็ะท�าให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน	ซึง่ท�าให้เกดิมลภาวะ	

ท�าให้โลกร้อน	และการใช้ถงุผ้าจะช่วยลดการปนเป้ือนของสาร

ก่อมะเร็ง	และหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ	1	วัน	

จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า	100	ล้านถุง/ปี

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ีได้รณรงค์และประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่งทุกช่องทาง

ถึงโครงการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน	โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่	1	ตุลาคม	

2561	เป็นต้นไป	เพือ่ให้บคุลากรของหน่วยงานรวมถึงหน่วยงาน

ใกล้เคียงและประชาชนท่ัวไปท่ีมาจับจ่ายใช้สอย	ใช้ถุงผ้าแทน

การใช้ถุงพลาสติก	ขอความร่วมมือร้านค้าทุกร้านภายใต้การ 

รับผิดชอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	งดใช้ถุงพลาสติกเป็น

ถุงหิ้วส�าหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้า	 ไม่แค่นั้นยังมีจุดบริการถุงผ้า

ให้ยืมส�าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีถุงผ้าอีกด้วย	

	 ส�าหรับข้อดีของการใช้ถุงผ้ามีหลายด้าน	อาทิ	ซักท�า 

ความสะอาดง่าย	นุม่สบายมอื	ย่อยสลายได้ไม่ตกค้างจนเป็น

ปัญหาส่ิงแวดล้อม	มีความทนทานและใช้ซ�้าได้มากครั้งกว่าถุง

พลาสติก	ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย	 ไม่ท�าให้เกิดก๊าซเรือน

กระจก	ช่วยลดปัญหาโลกร้อน	และบ่งบอกภาวะรับผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อมของผูใ้ช้	สามารถพกพาตดิตวั	ติดรถได้ง่าย	

พร้อมใช้งานในทุกโอกาส	และถงุผ้าดบิจะช่วยลดการเกดิและ 

การปนเป้ือนของสารประกอบไดออกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งที่มี

อันตรายต่อชีวิต

	 กรมวทิยาศาสตร์บริการ	จึงขอเชญิชวนประชาชนทัว่ไป

ร่วมใจกนัฟันฝ่าวกิฤตภิาวะโลกร้อนไปด้วยกนั	โดยการลดการใช้

ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าและภาชนะที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้	แบ่งปันความรู้	และถุงผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่น	

เพื่อขยายวงกว้างของความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

และเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

จิตลดา คณีกุล 
นักวิชาการเผยแพร่  

สำานักงานเลขานุการกรม
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การลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียอย่างง่ายให้แก่กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกุดกะเสียน	
กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้	กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่อ	จ.อุบลราชธานี

	 สนิค้า	OTOP	ของไทยมีความหลากหลายแสดงถงึเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของแต่ละท้องถิน่	ปัจจบุนัผูป้ระกอบการ	OTOP	

มคีวามตืน่ตวัในการพฒันาสนิค้าให้มคุีณภาพมากขึน้และทีส่�าคัญค�านงึถงึการดแูลรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม	ซึง่กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

เหน็ความส�าคัญได้ส่งเสรมิให้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่ผูป้ระกอบการในพ้ืนทีต่่าง	ๆ	ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการบ�าบดัน�า้เสยี

จากการย้อมผ้าของชุมชุน	และบ�าบัดน�้าเสียจากการย้อมสีกระจูดของกลุ่มทอเสื่อพื้นบ้าน	 โดยนักวิทยาศาสตร์	กลุ่มคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม	กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค	ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	เป็นระบบ

บ�าบัดน�้าเสียจากการย้อมสี	ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียอย่างง่ายสามารถท�าใช้เองได้	เหมาะส�าหรับสถานประกอบการ	

OTOP	ประเภทผ้าทอ	เสื่อกกและกระดาษ

	 วารสาร	วศ.	ฉบับน้ีได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ	OTOP	นางสาวอ�าไพ	อาจเอี่ยม	ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

แม่บ้านทอเส่ือและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกุดกะเสียน	อ.เขื่องใน	จ.อุบลราชธานี	ซึ่งได้เล่าถึงท่ีผ่านมามีปัญหาจากการ

ผลิตเสื่อกกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และ	การหาวิธีการที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น

 

	 “ทีผ่่านมาเรามปัีญหาในการทิง้น�า้เสยีทีเ่กดิจากการย้อมสเีส้นกก	ส่วนใหญ่เราจะปล่อยท้ิงลงสูส่ิง่แวดล้อมโดยตรง	

ไม่ได้มีการดูแลเท่าที่ควรซึ่งพบว่าสิ่งที่เราทิ้งมีผลท�าให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ต่อมาเราได้เห็นความส�าคัญที่จะต้อง

ดูแลน�้าเสียที่เกิดจากการย้อมสีเส้นกกนี้	ประกอบกับท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดให้มีนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่มา

ส�ารวจถงึปัญหาการผลติสนิค้า	OTOP	เพือ่เข้ามาช่วยพฒันาการผลติและได้มาเหน็ถงึปัญหาเกีย่วกบัการผลติสนิค้าและ

ปัญหาเรื่องของน�้าเสียจากการฟอกย้อมสีผ้าและการย้อมสีเส้นกก	ทีมนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ได้ลงมาช่วยพัฒนาการผลิตสินค้าของกลุ่มและนอกจากนี้ยังได้สอนวิธีการก�าจัดเศษกก	และการบ�าบัดน�้าเสีย	ช่วยให้ 

ได้รับความรู้ว่าการก�าจัดน�้าเสียที่เกิดจากการย้อมสีกกของกลุ่ม	 แทนท่ีเราจะเทท้ิงตามท่อระบายน�้า	หรือปล่อยลงสู่ 

สิ่งแวดล้อมโดยตรงเหมือนแต่ก่อน	ได้เปลี่ยนมาเป็นการบ�าบัดน�้าเสียให้ถูกวิธีก่อนจะทิ้ง	ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้สอนให้

กลุ่มเรียนรู้กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียอย่างง่าย	อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ยุ่งยาก	วัตถุดิบหาได้ง่ายในท้องถิ่น	ช่วยให้สามารถบ�าบัด

น�้าเสียอย่างถูกวิธี	

	 นอกจากน้ีนักวิทยาศาสตร์ยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการผลิตเตาชีวมวลให้เป็นเตาที่ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงน้อยลง

และมีการน�าเศษกกท่ีเหลือจากการผลิตกลับมาใช้เป็นเช้ือเพลิงท�าให้ลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับเตาที่ใช้ส�าหรับ

ต้มสีย้อมเสื่อกก	และเตายังให้ความร้อนสูงช่วยลดระยะเวลาในการต้มสีย้อมได้ด้วย	กลุ่มของเราได้พัฒนาการผลิตและ

มกีารดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมท�าให้เรามคีวามภมูใิจและทีส่�าคญัสนิค้าเสือ่กกของกลุม่เป็นสนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมด้วย”			
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เครื่องมือ

ในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ผู้ทำางานที่ใช้สารเคมี

เกรียงไกร นาคะเกศ  
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ

ปวีณา เครือนิล  
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ

สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

	 ในการท�างานกับสารเคมี	ผู้ปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องมี
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับความเป็นอันตรายและความเสีย่ง
ของสารเคมี	ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้งาน	
โดยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554	ก�าหนดให้นายจ้าง
ด�าเนนิการคือ	1)	ประเมนิอนัตราย	2)	ศกึษาผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมในการท�างานทีม่ผีลต่อลกูจ้าง	3)	จดัท�าแผน 
การด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน	และ	4)	แผนการควบคุมดแูลลกูจ้าง
และสถานประกอบกิจการ	
	 ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จดัการ	และด�าเนนิการด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	พ.ศ.	
2556	มมีาตรา	32	ระบใุห้นายจ้างต้องก�าหนดให้มกีารประเมิน
ความเส่ียงต่อสุขภาพของลกูจ้าง	ระบบการป้องกนัและควบคมุ
ปริมาณสารเคมีอันตราย	รวมทั้งการตรวจวัดหรือวิเคราะห์
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของ
สถานทีท่�างานและสถานทีเ่กบ็รกัษาสารเคมอีนัตราย	ซ่ึงหาก
ระดับความเข้มข้นของสารเคมอีนัตรายในบรรยากาศมรีะดบั
เกนิขีดจ�ากดัความเข้มข้นของสารเคมอีนัตรายตามทีก่�าหนดไว้	
จะต้องใช้มาตรการควบคุมสารเคมีอันตรายด้วยวิธีการที่
เหมาะสม	เพื่อลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย	
	 ดงันัน้	นายจ้างจะต้องมีเคร่ืองมอืส�าหรบัการประเมนิ
ความเสีย่งของสารเคมทีีใ่ช้ในสถานประกอบการ	ซึง่เครือ่งมอื
หรอืวธิกีารทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดับนานาชาติ	ได้แก่	แนวทาง
การประเมนิความเส่ียงของสารเคมีของ	International	Council	

of	Chemical	Associations	(ICCA)	หรอื	ICCA	Guidance	
on	Chemical	Risk	Assessment,	GPS:	Addendum	2	
Workplace	Risk	Assessment	ซึง่ต้องพจิารณาให้ครอบคลุม
ทกุองค์ประกอบ	และเกบ็ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องให้ครบถ้วนไปใช้
ประกอบในกระบวนการประเมนิ	เพือ่ทีจ่ะน�าไปใช้ในการก�าหนด
มาตรการควบคุมความเสีย่ง	

ICCA Guidance on Chemical Risk Assessment 
	 แนวทางของ	 ICCA	 ใช้กระบวนการการประเมิน 
ความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย	หรือ	Occupational	Health	
Risk	Assessment	 ในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน 
ความเสี่ยง	ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการท�างาน	สารเคมีที่ใช	้
การสมัภาษณ์ผูท้�างาน	งานและ/หรอืกิจกรรมของการปฏิบัตงิาน	
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ	ข้อมูลความเป็นอันตราย	
ผลการตรวจอากาศในสภาพแวดล้อมของการท�างาน	ตลอดจน
ข้อมูลการประเมินคร้ังล่าสุด	 โดยกระบวนการการประเมิน
ความเสี่ยงแบ่งเป็น	3	ขั้นตอน	ได้แก่
	 1.	การอธบิายลักษณะเบือ้งต้น	 (Basic	characteri-
zation)	ได้แก่	กลุม่ผู้ปฏบิตังิานทีท่�างานเหมอืนกนั	ลกัษณะงาน	
พืน้ทีท่�างาน	และสารทีใ่ช้
	 2.	การวิเคราะห์การสัมผัส	 (Exposure	analysis)	
ได้แก่	การประเมินเบื้องต้น	การจัดล�าดับการสัมผัสสารเคมี	
และข้อมูลการตรวจสารเคมีในบรรยากาศการท�างาน
	 3.	การประเมนิความเสีย่ง	(Risk	assessment)	ได้แก่	
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	 ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง	และการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง
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การจดัล�าดับการสัมผัส (Exposure rating) สารเคมอัีนตรายตามแนวทางของ ICCA 
	 การก�าหนดล�าดบัการสมัผสัสารเคมอีนัตรายจาก	ICCA	ค�านวณโดยใช้ค่าขีดจ�ากดัความเข้มข้นเฉลีย่ของสารเคมีในอากาศ
ตลอดเวลาการท�างาน	หรอื	Occupational	Exposure	Limit	-	Time	-	Weighted	Average	(OEL	-	TWA)	เปรียบเทยีบกบั
ปรมิาณความเข้มข้นของสารทีไ่ด้จากผลการตรวจอากาศในสภาพแวดล้อมของการท�างานของสารนัน้	และได้ค่าเป็นเปอร์เซน็ต์ 
ดงัสมการนี	้ 	

ปรมิาณความเข้มข้นของสารทีว่ดัได้	x	100%	=	ค่า	%		ของสารนัน้เมือ่เทยีบกบัค่า	OEL	-	TWA
ค่า	OEL	-	TWA	ของสาร

	 เมือ่ได้ค่าดงักล่าวจึงน�ามาใช้จัดล�าดับการสมัผสัของสารเคมีอนัตรายจากข้อมลูการเปรยีบเทยีบระดบัความเข้มข้นสารเคมี
เฉลีย่ตลอดเวลาท�างานกบัค่า	OEL	-	TWA	ตวัอย่างดงัตารางที	่1
ตารางท่ี 1 การจดัล�าดบัการสัมผัสสารเคมอีนัตราย

Exposure rating

A At	or	Above	OEL-TWA

B ≥ 50	-	<	100%	OEL-TWA

C ≥ 10	–	<	50%	OEL-TWA

D NIL	-	<	10%	OEL-TWA

วธิกีารจาก ICCA Guidance on Chemical Risk
Assessment ประกอบด้วยขัน้ตอนดงัน้ี
	 1.	การพัฒนากลยุทธ์ในการประเมินความเสี่ยง 
(Establishing	the	exposure	assessment	strategy)	เช่น	
	 	 -	 การระบผูุ้ประเมนิ
	 	 -	 การตัง้เป้าหมายการประเมิน	
	 	 -	 การจดัท�าแผนด�าเนินการ
	 2.	การรวบรวมข้อมลู	(Gather	information)	เช่น	
	 	 -	 ข้อมลูความเป็นอนัตรายของสารเคมี
	 	 -	 ค่า	Occupational	Exposure	Limit	 (OEL)	
หรือค่าขดีจ�ากัดสารเคมทีีส่มัผสัได้ในสถานท่ีท�างาน
	 	 -	 ข้อมลูการตรวจสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 3.	การประเมินเบื้องต้น	 (Conduct	 a	 basic	 
characterization)	เช่น	
	 	 -	 โครงสร้างองค์กร
	 	 -	 กลุม่บคุลากรทีอ่ยู่ในกลุม่เส่ียงเดยีวกัน	
	 	 -	พืน้ทีท่�างาน	กระบวนการและ/หรอืกิจกรรมและ
สารเคมทีีใ่ช้
	 4.	การวเิคราะห์การสมัผสั	(Exposure	analysis)	เช่น	

	 	 -	 สถานการณ์ทีอ่าจท�าให้ได้รับสมัผสัสารเคม	ี
	 	 -	 ระดบัการสมัผสั
	 5.	การจ�าแนกความเป็นอนัตราย	(Hazard	classifi-
cation)	เช่น
	 	 -	 การจ�าแนกความเป็นอนัตรายตามระบบ	United	
Nations	Globally	Harmonized	System	of	Classification	
and	Labelling	of	Chemicals	(UN	GHS)	
	 	 -	 การจดัล�าดบัความเป็นอนัตรายโดยการประเมิน
ความเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
	 6.	การประเมนิความเสีย่ง	(Risk	assessment)	เช่น	
การประเมนิความเสีย่งโดยการจัดท�าเมทรกิส์ความเสีย่ง	(Risk	
Matrix)	ของระดบัการสมัผสัและการจ�าแนกความเป็นอนัตราย
	 7.	การจัดการความเสีย่ง	(Risk	management)	เช่น	
การวางแผนงานในการลดความเสีย่ง
	 8.	การควบคุมความเสี่ยง	 (Risk	 control)	 เช่น	 
การควบคุมความเสี่ยงโดยวิธีการต่าง ๆ	ที่เหมาะสม	 เช่น	
มาตรการก�าจัดหรือควบคุมทางวิศวกรรม	มาตรการบริหาร
จดัการสภาพแวดล้อม	มาตรการป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล	
โดยใช้อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบคุคล	(PPE)
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ตารางท่ี 3 มาตรการควบคมุความเสีย่ง

	 ทัง้นี	้การจ�าแนกความเป็นอนัตราย	เพือ่ก�าหนดระดบัความรุนแรงของสารเคมอัีนตรายทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพระดับการ
สัมผัส	การจัดล�าดับความเสี่ยง	หรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงของสถานประกอบการข้ึนอยู่กับการพิจารณาร่วมกันภายใน 
หน่วยงานนัน้	ส�าหรบัประเทศไทยมกีารก�าหนดมาตรฐานการประเมนิความเสีย่งเป็นมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมของกระทรวง
อตุสาหกรรม	ได้แก่	มาตรฐานเลขที	่มอก.	2535	-	2555	การประเมนิความเสีย่งด้านสารเคมต่ีอสขุภาพผูป้ฏบิตังิานในโรงงาน
อุตสาหกรรม	ซ่ึงสามารถน�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืในสถานประกอบการ	หรอืห้องปฏบัิติการทีใ่ช้สารเคมีได้เช่นกัน

10 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 A	เป็นระดบัการได้รบัสมัผัสสารเคมสูีงสดุ	ลดหลัน่ลง
มาจนถึง	D	ซ่ึงเป็นระดบัการได้รบัสมัผสัสารเคมตี�า่สดุ	โดยค่า	
NIL	หรอื	Non	Identified	Level	เป็นปรมิาณความเข้มข้น
ของสารเคมทีีต่�า่มาก	จนไม่สามารถตรวจวดัด้วยเทคนคิท่ีใช้
วิเคราะห์	หรอืการวเิคราะห์ไม่สามารถให้ค่าได้	
	 เมื่อสามารถจ�าแนกความเป็นอันตรายของสารตาม
ระบบ	UN	GHS	และระดับการสัมผัส	A,	B,	C	หรือ	D	ได้
แล้วจงึจดัท�าเมทริกส์ความเสีย่งดงัภาพที	่1	โดยแกน	Y	เป็นการ
จ�าแนกความเป็นอนัตรายของสารเคม	ีหรอื	Hazard	classi-
fication	โดยตัวเลข	1	 เป็นระดับความรุนแรงของสารเคมี
อนัตรายทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพมาก	ลดหลัน่ลงมาจนถงึ	4	
ซึง่เป็นระดับความรุนแรงนอ้ยหรอืไม่มผีลกระทบต่อสขุภาพ	
ส่วนแกน	X	เป็นระดบัการสัมผสั	

จากภาพท่ี	1	ท�าให้ทราบการลดระดบัความเสีย่ง	หรอื	Risk	
Mitigation	โดย	X	เป็นระดบัความเสีย่งทีน้่อยไปจนถงึ	Y	เป็น
ระดบัความเสีย่งทีส่งู	การก�าหนดระดบัความเสีย่งเป็นคะแนน
ตาม	ICCA	ทีห่น่วยงานสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ดงัตารางที	่2

ตารางท่ี 2 คะแนนของระดบัความเสีย่ง

 

	 1	เป็นคะแนนของระดบัความเสีย่งสงู	ลดหลัน่ไปจนถึง	
3	ซึง่เป็นคะแนนของระดบัความเสีย่งต�า่	 เมือ่จดัระดบัความ
เสี่ยงเป็นคะแนน	1	 -	3	 ได้แล้ว	ผู้ประเมินสามารถก�าหนด
มาตรการควบคุมความเสีย่งดงัตวัอย่างในตารางที	่3

A B C D

1

2 X Y

3

4

Risk Mitigation
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Exposure rating

ภาพที่ 1	เมทริกส์ความเสี่ยงจากระดับการสัมผัสและระดับ
ความรุนแรงของสารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

คะแนน ระดับความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1 สูง ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงทันที

2 ปานกลาง จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงด้วยการเฝ้าระวัง	และมีการตรวจวัดปริมาณสารใน 
สภาพแวดล้อมการท�างาน	และพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

3 ต�่า จัดให้มีมาตรการควบคุมความเส่ียงของสารเคมี	โดยการประเมินความเส่ียงตามช่วงเวลาท่ีก�าหนด

A B C D

1 1 1 2 2

2 1 1 2 3

3 1 2 3 3

4 2 3 3 3
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เอกสารอ้างอิง
[1]		กระทรวงแรงงาน.		พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554.		ราชกจิจานุเบกษา.	17	มกราคม	2554,	เล่มที	่128		
	 ตอนท่ี	4	ก,	พ.ศ.	2554,	หน้า	5-25.
[2]		กระทรวงแรงงาน.		กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิาร	จดัการ	และด�าเนนิการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานเกีย่วกับ	
	 สารเคมอีนัตราย	พ.ศ.	2556.		ราชกิจจานเุบกษา.		29	พฤศจิกายน	2556,	เล่มท่ี	130	ตอนท่ี	113	ก,	พ.ศ.	2556,	หน้า	9-19.
[3]		INTERNATIONAL	COUNCIL	OF	CHEMICAL	ASSOCIATIONS.		ICCA	Guidance	on	Chemical	Risk	Assessment,	GPS:	Addendum	2	Workplace	Risk 
		 Assessment.		2nd	ed.,	 ICCA,	2011.
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การย่อยสลายทางชีวภาพ

ของสารลดแรงตึงผิว

อรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์  
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ         

ดารัตน์ พัฒนะกุลกำาจร 
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ 

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 

 

	 การย่อยสลายทางชวีภาพ	เป็นกระบวนการทีส่ารประกอบ

ทางเคมีถูกท�าให้เกิดการสลายตัวกลับไปเป็นธาตุอิสระตาม

ธรรมชาต	ิโดยทัว่ไปมกัเป็นสารอนิทรย์ีทีถ่กูปล่อยออกสู่แม่น�า้

ล�าคลองจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน	การย่อยสลายทาง

ชวีภาพโดยทัว่ไปม	ี 2	 วิธี	 คือ	 การย่อยสลายทางชวีภาพแบบ

ใช้อากาศ	สารอนิทรย์ีต่าง	ๆ	ทีถ่กูปล่อยออกมาจะถูกจุลินทรีย์

ในธรรมชาตเิข้าท�าปฏกิริยิาโดยมอีอกซเิจนเป็นตวัออกซไิดส์	

ท�าหน้าทีร่บัอเิลก็ตรอนแล้วเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	

และการย่อยสลายอีกแบบหนึ่งคือการย่อยสลายทางชีวภาพ

แบบไร้อากาศ	สารอนิทรย์ีต่าง	ๆ	 จะถกูย่อยสลายแล้วกลาย

เป็นแก๊สมเีทนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ธรรมชาติ	

	 ปัจจุบนันีจ้ะเหน็ได้ว่าสารลดแรงตงึผวิท่ีเป็นส่วนประกอบ

ในสนิค้าอปุโภคต่าง	ๆ 	ถกูน�ามาใช้ในชวิีตประจ�าวันและปล่อย

ออกสู่สิ่งแวดล้อมจ�านวนมาก	 สารลดแรงตึงผิวสามารถแบ่ง

ออกเป็น	4	ประเภท	คือ	1.	สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก	

เช่น	cetyltrimethyl	ammonium	bromide	(CTAB)	มกัใช้

ในผลิตภัณฑ์ครีมนวดผม	 น�้ายาปรับผ้านุ ่มและยาสีฟัน	 

2.	 สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ	 เช่น	 sodium	 dodecyl	

sulphate	 (SDS)	sodium	lauryl	ether	sulfate	 (SLES)	

นยิมใช้ในอตุสาหกรรมผงซกัฟอก	น�า้ยาล้างจาน	สบู	่3.	สารลด

แรงตึงผิวท่ีไม่มีประจุ	 เช่น	 polyoxyethylene	 alcohol	 

มักพบในผลิตภัณฑ์สบู่เหลว	 โฟมล้างหน้า	 และ	 4.	 สารลด

แรงตึงผิวที่มีทั้งประจุบวกและลบ	

	 ส่วนใหญ่แล้วสารลดแรงตึงผิวประเภทนี้นิยมใช้เป็น

ส่วนประกอบในเครือ่งส�าอาง	สารป้องกันการกดักร่อน	สารยบัยัง้

แบคทีเรีย	 และสารลดแรงตึงผิวบางชนิดย่อยสลายยากเมื่อ

ถูกปล่อยในธรรมชาติ	อาจส่งผลให้เกิดโรคต่อคนและสัตว์ได้	

ดงันัน้	หน่วยงานราชการทีม่หีน้าท่ีก�ากบัดแูลหรอืออกใบรบัรอง

คุณภาพของสินค้าอุปโภคเหล่าน้ันจึงได้ก�าหนดเกณฑ์ของ

การย่อยสลายทางชีวภาพไว้	และให้ผู้ผลิตต้องน�าผลทดสอบ

การย่อยสลายทางชีวภาพมาแสดงเพื่อออกเครื่องหมาย

รบัรองผลติภณัฑ์เหล่านัน้ว่าไม่เป็นพษิต่อคนและสิง่แวดล้อม	

ปริมาณการย่อยสลายทางชีวภาพท่ีถูกก�าหนดข้ึนแสดงได้ 

ดังตารางที่	1	
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12 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

  ตารางที่ 1 แสดงปริมาณที่ก�าหนดค่าการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑ์อุปโภค

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค	เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบการย่อยสลายทาง

ชีวภาพในผลิตภัณฑ์อุปโภคต่าง	ๆ	 เช่น	ผงซักฟอก	น�้ายาล้างจาน	ผลิตภัณฑ์ล้างพื้นผิว	 เป็นต้น	 	ตามวิธีที่มาตรฐานก�าหนด		

เพื่อเป็นการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันไม่ให้เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	หากผู้ประกอบการ

หรือผู้ที่สนใจท่านใดมีความประสงค์ทดสอบรายการดังกล่าวข้างต้น	 สามารถสอบถามข้อมูล	 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน	 หมายเลขโทรศัพท์	 0	 2201	 7235	 ในวันและเวลาราชการ	 หรือดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ 

www.dss.go.th

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด
ส�าหรับถ้วยชาม

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด
ชนิดเหลวส�าหรับเคร่ืองใช้เด็กอ่อน

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์ผงช�าระล้าง

ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม

TGL-19-R2-13
มอก.	474-2547

TGL-10-R1-10
มอก.	78-2549

มอก.	1745-2547

มอก.	2201-2547

TGL-25-R2-15

มอก.	605-2552

TGL-66-12

ไม่น้อยกว่า	90
ไม่น้อยกว่า	90

ไม่น้อยกว่า	90
ไม่น้อยกว่า	80
ไม่น้อยกว่า	80

ไม่น้อยกว่า	90

ไม่น้อยกว่า	90

ไม่น้อยกว่า	80

ไม่น้อยกว่า	60

ผลิตภัณฑ์
มาตรฐานฉลากเขียว/มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค่าการย่อยสลายทางชีวภาพของสาร

ลดแรงตึงผิว เป็นร้อยละ

เอกสารอ้างอิง

สถาบันสิง่แวดล้อมไทย.	ส�านกังานเลขานกุารโครงการฉลากเขียว	และส�านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม.	โครงการฉลากเขียว :	ข้อก�าหนดฉลากเขียวผลติภัณฑ์	 	

	 ซกัผ้า	(Laundry	detergent	product),	2553.	เอกสารหมายเลข	TGL-10-R1-10

_____	.	 โครงการฉลากเขยีว :	ข้อก�าหนดฉลากเขยีวผลิตภัณฑ์ปรบัผ้านุม่	(Fabric	softeners),	2555.	เอกสารหมายเลข	TGL-66-12

_____	.	 โครงการฉลากเขยีว :	ข้อก�าหนดฉลากเขยีวผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดส�าหรับถ้วยชาม	(Dishwashing	detergents),	2556.	เอกสารหมายเลข	TGL-19-R2-13

_____	.	 โครงการฉลากเขยีว :	ข้อก�าหนดฉลากเขยีวผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดพ้ืนผวิ	(Surface	cleaners),	2558.	เอกสารหมายเลข	TGL-25-R2-15

	 ส�านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม.	มอก.	78 - 2549,	ผงซักฟอก.	กรุงเทพฯ:	ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม,	2549.

_____	.	 มอก.	474 - 2547,	ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดส�าหรบัถ้วยชาม.	กรุงเทพฯ:	ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม,	2547.

_____	.	 มอก.	605 - 2552,	ผลิตภัณฑ์ผงช�าระล้าง.	กรงุเทพฯ:	ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม,	2552.
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	 เมื่อพูดถึง	 “ฉลากเขียว”	ผู้คนส่วนมากจะนึกถึง
สินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากเขียว	 เช่น	สี	 กระดาษ	
บรรจุภัณฑ์กระดาษ	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	กระจกส�าหรับ
อาคาร	 เป็นต้น	 โดยสัญลักษณ์ฉลากเขียวเป็นการสื่อให ้
ผู้บรโิภคทราบว่าสนิค้านีเ้ป็นสินค้าทีม่อีงค์ประกอบ	กระบวน 
การผลิต	การใช้	ตลอดจนถึงการทิ้งท�าลายที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการ
รับรอง	 ซ่ึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีข้อก�าหนดเสร็จสมบูรณ์
พร้อมให้ผู้ผลิตยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
มีจ�านวน	 124	 ผลิตภัณฑ์	 ซึ่งมีผู ้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช ้
ฉลากเขียวแล้วจ�านวนหลายราย	 โดยในกระบวนการขอ 
การรับรองฉลากเขียวนั้น	 ในขั้นตอนการพิจารณาผลการ
ทดสอบผลติภณัฑ์กรณทีีข้่อก�าหนดบางประเภทระบใุห้ผูผ้ลติ
ยื่นผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่โครงการ
ฉลากเขียวให้การยอมรับซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบดังกล่าว

จะต้องได้รบัการรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบ	
ตาม	ISO/IEC	17025	
	 ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	 กรม
วทิยาศาสตร์บริการ	ให้บริการด้านการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ	ตาม	 ISO/IEC	 17025	ที่อยู ่ใน
ขอบข่ายทีส่ามารถยืน่ขอขึน้ทะเบียนห้องปฏบิตักิารทดสอบ
ทีโ่ครงการฉลากเขยีว	สถาบนัสิง่แวดล้อมไทยให้การยอมรบั	
3	ด้าน	ดังนี้	
	 1.	ด้านฟิสิกส์	 ได้แก่	 วัสดุก่อสร้าง	สิ่งทอ	ของเล่น	
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง	 รองเท้าและเคร่ืองหนัง	
ผลิตภัณฑ์พลาสติก	 เซรามิก	 แก้ว	 กระดาษ	ผลิตภัณฑ์
กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
	 2.	ด้านเคม	ีได้แก่	เคมภีณัฑ์	(เฉพาะทีไ่ม่ได้ใช้ท�ายา)	
ปิโตรเคมี	 (ขั้นกลางและขั้นปลาย)	
	 3.	ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 ได้แก่	ภาชนะบรรจุ
อาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง		

อมรรัตน์  นิลสุข  
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

รู้จักห้องปฏิบัติการทดสอบที่ยอมรับผล

โดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025) หรือยัง?
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	 ปัจจบัุนห้องปฏบิตักิารทดสอบทีย่อมรบัผลโดยฉลากเขียว	(ISO/IEC	17025)	 ท่ีข้ึนทะเบยีนโดยสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย	
มีจ�านวนเพียง	3	ห้องปฏิบัติการเท่านั้น	 (เข้าถึงได้จาก	http://www.tei.or.thgreenlabel/labs.html)	ซึ่งห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	17025	 ในขอบข่ายท่ีครอบคลุมข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์	 จัดเป็น 
หน่วยปฏิบัติการทดสอบประเภท	1	สามารถขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบท่ียอมรับผลโดยฉลากเขียวจากสถาบันฯ	
โดยยื่นเอกสารเพื่อจัดท�าสัญญาและขึ้นทะเบียนภายใน	7	วันท�าการ	 (เข้าถึงได้จาก	http://www.tei.or.th/greenlabel/
download/RR-203-01.pdf:	ภาคผนวก	ค	แผนภาพข้ันตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ)	หลังจาก
ขึ้นทะเบียนแล้ว	สถาบันฯ	จะเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบในเว็บไซต์ของสถาบันฯ	ให้เป็นที่รู้จัก	
	 	 ผลจากการที่ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองจากส�านักฯ	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์โดยเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้า
ไปยังผู้ประกอบการที่จ�าเป็นต้องใช้ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่โครงการฉลากเขียวให้การยอมรับ	นอกจากนี	้
ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานอีกด้วย	

แผนภาพขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ
 
 

ใช่

(ประเภทที่ 2 และ 3)
ไม่ใช่

แจ้งผล
ผ่าน

ใช่

(ประเภทที่ 1)

ไม่ผ่าน

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ไม่สามารถ

ขึ้นทะเบียนได้ ขึ้นทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ไม่สามารถ

ขึ้นทะเบียนได้

รับสมัคร
(1 วันท�าการ)

ทบทวนเอกสารและตรวจสอบ
ความถูกต้อง
(3 วันท�าการ)

ตรวจประเมิน
(7 วันท�าการ)

เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน

ผ่านการ
ประเมิน?

จัดท�าสัญญาขึ้นทะเบียน
(7 วันท�าการ)
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ห้องสมุดสีเขียว : 
ต้นแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

ทวีศักดิ์ แก้วบุรี  
บรรณารักษ์ชำานาญการ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับวัน 

จะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	 เช่น	 ภัยแล้ง	 ไฟป่า	

อทุกภัย	โลกร้อน	ทรพัยากรธรรมชาตทิีค่่อยๆ	หมดไป	ซึง่ส่ง

ผลกระทบทีร่นุแรงต่อผลผลติของพชือาหาร	ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ	รวมถงึชวีติของประชากรนบัล้านทัว่โลก	สาเหตุ

ของปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์	

เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว	รฐับาลให้ความส�าคญัต่อการจดัการ

สิง่แวดล้อม	โดยการออกมาตรการต่างๆ	เพือ่บรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เกิดความสมดุลและ

ยัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	เช่น	การก�าหนดนโยบาย

และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	

2560	-	2579	เพือ่เป็นกรอบทิศทางในการจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	การจัดท�าโครงการ	

“ท�าความดีด้วยหัวใจ	ลดภัยสิ่งแวดล้อม”	โดยมีมาตรการ

ลด	 และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อให้

หน่วยงานภาครฐัส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	การจดัการขยะมลูฝอย

ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 เป็นต้น	 

นบัว่าเป็นความท้าทายที่ส�าคัญอันดับต้นๆ	ของห้องสมุดที่

ต้องมกีารปรบัตวัให้ทนัต่อยคุภาวะแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป

	 ดังนั้นห้องสมุดในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และให้

บริการสารสนเทศ	จึงต้องมีการจัดการพลังงานและรักษา

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้

และสร้างความตระหนกัรูใ้นการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	 

เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนสังคมไปสู่สังคมแห่งความรู้และ 

การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมเป็น 

ส่ิงส�าคญั	จึงเป็นท่ีมาของ	ห้องสมดุสีเขียว (Green Library) 

เพื่อให้ห้องสมุดมีแนวทางปฏิบัติและได้มาตรฐานเดียวกัน	

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จึงได้ร่วมกับ

ส�านักหอสมดุ	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	หน่วยงานวชิาการ

ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม	และเครอืข่ายห้องสมดุสเีขียว	

จึงได้จัดท�ามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว	 รวมทั้งข้อก�าหนด

มาตรฐานห้องสมุดสี เขียวรวมถึงแนวปฏิบัติ เพื่อให ้

สอดคล้องกบัมาตรฐานห้องสมดุสเีขยีว	เพือ่ใช้เป็นแนวทาง

ในการประเมินและเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จ

สรุปข้อก�าหนดและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานห้องสมุด
สีเขียว

หมวดที่	1	ทั่วไป	

	 เป็นการก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมายและยุทธศาสตร์	 โดยมี

แนวทางปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังนี้	 ห้องสมุดมีการก�าหนด

การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในห้องสมุด
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นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ให้เป็น

ส่วนหนึง่ของนโยบายการบริหารงานห้องสมดุ	รวมทัง้ก�าหนด

แนวทางการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 

เป้าหมายและยทุธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมดุสเีขยีว	และ

มีการประกาศให้ทราบทัว่กนั	เช่น	นโยบายห้องสมดุสีเขยีว

ของส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ี(สท.)	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	มดัีงนี	้“สท.	เป็น

ห้องสมดุสเีขียวท่ีมุง่มัน่สร้างความเป็นเลศิในการให้บรกิาร

ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล	 เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้

บริการ”	ประกาศ	ณ	วันที่	15	กุมภาพันธ์	2561	เป็นต้น	

หมวดที	่2		 โครงสร้างพืน้ฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี 

	 	 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 อาคารห้องสมดุสเีขยีวควรมโีครงสร้างพืน้ฐานทาง

กายภาพ	ทีเ่อือ้ต่อการลดการใช้พลงังานและลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด	 มีการใช้

เทคโนโลยเีพือ่การจดัการพลงังาน	การจดัการขยะ	การลด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 รวมท้ังการจัดการภูมิทัศน์และ

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร	 โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดดงันี	้กรณเีป็นอาคารเก่าต้องมแีผนงานและ

มาตรฐานในการปรบัปรงุโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวสัดุ

ประกอบอาคารให้เอือ้ต่อการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	

ตัวอย่างการด�าเนินงานตามข้อก�าหนด	 เช่น	 การส�ารวจ

ระบบไฟฟ้า	น�า้ประปา	ลฟิต์	และระบบป้องกนัอคัคภียั	ให้มี

สภาพสมบรูณ์พร้อมใช้งานและจดัท�าบนัทกึการตรวจสอบ

ทกุเดือน	ก�าหนดแผนงานการปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ท่ีประหยดัพลังงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลงังาน	

สนับสนุนให้มีการจัดซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัด

ไฟฟ้าเบอร์	 5	 หลอดไฟฟ้า	 LED	 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ 

สเีขยีวภายในอาคาร	ส่งเสรมิการปลกูต้นไม้ระเบียงอาคาร	เป็นต้น

หมวดที่	3	การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

	 ห้องสมุดสีเขียวจะต้องก�าหนดมาตรการในการใช้

ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการ

รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่าง

รูค้ณุค่า	ลดปรมิาณของเสยี	และหลกีเลีย่งกจิกรรมทีก่่อให้

เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	 ทั้งภายในและภายนอก

อาคารห้องสมุด	 โดยหมายรวมถึงการควบคุมหน่วยงาน

ภายนอกที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในห้องสมุด	 โดยมีแนวทาง

ปฏบัิตติามข้อก�าหนดทีส่�าคญั	เช่น	แผนงานและด�าเนนิการ

ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า	 น�้าและทรัพยากร	 การลด

ปรมิาณของเสยี	ข้อก�าหนดและเง่ือนไขการว่าจ้างหน่วยงาน

ภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดด้านการอนรุกัษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม	การสือ่สาร

และรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด	ประหยัด

ไฟฟ้า	ประหยดัน�า้	และประหยดัทรัพยากร	ตามแผนงานที่

ก�าหนด	แผนงานและด�าเนนิการบ�ารงุรกัษาระบบต่างๆ	ท่ีมี

ในห้องสมดุตามแผนอย่างต่อเนือ่ง	แผนงานและด�าเนินการ

รวบรวมและบนัทกึข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้า	เชือ้เพลงิ	น�า้	

กระดาษ	และทรัพยากรอื่นๆ	แผนงานและด�าเนนิการด้าน

การส่งเอกสาร	 และการเดินทาง	 แผนงานและด�าเนินการ

ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เป็นต้น

หมวดที่	4	การจัดการของเสียและมลพิษ

	 จัดการของเสียและมลพิษโดยการจ�าแนกประเดน็

ปัญหาด้านของเสยีและมลพษิ	ก�าหนดมาตรการการจดัการ

ของเสียและมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือหลีกเลี่ยง

กจิกรรมทีก่่อให้เกดิผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและ

ภายนอกอาคารห้องสมดุ	ตลอดจนบนัทกึ	ติดตาม	ตรวจสอบ

เพ่ือประเมินผล	 โดยมีแนวทางปฏิบัติตามข้อก�าหนด	 เช่น	

การจัดกิจกรรม 5 ส
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แผนงานและด�าเนนิการจัดการขยะ	แผนงานและด�าเนนิการ

จัดการน�้าเสีย	 แผนงานและด�าเนินการจัดการมลพิษทาง

อากาศ	การด�าเนนิการกิจกรรม	5ส	แผนงานและด�าเนนิการ

เตรยีมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉนิ	เป็นต้น

หมวดที	่5		การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด

	 	 เพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม

	 การบรหิารจดัการด้านการจดัการทรพัยากรสารสนเทศ	

การให้บริการ	และการส่งเสริมการเรียนรู้ของกิจกรรมการ

ให้บริการของห้องสมดุทีส่นบัสนนุการอนรุกัษ์พลงังานและ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ดังนี้	

	 มีนโยบายการพฒันาห้องสมดุสีเขียวมกีารรายงานผล

ตามแผนไม่ต�่ากว่าปีละ	 2	 ครั้ง	 มีแผนงานและการจัด

กจิกรรมให้บุคลากรห้องสมดุ	ผูร้บับรกิาร	ผูป้ระกอบการและ

ผู้เกี่ยวข้อง	 มีส่วนร่วมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น	

มีแผนงานและด�าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ี

เกีย่วข้องกบัเรือ่งพลงังานและสิง่แวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	

ของทรพัยากรสารสนเทศท้ังหมดหรอืไม่น้อยกว่า	300	เร่ือง	

มีบริการสืบค้นสารสนเทศ	การสอนการรู้สารสนเทศ	และ

การส่งเสริมการใช้สารสนเทศ	 มีแผนงานและจัดกิจกรรม 

ส่งเสรมิการอ่าน	กจิกรรมส่งเสรมิการเรียนรูด้้านการอนรุกัษ์

พลงังานและสิง่แวดล้อม	ทีม่รีปูแบบหลากหลายสอดคล้องกับ

กลุม่เป้าหมาย	เช่น	กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนในชุมชน	 นิทรรศการ

ด้านสิง่แวดล้อมและห้องสมดุสเีขยีว	นทิรรศการหมุนเวยีน

สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	

หมวดที	่6	บทบาทของบคุลากรห้องสมดุและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

	 มกีารก�าหนดบทบาทของผู้บรหิาร	บคุลากรห้องสมดุ

และผูเ้กีย่วข้อง	ในการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	โดย

มีแนวทางปฏิบัติดังนี้	 มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว	 

แผนงานและด�าเนินการโดยผู้บริหาร	 รับฟังความเห็นจาก

บุคลากรและผู้รับบริการ	ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือชั้น

ขึ้นไปรับทราบ	ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิง่แวดล้อม	ให้กบัผูเ้กีย่วข้องทกุกลุม่รบัทราบ	ได้แก่	บุคลากร

ผูร้บับรกิารและผูป้ระกอบการ	มแีผนงานและด�าเนนิการแจ้ง

บุคลากรห้องสมุดจะต้องเข้าร่วมการอบรมที่หน่วยงานจัด	

หรือเข้าร่วมการประชมุสมัมนา	หรือศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ

จากสือ่การเรียนรูต่้างๆ	ในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัพลงังานอีกท้ัง

มแีผนงานและด�าเนนิการขอความร่วมมอืจากผู้ประกอบการ

ทีด่�าเนนิการในอาคารห้องสมดุ	หรอืผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้อง

กับกิจการห้องสมุด	 ด�าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย 

การอนรุกัษ์พลงังาน	 และมแีผนงานและด�าเนนิการแจ้งให้

ผู้รับบริการรับทราบนโยบายและขอความร่วมมือในการ

อนรุกัษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่	7	เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

	 ห้องสมุดจะต้องมีความร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ	

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในการจัดการความรู ้หรือม ี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 ในเรื่องการบริหารจัดการ

และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม	

หมวดที่	8	การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

	 ก�าหนดตวัชีว้ดัการอนรุกัษ์พลังงานและสิง่แวดล้อม

โดยการติดตาม	 ประเมินผลเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีแนว

ปฏิบัติดังนี้	

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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	 ผู้บริหารห้องสมุด	ต้องก�าหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์

พลงังานและสิง่แวดล้อม	โดยตดิตามประเมนิผลเป็นประจ�า

ทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	มีการประเมินด้านต่างๆ	ได้แก่	

ประสทิธภิาพการใช้พลงังานไฟฟ้าทีเ่หมาะสม	ประสทิธภิาพ

การจดัการขยะ	ประสทิธภิาพการจดัการน�า้เสยี	ประสทิธภิาพ

การจัดการมลพิษทางอากาศ	 ประสิทธิภาพการจัดการ 

ก๊าซเรอืนกระจก	 รวมถึงผลสมัฤทธิก์ารจดักจิกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	

	 ห้องสมุด	 ดร.ตั้ว	 ลพานุกรม	 ส�านักหอสมุดและ 

ศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกรมวทิยาศาสตร์

บรกิาร	เป็นห้องสมดุเฉพาะแห่งท่ี	3	ของประเทศไทย	ทีผ่่าน

เกณฑ์การตรวจประเมินและได้เป็น	 “ห้องสมุดสีเขียว” 

จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีพร้อมท่ี

จะเป็นต้นแบบในการเป็นหน่วยงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	รวมถงึการเป็นแหล่งคลงัความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของ

ประเทศ	

การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ภาพเว็บไซด์ห้องสมุดสีเขียว
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การทดสอบผลิตภัณฑ์

พลาสติก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา  
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ   

กองวัสดุวิศวกรรม

	 ปัจจุบันกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีขึ้นในทุกองค์กร 

หลายหน่วยงานได้มกีารรณรงค์ให้ทกุคนร่วมมือกนัหาแนวทาง 

ในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีหลายวิธีในการลดปัญหา 

สิ่งแวดล้อม	ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม	ลดการใช้แอร	์

เพือ่ประหยดัพลังงาน	การรีไซเคิลส่ิงของเคร่ืองใช้	การใช้ภาชนะ 

บรรจอุาหาร	เช่น	ป่ินโต	กล่องพลาสติกและถงุผ้าแทนการใช้ถุง

พลาสติก	หรือการใช้ถุงพลาสติกก็เป็นถุงพลาสติกที่ย่อยสลาย

ได้ทางสิ่งแวดล้อม	หลายบริษัทได้มีการผลิตวัสดุที่เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อม	โดยการใช้วสัดทุางธรรมชาติผสมกบัพลาสตกิ	เพือ่

ลดการใช้เม็ดพลาสติก	การเลือกสารเติมแต่งที่ปลอดภัยต่อ 

ผู้บริโภค	รวมถึงการใช้พลาสติกชีวภาพในการผลิตวัสดุซึ่งเป็น

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางสิ่งแวดล้อม	ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

โดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตมาจากปิโตรเคมี	ซึ่งขึ้นรูปง่าย	

ใช้ได้นาน	ราคาถูก	และมีน�้าหนักเบา	 เมื่อเทียบกับแก้วหรือ

โลหะ	แต่มีข้อเสียคือ	ย่อยสลายยาก	หรือเมื่อน�ามาก�าจัดโดย

การเผาหรือฝัง	ท�าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	และมีผลต่อ

ระบบทางเดินหายใจ	จึงได้มีการน�าวัสดุธรรมชาติ	มาผสมกับ

พลาสติก	 เพ่ือลดเม็ดพลาสติก	และน�าวัตถุดิบทางการเกษตร	

เช่น	แป้งมันส�าปะหลัง	แป้งข้าวโพด	มาท�าเป็นพลาสติกทาง

ชีวภาพ	 โดยกระบวนการบดแป้งให้ละเอียดแล้วน�าไปย่อย 

ให้ได้น�า้ตาลก่อนจะน�าไปหมกัจนเกดิกรดแลคตคิและผ่านการ 

กลั่นในระบบสุญญากาศจนได้พอลิเมอร์สายโซ่ยาว	พลาสติก

ชีวภาพที่ได้สามารถน�ามาใช้แทนพลาสติกที่ได้จากปิโตรเคม	ี

สามารถขึน้รปูเป็นผลิตภัณฑ์	และมคีวามปลอดภยัต่อการใช้งาน

อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

กลุ ่มงานพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก	 กรม

วิทยาศาสตร์บริการมีการทดสอบทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป

และผลติภณัฑ์พลาสตกิชีวภาพ	ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมไทย

และสากล	เช่น	TIS	ASTM	ISO	JIS	DIN	และตามมาตรฐานของ

ผู้รับการบริการ	 ซ่ึงการทดสอบสามารถทดสอบได้ท้ังทางเคมี

เช่น	การหาโลหะหนกัในพลาสตกิ	ความทนต่อสารเคมี	ความทน

อุณหภูมิ	และทดสอบทางเชิงกล	เช่น	ความต้านแรงดึง	ความ

ต้านแรงดดัโค้ง	ความต้านแรงกระแทก	เป็นต้น	ในปี	พ.ศ.	2563	

มีโครงการที่จะจัดท�าร่างมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อรองรับการให้บริการทดสอบของ 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นหนึ่งใน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	10	ด้าน	ส่งผลให้การด�าเนินงานวิจัย

ของนกัวจิยัด้านพลาสตกิชวีภาพมปีระสทิธภิาพเป็นการสนบัสนนุ

ให้เกิดองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่	 อีกท้ังเป็นการ 

ส่งเสริมให้สินค้าท่ีผลิตในประเทศ	ได้รับการรับรองคุณภาพ	

เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า	ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ชีวภาพที่สามารถทดสอบได้	 เช่น	ฟิล์มพลาสติกห่อหุ้มอาหาร	

ถุงพลาสติก	ถุงขยะ	หลอดพลาสติก	เป็นต้น
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ตารางที่ 1 รายการทดสอบเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

 ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนใช้เป็นประจ�าในชีวิตประจ�าวันซ่ึงแต่ละคนสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ 
ผลิตภัณฑ์แบบใด	ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพก่อให้เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถน�ากลับมาใช้หมุนเวียนใหม่ได้อีกครั้ง	การจัดการหลังการใช้สามารถก�าจัดได้ง่าย	 โดยไม่เป็น

อันตรายต่อผู้บริโภค	หรือเป็นอันตรายน้อยที่สุด	        
     

1 2 3 4

5

1.	เครื่องทดสอบความต้านแรงดึงและแรงยืด		
2.	เครื่องทดสอบความต้านแรงกระแทก

3.	เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาด	
4.	อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว	
5.	อุณหภูมิที่ท�าให้อ่อนตัว	
เครื่องมือในการทดสอบ		ผลิตภัณฑ์พลาสติก

เม็ดพลาสติกชีวภาพ

ถุงพลาสติกสลายตัวได้ส�าหรับอาหาร

ถุงขยะพลาสติกสลายตัวได้

หลอดพลาสติก

ความหนาแน่นโดยวิธีแทนท่ีอัตราการไหลเม่ือหลอมเหลวความต้านแรงดึงและความยืด 
มอดุลัสยืดหยุ่น	 ความต้านแรงกระแทก	 อุณหภูมิที่ท�าให้อ่อนตัว	 คุณลักษณะด้าน 
ความปลอดภัย	โลหะหนัก	(ตะกั่ว	แคดเมียม)

ความกว้างและความหนา	 ความต้านแรงดึง	 ความต้านแรงฉีกขาด	 ความต้านแรงตก

กระแทก

ความกว้างและความหนา	 ความต้านแรงดึง	 ความต้านแรงฉีกขาด	 ความต้านแรงตก

กระแทก

ความทนอุณหภูมิ	 ความทนต่อการหักงอ	 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย	 โลหะหนัก
ในพลาสติก	(ตะกั่ว	แคดเมียม)

ผลิตภัณฑ์ รายการทดสอบ
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การย้อมสี

เส้นกกด้วยสีธรรมชาติ
สุพะไชย์  จินดาวุฒิกุล  

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ  
สำานักเทคโนโลยีชุมชน  

	 ผลติภณัฑ์จกัสานจากต้นกก	เป็นผลิตภณัฑ์ทีม่กีารท�า
สืบทอดกันมาแต่โบราณ	โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคตะวันออก	แต่เดิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�าไว้
ใช้ในครวัเรอืน	หรอืซือ้ขายกนัในชมุชน	ต่อมาได้ยกระดบัเป็น
สนิค้าในโครงการหน่ึงต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์	(One	Tambon	One	
Product :	OTOP)	มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย	
เช่น	กระเป๋ารูปแบบทันสมัย	ชุดรองจาน	เสื่อพับ	2	ตอนและ	
3	ตอน	เป็นต้น	มตีลาดทีก่ว้างขวางขึน้	สามารถส่งออกไปขาย
ทั้งในและต่างประเทศ
	 นอกจากรูปแบบที่หลากหลาย	จะท�าให้ผลิตภัณฑ์
จกัสานจากต้นกกเป็นที่นิยมของตลาดแล้ว	 สีสันลวดลายยัง
เป็นจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ	แต่ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกกเกือบทั้งหมดยังใช้สีเคมีย้อม
ผลิตภัณฑ์	สีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน	ไม่ว่าจะเป็นสีย้อมผ้า	สีย้อม
ไหม	สีย้อมกก	ส่วนใหญ่จะเป็นสีเคมีหรือสีสังเคราะห์ท่ีเกิด
จากปฏกิริยิาเคมใีนห้องปฏบิตักิารเนือ่งจากมสีสัีนหลากหลาย	
คงทนต่อการซักล้าง	ทนแดดทนร้อน	ย้อมติดเส้นใยทุกชนิด	
ผลติได้ทลีะมากๆ	ใช้ง่าย	ราคาถกูแต่พบว่าสย้ีอมเคมบีางชนดิ
มีส่วนประกอบที่เป็นสารก่อมะเร็ง	ทั้งระหว่างการย้อมและ
ในน�้าท้ิงที่ปนเปื้อนท�าให้มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม	 เมื่อคน
ได้รับสารตกค้างเหล่านี้ก็ได้รับสารก่อมะเร็งเช่นกัน	มีผลการ
วจิยัสสีงัเคราะห์ย้อมผ้า	พบว่า	หลายชนดิมกีารปนเป้ือนของ
โลหะหนักหลายชนิด	ซึง่เป็นสารก่อมะเรง็	โลหะหนกัเป็นพษิ
ต่อร่างกายมนษุย์อย่างมาก	ไม่ว่าจะอยูใ่นรปูของธาตบุรสิทุธิ	์
สารประกอบอินทรีย์	หรือสารประกอบอนินทรีย์	ความเป็น
พิษของโลหะหนักแสดงออกมาให้เห็นเมื่อถูกสะสมอยู่ใน
ร่างกายจนมีปริมาณมากพอ	ยกตัวอย่างเช่น	ตะกั่ว	อาการ

แพ้พิษของสารตะกั่วที่พบบ่อยๆ	คือ	โลหิตจาง	ปวดท้องเป็น
ประจ�า	ท้องผกู	กล้ามเนือ้ไม่แขง็แรง	ปวดศรีษะ	รูส้กึอ่อนเพลยี 
น�า้หนักลด	ปวดตามข้อ	สมองเช่ืองช้า	ขาดความกระตือรอืร้น
ความจ�าเสื่อม	เป็นโรคประสาทอย่างอ่อน	สารประกอบของ
โครเมียมท�าให้เกิดอาการคันท่ีผิวหนัง	 เป็นพิษต่อร่างกาย 
การหายใจเอาฝุน่ของโครเมตหรอืไอของกรดโครมกิเป็นอนัตราย 
ต่อระบบหายใจได้	
	 หากย้อนไปในสมัยโบราณมีการใช้สีที่สกัดจากพืชที ่
หาได้ตามท้องถ่ินมาย้อมผมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ท่ีต้องการ	
รวมท้ังใช้ในสผีสมอาหารด้วย	โดยสธีรรมชาติทีน่�ามาย้อมนัน้
ไม่เป็นอันตรายท้ังต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วย	 เช่น	ขมิ้น
ย้อมสีเหลือง	 เปลือกต้นสะเดาย้อมสีแดง	ดอกอัญชันย้อม 
สีม่วง	 ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันสีธรรมชาติมีความนิยมและ
ต้องการเพิ่มมากข้ึน	แม้เม่ือเปรียบเทียบกันแล้วสีเคมีจะให้
สีสันที่สะดุดตากว่า	แต่หากค�านึงถึงสุขภาพและส่ิงแวดล้อม	
สีธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว	จากการลงพื้นที่ของ
เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ	ส�านักเทคโนโลยี
ชมุชน	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	พบว่ามผีูป้ระกอบการหลายราย
มีความพยายามในการย้อมสผีลติภณัฑ์จักสานจากต้นกกด้วย
สีธรรมชาติ	แต่พบว่ากระบวนการย้อมสีเส้นกกท่ีเลียนแบบ
การย้อมผ้าจะใช้เวลานาน	กล่าวคอืจะต้องแช่วตัถดุบิในน�า้สี 
เป็นเวลานานหลายวัน	แต่ผลท่ีได้คือ	สีติดไม่สม�่าเสมอและ
ซีดจาง	
	 กลุม่ผลิตภณัฑ์ของใช้และสิง่ทอฯ	จึงท�าการศกึษาวจัิย
จนได้วิธีการย้อมสธีรรมชาตจิากไม้ฝาง		ขม้ินชัน	และพชือืน่ๆ	
ด้วยกระบวนการที่เร็วขึ้น	และให้เฉดสีที่ชัดเจน
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กระบวนการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ

	 การย้อมสีเส้นกกด้วยธรรมชาตมีิส่วนประกอบทีส่�าคญั	
2	ส่วนคือ
	 1.	พืชที่เป็นแหล่งสีธรรมชาติ	 เป็นพืชชนิดเดียวกับที่
ใช้ในการย้อมสีผ้าและสิ่งทอ	 เช่น	แก่นฝางขมิ้น	แก่นประดู่	
แก่นขนุน	เป็นต้น	วัตถุให้สีเหล่านี้จะเตรียมในรูปสารละลาย
ที่มีน�้าเป็นตัวท�าละลาย
	 2.	สารช่วยติดสี	 (Mordant)	มีหน้าที่ช่วยให้สีติดอยู่
บนเส้นกก	โดยสารช่วยติดสีที่นิยมใช้ในกระบวนการย้อมสี
ธรรมชาติส่วนใหญ่	แบ่งออกเป็น	2	ประเภทใหญ่	คือ
	 	 2.1	 สารช่วยตดิสเีคม	ีเป็นเกลอืของโลหะอลมิูเนียม	
(สารส้ม)	เหล็ก	(เฟอรัสซัลเฟต)	ทองแดง	(จุนสี)	เป็นต้น	
	 	 2.2	 สารช่วยติดสีธรรมชาติ	 เป็นสารประกอบ
ธรรมชาติ	ได้แก่	แทนนิน	สารส้ม	น�้าปูนใส		กรดธรรมชาติ	
น�้าบาดาล	น�้าโคลน	เป็นต้น
	 	 การใช้สารช่วยติดสีในการย้อมสีธรรมชาติม	ี 
3	วิธี	คือ

	 	 	 -	 การใช้สารช่วยติดสก่ีอนการย้อมสี	 (Pre	-	
mordant)	เป็นการน�าเส้นใยไปย้อมกับสารช่วยติดสีก่อนน�า
ไปย้อมสีธรรมชาติ
	 	 	 -			การใช ้สารช ่วยติดสีพร ้อมการย้อมสี	
(Meta-mordant)	เป็นการเตมิสารช่วยตดิสลีงในน�า้สแีล้วจงึ
น�าเส้นใยลงย้อม		
	 	 	 -	 การใช้สารช่วยตดิสีหลงัการย้อมส	ี(Post	-	
mordant)	น�าเส้นใยลงย้อมในน�า้สก่ีอนแล้วจงึน�าไปย้อมกบั
สารช่วยติดสี
	 	 	 ส�าหรับเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นกกด้วยสี
ธรรมชาตขิองกลุม่ผลติภณัฑ์ของใช้และสิง่ทอฯ		ใช้สารส้มและ
แทนนินเป็นสารช่วยตดิสี	ผ่านกระบวนการใช้สารช่วยติดสก่ีอน
การย้อม		มกีลไกการเกดิปฏกิริยิาเริม่ด้วยเกดิพนัธะเคมรีะหว่าง
แทนนนิและอะลมูเินยีมไอออนเกดิเป็นสารประกอบเชงิซ้อน
ท�าหน้าที่เชื่อมต่อสีธรรมชาติกับเส้นกก	โดยโครงสร้างที่เป็น
ส่วนแทนนินจะเกิดพันธะกับเส้นกก	 ซึ่งมีโครงสร้างเป็น
เซลลูโลส	ส่วนอะลูมิเนียมไอออนจะสร้างพันธะกับโมเลกุล
ของสีธรรมชาติ	

ขั้นตอนในการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ
	 1.	น�าเส้นกกแห้ง	ลงแช่ในน�้าอุ่น	เป็นเวลา	1	ชั่วโมง	ก่อนน�าเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน�้า		
	 2.	เตรยีมสารละลายท่ีช่วยท�าให้สตีดิ	โดยละลายสารส้มลงในน�า้เดอืด	จากนัน้ปรบัสภาพให้เป็นด่างด้วยโซเดยีมไบคาร์บอเนต	
	 3.	น�าเส้นกกในข้อ	1	ลงแช่ในสารละลายทีช่่วยท�าให้สตีดิ	เพิม่ความร้อนจนเดอืดเบาๆ	เป็นเวลา	1	ช่ัวโมง	แล้วน�าเส้นกกขึน้มาผึ่ง
ให้สะเด็ดน�้า		
	 4.	เตรียมสารละลายแทนนินในน�้าร้อน	น�าเส้นกกในข้อ	3	ลงแช่เป็นเวลา	1	ชั่วโมง	ก่อนน�าเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน�้า		
	 5.	เตรียมสารละลายที่ช่วยท�าให้สีติด	เหมือนข้อ	2	
	 6.	น�าเส้นกกในข้อ	4	ลงแช่อีก	1	ชั่วโมง	ก่อนน�าเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน�้า		
	 7.	เตรียมสารละลายของสีย้อม	 (เช่น	แก่นไม้ฝาง	แก่นไม้ขนุน	แก่นไม้ประดู่	ผงขมิ้นชัน)	 โดยต้มวัตถุให้สีธรรมชาติใน 
น�้าร้อนเป็นเวลา	1	ชั่วโมง	ตักกากวัตถุให้สีธรรมชาติออก	แล้วจึงเติมเกลือ
	 8.	น�าเส้นกกในข้อ	6	ลงแช่ในน�้าสี	ต้มให้เดือดเป็นเวลา	1	ชั่วโมง
	 9.	น�าเส้นกกขึ้นมาตากให้แห้ง

ภาพเส้นกกที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากเส้นกกที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ
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ภาพการลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

 
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	 โดยกลุ่มงานของใช้และสิ่งทอ	 ได้น�าเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นกกด้วย
ธรรมชาติไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากกกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ	ที่มีความต้องการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตจากการใช้สีเคมีมาใช้สีธรรมชาติ		

เอกสารอ้างอิง

การย้อมสธีรรมชาต	ิ[ออนไลน์].		[อ้างถงึวนัที	่20	กรกฎาคม		2561].		เข้าถงึจาก:	http://www.ttcexpert.com/lesson3.html	PRABHU,	K.H.	and	Aniket, 

	 S.	BHUTE.	Plant	based	natural	dyes	and	mordants:	A	Review.	J.	Nat.	Prod.	Plant	Resour.	2012,	2(6),	649-664.
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	 กฎระเบยีบ	มาตรฐานหรอืข้อก�าหนดส�าหรับผลิตภัณฑ์
ต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดขึ้นมาค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ	บางผลติภณัฑ์ท่ีเกีย่วข้อง
กับคนหรอืผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนัมกัมเีกณฑ์ก�าหนด
หรือคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด	อย่างไรก็ตาม
เหตุผลส่วนหนึ่งคือการกีดกันทางการค้าโดยหลักเกณฑ์ทาง
เทคนิค	หากผู้ประกอบการต้องการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือ
ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนเองไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศ	
คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ก�าหนดของ
ประเทศนั้น	ๆ	
	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร	มี
กฎระเบียบ	มาตรฐานหรือข้อก�าหนดของแต่ละประเทศ 
แตกต่างกัน	บทความนี้ได้รวบรวมเกณฑ์ก�าหนดด้านความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารของ
แต่ละประเทศ	 ได้แก่	 ไทย	มาเลเซีย	 เวียดนาม	 จีน	ญี่ปุ่น	
เม็กซิโก	สหภาพยุโรป	แคนาดา	โคลอมเบีย	และออสเตรเลีย	
แสดงดังตารางที่	 1	 โดยเกณฑ์ก�าหนดของแต่ละประเทศ
อ้างอิงดังนี้
	 1.	ประเทศไทย	อ้างอิงจาก	
	 	 -	ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม	 3	ฉบับ	คือ	
มอก.	564-2546	ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร:	พอร์ซเลน	
มอก.	601-2546	ภาชนะเซรามกิทีใ่ช้กบัอาหาร:	เออร์เทนแวร์	
และมอก.602-2546	ภาชนะเซรามกิทีใ่ช้กบัอาหาร:	สโตนแวร์
	 	 -	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	92	 (พ.ศ.
2528)	เรือ่ง	ก�าหนดคุณภาพหรอืมาตรฐานของภาชนะบรรจุ	
การใช้ภาชนะบรรจุและการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร
	 	 -	ประกาศกระทรวงพาณิชย์	 เร่ือง	 ก�าหนดให้
ภาชนะเซรามกิและภาชนะโลหะเคลอืบทีใ่ช้บรรจุอาหาร	เป็น
สินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองใน
การน�าเข้ามาในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2551
	 2.	ประเทศมาเลเซีย	อ้างอิงจาก	Regulation	28	

of	the	Food	Regulation	1985
	 3.	ประเทศเวยีดนาม	อ้างองิจาก	QCVN	12-4:2015/
BYT	‘National	 technical	 regulation	on	the	safety	
and	hygiene	glass,	ceramic,	porcelain	and	enameled	
implements,	containers,	and	packaging	 in	direct	
contact	with	food’
	 4.	ประเทศจีน	อ้างอิงจาก	GB4806.4-2016
	 5.	ประเทศญี่ปุ่น	อ้างอิงจาก	Specifications	and	
Standards	 for	Foods,	Food	Additives,	etc.	Under	
the	Food	Sanitation	Act	2010
	 6.	ประเทศเม็กซิโก	อ้างอิงจาก		Official	Mexican	
Standard	NOM-231-SSA1-2016
	 7.	สหภาพยุโรป	อ้างอิงจาก	Ceramics:	Directive	
84/500/EEC,	amended	by	Directive	2005/31/EC
	 8.	ประเทศแคนาดา	อ้างองิจาก	Glazed	Ceramics	
and	Glassware	Regulations	SOR/2016-175
	 	9.	ประเทศโคลอมเบีย	อ้างอิงจาก	The	Colombia	
Ministry	of	Health	and	Social	Protection	“Resolution	
835/2013	 (March	26,	2013)	General	and	specific	
disposition	on	glass	and	ceramic	materials	in	contact	
with	foodstruffs	and	beverages”
	 10.	ประเทศออสเตรเลีย	อ้างอิงจาก	Regulations	
4E	‘Importation	of	Glazed	Ceramic	ware’
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการใส่ใจในความปลอดภัยของ
ผูบ้รโิภคและสนับสนุนผูผ้ลติ	ผูส่้งออก	ผลติภณัฑ์ภาชนะเซรามกิ
ที่ใช้กับอาหาร	จึงให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิก
ทีใ่ช้กบัอาหารโดยใช้เกณฑ์ก�าหนดผลติภณัฑ์อ้างองิตามมาตรฐาน
สากลและมาตรฐานในประเทศ	ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ
บรกิารได้ท่ี	กลุม่งานรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ์	กองความสามารถ
ห้องปฏบิติัการและรบัรองผลติภณัฑ์	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	
โทรศัพท์	0	2201	4341-2	อีเมลล์	pc@dss.go.th

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด  นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ
เจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

วิชชภรณ์ แกระวงค์  นักวิทยาศาสตร์
อนุชธิดา ปัดตังทานัง  นักวิทยาศาสตร์

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของ

ภาชนะเซรามิก
ที่ ใช้กับอาหารของแต่ละประเทศ
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 โครเมียม	(Chromium)	เป็นธาตุโลหะหนักที่พบได้
ทั่วไปในน�้า	 ดินหรือหิน	 โครเมียมมีอยู ่หลายสถานะ	 ใน
ธรรมชาตส่ิวนใหญ่พบโครเมยีมอยูใ่นรปูไตรวาเลนท์โครเมียม	
(trivalent	chromium,	Cr	 (III))	ซึ่งเป็นรูปที่มีความเสถียร
มากทีส่ดุ	และเป็นธาตทุีจ่�าเป็นต่อร่างกายในการช่วยกระตุน้

การท�างานของเอนไซม์ต่างๆ	และรูปที่มีความเสถียรรองลง
มาคือเฮกซะวาเลนท์โครเมียม	 (hexavalent	chromium,	
Cr	 (VI))	ซึ่งจัดเป็นสารอันตรายอยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็ง	
และทัง้สองสถานะนีเ้มือ่เกดิปฏกิริยิารดีอกซ์	สามารถเปลีย่น
กลับไปมาได้ในสภาวะที่มี	pH	แตกต่างกัน	แสดงดังรูปที่	1 

เฮกซะวาเลนท์โครเมียมในอาหาร

อภิษฐา  ช่างสุพรรณ  
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ  

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ภาวะความเป็นพษิของโครเมยีมทีม่ต่ีอร่างกายมนษุย์	ส่วนมากมกัเกดิจากการได้รบัพษิของเฮกซะวาเลนท์โครเมยีม	อาการเป็นพษิแบ่ง
เป็น	2	ชนิด	คือ

พิษฉับพลัน
	 	 พิษฉับพลัน	 เช่น	มีอาการอาเจียน	ปวดท้องรุนแรง	อาการท้องเสีย	 มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร	หากได้รับในปริมาณมาก
จะท�าให้เกิดการช็อค	และเสียชีวิต	และเมื่อสัมผัสในปริมาณความเข้มข้นสูงจะเกิดการกัดกร่อนผิวหนัง	 อวัยวะระบบทางเดินหายใจ
เสียหายอย่างฉับพลัน
พิษเรื้อรัง
		 พษิเรือ้รงั	เช่น	การระคายเคอืงบรเิวณผวิหนงั	การเกดิแผลเรื้อรัง	แผลหายช้า	กระดูกพรุน	และผนังกั้นจมูกทะลุ	รวมถึงการเกิด
มะเร็งในอวัยวะต่างๆ	

รูปแสดง การเปลี่ยนแปลงสูตรโครงสร้างของ Cr(III) และ Cr(VI)
ที่มา: Chemical Research in Toxicology
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	 การปนเปื้อนเฮกซะวาเลนท์โครเมียมมีสาเหตุหลัก
มาจากอุตสาหกรรมที่มีการน�าโครเมียมมาใช้เป็นวัตถุดิบ	
เช่น	การชุบโลหะ	การผลิตสย้ีอม	อตุสาหกรรมพ่นสี	การท�า
เหมืองแร่	และโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	โดยน�้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิตที่ปนเปื้อนสารประกอบเฮกซะวาเลนท์
โครเมียม	เมือ่ไหลไปรวมกบัแหล่งน�า้ธรรมชาต	ิและแหล่งน�า้
ใต้ดนิ	เฮกซะวาเลนท์โครเมยีมจะเกดิการปนเป้ือนในน�า้	และ
ถูกสะสมในสัตว์น�้า	พืชน�้า	ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตร
ที่ใช้แหล่งน�้าที่มีการปนเปื้อนในการเพาะปลูก	และเข้าสู่
มนษุย์ผ่านการดืม่น�า้จากแหล่งทีม่กีารปนเป้ือนโดยตรงหรอื
ทางอ้อมโดยการบริโภคสัตว์น�้า	พืชน�้า	ตลอดจนผลิตผล
ทางการเกษตร	ยกตวัอย่างเช่น	เกลอืของโครเมยีม	Cr+6 ในรปู	
สารประกอบโครเมียมไตรออกไซด์	(Chromium	trioxide,	
CrO

3
)	และโพแทสเซียมไดโครเมต	 (Potassium	dichro-

mate,	K
2
Cr

2
O

7
)	จะไม่ตกตะกอนหรือรวมตัวกับดิน	จึง

สามารถเคล่ือนย้ายไปตามแหล่งน�้าไหล	และน�้าใต้ดินได้
อย่างรวดเรว็	ท�าให้ปนเป้ือนไปกบัแหล่งน�า้ดบิส�าหรบัน�ามาใช้
อปุโภคและบรโิภคของมนษุย์ได้ง่าย	ส�าหรบัการปนเป้ือนใน
อากาศนั้น	 เกิดจากการเปิดหน้าดินหรือระเบิดหินเพื่อท�า
เหมืองแร่	การใช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิในหม้อน�า้ส�าหรับผลติ
ไฟฟ้า	ซ่ึงเป็นสาเหตหุนึง่ในการท�าให้เกดิการฟุง้กระจายของ
อนุภาคที่ปนเปื้อนเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในอากาศ	ท�าให้
เป็นผลเสยีต่อระบบทางเดนิหายใจ	นอกจากนีเ้ฮกซะวาเลนต์
โครเมยีมในอากาศสามารถปนเป้ือนลงสู่พืน้ดินและแหล่งน�า้
เพือ่การเกษตรโดยกระบวนการตกแบบแห้ง	(Dry	deposition)	
และการตกแบบปียก	(Wet	deposition)	ผ่านฝน	ดงัรปูที	่2

  

 

ดังนั้นการน�าวัตถุดิบที่ปนเปื้อนเฮกซะ
วาเลนต์โครเมียม	 ไม ่ว ่าจะเป็นน�้า	
ผลิตผลทางการเกษตร	หรือเนื้อสัตว์มา
ใช้เป็นวัตถุดิบ	จะเป็นสาเหตุให้เฮกซะ
วาเลนต์โครเมียมปนเปื ้อนในอาหาร
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	การลดความเสี่ยง
ของการปนเป้ือนของเฮกซะวาเลนต์โครเมยีมในอาหาร	ภาค
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องต้องมกีารบรหิารจดัการสารประกอบ
โครเมียมท่ีดีก่อนปล่อยท้ิงสู ่ ส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศ	
ปัจจุบันหน่วยงานภาครฐัของประเทศไทยหลายหน่วยงาน	ได้
ก�าหนดมาตรฐานการปนเปื้อนสารประกอบโครเมียมในดิน	
น�้าจากแหล่งธรรมชาติ	 และน�้าท้ิง	 (ตารางที่	 1)	 เพ่ือลด 
ความเสี่ยงของการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมซึ่งน�าไปสู่การ 
ปนเปื้อนในอาหาร	และห่วงโซ่อาหารต่อไป

 

การเกิดการปนเป้ือนเฮกซะวาเลนท์โครเมยีมในส่ิงแวดล้อม
ทีม่า: http://www.texasintegrative.com/toxic-heavy-metals-

playing-increasing-role-in-chronic-illness/

ตารางที่ 1 เกณฑ์ก�าหนดปริมาณสูงสุดการปนเปื้อนของสารประกอบโครเมียมในสิ่งแวดล้อม

ล�าดับที่ มาตรฐาน สารประกอบโครเมียม
เกณฑ์ก�าหนดสูงสุด

(ไมโครกรัมต่อลิตร)

1 มาตรฐานคุณภาพดิน เฮกซะวาเลนซ์โครเมียม	(Cr6+) 300* 640**

2 มาตรฐานคุณภาพน�้าทะเล เฮกซะวาเลนซ์โครเมียม	(Cr6+) 50

3 มาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน เฮกซะวาเลนซ์โครเมียม	(Cr6+) 0.05

4
มาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้ง
จากโรงงาน

เฮกซะวาเลนซ์โครเมียม	(Cr6+) 0.25

ไตรวาเลนซ์โครเมียม	(Cr3+) 0.75

5 น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โครเมียม	(Cr) 0.05

1.	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	25	(พ.ศ.	2547)	เรื่อง	ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
	 *		ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม	ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
	 **	ดินที่ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม	ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
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	 2.		ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	
2560)	ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม	และรักษา
คณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2535)	เรือ่ง	ก�าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน�้าทะเล
	 3.	ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ	ฉบบัที	่8
(พ.ศ.	2537)	เรื่อง	ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้า
ผิวดิน
	 4.	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เรื่องก�าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้งจากโรงงาน	พ.ศ.	2560
	 5.	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	61	 (พ.ศ.	
2524)	เรื่อง	น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
	 นอกจากประเทศไทยแล้ว	ในต่างประเทศได้ก�าหนดค่า
ปรมิาณสงูสดุส�าหรบัสารประกอบโครเมยีม	เช่น	การปนเป้ือน
ในน�า้	 (ตารางที่	2)

ตารางท่ี 2 เกณฑ์ก�าหนดปริมาณสูงสุดการปนเปื ้อน
สารประกอบโครเมียมในน�้า ของแต่ละหน่วยงาน

 ส�าหรับหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	
เช่น	องค์การอนามัยโลก	 (World	Health	Organization;	
WHO)	ยงัไม่ได้ก�าหนดปรมิาณการปนเป้ือนสารประกอบเฮก
ซะวาเลนท์โครเมยีมเป็นมาตรฐาน	แต่ได้ก�าหนดแนวทางการ
ได้รับปริมาณสารประกอบโครเมียมในอาหาร	ไม่มากกว่า	
0.05	ไมโครกรมัต่อกโิลกรมั	(Guidelines	For	Drinking-Water	
Quality	World	Health	Organization)	 โดยปริมาณ
สารประกอบโครเมยีม	คอื	ผลรวมของ	Cr	(III)	และ	Cr	(VI)	ใน
อาหาร	1	กิโลกรัม
	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารตระหนกัถงึอนัตรายท่ีอาจจะ
เกดิขึน้กับผูบ้รโิภค		จงึได้ด�าเนนิการพฒันางานทดสอบสารปน
เปื้อนเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในอาหาร	 เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัย	 และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล	หากต้องการข้อมูลเรื่องเฮกซะวาเลนท์
โครเมียมในอาหารเพิม่เตมิสามารถตดิต่อได้ที:่	กองผลติภณัฑ์
อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โทรศัพท์:	0	2201	
7182-3	โทรสาร:	0	2201	7181	E-mail:	bsp@dss.go.th
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หน่วยงาน
สารประกอบโครเมียม 
(ไมโครกรัมต่อลิตร)

WHO 0.05

E.U. 0.05

Australia 0.05

U.S.A. 0.10

Canada 0.05
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	 ความต้องการใช้พลังงานในประเทศไทยปรับตัว 
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง	ตามจ�านวนประชากร	การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ	การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน	และการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม	ขณะที่ความต้องการใช้
พลังงานกลับสวนทางกับปริมาณของพลังงานที่ลดลงและ 
มอียูอ่ย่างจ�ากดั	ยงัต้องพึง่พาการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
เป็นหลัก	ประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้พลังงาน
ทีมี่อยูอ่ย่างจ�ากัดมเีพยีงพอทีจ่ะใช้ได้ต่อไปในอนาคต		โดยใน
ปัจจบุนัภาครฐัมนีโยบายเพือ่การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	
โดยแผนอนุรกัษ์พลังงานเรือ่งพลงังาน	เชือ่มโยงกบัเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development	Goals:	
SDGs)	ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังป	ี
ค.ศ.	2558	 ท่ีองค์การสหประชาชาติ	 (United	Nations:	
UN)	ก�าหนด		กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดี�าเนนิงาน
ตามนโยบาย	โดยแผนยทุธศาสตร์กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.2560-2579)	มีความเชื่อมโยง
ด้วยเป้าหมายในการเร่งรัดด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศและผลกระทบ	และมยีทุธศาสตร์ในการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	รวมถึง
การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	
	 แสงอาทิตย์	แผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้า	 (electro-
magnetic	spectrum)	ประกอบด้วยรงัสใีนช่วงคลืน่อนิฟราเรด	
แสงที่ตามองเห็น	และอัลตราไวโอเล็ต	โดยมีสัดส่วนร้อยละ	
53	44	3	ตามละดบั	ช่วงคลืน่อนิฟราเรดเป็นคลืน่รงัสคีวามร้อน
ทีม่สีดัส่วนสงูจงึมผีลให้เกิดความร้อน	เมือ่แสงอาทติย์กระทบ
วัสดุจะเกิดการดูดกลืนแสง	 (absorption)	การเปล่งแสง	

(emission)	การสะท้อนแสง	(reflection)	และการส่องผ่าน	
(transmission)	 วัสดุต่างชนิดกันจะมีสมบัติเชิงแสงต่างกัน	
การเลือกวัสดุที่มีสมบัติเชิงแสงที่สามารถเพิ่มการสะท้อน
คลื่นอินฟราเรดจึงช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นได้
 

ภาพที ่1 แสดงความร้อนจากแสงอาทติย์เมือ่กระทบและสะท้อน
ออกจากอาคาร

ทีม่าภาพ

1	Image	courtesy	of	Cool	Roof	Rating	Council

2	https://www.researchgate.net/figure/Difference-in-heat-dis-

persal-on-a-black-versus-white-roof-Much-more-heat-is-reflect-

ed_fig1_264193736/
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สีเซรามิกที่มีสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสง

ในช่วงอินฟราเรดใกล้

ลดา พันธ์สุขุมธนา  
ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรองกาญจน์  ศิรินุกุลวัฒนา  
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 จากที	่ประเทศไทยเป็นกลุม่ประเทศในเขตร้อน	จงึมีสดัส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคารกบัเครือ่งปรบัอากาศสงู	วสัดุ
มงุหลงัคาและสทีาอาคารสามารถช่วยลดอณุหภมูขิองอาคารได้	โดยการลดอณุหภมิูของหลงัคาและอาคารเป็นส่วนส�าคญัท่ีสามารถ
ช่วยลดความร้อนของอาคาร	และเป็นผลให้ลดพลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้กับเครือ่งปรบัอากาศได้	โดยในปัจจบุนัมกีระแสการพฒันาสทีา
หลงัคาและอาคารทีม่สีมบตัสิามารถสะท้อนแสงในช่วงทีใ่ห้ความร้อนได้สงูขึน้	หรอืทีม่สีมบตัเิป็นฉนวน	(High	thermal	remittance)		
ช่วยในการลดอณุหภมูขิองอาคารเพิม่มากขึน้	 	การพฒันาดงักล่าวท�าโดยการเตมิสอีนินทรย์ีสงัเคราะห์ท่ีมีสมบติัสะท้อนแสงใน
ช่วงคลืน่ทีใ่ห้ความร้อนในสตูรส่วนผสม		ในตลาดมแีนวโน้มความต้องการการจ�าหน่ายสทีาหลงัคาและอาคารทีม่สีมบตัเิป็นฉนวน
เพ่ิมมากขึน้	ในขณะทีส่อีนนิทรีย์สงัเคราะห์ทีม่สีมบตัสิะท้อนแสงยงัต้องน�าเข้าจากต่างประเทศและมรีาคาสงูกว่าสปีกตท่ัิวไป	
	 ข้อดขีองสอีนนิทรย์ีสงัเคราะห์	คือมคีวามเสถยีร	ทนต่อสารเคม	ีทนความร้อน	ทบึแสง	สามารถสะท้อนแสงในช่วงคลืน่
อนิฟราเรดของคล่ืนรงัสคีวามร้อนของแสงอาทติย์	ซึง่จัดเป็นคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	(wave)	แม้มรีาคาสงูกว่าสอีนิทรย์ี	แต่อายกุารใช้งาน
ยนืยาว	สมบัตคิวามสามารถสะท้อนแสงในช่วงคลืน่อนิฟราเรดของสเีซรามกินัน้	เกดิจากการเตมิสาร	(Doping)	ให้เกดิโครงสร้าง
ของวสัดทุีม่คีวามกว้างของช่องว่างระหว่างแถบพลงังาน	(band	gap)	ลดลง	เป็นผลให้เพิม่ความสามารถในการดดู	(absorb)	
พลงังานโฟตอนต�า่	(low	energy	photon)		เพิม่การดดูแสงช่วงทีม่องเห็น	(visible	light)	และพาหะอสิระ	(free	carrier)		ทีท่�าให้
เกิดกลไกการดดูซับโฟตอน	(photon	absorption	mechanism)	ในช่วงคล่ืนอนิฟราเรด	ปรมิาณพาหะอสิระจงึมผีลต่อความสามารถ
สะท้อนแสงในช่วงคลืน่อนิฟราเรด	และเป็นลกัษณะโดยธรรมชาติ	(inherent	characteristic)	ของวสัดุ
	 กรมวทิยาศาสตร์บริการได้ด�าเนนิโครงการ	การผลติสเีซรามกิทีม่สีมบตัเิพิม่การสะท้อนแสงในช่วงอนิฟาเรดใกล้	เร่ิมตัง้แต่
ปี	2560	 ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีโดยม	ีดร.ลดา	พนัธ์สขุมุธนา	เป็นหวัหน้าโครงการ	มเีป้าหมาย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสูผู่ป้ระกอบการในปี	2561	โครงการฯมวีตัถุประสงค์เพือ่พฒันาเทคโนโลยกีารผลติสเีซรามกิท่ีสะท้อนแสงใน
ช่วงอนิฟาเรดใกล้		ส�าหรบัการพฒันาวสัดปุระหยดัพลงังานระดบัต้นแบบ	โดยโครงการฯ	ประกอบด้วยกจิกรรม	ส�ารวจสใีนท้องตลาด	
ทดสอบสมบัติทางแสงของสี	ทดลองสังเคราะห์สี	ทดลองขยายปริมาณการทดลองผลิตสีระดับต้นแบบ	และทดลองใช้สีใน 
การผลติวสัดปุระหยัดพลงังานระดบัต้นแบบ
	 ผลการสุม่ส�ารวจสีเซรามกิท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกในท้องตลาดปัจจุบนั	พบว่าสเีซรามิกดงักล่าวมีสมบัตกิารสะท้อน
แสงในช่วงอนิฟาเรดใกล้อยูใ่นระดบัแตกต่างกนั	แนวโน้มสมบตัดิงักล่าวคอืสอ่ีอนมค่ีาค่อนข้างสงู	เช่น	สเีหลอืงมค่ีา	TSR	กว่าร้อยละ	
58	และสเีข้มมค่ีาต�า่	เช่น	สนี�า้ตาลมค่ีา	TSR	เพยีงเกอืบร้อยละ	20	(ตารางที	่1)	แสดงให้เหน็ว่าสเีซรามิกบางสทีีใ่ช้ในอตุสาหกรรม
เซรามกิในปัจจบุนัมศีกัยภาพในการน�ามาใช้ในการผลติสทีาหลงัคาหรอือาคารได้

ตารางท่ี 1 สมบัติการสะท้อนแสงในช่วงอนิฟาเรดใกล้ของสเีซรามกิทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมเซรามกิ

สี
สมบัติการสะท้อนแสง (ร้อยละ), ASTM E903-12

 UV VIS NIR TSR

ด�า	1

ด�า	2

น�้าเงิน	1

น�้าเงิน	2

น�้าตาล	1

น�้าตาล	2

น�้าตาล	3

แดง	1

แดง	2

4.74

2.88

30.5

2.75

3.15

2.88

2.85

2.84

3.61

4.64

3.34

23.14

6.03

6.26

2.98

3.77

13.58

11.05

21.06

4.74

45.11

41.23

29.7

3.82

5.52

44.99

27.8

14.19

4.14

36.13

26.4

19.79

3.46

4.76

31.53

20.57
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	 ผลงานวจิยัสเีซรามกิสงัเคราะห์ทีไ่ด้จากการด�าเนนิโครงการ	การผลิตสเีซรามกิทีม่คีณุสมบตัเิพิม่การสะท้อนแสงในช่วง 
อินฟาเรดใกล้	ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีประกอบด้วยส	ีน�า้เงิน	(Co-Al)	เขยีวน�า้เงนิ	(Cr-Co-Al-Ti)	น�า้ตาล	
(Fe-Zn)	เป็นผลส�าเรจ็ระดับห้องปฏิบตักิาร	ส่วนผลงานวจิยัของ	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ประกอบด้วยส	ีชมพ	ู(Zr-Fe-Si)	เหลอืง	
(Zr-Pr-Si)	ฟ้า	(Zr-V-Si)	เป็นผลส�าเรจ็ระดบัห้องปฏบิตักิาร	และ	สดี�า	 (Cr-Fe)	น�า้ตาล	(Mn-Ti)	เป็นผลส�าเรจ็ระดบัต้นแบบทีม่ี
การทดลองขยายการผลติสีระดบัห้องปฏบิตักิารสูก่ารทดลองผลติในโรงงานผลติเซรามิกท่ีร่วมโครงการ	รวมถึงการทดลองเตมิสี
ในสทีาอาคารและทดสอบสมบติัสทีาในห้องปฏบิติัการของโรงงานผลติสทีาอาคารท่ีร่วมโครงการ	ผลการทดสอบ	Heat	buildup	
(ASTM	D4803-97)	พบว่าการใช้สเีซรามกิสังเคราะห์ระดบัต้นแบบท�าให้อณุหภมูลิดลงกว่าสปีกต	ิ18°C	ซึง่ใกล้เคยีงกบัสทีีน่�าเข้า
จากต่างประเทศ	ผลการทดลองผลติสีเซรามกิสังเคราะห์ระดบัต้นแบบนี	้เป็นผลงานนวตักรรมของประเทศทีแ่สดงให้เหน็ศักยภาพ
ของเทคโนโลยทีีส่ามารถน�าไปพฒันาต่อยอดสูก่ารผลติจรงิต่อไป

ภาพที ่2 แสดงผลการวดัค่าการสะสมอุณหภมูขิองสปีกตท่ัิวไป และสี
จากผลงานวจิยัของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

สี
สมบัติการสะท้อนแสง (ร้อยละ), ASTM E903-12 UV VIS NIR TSR

เหลือง	2

เหลือง	3

เหลือง	4

เหลือง	5

เขียว1

3.24

3.42

2.83

5.73

2.75

27.95

25.4

26.37

42.68

7.86

51.42

47.1

51.25

66.02

30.27

40.87

37.38

40.15

55.18

20.74
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ตารางท่ี 2 แสดงโปรแกรมสมัมนา “การวจิยัและพฒันาเพ่ืออตุสาหกรรมเซรามกิ: การผลิตสเีซรามกิทีม่คีณุสมบตัเิพิม่การ
สะท้อนแสงในช่วงอนิฟาเรดใกล้”

  

	 เมื่อวันที่	17	 สิงหาคม	2561	ดร.ลดา	พันธ์สุขุมธนา	ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	เปิดสัมมนา	“การวจิยัและพฒันาเพือ่อุตสาหกรรมเซรามกิ:การผลติสเีซรามกิทีม่คีณุสมบตัเิพิม่
การสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้”		เป้าหมายเผยแพร่ผลงานวจิยัการผลติสเีซรามิกทีมี่คณุสมบตัเิพิม่การสะท้อนแสงในช่วงอนิ
ฟาเรดใกล้	เน้นกระตุน้การพฒันาสทีาหลงัคาและอาคาร	ทีม่สีมบตัสิามารถสะท้อนแสงในช่วงทีใ่ห้ความร้อนได้สงูข้ึน	ช่วยในการลด
อุณหภูมขิองอาคารเพิม่มากขึน้	โดยมผีูส้นใจเข้าร่วมสมัมนาฯ	เป็นผู้ประกอบการทีผ่ลติเซรามกิและส	ีหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	
และสถาบันศกึษา	จ�านวนกว่า	80	คน	ณ	ห้อง	320	ชัน้	3	อาคาร	สถานศกึษาเคมปีฏิบัติ	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ซึง่การจดั
สัมมนาเป็นโอกาสส�าคญัในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทีค่าดหวงัให้เกิดประโยชน์เพิม่ศกัยภาพการผลติสเีซรามิกให้ผูป้ระกอบการไทย	
กระตุน้การผลติวสัดปุระหยดัพลงังานภายในประเทศ	ลดการน�าเข้าสีจากต่างประเทศ		โดยได้รบัเกยีรตจิาก	บรษัิท	เบเยอร์	จ�ากัด	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต	ิและนกัวทิยาศาสตร์ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ	
มาเป็นวทิยากรในการสมัมนาครัง้นีด้้วย	

หวัข้อการบรรยาย วทิยากร

ดร.ลดา	พันธ์สุขุมธนา	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร	วรวัฒน์	ชัยยศบูรณะ	

บริษัท	เบเยอร์	จ�ากัด

ดร.พัฒนะ	รักความสุข	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวกัญญากานต์		ต่วนชื่น	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.กนิษฐ์	ตะปะสา	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.สิทธิสุนทร	สุโพธิณะ	

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นางสาวกรองกาญจน์		ศิรินุกุลวัฒนา	

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

1.	 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก	:	การผลิตสีเซรามิกที่มีคุณสมบัติ	
	 เพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้

2.	 สีกับสมบัติพิเศษในยุคปัจจุบัน

3.	 บทบาทของสีต่อการประหยัดพลังงานในอาคาร

4.	 สารสนเทศเชิงวิเคราะห์	แผนที่เทคโนโลยี	กรณีตัวอย่างเทคโนโลยีสีที่มีสมบัติ		
	 การสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้

5.	 เทคนิคการทดสอบสมบัติการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้

6.	 การสังเคราะห์ผงสีสะท้อนรังสีอาทิตย์

7.	 กรณีศึกษา;	เทคโนโลยีการผลิตสีที่มีสมบัติการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้

ภาพบรรยากาศการสมัมนา 
"การวจิยัและพัฒนาเพือ่อตุสาหกรรมเซรามกิ"
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	 อฐิก่อสร้างสามญัท�าจากเป็นวสัดทุีท่�าขึน้จากดนิเหนยีว	
ท�าให้มลีกัษณะเป็นก้อนสีเ่หลีย่มแล้ว	น�าไปตากให้แห้ง	ถดัจากนัน้	
จึงน�าไปเผาทีอ่ณุหภมูสูิง	อฐิก่อสร้างสามญัเป็นวสัดุก่อสร้างทีมี่
ราคาถกู	นยิมใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆเช่น	เจดย์ี	วดั	ปราสาท
ราชวงั	มกีารใช้อฐิก่อสร้างสามญัก่อสร้างอาคารมาตัง้แต่	ยคุโบราณ	
ในหลายประเทศ	ซึ่งจะมีส่วนผสมและการผลิตที่แตกต่างกัน	
ส่วนในประเทศไทยจะสามารถสงัเกตได้จากโบราณวัตถ	ุในยคุ
ต่างๆ	เช่นในยุคสุโขทัย	และกรุงศรีอยุธยา	เป็นต้น	อิฐก่อสร้าง
สามญัเป็นวสัดุก่อสร้างทีม่คีณุสมบัติดีมคีวามทนทานต่อสภาพ
ดนิฟ้าอากาศในประเทศไทย	สามารถผลติได้ทกุภาคของประเทศ	
แต่คณุสมบตัทิางกายภาพของอฐิก่อสร้างสามญัจะมคีณุลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกันตามแหล่งทีม่าของวัตถดุบิ	แหล่งผลิตอฐิก่อสร้าง
สามญัทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในภาคกลาง	ได้แก่	จังหวดัพระนครศรีอยธุยา	
จังหวัดอ่างทอง	จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาท	เป็นต้น	ใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมกีารผลติอฐิก่อสร้างสามญัทีจ่งัหวดั
ขอนแก่น	จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง	เป็นต้น
	 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ
คุณสมบัติเชิงกลของอิฐก่อสร้างสามัญที่ผลิตในภาคกลางและ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	โดยเลอืกตัวอย่างทดสอบจากจงัหวดั
สิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาท	เป็นตัวแทนภาคกลาง	และเลือก
ตัวอย่างทดสอบจาก	จงัหวดันครราชสมีาและจงัหวดัขอนแก่น
เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในการศึกษาคุณสมบัติ
อฐิก่อสร้างสามญัทีผ่ลติทัง้สองภาค	ประกอบด้วย	การทดสอบ
คุณสมบัติ	 ด้านมิติ	 ขนาด	ลักษณะทั่วไป	ความต้านแรงอัด	 
การดดูกลนืน�า้ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมอฐิก่อสร้าง
สามัญ	มอก.77-2545	ผลการศึกษาพบว่าอิฐก่อสร้างสามัญที่

ผลติจากจงัหวดันครราชสมีาและจงัหวดัขอนแก่นมคีณุสมบตัดิ	ี
สามารถใช้แทนอิฐก่อสร้างสามัญที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัด
ชัยนาท
	 อิฐก่อสร้างสามัญ	ท�าจากดิน	ดินดาน	อาจมีส่วนผสม
ของวัสดุอ่ืน	 โดยมีการเผาเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและความ
ทนทาน	บ้านจะใช้อฐิก่อสร้างสามญัเป็นส่วนประกอบบ้าน	ได้แก่	
งานผนัง	งานรั้ว	 โดยอิฐก่อสร้างสามัญเป็นตัวรับน�้าหนัก	อิฐ
ก่อสร้างสามัญแบ่งตามความต้านแรงอัด	เป็น	3	 ช้ันคุณภาพ	
ประกอบด้วย	ชั้นคุณภาพ	ก	ชั้นคุณภาพ	ข	และชั้นคุณภาพ	
ซ่ึงใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน	ปัจจบัุนพบว่ามหีลายปัจจยัทที�าให้
อฐิก่อสร้างสามัญมคีณุสมบัตท่ีิแตกต่างกนั	ได้แก่	ส่วนผสม	วัสดุ
ทางการเกษตร	แหล่งพื้นท่ีของดิน	ส่งผลต่อคุณสมบัติต่างๆ	
ของก้อนอฐิ	ได้แก่	ความต้านแรงอดั	การดูดกลนืน�า้	การหดตวั	
ท�าให้ขนาดที่ได้ไม่สม�่าเสมอกัน	เป็นต้น
	 การผลติอฐิก่อสร้างสามญัในภาคกลางและภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้ดินและวัสดุท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ
และหาได้ท่ัวไปในท้องถ่ิน	มาใช้ในการท�าอิฐดิบ	 ถัดจากนั้นก็
น�าไปเผา	โดยใช้เวลาในการเผาประมาณ	8	-	15	วนั	หลงัจากนัน้	
ท�าการเก็บตวัอย่างเพือ่ทดสอบตวัอย่างอฐิก่อสร้างสามญัแต่ละ
แหล่ง	ดงันัน้การตรวจสอบผลติภณัฑ์ท่ีได้จะท�าให้ทราบข้อแตก
ต่างของแต่ละพืน้ที	่กระบวนการผลติทีค่ล้ายกนัแต่ได้ค่าความ
ต้านแรงอดัท่ีแตกต่างกัน	งานวิจัยนีจ้ะเป็นส่วนส�าคญัในการเลอืก
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ	ในแต่ละภูมิภาคต่อไป	
	 วตัถปุระสงค์	เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบคณุสมบตัขิองอฐิ
ก่อสร้างสามญัท่ีผลติในพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัตของ

อิฐก่อสร้างสามัญ 

กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณัฐเขต หมูทอง
 นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ 

กองวัสดุวิศวกรรม
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	 ขอบเขตการวจัิย	การทดสอบอฐิก่อสร้างสามญั	ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมอฐิก่อสร้างสามญั	มอก.77-2545	ประกอบด้วย
การพิจารณา	อิฐก่อสร้างสามัญ	ชั้นคุณภาพ	ค	โดยพิจารณา	ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลือ่น	ลกัษณะทัว่ไป	ความต้านแรงอดั	
การดูดกลนืน�า้	เป็นต้น	ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดใน	มอก.77-2545

ตารางที ่2 เกณฑ์ความคลาดเคลือ่นของมติ ิ(มอก.77-2545)

ตารางที ่3 ความต้านแรงอัดและการดดูกลนืน�า้ (มอก.77-2545)

ตารางที ่1  ขนาดของอฐิก่อสร้างสามญั (มอก.77-2545)

140	x	65	x	40

190	x	90	x	40

190	x	90	x	65

190	x	90	x	90

ชั้นคุณภาพ ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ก	ข	และ	ค

+2

+3

+5

40

65	ถึง	90

140	ถึง	190

มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ชั้นคุณภาพ

ความต้านแรงอัดต�่าสุด MPa การดูดกินน�้าสูงสุด %

 เฉลี่ย 5 ก้อน แต่ละก้อน เฉลี่ย 5 ก้อน แต่ละก้อน

 ก	 21.0	 17.0	 17.0	 20.0

 ข	 17.0	 15.0	 22.0	 25.0

 ค	 10.0	 9.0	 ไม่ก�าหนด	 ไม่ก�าหนด
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	 ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนตัวอย่างจากโรงอิฐขนาด	(ยาว	x	กว้าง	x	หนา)	140	x	65	x	40	มิลลิเมตร	จากโรงอิฐภาคกลาง
โดยมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากโรงอิฐจังหวัดสิงห์บุรี	และจังหวัดชัยนาท	ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ
จากโรงอิฐจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น
วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 1.	ศกึษาขัน้ตอนการผลติอฐิก่อสร้างสามญั	ประกอบด้วย	การเตรยีมดนิ	การหมกัดนิ	การเตมิแกลบหรอืข้ีเถ้าแกลบ	การผสม
ให้เข้ากัน	การขึ้นรูป	การตากให้แห้ง	การเผา	จนได้ผลิตภัณฑ์	ชิ้นงานอิฐก่อสร้างสามัญ
	 2.	 เก็บตัวอย่างทดสอบ	จากแต่ละโรงอิฐไม่น้อยกว่า	10	ก้อนจากจ�านวน	250,000	ก้อน	โดยอิฐเหล่านี้จะเป็นตัวแทน
ของอิฐทั้งหมดควรมีขนาดและสีแตกต่างกันมากที่สุดเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า
	 3.	ทดสอบคุณสมบัติของอิฐก่อสร้างสามัญ	ด้านลักษณะกายภาพ	และด้านคุณสมบัติเชิงกล
	 4.	ท�าการเปรียบเทียบอิฐก่อสร้างสามัญจากตัวแทนสองภาค	(อิฐก่อสร้างสามัญท่ีผลิตในพื้นท่ีภาคกลางและ	ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ)
	 5.	วิเคราะห์และสรุปผล	พร้อมข้อเสนอแนะ

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
	 1.	 เครื่องวัดที่วัดละเอียด	Digital	Caliper	ช่วงการใช้งาน	0-200	มิลลิเมตร	วัดได้ละเอียดถึง	0.01	มิลลิเมตร	
	 2.	 เครื่องทดสอบอเนกประสงค์	UTM	Shimadzu	ช่วงการใช้งาน		2-450	กิโลนิวตัน
	 3.	 เครื่องชั่งที่มีสมรรถวิสัยไม่น้อยกว่า	2,000	กรัม	และความไวถึง	0.5	กรัม

ผลการวิจัย 
	 ประกอบด้วย	ผลการพิจารณา	ลักษณะทั่วไป	มิติ	ความต้านแรงอัด	การดูดกลืนน�้าของอิฐก่อสร้างสามัญ	ชั้นคุณภาพ	ค	
สามารถแสดงผลศึกษาแต่ละจังหวัดดังนี้
	 1.	ลักษณะทั่วไป		อิฐก่อสร้างสามัญทั้งสองภูมิภาค	มีความแข็งแรงปราศจากรอยร้าว
	 2.	ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน		พิจารณาจากมาตรฐาน	มอก.77-2545		ผลิตภัณฑ์อิฐก่อสร้างสามัญจากโรงอิฐ
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ละโรงอิฐมีขนาดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ	ชั้นคุณภาพ	ค	กล่าวคือ	มีขนาดความยาว
อยู่ในช่วง	135-145	มิลลิเมตร	ความกว้าง	62-68	มิลลิเมตรและความยาว	38-42	มิลลิเมตรอยู่ในเกณฑ์ก�าหนด
	 3.	ความต้านแรงอัด	การผลทดสอบสามารถพิจารณาจากแผนภาพความสัมพันธ์ความต้านแรงอัดเฉลี่ยและการดูดกลืน
น�้าเฉลี่ย	จากตัวแทนชุดข้อมูลอิฐก่อสร้างสามัญ	10	ก้อนแต่ละจังหวัด	ก�าหนดให้ชุดข้อมูล	“1.”	เป็นตัวแทนอิฐจากจังหวัดสิงห์บุรี	
“2.”	เป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาท	“3.”	เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา	“4.”	เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น
	 จากการทดสอบค่าความต้านแรงอดัสามารถเรยีงล�าดบัจาก	ค่ามากไปค่าน้อยแต่ละจงัหวัด	ดงันี	้จงัหวดัขอนแก่น	จังหวัด
นครราชสีมา	จังหวัดชัยนาท	และจังหวัดสิงห์บุรี	 ให้ค่าความต้านแรงอัดเฉลี่ย	35.48,	34.86,	11.02	และ	7.72	เมกะพาส

ภาพการใช้เครื่องมือทดสอบ

สรรสาระ
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	 4.	การดูดกลืนน�้า
	 ผลการทดสอบค่าการดูดกลนืน�า้อฐิก่อสร้างสามญั	ชัน้
คุณภาพ	ค		 ไม่ได้ก�าหนด	แต่เม่ือเปรียบเทียบค่าการดูดกลืน
น�้าอิฐก่อสร้างสามัญ	ชั้นคุณภาพ	ข	ก�าหนดค่าการดูดกลืนน�้า
สูงสูดเฉลี่ย	5	ก้อน	ต้องไม่เกิน	ร้อยละ	22	
	 ซึ่งผลการทดสอบแต่ละจังหวัดยังคงอยู ่ในเกณฑ์
ก�าหนด	โดยมค่ีาการดดูกลนืน�า้สงูสดูเฉล่ีย	5	ก้อน	ดงันี	้จงัหวดั
ขอนแก่น,ร้อยละ	14.14	จังหวัดนครราชสีมา,ร้อยละ	13.96	
จังหวัดชัยนาท,ร้อยละ	14.90	 	และจังหวัดสิงห์บุรี,ร้อยละ	
19.25	อิฐที่มีการดูดกลืนน�้ามาก	แสดงว่ามีความพรุนในอิฐสูง	

อิฐที่มีความพรุนสูงจะมีความเปราะและหักง่าย	ความแข็งแรง
จะน้อยตามไปด้วย	จากการทดสอบจะเหน็ได้ว่าอฐิจากจงัหวดั
ภาคกลางจะมค่ีาการดูดกลนืน�า้มากกว่าอฐิทีม่าจากภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ
	 จากการวิเคราะห์ความต้านแรงอัดแต่ละภาคพบว่า
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	ผลติภณัฑ์จากโรงอฐิจังหวดัขอนแก่น	
จงัหวดันครราชสมีา	ให้ค่าความต้านแรงอดัสงูกว่าเกณฑ์	มอก.
77-2545	ก�าหนดใน	ช้ันคณุภาพ	ค	เมือ่เปรยีบเทียบค่ามาตรฐาน
แล้วค่าที่ได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ถึงร้อยละ	108.71	และ	
105.06	ตามล�าดับ	ในทางกลับกันพบว่าภาคกลาง	ผลิตภัณฑ์
จากโรงอฐิจงัหวดัชัยนาท	และจงัหวดัสงิห์บุร	ีให้ค่าความต้านแรง
อัดต�่า	 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแล้ว	 ค่าท่ีได้ต�่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน	ถึงร้อยละ	35.18	และ54.59	ตามล�าดับ	

	 การศึกษาเบ้ืองต้นนี้	 ท�าให้ทราบว่าภูมิประเทศและ
แหล่งที่มาของดินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงที่จะท�าให้ 
อิฐก่อสร้างสามัญได้ผ่านเกณฑ์ตาม	 มอก.77-2545	 ก�าหนด 
ในภาคกลางนั้น	 จะใช้ดินเหนียวจากท้องนา	 ส่วนใหญ่จะมี 
อินทรีย์วัตถุในดินสูงกว่าดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่ง
ลกัษณะท่ัวไปจะเป็นดนิปนทราย	ส่งผลให้คุณสมบัตทิางกายภาพ
แสดงอย่างชัดเจน	กล่าวคอื	อฐิก่อสร้างสามญัท่ีผลติจากจงัหวดั
นครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นมีคุณสมบัติดี	 ให้ค่าความ 
ต้านแรงอัดที่สูง	 สามารถใช้แทนอิฐก่อสร้างสามัญท่ีจังหวัด
ชยันาทและจงัหวัดสงิห์บรุ	ีจากผลวเิคราะห์ทีก่ล่าวมา	การพฒันา
ส่วนผสมผลติภณัฑ์อฐิก่อสร้างสามญัเป็นปัจจยัหนึง่ทีจ่ะมส่ีวน
ช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของแต่ละภาค	 เพื่อเลี้ยงชีพอย่าง
ยัง่ยนื	ได้ผลติภณัฑ์ทีมี่คณุภาพต้องอาศยัการวเิคราะห์ทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	 จึงจะได้อิฐก่อสร้างสามัญท่ีมี
คุณภาพ	 ซ่ึงกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้ให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบ	คุณสมบัติวัสดุ	ครบทุกรายการ	ตามมาตรฐาน	มอก.
77-2545	ก�าหนด	ผูส้นใจสามารถตดิต่อสอบถามและขอรบับริการ
ได้ท่ี	 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	 กองวัสดุวิศวกรรม	 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ	ถนนพระราม	6	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400																	

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ความต้านแรงอัดของอิฐเฉลี่ย
แต่ละจังหวัด

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การดูดกลืนน�้าของอิฐ
เฉลี่ยแต่ละจังหวัด

เอกสารอ้างอิง
THAILAND	INDUSTRIALSTANDARD	BOARD.	Thai	Industrial	Standard	of	Brick.	Bangkok:	Thai	Industrial	Standard	Institute,	2001.

BARSOUM,	Michel	and	M.W.	BARSOUM.		Fundamentals	of	Ceramics.		New	York:	McGraw-Hill	Higher	Education,	1997.

ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม.		มอก.	77-2545,		หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพ่ือการอนุญาต	

ส�าหรับผลติภณัฑ์อฐิก่อสร้างสามญั.		กรงุเทพฯ:	ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม,	2545.

ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม.		มอก.	243-2520,		วิธีชักตวัอย่างและทดสอบอิฐและอิฐกลวง.		กรุงเทพฯ:	

ส�านกังาน	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม,	2520.



สรรสาระ

37วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

	 การพัฒนาสะพานคอนกรีตอัดแรงได้เริ่มขึ้นในยุโรป
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที	่2	เมือ่สะพานข้ามแม่น�า้ไรน์	และ
แม่น�้าส�าคัญๆ	ในยุโรปถูกท�าลายเกือบหมดสิ้นจากสงคราม	
และประจวบกับการขาดแคลนเหลก็ท�าให้มแีรงผลกัดนัให้หนั
มาคดิค้นใช้ระบบคอนกรตีอดัแรงอย่างมปีระสทิธภิาพในการ
สร้างสะพานช่วงปานกลางและช่วงยาวๆ	ในสหรฐัอเมริกา	ให้
ความสนใจในงานสะพานคอนกรีตอัดแรง	โดยเริ่มภายหลัง
จากการสร้างสะพานวอลนัทเลน	ที่ฟิลาเดลเฟีย		ในปี	ค.ศ.	
1950	ประมาณ	34%		ที่สร้างเป็นสะพานเหล็ก	ที่เหลือเป็น
สะพานคอนกรตีเสริมเหล็กธรรมดา	ห้าปีต่อมา	สะพานเหลก็
ลดลงเหลอื	23%	ในขณะทีส่ะพานคอนกรตีอัดแรงเริม่เข้ามา	
คือ	3%		ในปี	ค.ศ.	1975	สะพานเหล็กเหลือ	2%	สะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กลดลงเหลือ	 20%	 ในขณะที่สะพาน
คอนกรตีอดัแรงเพิม่เป็น	78%	ปัจจบุนัสะพานคอนกรตีอดัแรง
สามารถแข่งขันกับสะพานเหล็กได้	แม้ในช่วงสะพานยาว	 
200	–	300	เมตร
	 การที่สะพานคอนกรีตอัดแรงเป็นที่นิยมมากขึ้นใน
ประเทศต่างๆ	 เป็นเพราะสะพานชนิดนี้สามารถควบคุมการ
แตกร้าว	และการโก่งตวัได้ด	ีสามารถท�าให้สะพานเพรยีวแลดู
สวยงาม	และยังลดน�้าหนักตัวเมื่อเทียบกับสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็กธรรมดา	ท�าให้ประหยัดทั้งโครงสร้างส่วนบนและ
ส่วนฐานรากลงได้อกี	ทัง้น้ีสามารถก่อสร้างได้รวดเรว็ในสภาพ
แวดล้อมต่างๆ	ด้วยประสิทธิภาพของระบบคอนกรีตอัดแรง	
ท�าให้สามารถสร้างสะพานช่วงยาวๆ	ซึ่งไม่อาจสร้างด้วย
ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาได้	และ	มีความต้องการ	
การดูแลรักษาน้อยมาก	มีความคงทนต่อสภาวะบรรยากาศ
ต่างๆ	 ได้ดี	 	 ซ่ึงเป็นข้อได้เปรียบกว่าสะพานเหล็ก	ยกเว้น
สะพานช่วงยาวมากๆ

	ส�าหรับประเทศไทย	มีการใช้ระบบคอนกรีตอัดแรงในการ
ก่อสร้างสะพานได้ก้าวหน้ามากพอสมควร	สะพานช่วงสั้น
ธรรมดาน้อยกว่า	20-30	เมตร	มกัใช้ระบบคานคอนกรตีชนดิ
ดงึเหลก็ก่อน	ถ้าหากไม่มีปัญหาในการขนส่ง	เช่น	สะพานลอย
ยมราช	สะพานลอยแยกราชเทว	ีช่วงกลางประกอบด้วยคาน
รปูตวัไอ	ยาว		30	เมตร	เป็นต้น	สะพานช่วงยาวกว่านีอ้าจใช้
ระบบคานคอนกรีตอัดแรงก่อนประกอบกับคอนกรีตเสริม 
เหลก็หล่อในที	่เช่น	ทางด่วนเฉลมิมหานคร	พ.ศ.	2521		ใช้ระบบ
ต่อเน่ืองบางส่วนโดยวางคานคอนกรตีชนิดดงึเหลก็ก่อนความ
ยาวประมาณ	20	 เมตร	บนบ่าของแผ่นตัน	หรือแผ่นกลวง
หล่อในที่ซึ่งยื่นออกมาจากตอม่อ	2-11	เมตร	ท�าให้เพิ่มช่วง
สะพานได้ถงึ	44	เมตร	แผ่นพืน้นีถ้้ามช่ีวงยืน่ยาวกต้็องอดัแรง
ภายหลังด้วย
	 โดยท่ัวไปแล้ว	คานสะพานช่วงยาวเกนิประมาณ	24	เมตร	
จะขนส่งล�าบาก	จงึมกันยิมใช้ระบบคอนกรตีอดัแรงภายหลงั	
เช่น	สะพานลอยบางเขนยาว	27	 เมตร	ประกอบด้วยคาน
กล่องคอนกรีตอัดแรงภายหลัง	ซึ่งเป็นระบบแรกที่พัฒนาขึ้น
ในงานคอนกรีตอัดแรงภายหลัง	สะพานช่วงยาวๆ	 ในระยะ
หลังได้ท�าการก่อสร้างโดยเทคนิคทันสมัยต่างๆ	 ในปี	พ.ศ.		
2515	ได้เริ่มงานก่อสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ	ข้าม
แม่น�้าเจ้าพระยา	ความยาวสะพานหลัก	 เท่ากับ	280	 เมตร	
ซึง่เป็นช่วงกลาง	114	เมตร	และช่วงรมิ	2	ช่วงๆ	ละ	83	เมตร	
การก่อสร้างได้ใช้วิธีช่วงยื่นสมดุล	 (Balanced	Cantilever)	
ใช้ระบบอัดแรง	ซึ่งใช้การเคลือบเหล็กด้วยสารที่ไม่ท�าให้
คอนกรตีเกาะกับเหลก็	ส�าหรบัสะพานช่วงยาว	ในเวลาต่อมา
ได้แก่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน	 (2524)	มีสะพานหลัก
ความยาว	224	เมตร	ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กต่อเนื่อง	3	ช่วง	
และก่อสร้างโดยอาศัย	Launching	Girder	หิ้วแบบส�าหรับ

ณัฐเขต หมูทอง  
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ

 กองวัสดุวิศวกรรม 

วิวัฒนาการสร้างสะพาน
โดยใช้เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง
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หล่อตัวสะพาน	ช่วงสะพานริมฝั่งของสะพานนี้	 (Approach	
span)	เป็นสะพานยาวต่อเนื่อง	ซึ่งมีความยาว	45	เมตร
	 ในปี	พ.ศ.	2524	บรษิทัผลติภณัฑ์และวตัถกุ่อสร้าง		ได้น�า
วิธีการผลิตคานหล่อส�าเร็จแบ่งส่วน	Precast	Segmental	
Girder	ใช้การก่อสร้างสะพานบนเสนา-	อยธุยา	คานตวัไอ	ช่วง
ยาว	30	เมตร	จะถูกหล่อในโรงงานโดยแบ่งเป็น	3	ท่อน	และ
หล่อแบบต่อคู่	ชิน้ส่วนเหล่านีจ้ะถกูขนส่งไปยงัสถานท่ีก่อสร้าง
เพือ่ท�าการประกอบบนแท่นทีเ่ตรยีมไว้	โดยใช้อพีอกซี	่(epoxy)	
เรซินสงัเคราะห์ซึง่มคีวามเหนยีวมาก	จะแข็งตวัหลงัผ่านความร้อน	
ใช้เคลือบผิวหรอืเป็นตวัเชือ่มวตัถุ	ประสานรอยต่อ	จากนัน้จะท�า 
การอัดแรงภายหลังแล้วยกไปติดตั้งบนตอม่อ
	 ใน	พ.ศ.	2527	 ได้มีการน�าวิธีการก่อสร้างสะพานท่ี 
ทันสมัยท่ีสุดวิธีหน่ึงมาใช้เป็นครั้งแรก	 ในประเทศไทย	 โดย 
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยาทีจั่งหวดัปทมุธาน	ีและ	
นนทบรุ	ีช่วงสะพานหลกัโดยวธีิ	Precast	Segmental	Cantilever	
Construction	และได้ใช้วิธี	 Incremental	 Launching		 
การออกแบบและก่อสร้างสะพานนนทบุรีมีความยาวทั้งสิ้น	 
329.1	เมตร	โดยท่ีช่วงทีย่าวทีส่ดุกลางแม่น�า้มีความยาว	84	เมตร	
ส่วนสะพานปทุมธานีมีความยาวทั้งสิ้น	239.1	เมตร
	 ในช่วง	พ.ศ.	2524-2525	วศิวกรกรมทางหลวงฯ	น�าโดย	
ดร.	ชนิวฒุ	ิบรูณารมย์	ได้ท�าการออกแบบสะพานเกาะยอข้าม
ทะเลสาบสงขลา	และกรมทางหลวงได้ว่าจ้าง	บรษิทั	โควคิอน
ซัลท์	คอนซัลติง	เอนยิเนียร์ส	และแพลนเนอร์ส	เอ/เอส	เป็น
วิศวกรที่ปรึกษา	เพื่อตรวจสอบแก้ไขแบบสะพานตามเงื่อนไข
ของธนาคารพัฒนาเอเชียผู้เป็นเจ้าของเงินกู้ของโครงการ	
สะพานติณสูลานนท์	 (ชื่อทางการ)	มีความยาวของสะพาน 
หลักส่วนที่เป็นคอนกรีตอัดแรงรวมทั้งส่วนสะพานด้านเหนือ
และด้านใต้ของเกาะยอเท่ากบั	2,640	เมตร	ความยาวช่วงทัว่ๆ	ไป
เท่ากบั	40	เมตร	ออกแบบเป็นคานกล่องคอนกรตีอัดแรงเซลล์เดีย่ว	

ความลึกของกล่องเท่ากับ	2	 เมตร	การก่อสร้างกระท�าโดย 
วธิหีล่อส�าเรจ็เป็นท่อนๆ	ยาวท่อนละ	2.5	เมตร	แล้วน�าไปตดิตัง้
ในที	่โดยคานเหลก็	Launching	girder	เป็นแบบรองรบัในช่วง
ก่อสร้าง	รอยต่อซ่ึงม	ีshear	key	จะถกูทาอพีอกซีพ่ร้อมทัง้ใส่ 
แรงอดัชัว่คราวในระหว่างการประกอบท่อนทีป่ระชดิเข้าด้วยกนั	
เม่ือประกอบได้เตม็ช่วงตอม่อ	รวมทัง้ส่วนยืน่อกีส่วนหน่ึง	แล้วก็
ท�าการอัดแรงถาวร	สะพานน้ีนับเป็นผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจ 
ของไทย	ทีส่ามารถใช้วทิยาการทันสมยัในการออกแบบ	รวมทัง้
ควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้
	 ในปัจจุบันต่างประเทศได้มีการพัฒนาวิธีการอัดแรง
ภายนอก	 (external	post-tensioning)	มาใช้อย่างได้ผลใน
การออกแบบก่อสร้างสะพานช่วงยาวๆ
	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารเป็นหน่วยงานทีช่่วยสนบัสนนุ
ภารกิจชาต	ิในการให้บรกิารวเิคราะห์ทดสอบ	คณุสมบตัวิสัดุ
ก่อสร้าง	ให้ได้คณุภาพและอยูใ่นมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
ของประเทศ	การให้บรกิาร	ได้แก่	ทดสอบแรงดงึของเหลก็เส้น	
โดยการใช้เครือ่งทดสอบอเนกประสงค์	ใช้งาน	2-450	กโิลนวิตนั	
ทดสอบตามมาตรฐาน	 ISO	 6892-1:	 2009	 (E)	 อีกทั้ง	 
กรมวิทยาศาสตร์บริการยังให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์
คอนกรีต	ซึ่งมีหลายรายการ	ได้แก่	คอนกรีตผสมเสร็จ	(มอก.	
213-2552)		ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก	ส�าหรับงานระบายน�้า	
(มอก.224-2533)	เสาเขม็คอนกรีตเสรมิเหลก็อดัแรงหล่อส�าเร็จ	
(มอก.396-2549)	แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ	 
ส�าหรบัระบบพืน้คอนกรตี	(มอก.	576-2546)	และเสารัว้คอนกรตี 
เสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�าเร็จ	(มอก.971-2533)		เป็นต้น																	
  
	 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการได้ที่
กลุม่วสัดกุ่อสร้าง	กองวสัดวุศิวกรรม	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	
ถนนพระราม	6	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	

เอกสารอ้างอิง
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การผลิตน้ำาบริโภคในภาชนะบรรจุที่ 

ปิดสนิทตามหลักเกณฑ์GMP
วิภัทรา วงศ์พยัคฆ์ 

 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 

	 	 	 เป็นสารประกอบที่พบมากถึง	3	 ใน	4	ส่วนของ 
พื้นโลก	และเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ทกุชนดิโดยเฉพาะมนษุย์ทีม่กีารใช้น�า้ในการด�ารงชวีติประจ�าวนั		
ประโยชน์ของน�้าส�าหรับมนุษย์นั้นมีมากมายหลายประการ	
เช่น	 ใช้ในการประกอบอาหาร	 ใช้เพื่อช�าระล้างร่างกายและ
เครื่องนุ่งห่ม	หรือใช้ในการเกษตร	เป็นต้น	น�้าจึงจัดได้ว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์อย่างแท้จริง	และ
จากการทีม่นษุย์จ�าเป็นต้องบรโิภคน�า้	น�า้ทีบ่รโิภคควรเป็นน�า้
ที่สะอาด	ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน	มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดโทษต่อ
ร่างกายได้	ซ่ึงปัจจบัุนน�า้บรโิภคบรรจขุวดนบัว่าเป็นทางเลอืก
หน่ึงส�าหรบัการใช้อปุโภคบรโิภค	ในการผลติน�า้บรโิภคบรรจุ
ขวดออกมาจ�าหน่ายนบัได้ว่ามกีารขยายตวัทางภาคการผลติ
อย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคมีจ�านวน
มากขึน้เรือ่ยๆ	ซ่ึงกระบวนการในการผลติน�า้บรโิภคจะต้องมี
การผลิตที่ดีตามหลักเกณฑ์	GMP	และได้มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก�าหนดไว้	จงึจะสามารถสร้างความมัน่ใจในคณุภาพ	
มาตรฐาน	และการความปลอดภัย
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยส�านักพัฒนาศักยภาพ 
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ	มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานห้อง
ปฏิบัติการ	 และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการผลิตและบริการ	 
ทัง้ผู้ประกอบการ	OTOP	และผูป้ระกอบการ	SMEs	ได้เลง็เหน็
ถึงความส�าคัญในการให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการ
ผลิตน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	 เพื่อใช้ในการ
ปรบัปรงุและยกระดบัมาตรฐานการผลติน�า้บรโิภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 GMP	ที่ทาง
กระทรวงสาธารณสุข	ได้ประกาศไว้	

	 หลกัสตูรการผลติน�า้บริโภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ
ตามหลักเกณฑ์	GMP	ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	220	พ.ศ.	2544	เรื่อง	
น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการ
ผลิต	 เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต	และการเก็บรักษาน�้า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	อันมีเนื้อหาดังนี้
 1. สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต จะให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาคารที่ใช้ผลิตน�้าบริโภคที่มีการออกแบบและก่อสร้างที ่
ถูกต้องเหมาะสม	 มีการวางแบบแปลงห้อง	แบ่งแยกพื้นที่
ระหว่างสายงานการผลติ	และการจดัเกบ็อย่างชดัเจน	ไม่ท�าให้
เกิดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกกับน�้าบริโภคที่ใช้ผลิต	
 2. เครือ่งมอืเครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติ จะต้อง
มีจ�านวนเพียงพอ	มีการล้าง	การฆ่าเช้ือการท�าความสะอาด
ที่เหมาะสม	
 3. แหล่งน�้าที่ใช้ผลิต	ต้องห่างจากแหล่งโสโครกและ
สิง่ปฏกูิล	และจะต้องมีการน�าน�า้ทีจ่ะใช้ผลติไปตรวจวเิคราะห์
คุณสมบัติทั้งทางเคมี	 กายภาพ	 รวมถึงจุลินทรีย ์อย่าง
สม�่าเสมอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพน�้า
 4. การปรบัคณุภาพน�า้ จะต้องมีการก�าจดัสิง่ปนเป้ือน
ที่อยู่ในน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทออกไป	จนอยู่ใน
ระดับที่กฎหมายก�าหนดไว้
 5. ภาชนะบรรจ ุท�าจากวสัดไุม่เป็นพษิ		หากเป็นภาชนะ
บรรจทุีใ่ช้เพยีงครัง้เดยีวต้องไม่มกีารปนเป้ือนจากฝุน่ผงก่อน
น�ามาใช้บรรจุ	และในกรณีที่ใช้ภาชนะบรรจุที่ใช้หลายครั้ง	
ต้องมีการล้างท�าความสะอาดภาชนะ	รวมไปถึงฆ่าเช้ือภาชนะ
ก่อนที่จะน�ามาบรรจุน�้าอีกครั้ง
 

น�า้
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เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ฉบบัท่ี	220	พ.ศ.	2544	เรือ่ง	น�า้บรโิภคในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ	ฉบบัที	่3.		ราชกิจจานเุบกษา.			26	กรกฎาคม	2544,	เล่มท่ี	118		

	 ตอนพิเศษที	่70	ง,	พ.ศ.	2544,		หน้า	4.

  
 

 6. สารท�าความสะอาดและการฆ่าเชือ้ ต้องมีประสทิธภิาพในการท�าความสะอาด	และฆ่าเช้ือได้จรงิ	
 7. การบรรจ ุต้องบรรจุในห้องบรรจุที่แยกออกมาจากสายงานการผลิตอื่นโดยเฉพาะ	และเป็นการบรรจุจาก

หัวบรรจุโดยตรง	ไม่มีการต่อสายยางในการบรรจุ
8. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ผู้ผลิตต้องมีการส่งน�้าบริโภคท่ีท�าการผลิตไปตรวจวิเคราะห์ทั้งทางด้าน
เคม	ีกายภาพ	และจุลินทรย์ี	อย่างน้อยปีละ	2	ครัง้	เพือ่ให้ม่ันใจว่าผลติภณัฑ์มีคณุภาพมาตรฐานตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด
 9. การสุขาภิบาล ต้องมีการจัดการความสะอาดอย่างเหมาะสม	ห้องน�้า
แยกออกมาจากสายการผลิต	และมีจ�านวนเพียงพอ	รวมทั้งมีระบบควบคุมป้องกันสัตว์	
และแมลง	ที่มีประสิทธิภาพ
 10. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ	หรือมี
บาดแผลท่ีอาจท�าให้เกดิการปนเป้ือนของเชือ้โรคลงในผลติภณัฑ์	และผูป้ฏบิตังิาน	ต้อง
มสีขุลกัษณะทีด่	ีได้รบัการอบรมเกีย่วกบัสขุลักษณะ	และความรูท่ั้วไปเกีย่วกบัการผลติ
น�้าอย่างเหมาะสม
  11. บนัทกึและรายงานผล อย่างเป็นระบบ	ท้ังผลการตรวจวิเคราะห์แหล่ง

น�้าทีใ่ช้ผลติ	สภาพเครือ่งมอื	ผลตรวจทางด้านเคม	ีกายภาพ	และจลุนิทรย์ี	รวมไปถงึ	
ชนิดและปริมาณของการผลิตด้วย
	 	 จากการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว	
ทางส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ	คาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการและ
บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตน�้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ป ิดสนิทตามหลักเกณฑ	์
GMP	ได้ดียิ่งขึ้น	และเป็นพืน้ฐานในการน�า
ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ส�าหรับผู้ประกอบการ	
เพื่อขออนุญาตผลิตน�้าบริโภคในภาชนะ
บรรจทุี่ปิดสนิท	กับ	อย.	ได้
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รอบรู้ รอบโลก

“ไมโครพลาสติก” 
ภัยเงียบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

อุดมลักษณ์ เวียนงาม
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ปัจจุบันข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นคือการพบขยะพลาสติกใน

ท้องทะเล	และยิ่งกว่านั้นคือขยะพลาสติกเหล่านั้นไปสะสมอยู่ในสัตว์ทะเลท�าให้

สตัว์ทะเลบางชนิดต้องตายเนือ่งจากไม่สามารถย่อยสลายพลาสตกิได้ตามธรรมชาติ	

ขยะพลาสตกิในทะเลจึงเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมทีก่�าลังเป็นประเดน็ทีน่่าจบัตามอง	

เนือ่งจากมนุษย์สัมผัสกับพลาสติกผ่านการใช้งานด้วยวิธีการต่าง	ๆ	บางส่วนของ

พลาสติกทกุชนดิทีผ่ลติขึน้จะถกูทิง้สูท่ะเล	ท�าให้สตัว์ทะเลกนิพลาสติกเข้าไป	และ

มนษุย์ก็กินสัตว์ทะเลเหล่านัน้	 ตามวงจรของห่วงโซ่อาหารซึง่ขณะนีก้�าลงัเป็นผลกระทบ

ระยะยาวในระบบนิเวศทัง้ทางบกและทะเล	 พบว่าในแต่ละปีขยะพลาสติกจากทัว่โลก

มากกว่า	 8	 ล้านตนัทีถ่กูทิง้ลงมหาสมุทร	 มเีพยีงร้อยละ	 5	 ทีเ่ห็นเป็นช้ินส่วนลอย 

ในทะเล	 ส่วนท่ีเหลอืนัน้จมอยูใ่ต้มหาสมทุร	 ส�าหรับประเทศไทยตดิอยู่ในอนัดบั	 6	 

ของโลกทีม่ขียะพลาสตกิมากทีส่ดุในทะเล	และยงัพบว่ามกีารปนเป้ือนของไมโคร

พลาสตกิในสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย	

ไมโครพลาสติก และไมโครบีดส์ คืออะไร ?

	 ไมโครพลาสตกิ	คือ	ชิน้ส่วนพลาสติกประเภทหนึง่ทีมี่ขนาด	1	นาโนเมตร	หรอื

เข้าใจง่ายๆ	ว่า	1	ในพนัล้านของเมตร	จนถงึ	5	มลิลเิมตร	หรอื	ครึง่เซนตเิมตร	แบ่งได้	 

2	ประเภท	ได้แก่	

	 1.	 Secondary	 microplastics	 คือพลาสตกิจิว๋	 หรอื	 ไมโครพลาสตกิท่ี 

เกิดขึน้จากรงัสอีลัตราไวโอเลตในแสงแดดท�าให้เกิดการออกซเิดชัน่ของโพลิเมอร์

เมทรกิซ์	 น�าไปสู่การแตกตัวและย่อยสลายของพลาสติกที่เราบริโภคทุกวัน	 เช่น	

ถงุพลาสติก	หลอดพลาสตกิ	บรรจุภณัฑ์พลาสตกิต่าง	ๆ 	ท�าให้สารแต่งเตมิในพลาสตกิ

หลุดออกจากพลาสติก	 และโครงสร้างของพลาสติกเกิดการแตกตัวจนมีขนาดที่

เล็กมาก	ท�าให้ไหลลอยจากต้นทางไปอยู่ในแม่น�้าและทะเล	เสี่ยงต่อการเข้าไปยัง

ห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต

	 2.	Primary	 microplastics	 คือพลาสติกที่ถูกผลิตให้เล็กมาตั้งแต่แรก

เพื่อใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม	 เช่น	 เม็ดพลาสติกในน�้ายาซักผ้า	 เม็ดบีดส์	

เม็ดสครับ	ในเครือ่งส�าอางและยาสฟัีน	เรยีกว่า	“ไมโครบดีส์	:	microbeads”	หรอื	

“เมด็สครบั”	ส่วนใหญ่	มขีนาดเลก็กว่า	5	มลิลเิมตร	ส่งผลให้ไมโครบดีส์ผ่านทัง้ระบบ

กรองน�้า	และการคัดกรองขยะได้อย่างง่ายดาย	พร้อมแพร่กระจายลงแหล่งน�้า

ที่มา : http://www.naisoop.com/trash-
hunter-ko-tao
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ท่ีมา : https://whatzviral.com

ท่ีมา : National geographic , 
ภาพโดย Jordi Chias

ที่มา : Ecowatch

ท่ีมา : http://www.seawatch-sw.org

ผลกระทบของขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิต

 1. ขยะพลาสตกิไปตดิพนักบัตวัของสตัว์	 ท�าให้สตัว์เจรญิเตบิโตล�าบาก	 เคลือ่นไหวล�าบาก	

หรือเคลื่อนไหวไม่ได้จนตาย	

	 2.	สัตว์ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างอาหารและขยะพลาสติกคิดว่าพลาสติก

เหล่านี้คือ	อาหาร	จึงกินเข้าไปโดยไม่รู้	เมื่อพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ท�าให้สัตว์ตาย	เช่น	

แมวน�้า	 เต่าทะเล	ปลาวาฬ	หรือตกค้างสะสม	 เช่น	ปลาทูน่า	หอยนางรม	ปลาแซลมอน	และ	

ปลาแอนโชวี่	อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้

 ปัจจุบันไมโครพลาสติกเริ่มสิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 อย่างเห็นได้ชัด	 เม่ือ 

นักวิจัยพบว่า	ไมโครบีดส์ถูกปนเปื้อนอยู่ในแม่น�้า	ทะเล	แหล่งน�้าต่าง	ๆ	นอกจากนี้จากการวิจัย 

พบว่ากระเพาะของสัตว์บางชนิดก็มีไมโครพลาสติกผสมอยู่	 รวมทั้งยังพบปนเปื้อนในอุจจาระ

ของมนุษย์อีกด้วย

การแก้ไขและป้องกันปัญหาจากไมโครพลาสติก

	 ในต่างประเทศ	ยกตวัอย่าง	ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมาย	Federal	Law	-	H.R.1321	

Microbead-Free	 Water	 Act	 of	 2015	 signed	 on	 December	 28,	 2015	 ห้ามภาค

อุตสาหกรรมเครื่องส�าอางผลิต	Rinse-off	product	ที่มีส่วนผสมของ	Microbeads	 โดยมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2560	 และห้ามภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิต	

Rinse-off	product	ที่มีส่วนผสมของ	Microbeads	จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	กรกฎาคม	

2561	 เป็นต้น	 ส�าหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรการเกี่ยวกับไมโครพลาสติกโดยเฉพาะ	 แต่มี 

นโยบายเกีย่วกบัการลดใช้พลาสตกิซ่ึงเป็นต้นทางของไมโครพลาสติก	 เช่น	 ลดการใช้ถงุพลาสตกิ	

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ	การน�าพลาสติกมารีไซเคิล	ฯลฯ	เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก

และใส่ใจสิง่แวดล้อมมากขึน้	นอกจากนี	้การใช้พลาสตกิชีวภาพ	(Bioplastic)	ชนดิท่ีย่อยสลายได้	

(Compostable	 bioplastic)	 ถอืเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกทีจ่ะช่วยลดผลกระทบของไมโครพลาสตกิได้	

และควรมกีารวจัิยและพัฒนาวตัถดุบิจากธรรมชาตทิีม่คีณุสมบตัเิทยีบเท่า	 หรอืดกีว่าไมโครพลาสตกิ

ในการใช้งานเฉพาะทาง	เช่น	การใช้เกลอืเป็นสครบั	หรอืใช้มะขามเปียก	ผงถัว่เขยีว	หรอืกากกาแฟ 

ผสมในผลติภณัฑ์ขัดตวั	ซึง่นอกจากจะปลอดภยัต่อผูใ้ช้แล้ว	ยงัเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมด้วย

	 ทัง้น้ีหากสนใจรายละเอยีดเพิม่เติม	 สามรถสบืค้นสารสนเทศหวัข้อพลาสตกิชีวภาพ	 ผ่าน

เวบ็ไซต์หอสมุดวทิยาศาสตร์	ดร.ต้ัว	ลพานุกรม	ได้ที	่http://siweb.dss.go.th

เอกสารอ้างอิง
โดย	ชือ่เรือ่งของเอกสารท่ีน�ามาเขยีนอ้างองิ	ก�าหนดให้เป็นตวัเอยีง	ซึง่ผูเ้ขียนกไ็ด้จดัท�ามาถูกต้องแล้ว	ดงัตวัอย่าง

ชาญชัย	คหาปนะ.	ไมโครพลาสตกิ….ภัยมืดในทะเล.	เพือ่นวิทย์	Think	Tank	(TISTR	BLOG)	[ออนไลน์].	สงิหาคม,	2561.	[อ้างถึงวนัที	่7	ธนัวาคม	2561].	

	 เข้าถงึจาก:	https://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=4707

พลาสติกปนเป้ือน:	นกัวจัิยพบไมโครพลาสตกิในอจุจาระมนษุย์ท่ัวโลก.	[ออนไลน์].	ตลุาคม,	2561.	[อ้างถึงวนัที	่7	ธนัวาคม	2561].	เข้าถึงจาก:		

	 https://www.bbc.com/thai/international-45956262

ไมโครพลาสตกิอันตรายต่อระบบนเิวศ.	[ออนไลน์].	กุมภาพนัธ์,	2560.	[อ้างถึงวนัที	่7	ธนัวาคม	2561].	เข้าถึงจาก:http://www.seawatch-sw.org

วกิฤต	ิ“ไมโครพลาสตกิ”	วายร้ายระบบนเิวศแหล่งน�า้ของโลก.	ACFS	Early	warning,	วารสารเพ่ือการเตอืนภัยสนิค้า

การเกษตรและอาหาร.		[ออนไลน์].	เมษายน-มถินุายน,	2561.	[อ้างถึงวนัที	่7	ธนัวาคม	2561].	เข้าถึงจาก:	http://warning.acfs.go.th/web-upload/m_maga	

	 zine/8/52/file_download/65b6e3924eb29160205d467a3b4872b2.pdf

ศลีาวุธ	ด�ารงศริ.ิ	ขยะทะเล	กลายเป็นวาระของโลก.	วารสารส่ิงแวดล้อม,	มกราคม-มนีาคม,	2561,	22(1),	หน้า	6-7.
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ศัพท์วิทย์น่ารู้

กัญญากานต์ ต่วนชื่น  
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535.		ราชกิจจานุเบกษา  
 [ออนไลน์].	4	เมษายน	2535,	เล่มที่	109	ตอนที่	37,	หน้า	2.	[อ้างถึงวันที่	18	ธันวาคม	2561],	เข้าถึงจาก	:	http://www.ratchakit	
	 cha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/037/1.PDF	
ชนินทร์	เลิศคณาวนิชกุล	และภัทรา	ปัญญวัฒนกิจ.	การกำาจัดและนำากลับคืนขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์[ออนไลน์]. สาระน่ารู้	กรมวิทยาศาสตร์	
	 บริการ.	ธันวาคม	2547.		[อ้างถึงวันที่	25	ธันวาคม	2561].	เข้าถึงจาก	:	http://www.dss.go.th/images/st-article/		 	
	 pep_12_2547_recycle.pdf

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	หมายความว่า	 ดุลยภาพของธรรมชาติ	 อันได้แก่	 สัตว์	
พืช	และทรัพยากรธรรมชาติต่าง	ๆ	และสิ่งที่มนุษย์ได้ท�าขึ้น	ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ต่อ
การด�ารงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ

คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

Environmental  

Quality

	 มลพิษ	หมายความว่า	ของเสีย	วัตถุอันตราย	และมลสารอื่น	ๆ	รวมทั้งกาก	
ตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น	 ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก�าเนิดมลพิษ	 หรือที่มีอยู่ใน 
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ	 ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
หรอืภาวะทีเ่ป็นพษิภยัอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้	 และให้หมายความรวมถงึ	
รังสี	ความร้อน	แสง	เสียง	กลิ่น	ความสั่นสะเทือน	หรือเหตุร�าคาญอื่น	ๆ	ที่เกิดหรือถูกปล่อย
ออกจากแหล่งก�าเนิดมลพิษด้วย

ของเสีย	หมายความว่า	ขยะมูลฝอย	สิ่งปฏิกูล	น�้าเสีย	อากาศเสีย	มลสาร	หรือวัตถุ
อันตรายอื่นใด	ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรอืมทีีม่าจากแหล่งก�าเนดิมลพษิ	รวมทัง้กาก	ตะกอน	หรอืส่ิง
ตกค้างจากสิง่เหล่านัน้	ทีอ่ยูใ่นสภาพของแข็ง	ของเหลวหรอืก๊าซ	

ขยะมูลฝอย	หมายถึง	สิ่งต่างๆ	ที่คนไม่ต้องการและทิ้งไป	ส่วนใหญ่เป็นของแข็งซึ่ง
อาจจะเน่าเปื่อยหรือไม่ก็ตาม	รวมถึงเศษอาหาร	เศษผ้า	มูลสัตว์	ซากสัตว์	เถ้าถ่าน	ฝุ่นละออง	
เศษของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต	 และการใช้สอยของมนุษย์จากบ้านเรือน	 ที่พักอาศัย	
อาคารส�านักงาน	 ถนน	 ตลาดสด	 โรงงานอุตสาหกรรม	 ชุมชนต่างๆ	 ยกเว้น	 อุจจาระ	 และ
ปัสสาวะของมนุษย์ซึ่งจัดเป็นสิ่งปฏิกูล

มลพิษ

Pollution 

ของเสีย

Waste

ขยะมูลฝอย

Solid Waste

ศัพท์วิทยน์่ารู้
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Science สไตล์สนุก

ปัน้นำ้า (ผลไม้) 

เป็นไขป่ลา (Fruit caviar)  
สุพรรณี  เทพอรุณรัตน์  

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ 
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

	 Science	สไตล์สนุก	วนัน้ีจะน�าวทิยาศาสตร์เข้าครวั	 โดย
การแปลงน�า้ผลไม้เป็นเจลล่ีไข่ปลาทีแ่สนอร่อย	
	 ก่อนอ่ืนมาเรยีนรูเ้รือ่งราววทิยาศาสตร์ทีเ่รียกว่า	Molecular  
gastronomy technique	 เป็นการน�าหลกัการทางวทิยาศาสตร์
มาประยกุต์ใช้ในการประกอบอาหาร	 ท�าให้ได้อาหารทีมี่รปูแบบ
แปลกใหม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทีต้่องการอาหาร 
ทีท่ัง้อร่อยและแปลกตา	 โดยการท�าอาหารสไตล์	 Molecular	
Gastronomy	มเีทคนคิการปรุงหรอืประกอบอาหารหลากหลาย
รปูแบบ	แต่วธิท่ีีนยิม	ได้แก่	Spherification	
 “Spherification”	คอื	การท�าให้ของเหลวเปลีย่นสภาพเป็น 
เม็ดเจล	 โดยเพิ่มแรงตึงผิวของของเหลวจนคงรูปทรงได้	 จับตัว 
เป็นก้อนน�้าข้นๆ	 นิ่มๆ	 	 เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วกัดหรือขบ
ของเหลวภายในจะแตกทะลัก	 (ระเบดิ)	ออกมาในปากพร้อมกบั
รสชาตหิลกัของของเหลวที่น�ามาท�า	เช่น	น�้าผลไม้
การป้ันน�า้ (ผลไม้) เป็นไข่ปลา (Fruit caviar)  
ส่วนผสม
 1.	น�า้ผลไม้	
	 2.	โซเดยีมอลัจิเนต	(Sodium	Alginate)
	 3.	แคลเซยีมแลคเตต	(Calcium	Lactate)
	 4.	น�า้สะอาดส�าหรับล้างเมด็เจล		

อปุกรณ์
 1.	เครือ่งป่ัน	หรอืเครือ่งตผีสมมอืถือ
	 2.	ช้อนมรี	ูหรอืกระชอนเลก็
	 3.	เครือ่งช่ัง
	 4.	อ่าง	หรอืชาม
	 5.	หลอดหยด	หรอืเข็มฉดียา	(ไม่มเีข็ม)
วธิที�า 
 1.	ผสมน�้าผลไม้	100	mL	กับโซเดียมอัลจิเนต	1	g	(ผสม
ในเครื่องปั่น)	ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยค่อยๆ	โรยผงโซเดียม 
อัลจิเนตลงไปทีละน้อย	 แล้วเก็บในตู้เย็นอย่างน้อย	 1	 ชั่วโมง 
หรือข้ามคืนเพื่อก�าจัดฟองอากาศ
	 2.	เตรียมสารละลายแคลเซียม	 โดยใช้น�้า	 100	mL	 กับ
แคลเซียมแลคเตต	1	g		ผสมโดยคนให้เข้ากันให้ฟองอากาศหายไป
	 3.	ใช้หลอดหยดดูดน�้าผลไม้	 (ข้อ	 1)	 และค่อยๆ	 หยด
น�้าผลไม้ลงในสารละลาย	 (ข้อ	2)	 จะได้เม็ดเจลตามสีของผลไม้ 
ที่เลือก
	 4.	ใช้ช้อนตักเจลออกจากสารละลายและน�าไปล้างใน 
น�้าสะอาดจะได้เม็ดเจลพร้อมรับประทาน		
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	 2	สงิหาคม	2561	นายอภิชยั	สมบรูณ์ปกรณ์	ทีป่รกึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เกียรตเิป็นประธานเปิดงาน	 “มหกรรมวทิย์สร้างอาชีพ	 ยกระดบัภมิูภาค”	 จัดโดย	 กรมวทิยาศาสตร์บริการ	 (วศ.)	
ร่วมกับสถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	 เป้าหมายขบัเคลือ่นวทิยาศาสตร์เพ่ือยกระดบั 
เศรษฐกจิและสังคมฐานรากโดยม	ีนางอมุาพร	สขุม่วง	อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ	นางอาภารตัน์	มหาขันธ์	
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะผู้บริหาร	ทีมนักวิทยาศาสตร์	และนายสาคร	รุ่งเรือง	
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมต่างระดับ	อาคารฝึกหัดครู	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

“มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ยกระดับ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	 7	สิงหาคม	2561	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	ลงนามความร่วมมือกับภาคการศึกษามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 โดยมนีางอมุาพร	 สขุม่วง	 อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	นางเกศนิี	
วิฑูรชาติ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และนายจงรัก	วัชรินทร์รัตน์	รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้	มุ่งเป้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	ทดสอบ	
สอบเทยีบ	 วจัิยพฒันา	 และถ่ายทอดเทคโนโลย	ี โดยมคีณะผูบ้รหิาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่อง	 3	 หน่วยงาน 
เข้าร่วมในพิธีฯ	กว่า	30	คน	ณ	ห้องประชุมวิทยวิถี	ชั้น	6	อาคาร	ดร.	ตั้ว	ลพานุกรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธรรมศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

	 นางสาวอุราวรรณ	อุ่นแก้ว	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานเปิดงานการจัดฝึกอบรม
เชงิปฏบิตักิาร	“การยกระดบั	OTOP	 ผ้าทอเครือ่งแต่งกายและสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหารด้วยกระบวนการ	วทน.”	
โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เรืองเดช	 วงศ์หล้า	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	 กล่าวต้อนรับ	 
งานคร้ังนีเ้ป็นการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างกรมวทิยาศาสตร์บริการกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์	จดัอบรม
ผู้ประกอบการ	OTOP	ประเภทผ้าทอ	เครือ่งแต่งกาย	และสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร	โดยมผีูป้ระกอบการเป้าหมาย
ในเขตอ�าเภอเมอืง	ภเูพียง	เวยีงสา	นาน้อย	นาหม่ืน	บ้านหลวง	ทุง่ช้าง	ปัว	เชยีงกลาง	สนัตสิขุ	ท่าวงัฝา	สองแคว	
บ่อเกลือ	 และเฉลิมพระเกียรติ	 จ�านวน	 925	 ราย	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	 วิทยาลัยน่าน	 ต�าบล 
ทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอเวียงสา	จังหวัดน่าน

	 9	 สิงหาคม	 2561	 ดร.เทพีวรรณ	 จิตรวัชรโกมล	 ผู้อ�านวยการกองวัสดุวิศวกรรม	 ผู้แทนกรม
วทิยาศาสตร์บรกิาร	เข้าร่วมพธิเีปิดงาน	“มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต	ิ2561	(Thailand	Research	Expo	2018)”	
โดยมพีลอากาศเอก	ประจนิ	 จ่ันตอง	รองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในการเปิดงานฯ	โดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	
ร่วมจัดแสดงนทิรรศการ	ผลงานวจิยัเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์อาหารสามารถน�าไปพฒันาต่อยอดและขยายผล	ด้านการ
แปรรูปและพฒันาผลติภณัฑ์	อกีทัง้การยดือายกุารเกบ็รกัษา	ณ	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์	และบางกอกคอนเวนชนั
เซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ

การจัดแสดงผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับ OTOP ในจังหวัดน่าน
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	 17	 สิงหาคม	 2561	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์	 OTOP	 จากกลุ่มผู้ประกอบการ 
ท่ีกรมได้ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละพฒันาการผลติให้มีคุณภาพ	เข้าร่วมจ�าหน่ายในงานศลิปาชพี	ประทปีไทย	OTOP	
ก้าวไกลด้วยพระบารมี	 2561	 ภายในงานมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	 สิ่งทอ	 ที่กรมได้ช่วยแก้ปัญหา
พัฒนากระบวนการผลิต	พัฒนาคุณภาพ	เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน	 ส่งเสรมิและพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ให้เป็นทีต้่องการของตลาดร่วมจดัจ�าหน่าย	 ณ	 อาคารชาเลนเจอร์	
1-3	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

การคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพ เข้าร่วมจัดจ�าหน่ายในงานศิลปาชีพประทีปไทย

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	 น�าเสนอข้อมลู	 “Smart	 Science	 Smart	 Life”	 ภายในงานมหกรรม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี มุง่เน้นส่งเสรมิการสร้างความรูค้วามเข้าใจวทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ี และนวตักรรม	
เหน็ประโยชน์ในวิทยาศาสตร์ทีม่อียูร่อบตวัในชวีติประจ�าวัน	 ณ	 ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ	 อมิแพค็	
เมอืงทองธานี

 “Smart Science Smart Life” งานมหกรรมวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�าปี 2561

	 20	 สิงหาคม	 2561	 นางอุมาพร	 สุขม่วง	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เป็นประธานเปิดสัมมนา 
การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมเคม	ีเพือ่จดัการสารเคมใีนห้องปฏบิติัการอย่างถกูต้องและปลอดภยั	มผีูป้ระกอบการอตุสาหกรรม
เคมกีลุ่มพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวันออก	ผูแ้ทนมหาวทิยาลยั	หน่วยงานภาครฐั	และภาคเอกชน	เข้าร่วมงาน	
จ�านวนกว่า	20	คน	ณ	ห้องประชุมภูมิบดินทร์	อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กรม
วทิยาศาสตร์บรกิารให้ความส�าคญัการยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์	 เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ให้มคีวามเข้มแขง็	 โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเคม	ี มุ่งเน้นให้มกีารใช้สารเคมอีย่างปลอดภัยในห้องปฏบิตักิาร 
ซึ่งจะเป็นการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2554-2564)

	 21	 สิงหาคม	 2561	 นางอุมาพร	 สุขม่วง	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เป็นประธานในพิธีมอบ 
เครื่องกรองน�้าอ่อน	 จ�านวน	 61	 เครื่อง	 ให้แก่องค์การบริหารส่วนต�าบลยอดแกง	 อ�าเภอนามน	 จังหวัด
กาฬสินธุ์	 องค์การบริหารส่วนต�าบลแมด	 อ.ลืออ�านาจ	 จ.อ�านาจเจริญ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลไพศาล	
อ�าเภอประโคนชัย	จังหวัดบุรีรัมย์	องค์การบริหารส่วนต�าบลไผ่ล้อม	อ�าเภอบ้านแพง	จังหวัดนครพนม	และ
วิทยาลัยเทคนิคอ�านาจเจริญ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอ�านาจเจริญ	ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลยอดแกง	อ�าเภอ
นามน	จังหวัดกาฬสินธุ์	 น�าไปติดตั้งในพื้นที่ส�าหรับผลิตน�้าสะอาดและปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการน�าไปใช้
ในกระบวนการผลิตสินค้า	OTOP

การมอบเครื่องกรองน�้าอ่อนให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการจัดการสารเคมีปลอดภัย ส�าหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเคมีไทย

46 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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	 4	กนัยายน	2561	กรมวทิยาศาสตร์บริการ	จัดงานเปิดตวั	“คลัเลอร์	ไอด	ีเลเบลลิง่	(Color	ID	Labeling)	
แอพพลเิคชัน่	ส�าหรับคนรกัผ้าไทย	ภายใต้โครงการสร้างมลูค่าเพิม่ให้ผ้าทอมอืย้อมสธีรรมชาต	ิทีเ่ปรียบเสมอืน	
แคต็ตาลอ็กรวบรวมความงามของผ้าไทยจากหลายท้องถิน่	มาให้เลอืกชมเพยีงปลายน้ิวสมัผสัพร้อมนทิรรศการ
ผ้าไทยทีค่ดัสรรฝีมอืจากเหล่าช่างชัน้ครมูาจดัแสดงให้ชมอย่างใกล้ชดิ	รามถึงแฟชัน่โชว์เสิือ้ผ้าดีไซน์พเิศษ	“กลบี
ใบ	เฮือไฟ	(เรือไฟ)	สายน�า้”	(Blue	voyage	and	Passage	of	Petals)	ทีน่�าความงดงามทางธรรมชาตมิาผสม
ผสานกับอตัลกัษณ์ของผ้าไทยได้อย่างสวยงาม	 โดยม	ี นางอมุาพร	 สขุม่วง	 อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บริการ	 เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน	ซึง่ภายในงานมีดไีซน์เนอร์ช่ือดงัเข้าร่วมงามกนัอย่างคบัคัง่	ณ	ร้าน	QUAINT	ซอยสขุมุวทิ	61

 “คัลเลอร์ ไอดี เลเบลลิ่ง” (Color ID Labeling) แอพพลิเคชั่น ส�าหรับคนรักผ้าไทย

	 10	 กนัยายน	 2561	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	 สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ	 และมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	จดังานแสดงผลงาน	“นวตักรรมผ้าทออสีาน-ล้านนา	ร่วมสมยั”	ณ	ลานอเีดน	ชัน้	1	
ศูนย์การค้าเซน็ทรัลเวร์ิล	 ภายใต้โครงการเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออสีานด้วยนวตักรรม	 ประจ�าปี	 2561	 มติใิหม่
ของวงการทอผ้าไทย	ทีร่่วมผลกัดนัศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน	(OTOP)	และผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(SME)	ในพืน้ที	่10	จงัหวดัภาคอสีาน	และ	3	จงัหวดัภาคเหนอื	จ�านวน	110	กลุม่	รวม	1,034	คน	
ให้มีความรู้ในการพัฒนาผลติภณัฑ์ประเภทผ้าและเครือ่งแต่งกายของอสีาน-ล้านนาด้วยการประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	 และนวตักรรมในรูปแบบต่างๆ	 ผสมผสานกับการออกแบบพืน้ฐานของความคิดสร้างสรรค์และเอกลกัษณ์ 
ทางวฒันธรรมให้มผีลติภณัฑ์ใหม่ทีม่มีลูค่า	 ความแตกต่างและเป็นทีต้่องการของผูบ้รโิภคสามารถต่อยอดทางธรุกจิ
กบัผูซ้ือ้ทัง้ในและต่างประเทศ

การผนึกก�าลัง 3 หน่วยงานใหญ่ยกระดับ “ผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย” ด้วยนวัตกรรม

	 12	 กันยายน	 2561	 นางอุมาพร	 สุขม่วง	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ในฐานะผู้แทนกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นประธานเปิดงาน	THAILAND	LAB	INTERNATIONAL	2018	ครั้งที่	8	อย่าง
เป็นทางการ	ณ	ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทคบางนา	จดัข้ึนภายใต้แนวความคดิผสมผสานกนัระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่	Technology,	การถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่าย	Network	การต่อยอดธุรกิจและ
การลงทนุ	 Investment	 และบริษทัชัน้น�ากว่า	 330	 บรษิทั	 จาก	 30	 ประเทศทัว่โลก	 พร้อมด้วยพาวลิเลีย่น
นานาชาต	ิรวมทัง้พาวลิเล่ียนพเิศษ	ทีเ่น้นกลุม่อตุสาหกรรมห้องปฏบิติัการทางการแพทย์	และกลุ่มอตุสาหกรรม
ทางการแพทย์ด้านสขุภาพ	เพือ่เชิญชวนให้ผูซ้ือ้	นกัวจัิย	ผูป้ฏบิตักิารในห้องแลบ็	ผูเ้ชีย่วชาญ	ทัง้ในและต่างประเทศ 
ได้มีโอกาสพบผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายเครื่องมือแล็บได้โดยตรง

 18	กันยายน	2561	นางอุมาพร	สุขม่วง	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะได้รับเชิญจาก	TAF	
เข้าร่วมเป็นเกยีรตใินงาน	2018	World	Accreditation	Day	และ	TAF’s	15th	Annivesary	Seminar	ณ	NUTH	
International	 Convention	 Centre	 จัดระหว่างวันที่	 18-19	 กันยายน	 2561	 และในโอกาสนี้นางดุษฎี	 
มั่นความดี	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	 ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ	 “Contribution	
to	the	safer	Thailand-DSS	experience”	เพือ่แลกเปลีย่นเรือ่งการรบัรองระบบงานมส่ีวนในการสนับสนนุ
และส่งเสริมความปลอดภัยของประเทศ	 ในการนี้คณะผู้บริหารของ	 TAF	 ได้น�าอธิบดีและคณะเข้าเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการทดสอบ	Food	Safety	Center	ของบริษัท	Uni-president	Enterprise	Corporate	ซึ่งเป็น
บริษัทผลิตอาหารขนาดใหญ่	 และห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัท	 Innolux	 Corporation	 ซึ่งเป็นบริษัท
ชั้นน�าในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	ตั้งอยู่	ณ	เมือง	TAINAN	ประเทศไต้หวัน

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับหน่วยรับรองระบบงาน
ประเทศไต้หวัน TAIWAN ACCREDITATION FOUNDATION (TAF)

เปิดตัวงานแสดงสินค้า และงานประชุมนานาชาติส�าหรบัอุตสาหกรรมเครือ่งมอืห้องปฏบิติัการ 
THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 ครั้งที่ 8
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	 20	กันยายน	2561	นางสาวอุราวรรณ	อุ่นแก้ว	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานปิด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก	 ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง	 พร้อมเยี่ยมชม
ผลงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน	 20	 ราย	 พร้อมด้วยคณะ
ท�างานจากกรมวทิยาศาสตร์บรกิารและทมีงานจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ณ	ห้อง	Four	Rivers	Function	room	1&2	โรงแรม	Ramada	Plaza	Bangkok	
Menam	Riverside	Hotel	โดยมีสถาบันการศึกษา	หน่วยงานภาครัฐ	และเอกชน	เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯ
จ�านวน	60	คน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกภาคกลางเพื่อการส่งออก

	 24	กันยายน	2561	นางอุมาพร	สุขม่วง	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานเปิดงานสัมมนา	
เรื่อง	เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย	ISO/IEC	17025	version	2017	เป้าหมายพร้อมกับเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
บรกิารภาคเหนอืของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ณ	อทุยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนือ	จงัหวัดเชยีงใหม่	การเปิดศนูย์
วทิยาศาสตร์บรกิารประจ�าภาคเหนือ	ตามนโยบายของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นศูนย์แห่งที	่3	
ต่อจาก	 จ.ขอนแก่น	 และ	 จ.ระยอง	 เพือ่อ�านวยความสะดวกด้านบรกิารรับส่งตวัอย่างทดสอบ	 และให้ค�าปรกึษา 
ทางวิชาการทีเ่กีย่วข้อง	 ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยบีรกิารแบบเบด็เสรจ็ให้กับผูป้ระกอบการในภาคเหนอื	 
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม	 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของภาครัฐ
และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้มีความสามารถตามมาตรฐานสากล

การสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคเหนือ เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 
Version 2017 พร้อมเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

		 3	ตลุาคม	2561	ดร.พจมาน	ท่าจนี	เลขานกุารกรม	และรักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองความสามารถ
ห้องปฏบิตักิารและรบัรองผลติภณัฑ์	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	เป็นประธานต้อนรับคณะผูเ้ช่ียวชาญและผู้เข้ารบั
การอบรม		Training	Workshop	for	Enhancing	the	Capability	of	proficiency	Testing	(PT)	Providers	
from	the	various	Working	Groups	(WGs)	under	ASEAN	Consultative	Committee	for	Standards	
and	Quality	(ACCSQ)	in	Complying	with	the	Requirements	of	ISO/IEC	17043	:	2010		ซึง่จัดโดย	ศนูย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต	ิ (MTEC)	 รวมทัง้ทมีงานจากประเทศอาเซยีน	จ�านวนกว่า	 50	คน	 ในโอกาสเข้า
เยีย่มชมและศกึษาดงูานห้องปฏบิตักิารของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	 ณ	 อาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์เฉพาะทาง	
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร

	 5	ตุลาคม	2561	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้ร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย	 จัดพิธีปิด
โครงการการเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพือ่การส่งออก	โดยมนีางอมุาพร	สขุม่วง	
อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานในพิธ	ีและผู้ประกอบการ	SMEs	อาหารแปรรูป	เข้าร่วมงานจ�านวนกว่า	
100	 คน	 โครงการนี้มุ่งเป้าส่งเสริมผู้ประกอบการ	 SMEs	 อาหารแปรรูปของไทยให้พัฒนากระบวนการผลิต	
การแปรรูปอาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	GMP	Codex	และ	HACCP	ซึ่งจะเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าอาหาร
มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค	 ช่วยเพิม่โอกาสในการส่งออกได้	 คาดหวงัจะส่งผลช่วยส่งเสรมิให้ระบบเศรษฐกจิไทย
เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป	ณ	ห้องรัตนโกสินทร์	ชั้น	1	โรงแรมนารายณ์

การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูปใช้ วทน. สร้างนวัตกรรมอาหารส่งออก

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

ปีที่ 68  ฉบับที่ 209  มกราคม  2562

บรรณาธิการทักทาย

ที่ปรึกษา :   อุมาพร สุขม่วง
  อุราวรรณ อุ่นแก้ว
  จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
บรรณาธิการ :  ลดา พันธ์สุขุมธนา
กองบรรณาธิการ : สุบงกช ทรัพย์แตง
  พรพรรณ ปานทิพย์อำาพร
  กรธรรม สถิรกุล
  จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข
  ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
  ดลยา สุขปิติ
  สุวศรี เตชะภาส
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  วารสารฉบับ 209 น้ีมาพร้อมกับแนวคิด วศ. GO Green โดย 
People in Focus ได้รับเกียรติจาก ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เขียนถึงการร่วมสร้างสรรค์สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
กบักรมวทิยาศาสตร์บรกิาร และ Special guest  ได้สมัภาษณ์พิเศษผูป้ระกอบการ 
OTOP  ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบบำาบดันำา้เสยีจากกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร
และได้นำาไปใช้บำาบัดนำ้าเสียจากการผลิตสินค้า OTOP ได้อย่างเป็นรูปธรรม

        รวมทั้งยังมีเรื่องราวงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสร้างสังคม
เศรษฐกจิสเีขยีว ได้แก่เรือ่ง การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตงึผิว รู้จัก
ห้องปฏบิตักิารทดสอบท่ียอมรบัผลโดยฉลากเขยีว (ISO/IEC 17025)   ห้องสมุด
สเีขยีว : ต้นแบบการจัดการพลงังานอย่างยัง่ยนื การทดสอบผลติภัณฑ์พลาสตกิ
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การย้อมสเีส้นกกด้วยสธีรรมชาต ิและรอบรูร้อบโลก
เรือ่ง ไมโครพลาสตกิภยัเงยีบต่อสิง่แวดล้อมและมนุษย์ นอกจากน้ียงัมสีรรสาระ
อื่นๆ ที่น่าสนใจ ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ

        สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านวารสารกรมวิทยาศาสตร์
บริการ และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวารสาร สามารถส่งมาได้ที่ 
อีเมล pr@dss.go.th โทรศัพท์ 0 2201 7097 โทรสาร 0 2201 7470 

 กองบรรณาธิการ                   
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ยกระดับ              ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ 
OTOP 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอ�านาจเจริญ 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส ในสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยการลงพื้นที่เพื่อ
ตดิตามการแก้ปัญหาและให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ ซึง่ได้ร่วมมอืกบั มหาวทิยาลยัเครอืข่ายในภมูภิาคจ�านวน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

การลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ OTOP ใน
พืน้ที ่เหน็ถงึความส�าคัญของวทิยาศาสาตร์และเทคโนโลย ีสร้างความรูค้วามเข้าใจ ก่อให้เกดิความพร้อมในการใช้ประโยชน์ของวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิต ผลักดันให้ผู้ประกอบการ OTOP เกิดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ต่อยอดพฒันาผูน้�ากลุม่ OTOP ให้เป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันา OTOP  อย่างต่อเนือ่งยัง่ยนื มุง่เน้นการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 
OTOP ให้ผลติสนิค้าทีม่คุีณภาพ เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ ส่งเสรมิการสร้างงานทีเ่น้นการประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ความสามารถ และยกระดับคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อ
มั่นให้แก่ลูกค้า ส่งเสริมรายได้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน พัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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v	 เคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ
 ผู้ทำางานท่ีใช้สารเคมี
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 อัดแรง
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