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v วศ. Go Green รวมพลัง “ลดโลกร้อน”

ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผูท้ �ำ งานที่ใช้สารเคมี
การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิว
รูจ้ กั ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีย่ อมรับผลโดย
ฉลากเขียว (ISO/IEC 17025) หรือยัง?
ห้องสมุดสีเขียว : ต้นแบบการจัดการพลังงาน
อย่างยัง่ ยืน
การทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติกทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
การย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของภาชนะ
เซรามิกที่ใช้กบั อาหารของแต่ละประเทศ
เฮกซะวาเลนท์โครเมียมในอาหาร
สีเซรามิกทีม่ สี มบัตเิ พิม่ การสะท้อนแสงในช่วง
อินฟราเรดใกล้
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องอิฐก่อสร้าง
สามัญ กรณีศกึ ษาพืน้ ทีภ่ าคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิวฒ
ั นาการสร้างสะพานโดยใช้เทคโนโลยีคอนกรีต
อัดแรง
การผลิตน้�ำ บริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ดิ สนิท
ตามหลักเกณฑ์ GMP
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บทความพิเศษ :

ปีที่ 68 ฉบับที่ 209 มกราคม 2562

บรรณาธิการทักทาย
วารสารฉบับ 209 นี้มาพร้อมกับแนวคิด วศ. GO Green โดย
People in Focus ได้รับเกียรติจาก ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เขียนถึงการร่วมสร้างสรรค์สังคมเศรษฐกิจสีเขียว
กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ Special guest ได้สมั ภาษณ์พเิ ศษผูป้ ระกอบการ
OTOP ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
และได้น�ำไปใช้บ�ำบัดน�้ำเสียจากการผลิตสินค้า OTOP ได้อย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งยังมีเรื่องราวงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสร้างสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่เรือ่ ง การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิว รูจ้ กั
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีย่ อมรับผลโดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025) ห้องสมุด
สีเขียว : ต้นแบบการจัดการพลังงานอย่างยัง่ ยืน การทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติก
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ และรอบรูร้ อบโลก
เรือ่ ง ไมโครพลาสติกภัยเงียบต่อสิง่ แวดล้อมและมนุษย์ นอกจากนีย้ งั มีสรรสาระ
อื่นๆ ที่น่าสนใจ ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านวารสารกรมวิทยาศาสตร์
บริการ และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวารสาร สามารถส่งมาได้ที่
อีเมล pr@dss.go.th โทรศัพท์ 0 2201 7097 โทรสาร 0 2201 7470
กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา : 		
อุมาพร สุขม่วง
		 อุราวรรณ อุน่ แก้ว
		 จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรกั ษ์
บรรณาธิการ : ลดา พันธ์สขุ มุ ธนา
กองบรรณาธิการ : สุบงกช ทรัพย์แตง
		 พรพรรณ ปานทิพย์อ�ำ พร
		 กรธรรม สถิรกุล
		 จุฑาทิพย์ ลาภวิบลู ย์สขุ
		 ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
		 ดลยา สุขปิติ
		 สุวศรี เตชะภาส
		 อุดมลักษณ์ เวียนงาม
		 วัชรี คตินนท์กลุ
		 จอย ผิวสะอาด
		 วลัยพร ร่มรืน่
		 โชติรส ชูจนั ทร์
		 จิตลดา คณีกลุ
พิสูจน์อักษร : ณัฎฐพร ศรพรหม
		 วันดี อ่อนสำ�ราญ				
ภาพ : 		 คุณวุฒิ ลีแ่ ตง, พิพฒ
ั น์ ดียอดยิง่
เผยแพร่ประสานงานสมาชิกวารสาร : ณัฎฐพร ศรพรหม 		
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• บทสัมภาษณ์ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรกั ษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ร่วมสร้างสรรค์สงั คมเศรษฐกิจสีเขียวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ยกระดับ

ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย

• กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุง่ ยกระดับศักยภาพผูป้ ระกอบการ OTOP และSMEs
พืน้ ทีภ่ าคเหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ สร้างรายได้ทยี่ งั่ ยืน
จิตลดา คณีกุล

วศ.วันนี้

• วศ. Go Green รวมพลัง “ลดโลกร้อน” ใช้ถงุ ผ้า แทนถุงพลาสติก
จิตลดา คณีกลุ

Special Guest :

• นางสาวอ�ำไพ อาจเอีย่ ม ผูป้ ระกอบการเสือ่ กก
โชติรส ชูจนั ทร์

สรรสาระ :

• เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้ท�ำงานที่ใช้สารเคมี
เกรียงไกร นาคะเกศ, ปวีณา เครือนิล
• การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิว
อรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์, ดารัตน์ พัฒนะกุลก�ำจร
• 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�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามหลักเกณฑ์ GMP
วิภัทรา วงศ์พยัคฆ์

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ
OTOP 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส ในสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยการลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามการแก้ปญ
ั หาและให้คำ� ปรึกษาเชิงลึก ซึง่ ได้รว่ มมือกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมภิ าคจ�ำนวน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รอบรู้ รอบโลก

• ไมโครพลาสติก ภัยเงียบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
อุดมลักษณ์ เวียนงาม

ศัพท์วิทย์น่ารู้

• Green
กัญญากานต์ ต่วนชื่น

Science สไตล์สนุก

• Fruit Cavier (ปั้นน�้ำผลไม้เป็นไข่ปลา)
สุพรรณี เทพอรุณรัตน์
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วารสารราย 4 เดือน มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน
จัดทำ�โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. +(66) 2201 7000 โทรสาร +(66) 2201 7466
อีเมล pr@dss.go.th เว็บไซต์ www.dss.go.th
www.facebook.com/dssthaiscience

การลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ OTOP ใน
พืน้ ที่ เห็นถึงความส�ำคัญของวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ก่อให้เกิดความพร้อมในการใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาการประกอบอาชีพและการด�ำรงชีวิต ผลักดันให้ผู้ประกอบการ OTOP เกิดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ ต่อยอดพัฒนาผูน้ ำ� กลุม่ OTOP ให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา OTOP อย่างต่อเนือ่ งยัง่ ยืน มุง่ เน้นการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
OTOP ให้ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการสร้างงานทีเ่ น้นการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ความสามารถ และยกระดับคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อ
มั่นให้แก่ลูกค้า ส่งเสริมรายได้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน พัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ร่วมสร้างสรรค์สังคมเศรษฐกิจสีเขียว
กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

จากปรากฏการณ์ลมวน (Polar Vortex) ขัว้ โลกเหนือ
ช่วงต้นปีนแี้ สดงความรุนแรงของภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจน1
ซึง่ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้2 ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ถี่ขึ้นหรือครอบคลุม
พื้นที่กว้างมากขึ้น ผลกระทบดังกล่าวจะมากขึ้นเพียงใด
ขึ้นอยู่กับพื้นที่และความสามารถของแต่ละประเทศที่จะ
บรรเทาและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง3 ซึง่ นักวิทยาศาสตร์
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามนุษย์ได้ขยายผลของก๊าซเรือนกระจก
ในชัน้ บรรยากาศ ท�ำให้ดกั เก็บความร้อนไว้มากขึน้ 4  ใน ค.ศ.
2012 องค์การสหประชาชาติดา้ นสิง่ แวดล้อมได้รเิ ริม่ “สังคม
เศรษฐกิจสีเขียว” เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันแก้ไขและ
ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศเพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืนและขจัดความยากจน ซึ่งได้ขยายสู่สังคมเศรษฐกิจ
สีเขียวครบส่วน (Inclusive Green Economy) ซึง่ เป็นสังคม
เศรษฐกิจคาร์บอนต�ำ 
่ มีการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสะอาด
รวมถึงมีการบริโภคและผลลัพธ์ ที่มีการแบ่งปัน หมุนเวียน
ในท้องถิ่น ที่มีความร่วมมือกัน มีความเข้มแข็ง ยืดหยุ่น และ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงเป็นการสร้างความเจริญเติบโต
โดยปกป้องสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ5 กอรปกับประชากรโลก
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งถึง 7,550.5 ล้านคน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์

ค.ศ. 20196 คาดว่าจะสูงถึง 9,600 ล้านคนภายใน ค.ศ.
20507 ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกจึงต้องใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
มีประสิทธิภาพ
แนวทางในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสีเขียวครบส่วน
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีดังนี้
1. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ  เพื่อใช้ทั้งสร้าง
พลังงานการผลิต การเพาะปลูก การใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ซึง่ จะต้องรักษาเส้นทางน�ำ้ ทีส่ ร้างความมัน่ ใจว่าปลา นกและสัตว์
มีอาหารและแหล่งทีอ่ ยู่ รักษาวงจรชีวติ ของน�ำ้ ทีม่ กี ารหมุนเวียน
อย่างต่อเนื่องทั้งจากทะเล แม่น�้ำ  ทะเลสาบ ล�ำน�้ำใต้ดิน
ที่จะต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจใน
คุณภาพน�้ำทั้งอุปโภคและบริโภค คุณภาพสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล และการปรับตัวโดยการบริหารจัดการน�้ำเพื่อเผชิญ
อุทกภัยและภัยแล้ง
2. การสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้มากขึ้น
ทัง้ เทคโนโลยี กระบวนการ และรูปแบบธุรกิจทีใ่ ช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมุง่ สูส่ งั คมคาร์บอนต�ำ 
่
การสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นการ
ป้องกันรวมทั้งแก้ไข การท�ำลายสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง การจัดการของเสีย การจัดหาพลังงานทดแทน
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มลพิษทางอากาศและการก่อสร้างอย่างยัง่ ยืน รวมถึงเทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อม
3. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม
ทุกภาคส่วน การผลิตและบริโภคอย่างยัง่ ยืน ทีจ่ ะต้องสร้าง
มูลค่าให้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรป้อนเข้าที่ลดลง กระบวน
การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อมทีด่ กี ว่า ในการลดมลพิษ ของเสีย หรือประหยัดน�ำ้
และทรัพยากรอืน่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ สี ำ� หรับธุรกิจด้วย เนือ่ งจาก
สามารถลดค่าใช้จ่ายด�ำเนินการและลดการพึ่งพาวัตถุดิบ
การออกแบบและนวัตกรรมทีห่ ยุดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ซึ่งสามารถปรับปรุงการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งวงจรชีวิตตั้งแต่ต้นทางที่น�ำออกมาใช้จนถึง
การก�ำจัดหรือท�ำลาย ซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีสีเขียวและ
พลังงานทดแทน รวมทั้งการน�ำของเสียกลับมาใช้ใหม่
เพิ่มอุปสงค์ส�ำหรับเทคโนโลยีการผลิตที่ดีกว่า
4. การป้องกันไม่ให้เกิดของเสียและการจัดการของเสีย
โดยที่การจัดการขยะและของเสียด้วยวิธีฝังกลบ ทีห่ ลาย
ประเทศด�ำเนินการนั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น แม้ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือหยุดสร้างขยะแต่ในทาง
ปฏิบตั กิ ม็ อิ าจเป็นไปได้ ทางเลือกอืน่ จึงเป็นการใช้สงิ่ ของซ�ำ 
้
การน�ำกลับมาใช้ใหม่ และการฟืน้ ฟูเพือ่ น�ำกลับมาใช้ประโยชน์
ซึง่ น�ำไปสูก่ ารสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างงานด้วย
5. การติ ด ฉลากสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
สิ น ค้ า สี เขี ย วหรื อ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมากกว่ า
โดยเฉพาะอาหาร อาคารและการขนส่ง
6. การใช้มาตรการแรงจูงใจทางการเงิน และภาษี
ในการสนับสนุนการปกป้องธรรมชาติ หลีกเลีย่ งมลพิษก�ำจัด
ของเสียและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ การด�ำเนินธุรกิจ
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม8
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ครอบคลุมการสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
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สีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและ
มีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ี สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบน
สังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศ มุง่ เน้นการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต�่ำ  พัฒนาพื้นที่
เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุง่ เน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเครื่องมือ
และกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ9 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศโดยมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ร้อยละ 25  เทคโนโลยีดา้ นพลังงานสีเขียว การพัฒนาเมือง
สีเขียวในมิติต่างๆ ที่ด�ำเนินการอยู่แล้วในลักษณะน�ำร่อง
อาทิ เมืองคาร์บอนต�่ำ  เมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวตลอดห่วงโซ่
อุปทาน  การสร้างองค์ความรู้ การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะ
สินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด
รวมทัง้ สนับสนุนให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ก�ำหนดนโยบายการเติบโต
สีเขียวของเมืองไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และขับเคลื่อน
การด�ำเนินงาน ทั้งด้านการจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่
สีเขียวของเมือง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
เมืองทั้งในภาคการคมนาคมขนส่ง อาคาร และบ้านเรือน
พัฒนาต่อยอดเมืองที่มีการด�ำเนินงานที่ดีด้านการเติบโตสี
เขียวในบางมิติให้ครอบคลุมครบถ้วน ส่งเสริมตลาดสีเขียว
ในชุมชนและท้องถิน่ ตลอดจน ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
ฝีมือแรงงานสีเขียว10
กรมวิทยาศาสตร์บริการตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศในบริบทของ
สิ่งแวดล้อมโลก โดยมีการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องดังนี้
♦ การสร้างความตระหนักในห้องปฏิบต
ั กิ ารสีเขียว
ทัว่ ประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารสีเขียว (Green laboratory) ซึง่ เป็น
แนวคิดระดับสากล โดยการสร้างความรูค้ วามเข้าใจและส่งเสริม
ห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย มีการใช้สารเคมีและ
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การจั ด การทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดการใช้
พลังงานและน�้ำ  รวมทั้งพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
♦ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละถ่ า ยทอดสู ่ ชุ ม ชน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ท้ อ งถิ่ น อาทิ การย้ อ มผ้ า ด้ ว ยสี ธ รรมชาติ การพั ฒ นา
กระบวนการผลิตในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ที่ เ ป็ น การลดต้ น ทุ น และใช้ ท รั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น ที่ ช ่ ว ย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวระดับฐานรากอย่างยั่งยืน
♦ การพัฒนากระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อแก้ไข
ปัญหามลพิษและวิธที ดสอบมาตรฐานด้านคุณภาพน�ำ้ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
♦ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับงานบริการ
อาทิ การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมออนไลน์ การลงทะเบียน
ออนไลน์ และการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียออนไลน์ ท�ำให้ลดการใช้กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งลดขั้นตอนการจัดท�ำและส่งเอกสาร ซึ่งจะขยายสู่
การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการดิจิทัลด้วย

การพัฒนาระบบการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่งสามารถฝึกอบรมโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่
(M-learning) ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้ง
การยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งประชาชน
สามารถเข้าถึงและน�ำหนังสือมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา
โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาใช้บริการซึง่ เป็นการลดการใช้พลังงาน
♦ การลดขยะด้วยการใช้ถง
ุ ผ้าแทนถุงพลาสติกและ
ใช้การคัดแยกขยะเพื่อการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ และส่ง
ก�ำจัดอย่างเหมาะสม เน้นการบริหารจัดการทีด่ ที งั้ ยังส่งเสริม
การลดของเสียเหลือศูนย์ด้วย
ปัจจัยหลักแห่งความส�ำเร็จของการพัฒนาสู่สังคม
เศรษฐกิจสีเขียว คือการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ภาครัฐตัง้ แต่ระดับตัดสินใจจนถึงระดับปฏิบตั ิ ภาคเอกชน
ทีด่ ำ� เนินธุรกิจ และภาคประชาชนรวมทัง้ ชุมชน ร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจทุกระดับอย่างสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการของประเทศที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียวอย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
♦
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บทความพิเศษ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุง่ ยกระดับศักยภาพผูป้ ระกอบการ

และ

SMEs

พืน้ ทีภ่ าคเหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ
เพือ่ สร้างรายได้ทยี่ งั่ ยืน

จิตลดา คณีกุล

นักวิชาการเผยแพร่
สำ�นักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ” ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยมีผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด จากจังหวัดในพืน้ ทีเ่ ข้า
ร่วมงานกว่า 1,500 ราย
นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้เป็นประธานในพิธเี ปิดงานพร้อมกล่าวว่า การขับเคลือ่ นแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำ� หนด
กรอบด�ำเนินงานโครงการทีส่ ำ� คัญหลายโครงการ ซึง่ การจัดท�ำ
โครงการพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการและยกระดั บ OTOP ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI for OTOP Upgrade)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 เป็นโครงการหนึง่ ภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยการบูรณาการ
ร่วมกับจังหวัด หน่วยงานพันธมิตร เพือ่ น�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัย
การผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนากลุม่ และเครือข่ายแบบครบวงจร ซึง่ การจัด
สัมมนาฯ จะเป็นช่องทางหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ทราบถึงปัญหาและความ

4

ต้องการของผูป้ ระกอบการ ทัง้ ด้านกระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากนัน้ ก็จะน�ำไป
สูก่ ารถ่ายทอดองค์ความรู้ การให้คำ� ปรึกษาเชิงลึกเพือ่ แก้ปญ
ั หา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน ซึง่ ผลแห่งความ
ส�ำเร็จนี้จะท�ำให้ผู้ประกอบ OTOP ของไทยก้าวสู่ความมั่นคง
อย่างยัง่ ยืน มีรายได้ เกิดการสร้างงาน และเกิดนวัตกรรมจนเป็น
ทีร่ จู้ กั ในตลาดทุกระดับได้
ภายในงานสัมมนายังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการ
น�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของกรม
วิทยาศาสตรบ ริการ สาํ นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหง ชาติ โดยข้อมูลการจัดนิทรรศการน�ำเสนอการน�ำเทคโนโลยี
ยกระดับสินค้า OTOP สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรจงั หวัด
ดังนี้
♦ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทคโนโลยีสงเสริม
การพัฒนาภาคการเกษตร ปศุสตั ว และอาหารทะเลใหมคี ณ
ุ ภาพ
ปลอดภัย ไดมาตรฐานสากลสอดคลองกับความตองการของตลาด
และการผลิตทีเ่ ปน มิตรกับสิง่ แวดลอ ม
♦ ภาคเหนื อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย เป็ น เทคโนโลยี ส ่ ง เสริ ม
การผลิตสินค้าอาหารใหม่ๆ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค เช่น เทคโนโลยีการผลิตสแนคธัญชาติผสมผลไม้
เครือ่ งดืม่ น�ำ้ ผลไม้และสมุนไพรกึง่ ส�ำเร็จรูป เป็นต้น
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สรรสาระเศษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย เป็น
เทคโนโลยีการย้อมสีผา้ ทอช่วยให้สไี ม่ตก และมีความปลอดภัย
สินค้า OTOP ของไทยมีความหลากหลายมีเอกลักษณ์ที่
แตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ อย่างไรก็ตามปัญหาสินค้า OTOP ส่วน
ใหญ่จะมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชน
(มผช.) มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ปัญหาด้านการผลิต ท�ำให้
คุณภาพของสินค้าในการผลิตแต่ละครัง้ ไม่คงที่ การจัดสัมมนา
การส่งเสริมศักยภาพผูป้ ระกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนฯ จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการ OTOP
มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการน�ำวิทยาศาสตร์
♦

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต
สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผูอ้ ปุ โภคและ
บริโภค สนับสนุนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถ
พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับคุณภาพและ
ความปลอดภัยสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ตรงตามความต้องการ
ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ และได้รับประโยชน์โดยตรงในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในระยะยาวส่งผลต่อ
การประกอบอาชีพอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนสามารถขยายศักยภาพ
ทางการค้าโดยรวมของประเทศได้

การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร“การส่งเสริมศักยภาพผูป้ ระกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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สรรสาระ
ว.ศ. วันนี้

วศ. Go Green รวมพลัง “ลดโลกร้อน”
ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก
จิตลดา คณีกุล

นักวิชาการเผยแพร่
สำ�นักงานเลขานุการกรม

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมอิ ากาศ
เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน
ที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศน์โดยเปลี่ยนไปในด้านลบ ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของคน
โดยสังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลัก
มาจาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์
เรือนกระจก มีความส�ำคัญกับโลก เพราะก๊าซจ�ำพวกคาร์บอนได
ออกไซด์   หรือ มีเทนจะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในโลก ไม่ให้
สะท้อนกลับสูบ่ รรยากาศทัง้ หมด เพือ่ ไม่ให้โลกกลายเป็นเหมือน
ดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด และตอนกลางวันร้อนจัด
เพราะไม่มบี รรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย์ซงึ่ การท�ำให้
โลกอุ่นขึ้น ซึ่งคล้ายกับหลักการของเรือนกระจก จึงเรียกว่า
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)
ถ้ากล่าวถึงความเกีย่ วโยงระหว่างการใช้ถงุ พลาสติกกับ
โลกร้อน คือ ยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลก จากการ
เผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต และเผาท�ำลายถุงพลาสติกก็จะ
ยิ่งสูงมากขึ้น ตามมาด้วยปัญหามากมายจากมลพิษ ที่แย่กว่า
นั้นถุงพลาสติก ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี หากน�ำไปเผา
ก็จะท�ำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึง่ ท�ำให้เกิดมลภาวะ
ท�ำให้โลกร้อน และการใช้ถงุ ผ้าจะช่วยลดการปนเปือ้ นของสาร
ก่อมะเร็ง และหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน
จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ งทุกช่องทาง
ถึงโครงการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2561 เป็นต้นไป เพือ่ ให้บคุ ลากรของหน่วยงานรวมถึงหน่วยงาน
ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายใช้สอย ใช้ถุงผ้าแทน
การใช้ถุงพลาสติก ขอความร่วมมือร้านค้าทุกร้านภายใต้การ
รับผิดชอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ งดใช้ถุงพลาสติกเป็น
ถุงหิ้วส�ำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้า ไม่แค่นั้นยังมีจุดบริการถุงผ้า
ให้ยืมส�ำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีถุงผ้าอีกด้วย
ส�ำหรับข้อดีของการใช้ถุงผ้ามีหลายด้าน อาทิ ซักท�ำ
ความสะอาดง่าย นุม่ สบายมือ ย่อยสลายได้ไม่ตกค้างจนเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความทนทานและใช้ซ�้ำได้มากครั้งกว่าถุง
พลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ท�ำให้เกิดก๊าซเรือน
กระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และบ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมของผูใ้ ช้ สามารถพกพาติดตัว ติดรถได้งา่ ย
พร้อมใช้งานในทุกโอกาส และถุงผ้าดิบจะช่วยลดการเกิดและ
การปนเปือ้ นของสารประกอบไดออกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งที่มี
อันตรายต่อชีวิต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงขอเชิญชวนประชาชนทัว่ ไป
ร่วมใจกันฟันฝ่าวิกฤติภาวะโลกร้อนไปด้วยกัน โดยการลดการใช้
ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าและภาชนะที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ แบ่งปันความรู้ และถุงผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่น
เพื่อขยายวงกว้างของความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

เอกสารอ้างอิง

PAPPAS, Stephanie. What Is Global Warming? [online].  Live Science Contributor. 10 August 2017, 2:01 [viewed 14 February 2019]. Available
from: https://www.livescience.com/37003-global-warming.html
ภาวะโลกร้อน (Global Warming). [ออนไลน์]. 2 พฤษภาคม 2561, [อ้างถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562].  เข้าถึงจาก: http://www.trueplookpanya.com/knowledge/
content/66791/-blo-sciear-sci-
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SPECIAL
GUEST
สรรสาระ
วารสาร วศ. ฉบับนี้ได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ OTOP นางสาวอ�ำไพ อาจเอี่ยม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกุดกะเสียน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้เล่าถึงที่ผ่านมามีปัญหาจากการ
ผลิตเสื่อกกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ การหาวิธีการที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น
“ทีผ่ า่ นมาเรามีปญ
ั หาในการทิง้ น�ำ้ เสียทีเ่ กิดจากการย้อมสีเส้นกก ส่วนใหญ่เราจะปล่อยทิง้ ลงสูส่ งิ่ แวดล้อมโดยตรง
ไม่ได้มีการดูแลเท่าที่ควรซึ่งพบว่าสิ่งที่เราทิ้งมีผลท�ำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อมาเราได้เห็นความส�ำคัญที่จะต้อง
ดูแลน�้ำเสียที่เกิดจากการย้อมสีเส้นกกนี้ ประกอบกับที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดให้มีนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่มา
ส�ำรวจถึงปัญหาการผลิตสินค้า OTOP เพือ่ เข้ามาช่วยพัฒนาการผลิตและได้มาเห็นถึงปัญหาเกีย่ วกับการผลิตสินค้าและ
ปัญหาเรื่องของน�้ำเสียจากการฟอกย้อมสีผ้าและการย้อมสีเส้นกก ทีมนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้ลงมาช่วยพัฒนาการผลิตสินค้าของกลุ่มและนอกจากนี้ยังได้สอนวิธีการก�ำจัดเศษกก และการบ�ำบัดน�้ำเสีย ช่วยให้
ได้รับความรู้ว่าการก�ำจัดน�้ำเสียที่เกิดจากการย้อมสีกกของกลุ่ม แทนที่เราจะเททิ้งตามท่อระบายน�้ำ  หรือปล่อยลงสู่
สิ่งแวดล้อมโดยตรงเหมือนแต่ก่อน ได้เปลี่ยนมาเป็นการบ�ำบัดน�้ำเสียให้ถูกวิธีก่อนจะทิ้ง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้สอนให้
กลุ่มเรียนรู้กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียอย่างง่าย อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ยุ่งยาก วัตถุดิบหาได้ง่ายในท้องถิ่น ช่วยให้สามารถบ�ำบัด
น�้ำเสียอย่างถูกวิธี
นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการผลิตเตาชีวมวลให้เป็นเตาที่ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงน้อยลง
และมีการน�ำเศษกกที่เหลือจากการผลิตกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงท�ำให้ลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงส�ำหรับเตาที่ใช้ส�ำหรับ
ต้มสีย้อมเสื่อกก และเตายังให้ความร้อนสูงช่วยลดระยะเวลาในการต้มสีย้อมได้ด้วย กลุ่มของเราได้พัฒนาการผลิตและ
มีการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมท�ำให้เรามีความภูมใิ จและทีส่ ำ� คัญสินค้าเสือ่ กกของกลุม่ เป็นสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมด้วย”   
สินค้า OTOP ของไทยมีความหลากหลายแสดงถึงเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของแต่ละท้องถิน่ ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการ OTOP
มีความตืน่ ตัวในการพัฒนาสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ และทีส่ ำ� คัญค�ำนึงถึงการดูแลรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เห็นความส�ำคัญได้สง่ เสริมให้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผปู้ ระกอบการในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
จากการย้อมผ้าของชุมชุน และบ�ำบัดน�้ำเสียจากการย้อมสีกระจูดของกลุ่มทอเสื่อพื้นบ้าน โดยนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียจากการย้อมสี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสียอย่างง่ายสามารถท�ำใช้เองได้ เหมาะส�ำหรับสถานประกอบการ
OTOP ประเภทผ้าทอ เสื่อกกและกระดาษ

การลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสียอย่างง่ายให้แก่กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกุดกะเสียน
กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่อ จ.อุบลราชธานี
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เครื่องมือ

ในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ผู้ทำ�งานที่ ใช้สารเคมี
เกรียงไกร นาคะเกศ

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ

ปวีณา เครือนิล

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ในการท�ำงานกับสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานจ�ำเป็นต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความเป็นอันตรายและความเสีย่ ง
ของสารเคมี ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้งาน
โดยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 ก�ำหนดให้นายจ้าง
ด�ำเนินการคือ 1) ประเมินอันตราย 2) ศึกษาผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีม่ ผี ลต่อลูกจ้าง 3) จัดท�ำแผน
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน และ 4) แผนการควบคุมดูแลลูกจ้าง
และสถานประกอบกิจการ
ตามกฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.
2556 มีมาตรา 32 ระบุให้นายจ้างต้องก�ำหนดให้มกี ารประเมิน
ความเสีย่ งต่อสุขภาพของลูกจ้าง ระบบการป้องกันและควบคุม
ปริมาณสารเคมีอันตราย รวมทั้งการตรวจวัดหรือวิเคราะห์
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของ
สถานทีท่ ำ� งานและสถานทีเ่ ก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย ซึง่ หาก
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศมีระดับ
เกินขีดจ�ำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายตามทีก่ ำ� หนดไว้
จะต้องใช้มาตรการควบคุมสารเคมีอันตรายด้วยวิธีการที่
เหมาะสม เพื่อลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ดังนัน้ นายจ้างจะต้องมีเครือ่ งมือส�ำหรับการประเมิน
ความเสีย่ งของสารเคมีทใี่ ช้ในสถานประกอบการ ซึง่ เครือ่ งมือ
หรือวิธกี ารทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ได้แก่ แนวทาง
การประเมินความเสีย่ งของสารเคมีของ International Council
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of Chemical Associations (ICCA) หรือ ICCA Guidance
on Chemical Risk Assessment, GPS: Addendum 2
Workplace Risk Assessment ซึง่ ต้องพิจารณาให้ครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบ และเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้ครบถ้วนไปใช้
ประกอบในกระบวนการประเมิน เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการก�ำหนด
มาตรการควบคุมความเสีย่ ง
ICCA Guidance on Chemical Risk Assessment
แนวทางของ ICCA ใช้กระบวนการการประเมิน
ความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย หรือ Occupational Health
Risk Assessment ในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการท�ำงาน สารเคมีที่ใช้
การสัมภาษณ์ผทู้ ำ� งาน งานและ/หรือกิจกรรมของการปฏิบตั งิ าน
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลความเป็นอันตราย
ผลการตรวจอากาศในสภาพแวดล้อมของการท�ำงาน ตลอดจน
ข้อมูลการประเมินครั้งล่าสุด โดยกระบวนการการประเมิน
ความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. การอธิบายลักษณะเบือ้ งต้น (Basic characterization) ได้แก่ กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านทีท่ ำ� งานเหมือนกัน ลักษณะงาน
พืน้ ทีท่ ำ� งาน และสารทีใ่ ช้
2. การวิเคราะห์การสัมผัส (Exposure analysis)
ได้แก่ การประเมินเบื้องต้น การจัดล�ำดับการสัมผัสสารเคมี
และข้อมูลการตรวจสารเคมีในบรรยากาศการท�ำงาน
3. การประเมินความเสีย่ ง (Risk assessment) ได้แก่
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง และการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง
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วิธกี ารจาก ICCA Guidance on Chemical Risk
Assessment ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี้
1. การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง
(Establishing the exposure assessment strategy) เช่น
- การระบุผปู้ ระเมิน
- การตัง้ เป้าหมายการประเมิน
- การจัดท�ำแผนด�ำเนินการ
2. การรวบรวมข้อมูล (Gather information) เช่น
- ข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมี
- ค่า Occupational Exposure Limit (OEL)
หรือค่าขีดจ�ำกัดสารเคมีทสี่ มั ผัสได้ในสถานทีท่ ำ� งาน
- ข้อมูลการตรวจสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
3. การประเมิ น เบื้ อ งต้ น (Conduct a basic
characterization) เช่น
- โครงสร้างองค์กร
- กลุม่ บุคลากรทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งเดียวกัน
- พืน้ ทีท่ ำ� งาน กระบวนการและ/หรือกิจกรรมและ
สารเคมีทใี่ ช้
4. การวิเคราะห์การสัมผัส (Exposure analysis) เช่น

- สถานการณ์ทอี่ าจท�ำให้ได้รบั สัมผัสสารเคมี
- ระดับการสัมผัส
5. การจ�ำแนกความเป็นอันตราย (Hazard classification) เช่น
- การจ�ำแนกความเป็นอันตรายตามระบบ United
Nations Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals (UN GHS)
- การจัดล�ำดับความเป็นอันตรายโดยการประเมิน
ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6. การประเมินความเสีย่ ง (Risk assessment) เช่น
การประเมินความเสีย่ งโดยการจัดท�ำเมทริกส์ความเสีย่ ง (Risk
Matrix) ของระดับการสัมผัสและการจ�ำแนกความเป็นอันตราย
7. การจัดการความเสีย่ ง (Risk management) เช่น
การวางแผนงานในการลดความเสีย่ ง
8. การควบคุม ความเสี่ยง (Risk control) เช่ น
การควบคุมความเสี่ยงโดยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น
มาตรการก�ำจัดหรือควบคุมทางวิศวกรรม มาตรการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม มาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
โดยใช้อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

การจัดล�ำดับการสัมผัส (Exposure rating) สารเคมีอนั ตรายตามแนวทางของ ICCA
การก�ำหนดล�ำดับการสัมผัสสารเคมีอนั ตรายจาก ICCA ค�ำนวณโดยใช้คา่ ขีดจ�ำกัดความเข้มข้นเฉลีย่ ของสารเคมีในอากาศ
ตลอดเวลาการท�ำงาน หรือ Occupational Exposure Limit - Time - Weighted Average (OEL - TWA) เปรียบเทียบกับ
ปริมาณความเข้มข้นของสารทีไ่ ด้จากผลการตรวจอากาศในสภาพแวดล้อมของการท�ำงานของสารนัน้ และได้คา่ เป็นเปอร์เซ็นต์
ดังสมการนี  ้
ปริมาณความเข้มข้นของสารทีว่ ดั ได้ x 100% = ค่า %  ของสารนัน้ เมือ่ เทียบกับค่า OEL - TWA
ค่า OEL - TWA ของสาร
เมือ่ ได้คา่ ดังกล่าวจึงน�ำมาใช้จดั ล�ำดับการสัมผัสของสารเคมีอนั ตรายจากข้อมูลการเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นสารเคมี
เฉลีย่ ตลอดเวลาท�ำงานกับค่า OEL - TWA ตัวอย่างดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การจัดล�ำดับการสัมผัสสารเคมีอนั ตราย
Exposure rating
A
B
C
D

At or Above OEL-TWA
≥ 50 - < 100% OEL-TWA
≥ 10 – < 50% OEL-TWA
NIL - < 10% OEL-TWA

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

9

สรรสาระ

Exposure rating

A

B

X

Risk Mitigation

Hazard
classification

1
2

C

จากภาพที่ 1 ท�ำให้ทราบการลดระดับความเสีย่ ง หรือ Risk
Mitigation โดย X เป็นระดับความเสีย่ งทีน่ อ้ ยไปจนถึง Y เป็น
ระดับความเสีย่ งทีส่ งู การก�ำหนดระดับความเสีย่ งเป็นคะแนน
ตาม ICCA ทีห่ น่วยงานสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนของระดับความเสีย่ ง

Hazard classification

A เป็นระดับการได้รบั สัมผัสสารเคมีสงู สุด ลดหลัน่ ลง
มาจนถึง D ซึง่ เป็นระดับการได้รบั สัมผัสสารเคมีตำ�่ สุด โดยค่า
NIL หรือ Non Identified Level เป็นปริมาณความเข้มข้น
ของสารเคมีทตี่ ำ�่ มาก จนไม่สามารถตรวจวัดด้วยเทคนิคทีใ่ ช้
วิเคราะห์ หรือการวิเคราะห์ไม่สามารถให้คา่ ได้
เมื่อสามารถจ�ำแนกความเป็นอันตรายของสารตาม
ระบบ UN GHS และระดับการสัมผัส A, B, C หรือ D ได้
แล้วจึงจัดท�ำเมทริกส์ความเสีย่ งดังภาพที่ 1 โดยแกน Y เป็นการ
จ�ำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี หรือ Hazard classification โดยตัวเลข 1 เป็นระดับความรุนแรงของสารเคมี
อันตรายทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพมาก ลดหลัน่ ลงมาจนถึง 4
ซึง่ เป็นระดับความรุนแรงน้อยหรือไม่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ
ส่วนแกน X เป็นระดับการสัมผัส
D
Y

3
4

ภาพที่ 1 เมทริกส์ความเสี่ยงจากระดับการสัมผัสและระดับ
ความรุนแรงของสารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

Exposure rating
A

B

C

D

1

1

1

2

2

2

1

1

2

3

3

1

2

3

3

4

2

3

3

3

1 เป็นคะแนนของระดับความเสีย่ งสูง ลดหลัน่ ไปจนถึง
3 ซึง่ เป็นคะแนนของระดับความเสีย่ งต�ำ 
่ เมือ่ จัดระดับความ
เสี่ยงเป็นคะแนน 1 - 3 ได้แล้ว ผู้ประเมินสามารถก�ำหนด
มาตรการควบคุมความเสีย่ งดังตัวอย่างในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 มาตรการควบคุมความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1

สูง

ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงทันที

2

ปานกลาง

3

ต�่ำ

จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงด้วยการเฝ้าระวัง และมีการตรวจวัดปริมาณสารใน
สภาพแวดล้อมการทำ�งาน และพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
จัดให้มมี าตรการควบคุมความเสีย่ งของสารเคมี โดยการประเมินความเสีย่ งตามช่วงเวลาทีก่ ำ�หนด

ทัง้ นี้ การจ�ำแนกความเป็นอันตราย เพือ่ ก�ำหนดระดับความรุนแรงของสารเคมีอนั ตรายทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพระดับการ
สัมผัส การจัดล�ำดับความเสี่ยง หรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงของสถานประกอบการขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่วมกันภายใน
หน่วยงานนัน้ ส�ำหรับประเทศไทยมีการก�ำหนดมาตรฐานการประเมินความเสีย่ งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมของกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้แก่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2535 - 2555 การประเมินความเสีย่ งด้านสารเคมีตอ่ สุขภาพผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึง่ สามารถน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งมือในสถานประกอบการ หรือห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้สารเคมีได้เช่นกัน
เอกสารอ้างอิง

[1]  กระทรวงแรงงาน.  พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554.  ราชกิจจานุเบกษา. 17 มกราคม 2554, เล่มที่ 128
ตอนที่ 4 ก, พ.ศ. 2554, หน้า 5-25.
[2]  กระทรวงแรงงาน.  กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกีย่ วกับ
สารเคมีอนั ตราย พ.ศ. 2556.  ราชกิจจานุเบกษา.  29 พฤศจิกายน 2556, เล่มที่ 130 ตอนที่ 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

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ

ดารัตน์ พัฒนะกุลก�ำจร

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

การย่อยสลายทางชีวภาพ เป็นกระบวนการทีส่ ารประกอบ
ทางเคมีถูกท�ำให้เกิดการสลายตัวกลับไปเป็นธาตุอิสระตาม
ธรรมชาติ โดยทัว่ ไปมักเป็นสารอินทรียท์ ถี่ กู ปล่อยออกสูแ่ ม่นำ�้
ล�ำคลองจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน การย่อยสลายทาง
ชีวภาพโดยทัว่ ไปมี 2 วิธี คือ การย่อยสลายทางชีวภาพแบบ
ใช้อากาศ สารอินทรียต์ า่ ง ๆ ทีถ่ กู ปล่อยออกมาจะถูกจุลินทรีย์
ในธรรมชาติเข้าท�ำปฏิกริ ยิ าโดยมีออกซิเจนเป็นตัวออกซิไดส์
ท�ำหน้าทีร่ บั อิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และการย่อยสลายอีกแบบหนึ่งคือการย่อยสลายทางชีวภาพ
แบบไร้อากาศ สารอินทรียต์ า่ ง ๆ จะถูกย่อยสลายแล้วกลาย
เป็นแก๊สมีเทนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ธรรมชาติ
ปัจจุบนั นีจ้ ะเห็นได้วา่ สารลดแรงตึงผิวทีเ่ ป็นส่วนประกอบ
ในสินค้าอุปโภคต่าง ๆ ถูกน�ำมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันและปล่อย

ออกสู่สิ่งแวดล้อมจ�ำนวนมาก สารลดแรงตึงผิวสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก
เช่น cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) มักใช้
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม นวดผม น�้ ำ ยาปรั บ ผ้ า นุ ่ ม และยาสี ฟ ั น
2. สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ เช่น sodium dodecyl
sulphate (SDS) sodium lauryl ether sulfate (SLES)
นิยมใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก น�ำ้ ยาล้างจาน สบู่ 3. สารลด
แรงตึงผิวที่ไม่มีประจุ เช่น polyoxyethylene alcohol
มักพบในผลิตภัณฑ์สบู่เหลว โฟมล้างหน้า และ 4. สารลด
แรงตึงผิวที่มีทั้งประจุบวกและลบ
ส่วนใหญ่แล้วสารลดแรงตึงผิวประเภทนี้นิยมใช้เป็น
ส่วนประกอบในเครือ่ งส�ำอาง สารป้องกันการกัดกร่อน สารยับยัง้
แบคทีเรีย และสารลดแรงตึงผิวบางชนิดย่อยสลายยากเมื่อ
ถูกปล่อยในธรรมชาติ อาจส่งผลให้เกิดโรคต่อคนและสัตว์ได้
ดังนัน้ หน่วยงานราชการทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลหรือออกใบรับรอง
คุณภาพของสินค้าอุปโภคเหล่านั้นจึงได้ก�ำหนดเกณฑ์ของ
การย่อยสลายทางชีวภาพไว้ และให้ผู้ผลิตต้องน�ำผลทดสอบ
การย่อยสลายทางชีวภาพมาแสดงเพื่อออกเครื่องหมาย
รับรองผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ ว่าไม่เป็นพิษต่อคนและสิง่ แวดล้อม
ปริมาณการย่อยสลายทางชีวภาพที่ถูกก�ำหนดขึ้นแสดงได้
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณที่กำ�หนดค่าการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑ์อุปโภค
มาตรฐานฉลากเขียว/มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ค่าการย่อยสลายทางชีวภาพของสาร
ลดแรงตึงผิว เป็นร้อยละ

ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด
สำ�หรับถ้วยชาม

TGL-19-R2-13
มอก. 474-2547

ไม่น้อยกว่า 90
ไม่น้อยกว่า 90

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

TGL-10-R1-10
มอก. 78-2549
มอก. 1745-2547

ไม่น้อยกว่า 90
ไม่น้อยกว่า 80
ไม่น้อยกว่า 80

ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด
ชนิดเหลวสำ�หรับเครือ่ งใช้เด็กอ่อน

มอก. 2201-2547

ไม่น้อยกว่า 90

ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดพื้นผิว

TGL-25-R2-15

ไม่น้อยกว่า 90

ผลิตภัณฑ์ผงชำ�ระล้าง

มอก. 605-2552

ไม่น้อยกว่า 80

ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม

TGL-66-12

ไม่น้อยกว่า 60

ผลิตภัณฑ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบการย่อยสลายทาง
ชีวภาพในผลิตภัณฑ์อุปโภคต่าง ๆ เช่น ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ล้างพื้นผิว เป็นต้น  ตามวิธีที่มาตรฐานก�ำหนด  
เพื่อเป็นการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ให้เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม หากผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่สนใจท่านใดมีความประสงค์ทดสอบรายการดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2201 7235 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดจากเว็บไซต์
www.dss.go.th
เอกสารอ้างอิง
สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย. ส�ำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว และส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม. โครงการฉลากเขียว : ข้อก�ำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์
ซักผ้า (Laundry detergent product), 2553. เอกสารหมายเลข TGL-10-R1-10
_____ . โครงการฉลากเขียว : ข้อก�ำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุม่ (Fabric softeners), 2555. เอกสารหมายเลข TGL-66-12
_____ . โครงการฉลากเขียว : ข้อก�ำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดส�ำหรับถ้วยชาม (Dishwashing detergents), 2556. เอกสารหมายเลข TGL-19-R2-13
_____ . โครงการฉลากเขียว : ข้อก�ำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดพืน้ ผิว (Surface cleaners), 2558. เอกสารหมายเลข TGL-25-R2-15
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม. มอก. 78 - 2549, ผงซักฟอก. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2549.
_____ . มอก. 474 - 2547, ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดส�ำหรับถ้วยชาม. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2547.
_____ . มอก. 605 - 2552, ผลิตภัณฑ์ผงช�ำระล้าง. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2552.
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สรรสาระ
รู้จักห้องปฏิบัติการทดสอบที่ยอมรับผล

โดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025) หรือยัง?
อมรรัตน์ นิลสุข

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สำ�นักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

เมื่อพูดถึง “ฉลากเขียว” ผู้คนส่วนมากจะนึกถึง
สินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากเขียว เช่น สี กระดาษ
บรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์พลาสติก กระจกส�ำหรับ
อาคาร เป็นต้น โดยสัญลักษณ์ฉลากเขียวเป็นการสื่อให้
ผูบ้ ริโภคทราบว่าสินค้านีเ้ ป็นสินค้าทีม่ อี งค์ประกอบ กระบวน
การผลิต การใช้ ตลอดจนถึงการทิ้งท�ำลายที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการ
รับรอง ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีข้อก�ำหนดเสร็จสมบูรณ์
พร้อมให้ผู้ผลิตยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
มี จ� ำ นวน 124 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี ผู ้ ผ ลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ ห้ ใช้
ฉลากเขียวแล้วจ�ำนวนหลายราย โดยในกระบวนการขอ
การรับรองฉลากเขียวนั้น ในขั้นตอนการพิจารณาผลการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์กรณีทขี่ อ้ กาํ หนดบางประเภทระบุให้ผผู้ ลิต
ยื่นผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่โครงการ
ฉลากเขียวให้การยอมรับซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบดังกล่าว

จะต้องได้รบั การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ตาม ISO/IEC 17025
ส� ำ นั ก บริ ห ารและรั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการด้านการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตาม ISO/IEC 17025 ที่อยู่ใน
ขอบข่ายทีส่ ามารถยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ทีโ่ ครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่ แวดล้อมไทยให้การยอมรับ
3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านฟิสิกส์ ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง สิ่งทอ ของเล่น
ยางพาราและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง รองเท้ า และเครื่ อ งหนั ง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เซรามิก แก้ว กระดาษ ผลิตภัณฑ์
กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านเคมี ได้แก่ เคมีภณ
ั ฑ์ (เฉพาะทีไ่ ม่ได้ใช้ทำ� ยา)
ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
3. ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ ภาชนะบรรจุ
อาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง  
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สรรสาระ
ปัจจุบนั ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีย่ อมรับผลโดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025) ทีข่ นึ้ ทะเบียนโดยสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย
มีจ�ำนวนเพียง 3 ห้องปฏิบัติการเท่านั้น (เข้าถึงได้จาก http://www.tei.or.thgreenlabel/labs.html) ซึ่งห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายที่ครอบคลุมข้อก�ำหนดของผลิตภัณฑ์ จัดเป็น
หน่วยปฏิบัติการทดสอบประเภท 1 สามารถขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ยอมรับผลโดยฉลากเขียวจากสถาบันฯ
โดยยื่นเอกสารเพื่อจัดท�ำสัญญาและขึ้นทะเบียนภายใน 7 วันท�ำการ (เข้าถึงได้จาก http://www.tei.or.th/greenlabel/
download/RR-203-01.pdf: ภาคผนวก ค แผนภาพขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ) หลังจาก
ขึ้นทะเบียนแล้ว สถาบันฯ จะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบในเว็บไซต์ของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จัก
ผลจากการที่ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองจากส�ำนักฯ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์โดยเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้า
ไปยังผู้ประกอบการที่จ�ำเป็นต้องใช้ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่โครงการฉลากเขียวให้การยอมรับ นอกจากนี้
ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานอีกด้วย
แผนภาพขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ
รับสมัคร
(1 วันท�ำการ)

ทบทวนเอกสารและตรวจสอบ
ความถูกต้อง
(3 วันท�ำการ)
ใช่

ตรวจประเมิน
(7 วันท�ำการ)

(ประเภทที่ 2 และ 3)

เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน
ใช่
(ประเภทที่ 1)

ผ่านการ
ประเมิน?

ผ่าน

แจ้งผล
จัดท�ำสัญญาขึ้นทะเบียน
(7 วันท�ำการ)

ไม่ผ่าน

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ไม่สามารถ
ขึ้นทะเบียนได้
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ไม่ใช่

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ไม่สามารถ
ขึ้นทะเบียนได้

สรรสาระ

ห้องสมุดสีเขียว :

ต้นแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

ทวีศักดิ์ แก้วบุรี

บรรณารักษ์ชำ�นาญการ
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับวัน
จะส่ ง ผลกระทบรุ นแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่น ภัยแล้ง ไฟป่ า
อุทกภัย โลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติทคี่ อ่ ยๆ หมดไป ซึง่ ส่ง
ผลกระทบทีร่ นุ แรงต่อผลผลิตของพืชอาหาร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมถึงชีวติ ของประชากรนับล้านทัว่ โลก สาเหตุ
ของปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์
เพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าว รัฐบาลให้ความส�ำคัญต่อการจัดการ
สิง่ แวดล้อม โดยการออกมาตรการต่างๆ เพือ่ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เกิดความสมดุลและ
ยัง่ ยืนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เช่น การก�ำหนดนโยบาย
และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560 - 2579 เพือ่ เป็นกรอบทิศทางในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดท�ำโครงการ
“ท�ำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมีมาตรการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐส่งเสริม สนับสนุน การจัดการขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
นับว่าเป็นความท้าทายที่ส�ำคัญอันดับต้นๆ ของห้องสมุดที่
ต้องมีการปรับตัวให้ทนั ต่อยุคภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ดังนั้นห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้และให้
บริการสารสนเทศ จึงต้องมีการจัดการพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้
และสร้างความตระหนักรูใ้ นการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม

เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมแห่งความรู้และ
การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็น
สิง่ ส�ำคัญ จึงเป็นทีม่ าของ ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
เพื่อให้ห้องสมุดมีแนวทางปฏิบัติและได้มาตรฐานเดียวกัน
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ร่วมกับ
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานวิชาการ
ด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม และเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
จึงได้จัดท�ำมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว รวมทั้งข้อก�ำหนด
มาตรฐานห้ อ งสมุ ด สี เขี ย วรวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมินและเป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในห้องสมุด

สรุปข้อก�ำหนดและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานห้องสมุด

สีเขียว
หมวดที่ 1 ทั่วไป
เป็นการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ โดยมี
แนวทางปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังนี้ ห้องสมุดมีการก�ำหนด
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นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็น
ส่วนหนึง่ ของนโยบายการบริหารงานห้องสมุด รวมทัง้ ก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และ
มีการประกาศให้ทราบทัว่ กัน เช่น นโยบายห้องสมุดสีเขียว
ของส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีดงั นี้ “สท. เป็น
ห้องสมุดสีเขียวทีม่ งุ่ มัน่ สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้
บริการ” ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้น
หมวดที่ 2 โครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อาคารห้องสมุดสีเขียวควรมีโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
กายภาพ ทีเ่ อือ้ ต่อการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด มีการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการจัดการภูมิทัศน์และ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดดังนี้ กรณีเป็นอาคารเก่าต้องมีแผนงานและ
มาตรฐานในการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุ
ประกอบอาคารให้เอือ้ ต่อการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม

การจัดกิจกรรม 5 ส

ตัวอย่างการด�ำเนินงานตามข้อก�ำหนด เช่น การส�ำรวจ
ระบบไฟฟ้า น�ำ้ ประปา ลิฟต์ และระบบป้องกันอัคคีภยั ให้มี
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและจัดท�ำบันทึกการตรวจสอบ
ทุกเดือน ก�ำหนดแผนงานการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
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ทีป่ ระหยัดพลังงานตามนโยบายและมาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน
สนับสนุนให้มีการจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดไฟฟ้า LED ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวภายในอาคาร ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ระเบียงอาคาร เป็นต้น
หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
ห้องสมุดสีเขียวจะต้องก�ำหนดมาตรการในการใช้
ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่าง
รูค้ ณ
ุ ค่า ลดปริมาณของเสีย และหลีกเลีย่ งกิจกรรมทีก่ อ่ ให้
เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก
อาคารห้องสมุด โดยหมายรวมถึงการควบคุมหน่วยงาน
ภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุด โดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทีส่ ำ� คัญ เช่น แผนงานและด�ำเนินการ
ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า น�้ำและทรัพยากร การลด
ปริมาณของเสีย ข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขการว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม การสือ่ สาร
และรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัด
ไฟฟ้า ประหยัดน�ำ 
้ และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่
ก�ำหนด แผนงานและด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาระบบต่างๆ ทีม่ ี
ในห้องสมุดตามแผนอย่างต่อเนือ่ ง แผนงานและด�ำเนินการ
รวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชือ้ เพลิง น�ำ 
้
กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ แผนงานและด�ำเนินการด้าน
การส่งเอกสาร และการเดินทาง แผนงานและด�ำเนินการ
ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
จัดการของเสียและมลพิษโดยการจ�ำแนกประเด็น
ปัญหาด้านของเสียและมลพิษ ก�ำหนดมาตรการการจัดการ
ของเสียและมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยง
กิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบกับสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกอาคารห้องสมุด ตลอดจนบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ
เพื่อประเมินผล โดยมีแนวทางปฏิบัติตามข้อก�ำหนด เช่น
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แผนงานและด�ำเนินการจัดการขยะ แผนงานและด�ำเนินการ
จัดการน�้ำเสีย แผนงานและด�ำเนินการจัดการมลพิษทาง
อากาศ การด�ำเนินการกิจกรรม 5ส แผนงานและด�ำเนินการ
เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น
หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด
เพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
การบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ของกิจกรรมการ
ให้บริการของห้องสมุดทีส่ นับสนุนการอนุรกั ษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวมีการรายงานผล
ตามแผนไม่ต�่ำกว่าปีละ 2 ครั้ง มีแผนงานและการจัด
กิจกรรมให้บคุ ลากรห้องสมุด ผูร้ บั บริการ ผูป้ ระกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
มีแผนงานและด�ำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งพลังงานและสิง่ แวดล้อมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของทรัพยากรสารสนเทศทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่า 300 เรือ่ ง
มีบริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และ
การส่งเสริมการใช้สารสนเทศ มีแผนงานและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์
พลังงานและสิง่ แวดล้อม ทีม่ รี ปู แบบหลากหลายสอดคล้องกับ
กลุม่ เป้าหมาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนในชุมชน นิทรรศการ
ด้านสิง่ แวดล้อมและห้องสมุดสีเขียว นิทรรศการหมุนเวียน
สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
มีการก�ำหนดบทบาทของผูบ้ ริหาร บุคลากรห้องสมุด
และผูเ้ กีย่ วข้อง ในการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม โดย
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
แผนงานและด�ำเนินการโดยผู้บริหาร รับฟังความเห็นจาก
บุคลากรและผู้รับบริการ ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือชั้น

ขึ้นไปรับทราบ ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม ให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องทุกกลุม่ รับทราบ ได้แก่ บุคลากร
ผูร้ บั บริการและผูป้ ระกอบการ มีแผนงานและด�ำเนินการแจ้ง
บุคลากรห้องสมุดจะต้องเข้าร่วมการอบรมที่หน่วยงานจัด
หรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
จากสือ่ การเรียนรูต้ า่ งๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงานอีกทัง้
มีแผนงานและด�ำเนินการขอความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการ
ทีด่ ำ� เนินการในอาคารห้องสมุด หรือผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกิจการห้องสมุด ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย
การอนุรกั ษ์พลังงาน และมีแผนงานและด�ำเนินการแจ้งให้
ผู้รับบริการรับทราบนโยบายและขอความร่วมมือในการ
อนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ห้องสมุดจะต้องมีความร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการ
และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
ก�ำหนดตัวชีว้ ดั การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
โดยการติดตาม ประเมินผลเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีแนว
ปฏิบัติดังนี้
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การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ผู้บริหารห้องสมุด ต้องก�ำหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์
พลังงานและสิง่ แวดล้อม โดยติดตามประเมินผลเป็นประจ�ำ
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการประเมินด้านต่างๆ ได้แก่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าทีเ่ หมาะสม ประสิทธิภาพ
การจัดการขยะ ประสิทธิภาพการจัดการน�ำ้ เสีย ประสิทธิภาพ
การจัดการมลพิษทางอากาศ ประสิทธิภาพการจั ด การ
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงผลสัมฤทธิก์ ารจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุด ดร.ตั้ว ลพานุกรม ส�ำนักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นห้องสมุดเฉพาะแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ทีผ่ า่ น
เกณฑ์การตรวจประเมินและได้เป็น “ห้องสมุดสีเขียว”

จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมที่
จะเป็นต้นแบบในการเป็นหน่วยงานด้านอนุรักษ์พลังงาน
และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการเป็นแหล่งคลังความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของ
ประเทศ

ภาพเว็บไซด์ห้องสมุดสีเขียว
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การทดสอบผลิตภัณฑ์

พลาสติก

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
กองวัสดุวิศวกรรม

ปัจจุบันกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีขึ้นในทุกองค์กร
หลายหน่วยงานได้มกี ารรณรงค์ให้ทกุ คนร่วมมือกันหาแนวทาง
ในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีหลายวิธีในการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ลดการใช้แอร์
เพือ่ ประหยัดพลังงาน การรีไซเคิลสิง่ ของเครือ่ งใช้ การใช้ภาชนะ
บรรจุอาหาร เช่น ปิน่ โต กล่องพลาสติกและถุงผ้าแทนการใช้ถงุ
พลาสติก หรือการใช้ถุงพลาสติกก็เป็นถุงพลาสติกที่ย่อยสลาย
ได้ทางสิ่งแวดล้อม หลายบริษัทได้มีการผลิตวัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม โดยการใช้วสั ดุทางธรรมชาติผสมกับพลาสติก เพือ่
ลดการใช้เม็ดพลาสติก การเลือกสารเติมแต่งที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค รวมถึงการใช้พลาสติกชีวภาพในการผลิตวัสดุซึ่งเป็น
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์พลาสติก
โดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากปิโตรเคมี ซึ่งขึ้นรูปง่าย
ใช้ได้นาน ราคาถูก และมีน�้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับแก้วหรือ
โลหะ แต่มีข้อเสียคือ ย่อยสลายยาก หรือเมื่อน�ำมาก�ำจัดโดย
การเผาหรือฝัง ท�ำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อ
ระบบทางเดินหายใจ จึงได้มีการน�ำวัสดุธรรมชาติ มาผสมกับ
พลาสติก เพื่อลดเม็ดพลาสติก และน�ำวัตถุดิบทางการเกษตร
เช่น แป้งมันส�ำปะหลัง แป้งข้าวโพด มาท�ำเป็นพลาสติกทาง
ชีวภาพ โดยกระบวนการบดแป้งให้ละเอียดแล้วน�ำไปย่อย
ให้ได้นำ�้ ตาลก่อนจะน�ำไปหมักจนเกิดกรดแลคติคและผ่านการ
กลั่นในระบบสุญญากาศจนได้พอลิเมอร์สายโซ่ยาว พลาสติก
ชีวภาพที่ได้สามารถน�ำมาใช้แทนพลาสติกที่ได้จากปิโตรเคมี
สามารถขึน้ รูปเป็นผลิตภัณฑ์ และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ ่ ม งานพลาสติ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก กรม
วิทยาศาสตร์บริการมีการทดสอบทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป
และผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
และสากล เช่น TIS ASTM ISO JIS DIN และตามมาตรฐานของ
ผู้รับการบริการ ซึ่งการทดสอบสามารถทดสอบได้ทั้งทางเคมี
เช่น การหาโลหะหนักในพลาสติก ความทนต่อสารเคมี ความทน
อุณหภูมิ และทดสอบทางเชิงกล เช่น ความต้านแรงดึง ความ
ต้านแรงดัดโค้ง ความต้านแรงกระแทก เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2563
มีโครงการที่จะจัดท�ำร่างมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการให้บริการทดสอบของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ด้าน ส่งผลให้การด�ำเนินงานวิจัย
ของนักวิจยั ด้านพลาสติกชีวภาพมีประสิทธิภาพเป็นการสนับสนุน
ให้เกิดองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่ อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้สินค้าที่ผลิตในประเทศ ได้รับการรับรองคุณภาพ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพที่สามารถทดสอบได้ เช่น ฟิล์มพลาสติกห่อหุ้มอาหาร
ถุงพลาสติก ถุงขยะ หลอดพลาสติก เป็นต้น
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ตารางที่ 1 รายการทดสอบเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์

รายการทดสอบ

เม็ดพลาสติกชีวภาพ

ความหนาแน่นโดยวิธีแทนที่อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลวความต้านแรงดึงและความยืด
มอดุลัสยืดหยุ่น ความต้านแรงกระแทก อุณหภูมิที่ทำ�ให้อ่อนตัว คุณลักษณะด้าน
ความปลอดภัย โลหะหนัก (ตะกั่ว แคดเมียม)

ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำ�หรับอาหาร

ความกว้างและความหนา ความต้านแรงดึง ความต้านแรงฉีกขาด ความต้านแรงตก
กระแทก

ถุงขยะพลาสติกสลายตัวได้

ความกว้างและความหนา ความต้านแรงดึง ความต้านแรงฉีกขาด ความต้านแรงตก
กระแทก

หลอดพลาสติก

ความทนอุณหภูมิ ความทนต่อการหักงอ คุณลักษณะด้านความปลอดภัย โลหะหนัก
ในพลาสติก (ตะกั่ว แคดเมียม)

1 2 3 4
5
1. เครื่องทดสอบความต้านแรงดึงและแรงยืด  
2. เครื่องทดสอบความต้านแรงกระแทก
3. เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาด
4. อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว
5. อุณหภูมิที่ทำ�ให้อ่อนตัว
เครื่องมือในการทดสอบ  ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนใช้เป็นประจำ�ในชีวิตประจำ�วันซึ่งแต่ละคนสามารถเลือกได้ว่าจะใช้
ผลิตภัณฑ์แบบใด ผลิตภัณฑ์ทด่ี ตี อ้ งเป็นผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพก่อให้เกิดผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อมใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำ�กลับมาใช้หมุนเวียนใหม่ได้อีกครั้ง การจัดการหลังการใช้สามารถกำ�จัดได้ง่าย โดยไม่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค หรือเป็นอันตรายน้อยที่สุด 								
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การย้อมสี

เส้นกกด้วยสีธรรมชาติ

สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

ผลิตภัณฑ์จกั สานจากต้นกก เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารท�ำ
สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคตะวันออก แต่เดิมเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท�ำไว้
ใช้ในครัวเรือน หรือซือ้ ขายกันในชุมชน ต่อมาได้ยกระดับเป็น
สินค้าในโครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (One Tambon One
Product : OTOP) มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย
เช่น กระเป๋ารูปแบบทันสมัย ชุดรองจาน เสื่อพับ 2 ตอนและ
3 ตอน เป็นต้น มีตลาดทีก่ ว้างขวางขึน้ สามารถส่งออกไปขาย
ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากรูปแบบที่หลากหลาย จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์
จักสานจากต้นกกเป็นที่นิยมของตลาดแล้ว สีสันลวดลายยัง
เป็นจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ แต่ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกกเกือบทั้งหมดยังใช้สีเคมีย้อม
ผลิตภัณฑ์ สีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสีย้อมผ้า สีย้อม
ไหม สีย้อมกก ส่วนใหญ่จะเป็นสีเคมีหรือสีสังเคราะห์ที่เกิด
จากปฏิกริ ยิ าเคมีในห้องปฏิบตั กิ ารเนือ่ งจากมีสสี นั หลากหลาย
คงทนต่อการซักล้าง ทนแดดทนร้อน ย้อมติดเส้นใยทุกชนิด
ผลิตได้ทลี ะมากๆ ใช้งา่ ย ราคาถูกแต่พบว่าสียอ้ มเคมีบางชนิด
มีส่วนประกอบที่เป็นสารก่อมะเร็ง ทั้งระหว่างการย้อมและ
ในนํ้าทิ้งที่ปนเปื้อนท�ำให้มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม เมื่อคน
ได้รับสารตกค้างเหล่านี้ก็ได้รับสารก่อมะเร็งเช่นกัน มีผลการ
วิจยั สีสงั เคราะห์ยอ้ มผ้า พบว่า หลายชนิดมีการปนเปือ้ นของ
โลหะหนักหลายชนิด ซึง่ เป็นสารก่อมะเร็ง โลหะหนักเป็นพิษ
ต่อร่างกายมนุษย์อย่างมาก ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปของธาตุบริสทุ ธิ์
สารประกอบอินทรีย์ หรือสารประกอบอนินทรีย์ ความเป็น
พิษของโลหะหนักแสดงออกมาให้เห็นเมื่อถูกสะสมอยู่ใน
ร่างกายจนมีปริมาณมากพอ ยกตัวอย่างเช่น ตะกั่ว อาการ

แพ้พิษของสารตะกั่วที่พบบ่อยๆ คือ โลหิตจาง ปวดท้องเป็น
ประจ�ำ ท้องผูก กล้ามเนือ้ ไม่แข็งแรง ปวดศีรษะ รูส้ กึ อ่อนเพลีย
นาํ้ หนักลด ปวดตามข้อ สมองเชือ่ งช้า ขาดความกระตือรือร้น
ความจ�ำเสื่อม เป็นโรคประสาทอย่างอ่อน สารประกอบของ
โครเมียมท�ำให้เกิดอาการคันที่ผิวหนัง เป็นพิษต่อร่างกาย
การหายใจเอาฝุน่ ของโครเมตหรือไอของกรดโครมิกเป็นอันตราย
ต่อระบบหายใจได้
หากย้อนไปในสมัยโบราณมีการใช้สีที่สกัดจากพืชที่
หาได้ตามท้องถิ่นมาย้อมผมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการ
รวมทัง้ ใช้ในสีผสมอาหารด้วย โดยสีธรรมชาติทนี่ ำ� มาย้อมนัน้
ไม่เป็นอันตรายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วย เช่น ขมิ้น
ย้อมสีเหลือง เปลือกต้นสะเดาย้อมสีแดง ดอกอัญชันย้อม
สีม่วง ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันสีธรรมชาติมีความนิยมและ
ต้องการเพิ่มมากขึ้น แม้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วสีเคมีจะให้
สีสันที่สะดุดตากว่า แต่หากค�ำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สีธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว จากการลงพื้นที่ของ
เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส�ำนักเทคโนโลยี
ชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่ามีผปู้ ระกอบการหลายราย
มีความพยายามในการย้อมสีผลิตภัณฑ์จกั สานจากต้นกกด้วย
สีธรรมชาติ แต่พบว่ากระบวนการย้อมสีเส้นกกที่เลียนแบบ
การย้อมผ้าจะใช้เวลานาน กล่าวคือจะต้องแช่วตั ถุดบิ ในน�ำ้ สี
เป็นเวลานานหลายวัน แต่ผลที่ได้คือ สีติดไม่สม�่ำเสมอและ
ซีดจาง
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของใช้และสิง่ ทอฯ จึงท�ำการศึกษาวิจยั
จนได้วธิ กี ารย้อมสีธรรมชาติจากไม้ฝาง  ขมิน้ ชัน และพืชอืน่ ๆ
ด้วยกระบวนการที่เร็วขึ้น และให้เฉดสีที่ชัดเจน
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กระบวนการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ
การย้อมสีเส้นกกด้วยธรรมชาติมสี ว่ นประกอบทีส่ ำ� คัญ
2 ส่วนคือ
1. พืชที่เป็นแหล่งสีธรรมชาติ เป็นพืชชนิดเดียวกับที่
ใช้ในการย้อมสีผ้าและสิ่งทอ เช่น แก่นฝางขมิ้น แก่นประดู่
แก่นขนุน เป็นต้น วัตถุให้สีเหล่านี้จะเตรียมในรูปสารละลาย
ที่มีน�้ำเป็นตัวท�ำละลาย
2. สารช่วยติดสี (Mordant) มีหน้าที่ช่วยให้สีติดอยู่
บนเส้นกก โดยสารช่วยติดสีที่นิยมใช้ในกระบวนการย้อมสี
ธรรมชาติส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
2.1 สารช่วยติดสีเคมี เป็นเกลือของโลหะอลูมเิ นียม
(สารส้ม) เหล็ก (เฟอรัสซัลเฟต) ทองแดง (จุนสี) เป็นต้น
2.2 สารช่วยติดสีธรรมชาติ เป็นสารประกอบ
ธรรมชาติ ได้แก่ แทนนิน สารส้ม น�้ำปูนใส  กรดธรรมชาติ
น�้ำบาดาล น�้ำโคลน เป็นต้น
การใช้ ส ารช่ ว ยติ ด สี ใ นการย้ อ มสี ธ รรมชาติ มี
3 วิธี คือ

- การใช้สารช่วยติดสีกอ่ นการย้อมสี (Pre mordant) เป็นการน�ำเส้นใยไปย้อมกับสารช่วยติดสีก่อนน�ำ
ไปย้อมสีธรรมชาติ
-   การใช้ ส ารช่ ว ยติ ด สี พ ร้ อ มการย้ อ มสี
(Meta-mordant) เป็นการเติมสารช่วยติดสีลงในน�ำ้ สีแล้วจึง
น�ำเส้นใยลงย้อม  
- การใช้สารช่วยติดสีหลังการย้อมสี (Post mordant) น�ำเส้นใยลงย้อมในน�ำ้ สีกอ่ นแล้วจึงน�ำไปย้อมกับ
สารช่วยติดสี
ส�ำหรับเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นกกด้วยสี
ธรรมชาติของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ของใช้และสิง่ ทอฯ  ใช้สารส้มและ
แทนนินเป็นสารช่วยติดสี ผ่านกระบวนการใช้สารช่วยติดสีกอ่ น
การย้อม  มีกลไกการเกิดปฏิกริ ยิ าเริม่ ด้วยเกิดพันธะเคมีระหว่าง
แทนนินและอะลูมเิ นียมไอออนเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน
ท�ำหน้าที่เชื่อมต่อสีธรรมชาติกับเส้นกก โดยโครงสร้างที่เป็น
ส่วนแทนนินจะเกิดพันธะกับเส้นกก ซึ่งมีโครงสร้างเป็น
เซลลูโลส ส่วนอะลูมิเนียมไอออนจะสร้างพันธะกับโมเลกุล
ของสีธรรมชาติ

ขั้นตอนในการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ
1. น�ำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน�้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนน�ำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ  
2. เตรียมสารละลายทีช่ ว่ ยท�ำให้สตี ดิ โดยละลายสารส้มลงในน�ำ้ เดือด จากนัน้ ปรับสภาพให้เป็นด่างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต
3. น�ำเส้นกกในข้อ 1 ลงแช่ในสารละลายทีช่ ว่ ยท�ำให้สตี ดิ เพิม่ ความร้อนจนเดือดเบาๆ เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง แล้วน�ำเส้นกกขึน้ มาผึ่ง
ให้สะเด็ดน�้ำ  
4. เตรียมสารละลายแทนนินในน�้ำร้อน น�ำเส้นกกในข้อ 3 ลงแช่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนน�ำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ  
5. เตรียมสารละลายที่ช่วยท�ำให้สีติด เหมือนข้อ 2
6. น�ำเส้นกกในข้อ 4 ลงแช่อีก 1 ชั่วโมง ก่อนน�ำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ  
7. เตรียมสารละลายของสีย้อม (เช่น แก่นไม้ฝาง แก่นไม้ขนุน แก่นไม้ประดู่ ผงขมิ้นชัน) โดยต้มวัตถุให้สีธรรมชาติใน
น�้ำร้อนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตักกากวัตถุให้สีธรรมชาติออก แล้วจึงเติมเกลือ
8. น�ำเส้นกกในข้อ 6 ลงแช่ในน�้ำสี ต้มให้เดือดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
9. น�ำเส้นกกขึ้นมาตากให้แห้ง

ภาพเส้นกกที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากเส้นกกที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ
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วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรรสาระ

ภาพการลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน โดยกลุ่มงานของใช้และสิ่งทอ ได้น�ำเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นกกด้วย
ธรรมชาติไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากกกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ที่มีความต้องการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตจากการใช้สีเคมีมาใช้สีธรรมชาติ  

เอกสารอ้างอิง
การย้อมสีธรรมชาติ [ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 20 กรกฎาคม  2561]. เข้าถึงจาก: 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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สรรสาระ

คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของ

ภาชนะเซรามิ
ก
ที่ ใช้กับอาหารของแต่ละประเทศ

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
เจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
วิชชภรณ์ แกระวงค์ นักวิทยาศาสตร์
อนุชธิดา ปัดตังทานัง นักวิทยาศาสตร์

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

กฎระเบียบ มาตรฐานหรือข้อก�ำหนดส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่ก�ำหนดขึ้นมาค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคและ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ บางผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับคนหรือผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวันมักมีเกณฑ์กำ� หนด
หรือคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม
เหตุผลส่วนหนึ่งคือการกีดกันทางการค้าโดยหลักเกณฑ์ทาง
เทคนิค หากผู้ประกอบการต้องการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือ
ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนเองไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ตอ้ งเป็นไปตามเกณฑ์กำ� หนดของ
ประเทศนั้น ๆ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร มี
กฎระเบียบ มาตรฐานหรือข้อก�ำหนดของแต่ละประเทศ
แตกต่างกัน บทความนี้ได้รวบรวมเกณฑ์ก�ำหนดด้านความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารของ
แต่ละประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น
เม็กซิโก สหภาพยุโรป แคนาดา โคลอมเบีย และออสเตรเลีย
แสดงดังตารางที่ 1 โดยเกณฑ์ก�ำหนดของแต่ละประเทศ
อ้างอิงดังนี้
1. ประเทศไทย อ้างอิงจาก
- ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 3 ฉบับ คือ
มอก. 564-2546 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร: พอร์ซเลน
มอก. 601-2546 ภาชนะเซรามิกทีใ่ ช้กบั อาหาร: เออร์เทนแวร์
และมอก.602-2546 ภาชนะเซรามิกทีใ่ ช้กบั อาหาร: สโตนแวร์
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.
2528) เรือ่ ง ก�ำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ
การใช้ภาชนะบรรจุและการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร
- ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ ง ก� ำ หนดให้
ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบทีใ่ ช้บรรจุอาหาร เป็น
สินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองใน
การน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
2. ประเทศมาเลเซีย อ้างอิงจาก Regulation 28
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of the Food Regulation 1985
3. ประเทศเวียดนาม อ้างอิงจาก 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 อ้างอิงจาก 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
ผูบ้ ริโภคและสนับสนุนผูผ้ ลิต ผูส้ ง่ ออก ผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิก
ที่ใช้กับอาหาร จึงให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิก
ทีใ่ ช้กบั อาหารโดยใช้เกณฑ์กำ� หนดผลิตภัณฑ์อา้ งอิงตามมาตรฐาน
สากลและมาตรฐานในประเทศ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ
บริการได้ที่ กลุม่ งานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถ
ห้องปฏิบตั กิ ารและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 4341-2 อีเมลล์ pc@dss.go.th
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ISO 6486

0.8
0.07
2
0.5
1
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
-

ธาตุ

ตะกั่ว
แคดเมียม
ตะกั่ว
แคดเมียม
ตะกั่ว
แคดเมียม
ตะกั่ว
แคดเมียม
ตะกั่ว
แคดเมียม
ตะกั่ว
แคดเมียม
ตะกั่ว
แคดเมียม
ตะกั่ว
แคดเมียม
ตะกั่ว
แคดเมียม

5
0.5
-

ISO
8391
0.8*1
0.07*1
2
0.5
1
0.25
0.5
0.25
-

มอก.

7*2
0.7*2
5
0.5
2.5
0.25
5
0.5
2.5
0.25

7*2
0.7*2
5
0.5
2.5
0.25
5
0.5
2.5
0.25

ประกาศกระทรวง
ประกาศ
สาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์

ไทย

หมายเหตุ   *1 มีหน่วยเป็น mg/dm2 *2 มีหน่วยเป็นmg/L
ค�ำนิยาม
1. Flatware (mg/dm2) : ภาชนะที่มีความลึกไม่เกิน 25 มม. เมื่อวัดในแนวดิ่ง
จากจุดที่ลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ
2. Small Hollowware (mg/l) : ภาชนะที่มีความจุน้อยกว่า 1.1 ลิตร
3. Large Hollowware (mg/l) : ภาชนะที่มีความจุมากกว่าหรือเท่ากับ 1.1
ลิตร แต่ไม่เกิน 3 ลิตร
4. Storage Hollowware (mg/l) : ภาชนะทีม่ คี วามจุมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ลิตร

ภาชนะบรรจุอาหาร
ทารก (mg/l)

Hollowware
(mg/l)

Cookware (mg/l)

Pitchers (mg/l)

Cups and Mugs
(mg/l)

Storage Hollowware
(mg/l)

Large Hollowware
(mg/l)

Small Hollowware
(mg/l)

Flatware

ประเภท
0.8*1
0.07*1
2
0.5
1
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.05
-

0.8*1
0.07*1
2
0.3
1
0.25
0.5
0.25
3
0.3
-

จีน
0.8*1
0.07*1
2
0.5
1
0.25
0.5
0.25
0.5
0.05
-

ญี่ปุ่น
2*2
0.5*2
2
0.5
1
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.05
-

เม็กซิโก
0.8*1
0.07*1
1.5
0.1
4
0.3
-

EU

2
0.5
1
0.25
0.5
0.5
0.5
0.25
-

3*2
0.5*2

0.8*1
0.07*1
1.5
0.1
1.5
0.1
4
0.3
-

20*1
2*1
7
0.7
2
0.2
7
0.7
-

แคนาดา โคลอมเบีย ออสเตรเลีย

5. Cups and Mugs (mg/l) : ภาชนะที่มีความจุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 240
ลูกบาศก์เดซิเมตร โดยทั่วไปใช้ส�ำหรับเครื่องดื่ม เช่น ชาหรือกาแฟ
6. Pitchers (mg/l) : ภาชนะส�ำหรับใส่น�้ำ  (เหยือก)
7. Cookware (mg/l) : ภาชนะซึง่ ผลิตขึน้ ให้ทนต่อความร้อนทีใ่ ช้ในการประกอบอาหาร
8. Oral contact: for all objects decorated externally over 20mm in
width measured from the external edge
9. Hollow ware:  ภาชนะที่มีความลึกเกิน 25 มม. เมื่อวัดในแนวดิ่งจากจุดที่
ลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ

0.8*1
0.07*1
2
0.5
1
0.25
-

มาเลเซีย เวียดนาม

ตารางที่ 1  แสดงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของภาชนะเซรามิกทีใ่ ช้กบั อาหารของแต่ละประเทศ

สรรสาระ

สรรสาระ

เฮกซะวาเลนท์โครเมียมในอาหาร

อภิษฐา ช่างสุพรรณ

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

โครเมียม (Chromium) เป็นธาตุโลหะหนักที่พบได้
ทั่วไปในน�้ำ  ดินหรือหิน โครเมียมมีอยู่หลายสถานะ ใน
ธรรมชาติสว่ นใหญ่พบโครเมียมอยูใ่ นรูปไตรวาเลนท์โครเมียม
(trivalent chromium, Cr (III)) ซึ่งเป็นรูปที่มีความเสถียร
มากทีส่ ดุ และเป็นธาตุทจี่ ำ� เป็นต่อร่างกายในการช่วยกระตุน้

การท�ำงานของเอนไซม์ต่างๆ และรูปที่มีความเสถียรรองลง
มาคือเฮกซะวาเลนท์โครเมียม (hexavalent chromium,
Cr (VI)) ซึ่งจัดเป็นสารอันตรายอยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็ง
และทัง้ สองสถานะนีเ้ มือ่ เกิดปฏิกริ ยิ ารีดอกซ์ สามารถเปลีย่ น
กลับไปมาได้ในสภาวะที่มี pH แตกต่างกัน แสดงดังรูปที่ 1

รูปแสดง การเปลี่ยนแปลงสูตรโครงสร้างของ Cr(III) และ Cr(VI)
ที่มา: Chemical Research in Toxicology

ภาวะความเป็นพิษของโครเมียมทีม่ ตี อ่ ร่างกายมนุษย์ ส่วนมากมักเกิดจากการได้รบั พิษของเฮกซะวาเลนท์โครเมียม อาการเป็นพิษแบ่ง
เป็น 2 ชนิด คือ
พิษฉับพลัน
พิษฉับพลัน เช่น มีอาการอาเจียน ปวดท้องรุนแรง อาการท้องเสีย มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร หากได้รับในปริมาณมาก
จะท�ำให้เกิดการช็อค และเสียชีวิต และเมื่อสัมผัสในปริมาณความเข้มข้นสูงจะเกิดการกัดกร่อนผิวหนัง อวัยวะระบบทางเดินหายใจ
เสียหายอย่างฉับพลัน
พิษเรื้อรัง
พิษเรือ้ รัง เช่น การระคายเคืองบริเวณผิวหนัง การเกิดแผลเรื้อรัง แผลหายช้า กระดูกพรุน และผนังกั้นจมูกทะลุ รวมถึงการเกิด
มะเร็งในอวัยวะต่างๆ
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การปนเปื้อนเฮกซะวาเลนท์โครเมียมมีสาเหตุหลัก
มาจากอุตสาหกรรมที่มีการน�ำโครเมียมมาใช้เป็นวัตถุดิบ
เช่น การชุบโลหะ การผลิตสียอ้ ม อุตสาหกรรมพ่นสี การท�ำ
เหมืองแร่ และโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน โดยน�้ำทิ้งจาก
กระบวนการผลิตที่ปนเปื้อนสารประกอบเฮกซะวาเลนท์
โครเมียม เมือ่ ไหลไปรวมกับแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ และแหล่งน�ำ้
ใต้ดนิ เฮกซะวาเลนท์โครเมียมจะเกิดการปนเปือ้ นในน�ำ 
้ และ
ถูกสะสมในสัตว์น�้ำ  พืชน�้ำ  ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตร
ที่ใช้แหล่งน�้ำที่มีการปนเปื้อนในการเพาะปลูก และเข้าสู่
มนุษย์ผา่ นการดืม่ น�ำ้ จากแหล่งทีม่ กี ารปนเปือ้ นโดยตรงหรือ
ทางอ้อมโดยการบริโภคสัตว์น�้ำ  พืชน�้ำ  ตลอดจนผลิตผล
ทางการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น เกลือของโครเมียม Cr+6 ในรูป
สารประกอบโครเมียมไตรออกไซด์ (Chromium trioxide,
CrO3) และโพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium dichromate, K2Cr2O7) จะไม่ตกตะกอนหรือรวมตัวกับดิน จึง
สามารถเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งน�้ำไหล และน�้ำใต้ดินได้
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ปนเปือ้ นไปกับแหล่งน�ำ้ ดิบส�ำหรับน�ำมาใช้
อุปโภคและบริโภคของมนุษย์ได้งา่ ย ส�ำหรับการปนเปือ้ นใน
อากาศนั้น เกิดจากการเปิดหน้าดินหรือระเบิดหินเพื่อท�ำ
เหมืองแร่ การใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงในหม้อน�ำ้ ส�ำหรับผลิต
ไฟฟ้า ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ในการท�ำให้เกิดการฟุง้ กระจายของ
อนุภาคที่ปนเปื้อนเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในอากาศ ท�ำให้
เป็นผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนีเ้ ฮกซะวาเลนต์
โครเมียมในอากาศสามารถปนเปือ้ นลงสูพ่ นื้ ดินและแหล่งน�ำ้
เพือ่ การเกษตรโดยกระบวนการตกแบบแห้ง (Dry deposition)
และการตกแบบปียก (Wet deposition) ผ่านฝน ดังรูปที่ 2

การเกิดการปนเปือ้ นเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในสิง่ แวดล้อม
ทีม่ า: http://www.texasintegrative.com/toxic-heavy-metalsplaying-increasing-role-in-chronic-illness/

ดังนั้นการน�ำวัตถุดิบที่ปนเปื้อนเฮกซะ
วาเลนต์ โ ครเมี ย ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น น�้ ำ 
ผลิตผลทางการเกษตร หรือเนื้อสัตว์มา
ใช้เป็นวัตถุดิบ จะเป็นสาเหตุให้เฮกซะ
วาเลนต์โครเมียมปนเปื้อนในอาหาร
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การลดความเสี่ยง
ของการปนเปือ้ นของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในอาหาร ภาค
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องต้องมีการบริหารจัดการสารประกอบ
โครเมียมที่ดีก่อนปล่ อ ยทิ้ ง สู ่ สิ่ ง แวดล้ อ มและบรรยากาศ
ปัจจุบนั หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยหลายหน่วยงาน ได้
ก�ำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนสารประกอบโครเมียมในดิน
น�้ำจากแหล่งธรรมชาติ และน�้ำทิ้ง (ตารางที่ 1) เพื่อลด
ความเสี่ยงของการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมซึ่งน�ำไปสู่การ
ปนเปื้อนในอาหาร และห่วงโซ่อาหารต่อไป

ตารางที่ 1 เกณฑ์ก�ำหนดปริมาณสูงสุดการปนเปื้อนของสารประกอบโครเมียมในสิ่งแวดล้อม
ลำ�ดับที่

มาตรฐาน

เกณฑ์กำ�หนดสูงสุด
(ไมโครกรัมต่อลิตร)

สารประกอบโครเมียม

1

มาตรฐานคุณภาพดิน

เฮกซะวาเลนซ์โครเมียม (Cr6+)

300*

640**

2

มาตรฐานคุณภาพน�้ำทะเล

เฮกซะวาเลนซ์โครเมียม (Cr6+)

50

3

มาตรฐานคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน

เฮกซะวาเลนซ์โครเมียม (Cr6+)

0.05

4

มาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้ง
จากโรงงาน

เฮกซะวาเลนซ์โครเมียม (Cr6+)

0.25

ไตรวาเลนซ์โครเมียม (Cr3+)

0.75

5

น�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

โครเมียม (Cr)

0.05

1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
* ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
** ดินที่ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

27

สรรสาระ
2. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอ มแหง ชาติ (พ.ศ.
2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิง่ แวดลอ มแหง ชาติ (พ.ศ. 2535) เรือ่ ง กาํ หนดมาตรฐาน
คุณภาพน�้ำทะเล
3. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำ
ผิวดิน
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก�ำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.
2524) เรื่อง น�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
นอกจากประเทศไทยแล้ว ในต่างประเทศได้กำ� หนดค่า
ปริมาณสูงสุดส�ำหรับสารประกอบโครเมียม เช่น การปนเปือ้ น
ในน�ำ ้ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เกณฑ์ ก� ำ หนดปริ ม าณสู ง สุ ด การปนเปื ้ อ น
สารประกอบโครเมียมในน�้ำ ของแต่ละหน่วยงาน

ส�ำหรับหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เช่น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization;
WHO) ยังไม่ได้กำ� หนดปริมาณการปนเปือ้ นสารประกอบเฮก
ซะวาเลนท์โครเมียมเป็นมาตรฐาน แต่ได้กำ� หนดแนวทางการ
ได้รับปริมาณสารประกอบโครเมียมในอาหาร ไม่มากกว่า
0.05 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (Guidelines For Drinking-Water
Quality World Health Organization) โดยปริมาณ
สารประกอบโครเมียม คือ ผลรวมของ Cr (III) และ Cr (VI) ใน
อาหาร 1 กิโลกรัม
กรมวิทยาศาสตร์บริการตระหนักถึงอันตรายทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ กับผูบ้ ริโภค  จึงได้ดำ� เนินการพัฒนางานทดสอบสารปน
เปื้อนเฮกซะวาเลนท์ โ ครเมี ย มในอาหาร เพื่ อ ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพอาหารให้ มี ค วามปลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล หากต้องการข้อมูลเรื่องเฮกซะวาเลนท์
โครเมียมในอาหารเพิม่ เติมสามารถติดต่อได้ท:ี่ กองผลิตภัณฑ์
อาหารและวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหาร กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์: 0 2201
7182-3 โทรสาร: 0 2201 7181 E-mail: bsp@dss.go.th
สารประกอบโครเมียม
(ไมโครกรัมต่อลิตร)
0.05
0.05
0.05
0.10
0.05

หน่วยงาน
WHO
E.U.
Australia
U.S.A.
Canada
เอกสารอ้างอิง
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สีเซรามิกที่มีสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสง

ในช่วงอินฟราเรดใกล้

ลดา พันธ์สุขุมธนา

ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความต้องการใช้พลังงานในประเทศไทยปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามจ�ำนวนประชากร การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม ขณะที่ความต้องการใช้
พลังงานกลับสวนทางกับปริมาณของพลังงานที่ลดลงและ
มีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด ยังต้องพึง่ พาการน�ำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
เป็นหลัก ประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พลังงาน
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดมีเพียงพอทีจ่ ะใช้ได้ตอ่ ไปในอนาคต  โดยใน
ปัจจุบนั ภาครัฐมีนโยบายเพือ่ การส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
โดยแผนอนุรกั ษ์พลังงานเรือ่ งพลังงาน เชือ่ มโยงกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี
ค.ศ. 2558 ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations:
UN) ก�ำหนด  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำ� เนินงาน
ตามนโยบาย โดยแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีความเชื่อมโยง
ด้วยเป้าหมายในการเร่งรัดด�ำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบ และมียทุ ธศาสตร์ในการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
แสงอาทิตย์ แผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic spectrum) ประกอบด้วยรังสีในช่วงคลืน่ อินฟราเรด
แสงที่ตามองเห็น และอัลตราไวโอเล็ต โดยมีสัดส่วนร้อยละ
53 44 3 ตามละดับ ช่วงคลืน่ อินฟราเรดเป็นคลืน่ รังสีความร้อน
ทีม่ สี ดั ส่วนสูงจึงมีผลให้เกิดความร้อน เมือ่ แสงอาทิตย์กระทบ
วัสดุจะเกิดการดูดกลืนแสง (absorption) การเปล่งแสง

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

ภาพที่ 1 แสดงความร้อนจากแสงอาทิตย์เมือ่ กระทบและสะท้อน
ออกจากอาคาร

ทีม่ าภาพ
1 Image courtesy of Cool Roof Rating Council
2 https://www.researchgate.net/figure/Difference-in-heat-dispersal-on-a-black-versus-white-roof-Much-more-heat-is-reflected_fig1_264193736/
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จากที่ ประเทศไทยเป็นกลุม่ ประเทศในเขตร้อน จึงมีสดั ส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารกับเครือ่ งปรับอากาศสูง วัสดุ
มุงหลังคาและสีทาอาคารสามารถช่วยลดอุณหภูมขิ องอาคารได้ โดยการลดอุณหภูมขิ องหลังคาและอาคารเป็นส่วนส�ำคัญทีส่ ามารถ
ช่วยลดความร้อนของอาคาร และเป็นผลให้ลดพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้กบั เครือ่ งปรับอากาศได้ โดยในปัจจุบนั มีกระแสการพัฒนาสีทา
หลังคาและอาคารทีม่ สี มบัตสิ ามารถสะท้อนแสงในช่วงทีใ่ ห้ความร้อนได้สงู ขึน้ หรือทีม่ สี มบัตเิ ป็นฉนวน (High thermal remittance)  
ช่วยในการลดอุณหภูมขิ องอาคารเพิม่ มากขึน้   การพัฒนาดังกล่าวท�ำโดยการเติมสีอนินทรียส์ งั เคราะห์ทมี่ สี มบัตสิ ะท้อนแสงใน
ช่วงคลืน่ ทีใ่ ห้ความร้อนในสูตรส่วนผสม  ในตลาดมีแนวโน้มความต้องการการจ�ำหน่ายสีทาหลังคาและอาคารทีม่ สี มบัตเิ ป็นฉนวน
เพิม่ มากขึน้ ในขณะทีส่ อี นินทรียส์ งั เคราะห์ทมี่ สี มบัตสิ ะท้อนแสงยังต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงกว่าสีปกติทวั่ ไป
ข้อดีของสีอนินทรียส์ งั เคราะห์ คือมีความเสถียร ทนต่อสารเคมี ทนความร้อน ทึบแสง สามารถสะท้อนแสงในช่วงคลืน่
อินฟราเรดของคลืน่ รังสีความร้อนของแสงอาทิตย์ ซึง่ จัดเป็นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (wave) แม้มรี าคาสูงกว่าสีอนิ ทรีย์ แต่อายุการใช้งาน
ยืนยาว สมบัตคิ วามสามารถสะท้อนแสงในช่วงคลืน่ อินฟราเรดของสีเซรามิกนัน้ เกิดจากการเติมสาร (Doping) ให้เกิดโครงสร้าง
ของวัสดุทมี่ คี วามกว้างของช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน (band gap) ลดลง เป็นผลให้เพิม่ ความสามารถในการดูด (absorb)
พลังงานโฟตอนต�ำ ่ (low energy photon)  เพิม่ การดูดแสงช่วงทีม่ องเห็น (visible light) และพาหะอิสระ (free carrier)  ทีท่ ำ� ให้
เกิดกลไกการดูดซับโฟตอน (photon absorption mechanism) ในช่วงคลืน่ อินฟราเรด ปริมาณพาหะอิสระจึงมีผลต่อความสามารถ
สะท้อนแสงในช่วงคลืน่ อินฟราเรด และเป็นลักษณะโดยธรรมชาติ (inherent characteristic) ของวัสดุ
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำ� เนินโครงการ การผลิตสีเซรามิกทีม่ สี มบัตเิ พิม่ การสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้ เริม่ ตัง้ แต่
ปี 2560 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ดร.ลดา พันธ์สขุ มุ ธนา เป็นหัวหน้าโครงการ มีเป้าหมาย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสผู่ ปู้ ระกอบการในปี 2561 โครงการฯมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสีเซรามิกทีส่ ะท้อนแสงใน
ช่วงอินฟาเรดใกล้  ส�ำหรับการพัฒนาวัสดุประหยัดพลังงานระดับต้นแบบ โดยโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรม ส�ำรวจสีในท้องตลาด
ทดสอบสมบัติทางแสงของสี ทดลองสังเคราะห์สี ทดลองขยายปริมาณการทดลองผลิตสีระดับต้นแบบ และทดลองใช้สีใน
การผลิตวัสดุประหยัดพลังงานระดับต้นแบบ
ผลการสุม่ ส�ำรวจสีเซรามิกทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกในท้องตลาดปัจจุบนั พบว่าสีเซรามิกดังกล่าวมีสมบัตกิ ารสะท้อน
แสงในช่วงอินฟาเรดใกล้อยูใ่ นระดับแตกต่างกัน แนวโน้มสมบัตดิ งั กล่าวคือสีออ่ นมีคา่ ค่อนข้างสูง เช่น สีเหลืองมีคา่ TSR กว่าร้อยละ
58 และสีเข้มมีคา่ ต�ำ 
่ เช่น สีนำ�้ ตาลมีคา่ TSR เพียงเกือบร้อยละ 20 (ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่าสีเซรามิกบางสีทใี่ ช้ในอุตสาหกรรม
เซรามิกในปัจจุบนั มีศกั ยภาพในการน�ำมาใช้ในการผลิตสีทาหลังคาหรืออาคารได้
ตารางที่ 1 สมบัตกิ ารสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้ของสีเซรามิกทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
สมบัติการสะท้อนแสง (ร้อยละ), ASTM E903-12

สี
ด�ำ 1
ด�ำ 2
น�้ำเงิน 1
น�้ำเงิน 2
น�้ำตาล 1
น�้ำตาล 2
น�้ำตาล 3
แดง 1
แดง 2
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UV

VIS

NIR

TSR

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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สี
เหลือง 2
เหลือง 3
เหลือง 4
เหลือง 5
เขียว1

UV
3.24
3.42
2.83
5.73
2.75

สมบัติการสะท้
ASTM E903-12
VIS อนแสง (ร้อยละ),NIR
27.95
25.4
26.37
42.68
7.86

51.42
47.1
51.25
66.02
30.27

TSR
40.87
37.38
40.15
55.18
20.74

ผลงานวิจยั สีเซรามิกสังเคราะห์ทไี่ ด้จากการด�ำเนินโครงการ การผลิตสีเซรามิกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ พิม่ การสะท้อนแสงในช่วง
อินฟาเรดใกล้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วยสี น�ำ้ เงิน (Co-Al) เขียวน�ำ้ เงิน (Cr-Co-Al-Ti) น�ำ้ ตาล
(Fe-Zn) เป็นผลส�ำเร็จระดับห้องปฏิบตั กิ าร ส่วนผลงานวิจยั ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกอบด้วยสี ชมพู (Zr-Fe-Si) เหลือง
(Zr-Pr-Si) ฟ้า (Zr-V-Si) เป็นผลส�ำเร็จระดับห้องปฏิบตั กิ าร และ สีดำ 
� (Cr-Fe) น�ำ้ ตาล (Mn-Ti) เป็นผลส�ำเร็จระดับต้นแบบทีม่ ี
การทดลองขยายการผลิตสีระดับห้องปฏิบตั กิ ารสูก่ ารทดลองผลิตในโรงงานผลิตเซรามิกทีร่ ว่ มโครงการ รวมถึงการทดลองเติมสี
ในสีทาอาคารและทดสอบสมบัตสิ ที าในห้องปฏิบตั กิ ารของโรงงานผลิตสีทาอาคารทีร่ ว่ มโครงการ ผลการทดสอบ Heat buildup
(ASTM D4803-97) พบว่าการใช้สเี ซรามิกสังเคราะห์ระดับต้นแบบท�ำให้อณ
ุ หภูมลิ ดลงกว่าสีปกติ 18°C ซึง่ ใกล้เคียงกับสีทนี่ ำ� เข้า
จากต่างประเทศ ผลการทดลองผลิตสีเซรามิกสังเคราะห์ระดับต้นแบบนี้ เป็นผลงานนวัตกรรมของประเทศทีแ่ สดงให้เห็นศักยภาพ
ของเทคโนโลยีทส่ี ามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดสูก่ ารผลิตจริงต่อไป

ภาพที่ 2 แสดงผลการวัดค่าการสะสมอุณหภูมขิ องสีปกติทวั่ ไป และสี
จากผลงานวิจยั ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ตารางที่ 2 แสดงโปรแกรมสัมมนา “การวิจยั และพัฒนาเพือ่ อุตสาหกรรมเซรามิก: การผลิตสีเซรามิกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ พิม่ การ
สะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้”
หัวข้อการบรรยาย
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก : การผลิตสีเซรามิกที่มีคุณสมบัติ
เพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้
2. สีกับสมบัติพิเศษในยุคปัจจุบัน
3. บทบาทของสีต่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
4. สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ แผนที่เทคโนโลยี กรณีตัวอย่างเทคโนโลยีสีที่มีสมบัติ
การสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้
5. เทคนิคการทดสอบสมบัติการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้
6. การสังเคราะห์ผงสีสะท้อนรังสีอาทิตย์
7. กรณีศึกษา; เทคโนโลยีการผลิตสีที่มีสมบัติการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้

วิทยากร
ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ
บริษัท เบเยอร์ จ�ำกัด
ดร.พัฒนะ รักความสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวกัญญากานต์  ต่วนชื่น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นางสาวกรองกาญจน์  ศิรินุกุลวัฒนา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสัมมนา “การวิจยั และพัฒนาเพือ่ อุตสาหกรรมเซรามิก:การผลิตสีเซรามิกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ พิม่
การสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้”  เป้าหมายเผยแพร่ผลงานวิจยั การผลิตสีเซรามิกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ พิม่ การสะท้อนแสงในช่วงอิน
ฟาเรดใกล้ เน้นกระตุน้ การพัฒนาสีทาหลังคาและอาคาร ทีม่ สี มบัตสิ ามารถสะท้อนแสงในช่วงทีใ่ ห้ความร้อนได้สงู ขึน้ ช่วยในการลด
อุณหภูมขิ องอาคารเพิม่ มากขึน้ โดยมีผสู้ นใจเข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นผูป้ ระกอบการทีผ่ ลิตเซรามิกและสี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันศึกษา จ�ำนวนกว่า 80 คน ณ ห้อง 320 ชัน้ 3 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึง่ การจัด
สัมมนาเป็นโอกาสส�ำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจยั ทีค่ าดหวังให้เกิดประโยชน์เพิม่ ศักยภาพการผลิตสีเซรามิกให้ผปู้ ระกอบการไทย
กระตุน้ การผลิตวัสดุประหยัดพลังงานภายในประเทศ ลดการน�ำเข้าสีจากต่างประเทศ  โดยได้รบั เกียรติจาก บริษทั เบเยอร์ จ�ำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
มาเป็นวิทยากรในการสัมมนาครัง้ นีด้ ว้ ย

ภาพบรรยากาศการสัมมนา
"การวิจยั และพัฒนาเพือ่ อุตสาหกรรมเซรามิก"
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การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัตของ

อิฐก่อสร้างสามัญ

กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณัฐเขต หมูทอง

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
กองวัสดุวิศวกรรม

อิฐก่อสร้างสามัญท�ำจากเป็นวัสดุทที่ ำ� ขึน้ จากดินเหนียว
ท�ำให้มลี กั ษณะเป็นก้อนสีเ่ หลีย่ มแล้ว น�ำไปตากให้แห้ง ถัดจากนัน้
จึงน�ำไปเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู อิฐก่อสร้างสามัญเป็นวัสดุกอ่ สร้างทีม่ ี
ราคาถูก นิยมใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆเช่น เจดีย์ วัด ปราสาท
ราชวัง มีการใช้อฐิ ก่อสร้างสามัญก่อสร้างอาคารมาตัง้ แต่ ยุคโบราณ
ในหลายประเทศ ซึ่งจะมีส่วนผสมและการผลิตที่แตกต่างกัน
ส่วนในประเทศไทยจะสามารถสังเกตได้จากโบราณวัตถุ ในยุค
ต่างๆ เช่นในยุคสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น อิฐก่อสร้าง
สามัญเป็นวัสดุกอ่ สร้างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ มี คี วามทนทานต่อสภาพ
ดินฟ้าอากาศในประเทศไทย สามารถผลิตได้ทกุ ภาคของประเทศ
แต่คณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพของอิฐก่อสร้างสามัญจะมีคณ
ุ ลักษณะ
ทีแ่ ตกต่างกันตามแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ แหล่งผลิตอิฐก่อสร้าง
สามัญทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาท เป็นต้น ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการผลิตอิฐก่อสร้างสามัญทีจ่ งั หวัด
ขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ
คุณสมบัติเชิงกลของอิฐก่อสร้างสามัญที่ผลิตในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเลือกตัวอย่างทดสอบจากจังหวัด
สิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาท เป็นตัวแทนภาคกลาง และเลือก
ตัวอย่างทดสอบจาก จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น
เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการศึกษาคุณสมบัติ
อิฐก่อสร้างสามัญทีผ่ ลิตทัง้ สองภาค ประกอบด้วย การทดสอบ
คุณสมบัติ ด้านมิติ ขนาด ลักษณะทั่วไป ความต้านแรงอัด
การดูดกลืนน�ำ้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมอิฐก่อสร้าง
สามัญ มอก.77-2545 ผลการศึกษาพบว่าอิฐก่อสร้างสามัญที่

ผลิตจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นมีคณ
ุ สมบัตดิ ี
สามารถใช้แทนอิฐก่อสร้างสามัญที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัด
ชัยนาท
อิฐก่อสร้างสามัญ ท�ำจากดิน ดินดาน อาจมีส่วนผสม
ของวัสดุอื่น โดยมีการเผาเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและความ
ทนทาน บ้านจะใช้อฐิ ก่อสร้างสามัญเป็นส่วนประกอบบ้าน ได้แก่
งานผนัง งานรั้ว โดยอิฐก่อสร้างสามัญเป็นตัวรับน�้ำหนัก อิฐ
ก่อสร้างสามัญแบ่งตามความต้านแรงอัด เป็น 3 ชั้นคุณภาพ
ประกอบด้วย ชั้นคุณภาพ ก ชั้นคุณภาพ ข และชั้นคุณภาพ
ซึง่ ใช้ประโยชน์ทแี่ ตกต่างกัน ปัจจุบนั พบว่ามีหลายปัจจัยทีทำ� ให้
อิฐก่อสร้างสามัญมีคณ
ุ สมบัตทิ แี่ ตกต่างกัน ได้แก่ ส่วนผสม วัสดุ
ทางการเกษตร แหล่งพื้นที่ของดิน ส่งผลต่อคุณสมบัติต่างๆ
ของก้อนอิฐ ได้แก่ ความต้านแรงอัด การดูดกลืนน�ำ 
้ การหดตัว
ท�ำให้ขนาดที่ได้ไม่สม�่ำเสมอกัน เป็นต้น
การผลิตอิฐก่อสร้างสามัญในภาคกลางและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ดินและวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
และหาได้ท่ัวไปในท้องถิ่น มาใช้ในการท�ำอิฐดิบ ถัดจากนั้นก็
น�ำไปเผา โดยใช้เวลาในการเผาประมาณ 8 - 15 วัน หลังจากนัน้
ท�ำการเก็บตัวอย่างเพือ่ ทดสอบตัวอย่างอิฐก่อสร้างสามัญแต่ละ
แหล่ง ดังนัน้ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จะท�ำให้ทราบข้อแตก
ต่างของแต่ละพืน้ ที่ กระบวนการผลิตทีค่ ล้ายกันแต่ได้คา่ ความ
ต้านแรงอัดทีแ่ ตกต่างกัน งานวิจยั นีจ้ ะเป็นส่วนส�ำคัญในการเลือก
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ในแต่ละภูมิภาคต่อไป
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องอิฐ
ก่อสร้างสามัญทีผ่ ลิตในพืน้ ทีภ่ าคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ขอบเขตการวิจยั การทดสอบอิฐก่อสร้างสามัญ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมอิฐก่อสร้างสามัญ มอก.77-2545 ประกอบด้วย
การพิจารณา อิฐก่อสร้างสามัญ ชั้นคุณภาพ ค โดยพิจารณา ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลือ่ น ลักษณะทัว่ ไป ความต้านแรงอัด
การดูดกลืนน�ำ 
้ เป็นต้น ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดใน มอก.77-2545

ตารางที่ 1 ขนาดของอิฐก่อสร้างสามัญ (มอก.77-2545)
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ชั้นคุณภาพ

140 x 65 x 40
190 x 90 x 40

ก ข และ ค

190 x 90 x 65
190 x 90 x 90

ตารางที่ 2 เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นของมิติ (มอก.77-2545)
มิติ

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน หน่วยเป็นมิลลิเมตร

40

+2

65 ถึง 90

+3

140 ถึง 190

+5

ตารางที่ 3 ความต้านแรงอัดและการดูดกลืนน�ำ้ (มอก.77-2545)
ความต้านแรงอัดต�่ำสุด MPa

การดูดกินน�้ำสูงสุด %

ชั้นคุณภาพ
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

ไม่กำ�หนด

ไม่กำ�หนด
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ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนตัวอย่างจากโรงอิฐขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) 140 x 65 x 40 มิลลิเมตร จากโรงอิฐภาคกลาง
โดยมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากโรงอิฐจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
จากโรงอิฐจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
1. ศึกษาขัน้ ตอนการผลิตอิฐก่อสร้างสามัญ ประกอบด้วย การเตรียมดิน การหมักดิน การเติมแกลบหรือขีเ้ ถ้าแกลบ การผสม
ให้เข้ากัน การขึ้นรูป การตากให้แห้ง การเผา จนได้ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงานอิฐก่อสร้างสามัญ
2. เก็บตัวอย่างทดสอบ จากแต่ละโรงอิฐไม่น้อยกว่า 10 ก้อนจากจ�ำนวน 250,000 ก้อน โดยอิฐเหล่านี้จะเป็นตัวแทน
ของอิฐทั้งหมดควรมีขนาดและสีแตกต่างกันมากที่สุดเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า
3. ทดสอบคุณสมบัติของอิฐก่อสร้างสามัญ ด้านลักษณะกายภาพ และด้านคุณสมบัติเชิงกล
4. ท�ำการเปรียบเทียบอิฐก่อสร้างสามัญจากตัวแทนสองภาค (อิฐก่อสร้างสามัญที่ผลิตในพื้นที่ภาคกลางและ 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

ภาพการใช้เครื่องมือทดสอบ

ผลการวิจัย
ประกอบด้วย ผลการพิจารณา ลักษณะทั่วไป มิติ ความต้านแรงอัด การดูดกลืนน�้ำของอิฐก่อสร้างสามัญ 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�ำหนด
3. ความต้านแรงอัด การผลทดสอบสามารถพิจารณาจากแผนภาพความสัมพันธ์ความต้านแรงอัดเฉลี่ยและการดูดกลืน
น�้ำเฉลี่ย จากตัวแทนชุดข้อมูลอิฐก่อสร้างสามัญ 10 ก้อนแต่ละจังหวัด ก�ำหนดให้ชุดข้อมูล “1.” เป็นตัวแทนอิฐจากจังหวัดสิงห์บุรี
“2.” เป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาท “3.” เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา “4.” เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น
จากการทดสอบค่าความต้านแรงอัดสามารถเรียงล�ำดับจาก ค่ามากไปค่าน้อยแต่ละจังหวัด ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี ให้ค่าความต้านแรงอัดเฉลี่ย 35.48, 34.86, 11.02 และ 7.72 เมกะพาส
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ความต้านแรงอัดของอิฐเฉลี่ย
แต่ละจังหวัด

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การดูดกลืนน�้ำของอิฐ
เฉลี่ยแต่ละจังหวัด

4. การดูดกลืนน�้ำ
ผลการทดสอบค่าการดูดกลืนน�ำ้ อิฐก่อสร้างสามัญ ชัน้
คุณภาพ ค  ไม่ได้ก�ำหนด แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าการดูดกลืน
น�้ำอิฐก่อสร้างสามัญ ชั้นคุณภาพ ข ก�ำหนดค่าการดูดกลืนน�้ำ
สูงสูดเฉลี่ย 5 ก้อน ต้องไม่เกิน ร้อยละ 22
ซึ่ ง ผลการทดสอบแต่ ล ะจั ง หวั ด ยั ง คงอยู ่ ใ นเกณฑ์
ก�ำหนด โดยมีคา่ การดูดกลืนน�ำ้ สูงสูดเฉลีย่ 5 ก้อน ดังนี้ จังหวัด
ขอนแก่น,ร้อยละ 14.14 จังหวัดนครราชสีมา,ร้อยละ 13.96
จังหวัดชัยนาท,ร้อยละ 14.90  และจังหวัดสิงห์บุรี,ร้อยละ
19.25 อิฐที่มีการดูดกลืนน�้ำมาก แสดงว่ามีความพรุนในอิฐสูง

อิฐที่มีความพรุนสูงจะมีความเปราะและหักง่าย ความแข็งแรง
จะน้อยตามไปด้วย จากการทดสอบจะเห็นได้วา่ อิฐจากจังหวัด
ภาคกลางจะมีคา่ การดูดกลืนน�ำ้ มากกว่าอิฐทีม่ าจากภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
จากการวิเคราะห์ความต้านแรงอัดแต่ละภาคพบว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑ์จากโรงอิฐจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครราชสีมา ให้คา่ ความต้านแรงอัดสูงกว่าเกณฑ์ มอก.
77-2545 ก�ำหนดใน ชัน้ คุณภาพ ค เมือ่ เปรียบเทียบค่ามาตรฐาน
แล้วค่าที่ได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ถึงร้อยละ 108.71 และ
105.06 ตามล�ำดับ ในทางกลับกันพบว่าภาคกลาง ผลิตภัณฑ์
จากโรงอิฐจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บรุ ี ให้คา่ ความต้านแรง
อัดต�่ำ  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแล้ว ค่าที่ได้ต�่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ถึงร้อยละ 35.18 และ54.59 ตามล�ำดับ
การศึกษาเบื้องต้นนี้ ท�ำให้ทราบว่าภูมิประเทศและ
แหล่งที่มาของดินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงที่จะท�ำให้
อิฐก่อสร้างสามัญได้ผ่านเกณฑ์ตาม มอก.77-2545 ก�ำหนด
ในภาคกลางนั้น จะใช้ดินเหนียวจากท้องนา ส่วนใหญ่จะมี
อินทรีย์วัตถุในดินสูงกว่าดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
ลักษณะทัว่ ไปจะเป็นดินปนทราย ส่งผลให้คณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพ
แสดงอย่างชัดเจน กล่าวคือ อิฐก่อสร้างสามัญทีผ่ ลิตจากจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นมีคุณสมบัติดี ให้ค่าความ
ต้านแรงอัดที่สูง สามารถใช้แทนอิฐก่อสร้างสามัญที่จังหวัด
ชัยนาทและจังหวัดสิงห์บรุ ี จากผลวิเคราะห์ทกี่ ล่าวมา การพัฒนา
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์อฐิ ก่อสร้างสามัญเป็นปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะมีสว่ น
ช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของแต่ละภาค เพื่อเลี้ยงชีพอย่าง
ยัง่ ยืน ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพต้องอาศัยการวิเคราะห์ทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จึงจะได้อิฐก่อสร้างสามัญที่มี
คุณภาพ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบ คุณสมบัติวัสดุ ครบทุกรายการ ตามมาตรฐาน มอก.
77-2545 ก�ำหนด ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการ
ได้ที่ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400                 
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วิวัฒนาการสร้างสะพาน
โดยใช้เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง

ณัฐเขต หมูทอง

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
กองวัสดุวิศวกรรม

การพัฒนาสะพานคอนกรีตอัดแรงได้เริ่มขึ้นในยุโรป
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมือ่ สะพานข้ามแม่นำ�้ ไรน์ และ
แม่น�้ำส�ำคัญๆ ในยุโรปถูกท�ำลายเกือบหมดสิ้นจากสงคราม
และประจวบกับการขาดแคลนเหล็กท�ำให้มแี รงผลักดันให้หนั
มาคิดค้นใช้ระบบคอนกรีตอัดแรงอย่างมีประสิทธิภาพในการ
สร้างสะพานช่วงปานกลางและช่วงยาวๆ ในสหรัฐอเมริกา ให้
ความสนใจในงานสะพานคอนกรีตอัดแรง โดยเริ่มภายหลัง
จากการสร้างสะพานวอลนัทเลน ที่ฟิลาเดลเฟีย  ในปี ค.ศ.
1950 ประมาณ 34%  ที่สร้างเป็นสะพานเหล็ก ที่เหลือเป็น
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา ห้าปีตอ่ มา สะพานเหล็ก
ลดลงเหลือ 23% ในขณะทีส่ ะพานคอนกรีตอัดแรงเริม่ เข้ามา
คือ 3%  ในปี ค.ศ. 1975 สะพานเหล็กเหลือ 2% สะพาน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ลดลงเหลื อ 20% ในขณะที่ ส ะพาน
คอนกรีตอัดแรงเพิม่ เป็น 78% ปัจจุบนั สะพานคอนกรีตอัดแรง
สามารถแข่งขันกับสะพานเหล็กได้ แม้ในช่วงสะพานยาว
200 – 300 เมตร
การที่สะพานคอนกรีตอัดแรงเป็นที่นิยมมากขึ้นใน
ประเทศต่างๆ เป็นเพราะสะพานชนิดนี้สามารถควบคุมการ
แตกร้าว และการโก่งตัวได้ดี สามารถท�ำให้สะพานเพรียวแลดู
สวยงาม และยังลดน�้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กธรรมดา ท�ำให้ประหยัดทั้งโครงสร้างส่วนบนและ
ส่วนฐานรากลงได้อกี ทัง้ นีส้ ามารถก่อสร้างได้รวดเร็วในสภาพ
แวดล้อมต่างๆ ด้วยประสิทธิภาพของระบบคอนกรีตอัดแรง
ท�ำให้สามารถสร้างสะพานช่วงยาวๆ ซึ่งไม่อาจสร้างด้วย
ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาได้ และ มีความต้องการ
การดูแลรักษาน้อยมาก มีความคงทนต่อสภาวะบรรยากาศ
ต่างๆ ได้ดี   ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบกว่าสะพานเหล็ก ยกเว้น
สะพานช่วงยาวมากๆ

ส�ำหรับประเทศไทย มีการใช้ระบบคอนกรีตอัดแรงในการ
ก่อสร้างสะพานได้ก้าวหน้ามากพอสมควร สะพานช่วงสั้น
ธรรมดาน้อยกว่า 20-30 เมตร มักใช้ระบบคานคอนกรีตชนิด
ดึงเหล็กก่อน ถ้าหากไม่มปี ญ
ั หาในการขนส่ง เช่น สะพานลอย
ยมราช สะพานลอยแยกราชเทวี ช่วงกลางประกอบด้วยคาน
รูปตัวไอ ยาว  30 เมตร เป็นต้น สะพานช่วงยาวกว่านีอ้ าจใช้
ระบบคานคอนกรีตอัดแรงก่อนประกอบกับคอนกรีตเสริ ม
เหล็กหล่อในที่ เช่น ทางด่วนเฉลิมมหานคร พ.ศ. 2521  ใช้ระบบ
ต่อเนือ่ งบางส่วนโดยวางคานคอนกรีตชนิดดึงเหล็กก่อนความ
ยาวประมาณ 20 เมตร บนบ่าของแผ่นตัน หรือแผ่นกลวง
หล่อในที่ซึ่งยื่นออกมาจากตอม่อ 2-11 เมตร ท�ำให้เพิ่มช่วง
สะพานได้ถงึ 44 เมตร แผ่นพืน้ นีถ้ า้ มีชว่ งยืน่ ยาวก็ตอ้ งอัดแรง
ภายหลังด้วย
โดยทัว่ ไปแล้ว คานสะพานช่วงยาวเกินประมาณ 24 เมตร
จะขนส่งล�ำบาก จึงมักนิยมใช้ระบบคอนกรีตอัดแรงภายหลัง
เช่น สะพานลอยบางเขนยาว 27 เมตร ประกอบด้วยคาน
กล่องคอนกรีตอัดแรงภายหลัง ซึ่งเป็นระบบแรกที่พัฒนาขึ้น
ในงานคอนกรีตอัดแรงภายหลัง สะพานช่วงยาวๆ ในระยะ
หลังได้ท�ำการก่อสร้างโดยเทคนิคทันสมัยต่างๆ ในปี พ.ศ.  
2515 ได้เริ่มงานก่อสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ข้าม
แม่น�้ำเจ้าพระยา ความยาวสะพานหลัก เท่ากับ 280 เมตร
ซึง่ เป็นช่วงกลาง 114 เมตร และช่วงริม 2 ช่วงๆ ละ 83 เมตร
การก่อสร้างได้ใช้วิธีช่วงยื่นสมดุล (Balanced Cantilever)
ใช้ระบบอัดแรง ซึ่งใช้การเคลือบเหล็กด้วยสารที่ไม่ท�ำให้
คอนกรีตเกาะกับเหล็ก ส�ำหรับสะพานช่วงยาว ในเวลาต่อมา
ได้แก่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (2524) มีสะพานหลัก
ความยาว 224 เมตร ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กต่อเนื่อง 3 ช่วง
และก่อสร้างโดยอาศัย Launching Girder หิ้วแบบส�ำหรับ
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หล่อตัวสะพาน ช่วงสะพานริมฝั่งของสะพานนี้ (Approach
span) เป็นสะพานยาวต่อเนื่อง ซึ่งมีความยาว 45 เมตร
ในปี พ.ศ. 2524 บริษทั ผลิตภัณฑ์และวัตถุกอ่ สร้าง  ได้นำ�
วิธีการผลิตคานหล่อส�ำเร็จแบ่งส่วน Precast Segmental
Girder ใช้การก่อสร้างสะพานบนเสนา- อยุธยา คานตัวไอ ช่วง
ยาว 30 เมตร จะถูกหล่อในโรงงานโดยแบ่งเป็น 3 ท่อน และ
หล่อแบบต่อคู่ ชิน้ ส่วนเหล่านีจ้ ะถูกขนส่งไปยังสถานทีก่ อ่ สร้าง
เพือ่ ท�ำการประกอบบนแท่นทีเ่ ตรียมไว้ โดยใช้อพี อกซี่ (epoxy)
เรซินสังเคราะห์ซงึ่ มีความเหนียวมาก จะแข็งตัวหลังผ่านความร้อน
ใช้เคลือบผิวหรือเป็นตัวเชือ่ มวัตถุ ประสานรอยต่อ จากนัน้ จะท�ำ
การอัดแรงภายหลังแล้วยกไปติดตั้งบนตอม่อ
ใน พ.ศ. 2527 ได้มีการน�ำวิธีการก่อสร้างสะพานที่
ทันสมัยที่สุดวิธีหนึ่งมาใช้เป็นครั้งแรก ในประเทศไทย โดย
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้� เจ้าพระยาทีจ่ งั หวัดปทุมธานี และ
นนทบุรี ช่วงสะพานหลักโดยวิธี Precast Segmental Cantilever
Construction และได้ใช้วิธี Incremental Launching  
การออกแบบและก่อสร้างสะพานนนทบุรีมีความยาวทั้งสิ้น
329.1 เมตร โดยทีช่ ว่ งทีย่ าวทีส่ ดุ กลางแม่นำ�้ มีความยาว 84 เมตร
ส่วนสะพานปทุมธานีมีความยาวทั้งสิ้น 239.1 เมตร
ในช่วง พ.ศ. 2524-2525 วิศวกรกรมทางหลวงฯ น�ำโดย
ดร. ชินวุฒิ บูรณารมย์ ได้ทำ� การออกแบบสะพานเกาะยอข้าม
ทะเลสาบสงขลา และกรมทางหลวงได้วา่ จ้าง บริษทั โควิคอน
ซัลท์ คอนซัลติง เอนยิเนียร์ส และแพลนเนอร์ส เอ/เอส เป็น
วิศวกรที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแก้ไขแบบสะพานตามเงื่อนไข
ของธนาคารพัฒนาเอเชียผู้เป็นเจ้าของเงินกู้ของโครงการ
สะพานติณสูลานนท์ (ชื่อทางการ) มีความยาวของสะพาน
หลักส่วนที่เป็นคอนกรีตอัดแรงรวมทั้งส่วนสะพานด้านเหนือ
และด้านใต้ของเกาะยอเท่ากับ 2,640 เมตร ความยาวช่วงทัว่ ๆ ไป
เท่ากับ 40 เมตร ออกแบบเป็นคานกล่องคอนกรีตอัดแรงเซลล์เดีย่ ว

ความลึกของกล่องเท่ากับ 2 เมตร การก่อสร้างกระท�ำโดย
วิธหี ล่อส�ำเร็จเป็นท่อนๆ ยาวท่อนละ 2.5 เมตร แล้วน�ำไปติดตัง้
ในที่ โดยคานเหล็ก Launching girder เป็นแบบรองรับในช่วง
ก่อสร้าง รอยต่อซึง่ มี shear key จะถูกทาอีพอกซีพ่ ร้อมทัง้ ใส่
แรงอัดชัว่ คราวในระหว่างการประกอบท่อนทีป่ ระชิดเข้าด้วยกัน
เมือ่ ประกอบได้เต็มช่วงตอม่อ รวมทัง้ ส่วนยืน่ อีกส่วนหนึง่ แล้วก็
ท�ำการอัดแรงถาวร สะพานนี้นับเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจ
ของไทย ทีส่ ามารถใช้วทิ ยาการทันสมัยในการออกแบบ รวมทัง้
ควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้
ในปัจจุบันต่างประเทศได้มีการพัฒนาวิธีการอัดแรง
ภายนอก (external post-tensioning) มาใช้อย่างได้ผลใน
การออกแบบก่อสร้างสะพานช่วงยาวๆ
กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานทีช่ ว่ ยสนับสนุน
ภารกิจชาติ ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ คุณสมบัตวิ สั ดุ
ก่อสร้าง ให้ได้คณ
ุ ภาพและอยูใ่ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ของประเทศ การให้บริการ ได้แก่ ทดสอบแรงดึงของเหล็กเส้น
โดยการใช้เครือ่ งทดสอบอเนกประสงค์ ใช้งาน 2-450 กิโลนิวตัน
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 6892-1: 2009 (E) อี ก ทั้ ง
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารยั ง ให้ บ ริ ก ารทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์
คอนกรีต ซึ่งมีหลายรายการ ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.
213-2552)  ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ส�ำหรับงานระบายน�้ำ 
(มอก.224-2533) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�ำเร็จ
(มอก.396-2549) แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�ำเร็จ
ส�ำหรับระบบพืน้ คอนกรีต (มอก. 576-2546) และเสารัว้ คอนกรีต
เสริมเหล็กอัดแรงหล่อส�ำเร็จ (มอก.971-2533)  เป็นต้น                 
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการได้ที่
กลุม่ วัสดุกอ่ สร้าง กองวัสดุวศิ วกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เอกสารอ้างอิง
American Society for Testing and Material. Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic
Materials.  E8/E8M-11.  In Annual book of ASTM standard.  Vol.03.01 West Conshohocken  
  : ASTM, 2012, p.65-91.
Tensile Testing [Online] [cite dated February 2013] Available from internet: http:// www.asminternational.org/
pdf/spotlights/5106_01.pdf
Post-Tensioning Manual, Post – Tensioning Institute, Phoenix, Arizona, 1976.
ASTM C109 / C109M - 16a Standard Test Method for Compressive: https://www.astm.org › Standards &

Publications
วิวัฒนาการของคอนกรีตอัดแรงในประเทศไทย,  บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจ�ำกัด, พ.ศ. 2527
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สรรสาระ
การผลิตน้ำ�บริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทตามหลักเกณฑ์

GMP
วิภัทรา วงศ์พยัคฆ์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

น�ำ้   เป็นสารประกอบที่พบมากถึง 3 ใน 4 ส่วนของ

พื้นโลก และเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์ทมี่ กี ารใช้นำ�้ ในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน  
ประโยชน์ของน�้ำส�ำหรับมนุษย์นั้นมีมากมายหลายประการ
เช่น ใช้ในการประกอบอาหาร ใช้เพื่อช�ำระล้างร่างกายและ
เครื่องนุ่งห่ม หรือใช้ในการเกษตร เป็นต้น น�้ำจึงจัดได้ว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์อย่างแท้จริง และ
จากการทีม่ นุษย์จำ� เป็นต้องบริโภคน�ำ 
้ น�ำ้ ทีบ่ ริโภคควรเป็นน�ำ้
ที่สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดโทษต่อ
ร่างกายได้ ซึง่ ปัจจุบนั น�ำ้ บริโภคบรรจุขวดนับว่าเป็นทางเลือก
หนึง่ ส�ำหรับการใช้อปุ โภคบริโภค ในการผลิตน�ำ้ บริโภคบรรจุ
ขวดออกมาจ�ำหน่ายนับได้วา่ มีการขยายตัวทางภาคการผลิต
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคมีจ�ำนวน
มากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ กระบวนการในการผลิตน�ำ้ บริโภคจะต้องมี
การผลิตที่ดีตามหลักเกณฑ์ GMP และได้มาตรฐานตามที่
กฎหมายก�ำหนดไว้ จึงจะสามารถสร้างความมัน่ ใจในคุณภาพ
มาตรฐาน และการความปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานห้อง
ปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการผลิตและบริการ
ทัง้ ผูป้ ระกอบการ OTOP และผูป้ ระกอบการ SMEs ได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญในการให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการ
ผลิ ต น�้ ำ บริ โ ภคในภาชนะบรรจุ ที่ ป ิ ด สนิ ท เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการผลิตน�ำ้ บริโภคในภาชนะ
บรรจุ ที่ ป ิ ด สนิ ท ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ GMP ที่ ท าง
กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศไว้

หลักสูตรการผลิตน�ำ้ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท
ตามหลักเกณฑ์ GMP ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 220 พ.ศ. 2544 เรื่อง
น�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาน�้ำ
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อันมีเนื้อหาดังนี้
1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต จะให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาคารที่ใช้ผลิตน�้ำบริโภคที่มีการออกแบบและก่อสร้างที่
ถูกต้องเหมาะสม มีการวางแบบแปลงห้อง แบ่งแยกพื้นที่
ระหว่างสายงานการผลิต และการจัดเก็บอย่างชัดเจน ไม่ทำ� ให้
เกิดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกกับน�้ำบริโภคที่ใช้ผลิต
2. เครือ่ งมือเครือ่ งจักรและอุปกรณ์การผลิต จะต้อง
มีจ�ำนวนเพียงพอ มีการล้าง การฆ่าเชื้อการท�ำความสะอาด
ที่เหมาะสม
3. แหล่งน�้ำที่ใช้ผลิต ต้องห่างจากแหล่งโสโครกและ
สิง่ ปฏิกลู และจะต้องมีการน�ำน�ำ้ ทีจ่ ะใช้ผลิตไปตรวจวิเคราะห์
คุ ณ สมบั ติ ท้ั ง ทางเคมี กายภาพ รวมถึ ง จุ ลิ น ทรี ย ์ อ ย่ า ง
สม�่ำเสมอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพน�้ำ
4. การปรับคุณภาพน�ำ้ จะต้องมีการก�ำจัดสิง่ ปนเปือ้ น
ที่อยู่ในน�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทออกไป จนอยู่ใน
ระดับที่กฎหมายก�ำหนดไว้
5. ภาชนะบรรจุ ท�ำจากวัสดุไม่เป็นพิษ  หากเป็นภาชนะ
บรรจุทใี่ ช้เพียงครัง้ เดียวต้องไม่มกี ารปนเปือ้ นจากฝุน่ ผงก่อน
น�ำมาใช้บรรจุ และในกรณีที่ใช้ภาชนะบรรจุที่ใช้หลายครั้ง
ต้องมีการล้างท�ำความสะอาดภาชนะ รวมไปถึงฆ่าเชือ้ ภาชนะ
ก่อนที่จะน�ำมาบรรจุน�้ำอีกครั้ง
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6. สารท�ำความสะอาดและการฆ่าเชือ้ ต้องมีประสิทธิภาพในการท�ำความสะอาด และฆ่าเชือ้ ได้จริง
7. การบรรจุ ต้องบรรจุในห้องบรรจุที่แยกออกมาจากสายงานการผลิตอื่นโดยเฉพาะ และเป็นการบรรจุจาก
หัวบรรจุโดยตรง ไม่มีการต่อสายยางในการบรรจุ
8. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ผู้ผลิตต้องมีการส่งน�้ำบริโภคที่ท�ำการผลิตไปตรวจวิเคราะห์ทั้งทางด้าน
เคมี กายภาพ และจุลนิ ทรีย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด
9. การสุขาภิบาล ต้องมีการจัดการความสะอาดอย่างเหมาะสม ห้องน�้ำ
แยกออกมาจากสายการผลิต และมีจ�ำนวนเพียงพอ รวมทั้งมีระบบควบคุมป้องกันสัตว์
และแมลง ที่มีประสิทธิภาพ
10. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ หรือมี
บาดแผลทีอ่ าจท�ำให้เกิดการปนเปือ้ นของเชือ้ โรคลงในผลิตภัณฑ์ และผูป้ ฏิบตั งิ าน ต้อง
มีสขุ ลักษณะทีด่ ี ได้รบั การอบรมเกีย่ วกับสุขลักษณะ และความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับการผลิต
น�้ำอย่างเหมาะสม
11. บันทึกและรายงานผล อย่างเป็นระบบ ทัง้ ผลการตรวจวิเคราะห์แหล่ง
น�้ำทีใ่ ช้ผลิต สภาพเครือ่ งมือ ผลตรวจทางด้านเคมี กายภาพ และจุลนิ ทรีย์ รวมไปถึง
ชนิดและปริมาณของการผลิตด้วย
จากการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
ทางส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ คาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการและ
บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตน�้ำบริโภคใน
ภาชนะบรรจุ ที่ ป ิ ด สนิ ท ตามหลั ก เกณฑ์
GMP ได้ดียิ่งขึ้น และเป็นพืน้ ฐานในการน�ำ
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ส�ำหรับผู้ประกอบการ
เพื่อขออนุญาตผลิตน�้ำบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท กับ อย. ได้

เอกสารอ้างอิง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 220 พ.ศ. 2544 เรือ่ ง น�ำ้ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท ฉบับที่ 3.  ราชกิจจานุเบกษา.   26 กรกฎาคม 2544, เล่มที่ 118
ตอนพิเศษที่ 70 ง, พ.ศ. 2544,  หน้า 4.
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รอบรู้ รอบโลก

“ไมโครพลาสติ
ก
”
ภัยเงียบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
อุดมลักษณ์ เวียนงาม
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบันข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นคือการพบขยะพลาสติกใน
ท้องทะเล และยิ่งกว่านั้นคือขยะพลาสติกเหล่านั้นไปสะสมอยู่ในสัตว์ทะเลท�ำให้
สัตว์ทะเลบางชนิดต้องตายเนือ่ งจากไม่สามารถย่อยสลายพลาสติกได้ตามธรรมชาติ
ขยะพลาสติกในทะเลจึงเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีก่ ำ� ลังเป็นประเด็นทีน่ า่ จับตามอง
เนือ่ งจากมนุษย์สัมผัสกับพลาสติกผ่านการใช้งานด้วยวิธีการต่าง ๆ บางส่วนของ
พลาสติกทุกชนิดทีผ่ ลิตขึน้ จะถูกทิง้ สูท่ ะเล ท�ำให้สตั ว์ทะเลกินพลาสติกเข้าไป และ
มนุษย์กก็ นิ สัตว์ทะเลเหล่านัน้ ตามวงจรของห่วงโซ่อาหารซึง่ ขณะนีก้ ำ� ลังเป็นผลกระทบ
ระยะยาวในระบบนิเวศทัง้ ทางบกและทะเล พบว่าในแต่ละปีขยะพลาสติกจากทัว่ โลก
มากกว่า 8 ล้านตันทีถ่ กู ทิง้ ลงมหาสมุทร มีเพียงร้อยละ 5 ทีเ่ ห็นเป็นชิน้ ส่วนลอย
ในทะเล ส่วนทีเ่ หลือนัน้ จมอยูใ่ ต้มหาสมุทร ส�ำหรับประเทศไทยติดอยูใ่ นอันดับ 6
ของโลกทีม่ ขี ยะพลาสติกมากทีส่ ดุ ในทะเล และยังพบว่ามีการปนเปือ้ นของไมโคร
พลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย
ไมโครพลาสติก และไมโครบีดส์ คืออะไร ?
ไมโครพลาสติก คือ ชิน้ ส่วนพลาสติกประเภทหนึง่ ทีม่ ขี นาด 1 นาโนเมตร หรือ
เข้าใจง่ายๆ ว่า 1 ในพันล้านของเมตร จนถึง 5 มิลลิเมตร หรือ ครึง่ เซนติเมตร แบ่งได้
2 ประเภท ได้แก่
1. Secondary microplastics คือพลาสติกจิว๋ หรือ ไมโครพลาสติกที่
เกิดขึน้ จากรังสีอลั ตราไวโอเลตในแสงแดดทาํ ให้เกิดการออกซิเดชัน่ ของโพลิเมอร์
เมทริกซ์ นําไปสู่การแตกตัวและย่อยสลายของพลาสติกที่เราบริโภคทุกวัน เช่น
ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกต่าง ๆ ทาํ ให้สารแต่งเติมในพลาสติก
หลุดออกจากพลาสติก และโครงสร้างของพลาสติกเกิดการแตกตัวจนมีขนาดที่
เล็กมาก ท�ำให้ไหลลอยจากต้นทางไปอยู่ในแม่น�้ำและทะเล เสี่ยงต่อการเข้าไปยัง
ห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต
2. Primary microplastics คือพลาสติกที่ถูกผลิตให้เล็กมาตั้งแต่แรก
เพื่อใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม เช่น เม็ดพลาสติกในน�้ำยาซักผ้า เม็ดบีดส์
เม็ดสครับ ในเครือ่ งส�ำอางและยาสีฟนั เรียกว่า “ไมโครบีดส์ : microbeads” หรือ
“เม็ดสครับ” ส่วนใหญ่ มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ส่งผลให้ไมโครบีดส์ผา่ นทัง้ ระบบ
กรองน�้ำ และการคัดกรองขยะได้อย่างง่ายดาย พร้อมแพร่กระจายลงแหล่งน�้ำ
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ที่มา : http://www.naisoop.com/trashhunter-ko-tao
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รอบรู้ รอบโลก

ทีม่ า : http://www.seawatch-sw.org

ทีม่ า : https://whatzviral.com

ทีม่ า : National geographic ,
ภาพโดย Jordi Chias

ที่มา : Ecowatch

ผลกระทบของขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิต
1. ขยะพลาสติกไปติดพันกับตัวของสัตว์ ท�ำให้สต
ั ว์เจริญเติบโตล�ำบาก เคลือ่ นไหวล�ำบาก
หรือเคลื่อนไหวไม่ได้จนตาย
2. สัตว์ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างอาหารและขยะพลาสติกคิดว่าพลาสติก
เหล่านี้คือ อาหาร จึงกินเข้าไปโดยไม่รู้ เมื่อพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ท�ำให้สัตว์ตาย เช่น
แมวน�้ำ  เต่าทะเล ปลาวาฬ หรือตกค้างสะสม เช่น ปลาทูน่า หอยนางรม ปลาแซลมอน และ
ปลาแอนโชวี่ อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้
ปัจจุบันไมโครพลาสติกเริ่มสิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด เมื่อ
นักวิจัยพบว่า ไมโครบีดส์ถูกปนเปื้อนอยู่ในแม่น�้ำ ทะเล แหล่งน�้ำต่าง ๆ นอกจากนี้จากการวิจัย
พบว่ากระเพาะของสัตว์บางชนิดก็มีไมโครพลาสติกผสมอยู่ รวมทั้งยังพบปนเปื้อนในอุจจาระ
ของมนุษย์อีกด้วย
การแก้ไขและป้องกันปัญหาจากไมโครพลาสติก
ในต่างประเทศ ยกตัวอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย Federal Law - H.R.1321
Microbead-Free Water Act of 2015 signed on December 28, 2015 ห้ามภาค
อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอางผลิต Rinse-off product ที่มีส่วนผสมของ Microbeads โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และห้ามภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิต
Rinse-off product ที่มีส่วนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2561 เป็นต้น ส�ำหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรการเกี่ยวกับไมโครพลาสติกโดยเฉพาะ แต่มี
นโยบายเกีย่ วกับการลดใช้พลาสติกซึง่ เป็นต้นทางของไมโครพลาสติก เช่น ลดการใช้ถงุ พลาสติก
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ การนําพลาสติกมารีไซเคิล ฯลฯ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก
และใส่ใจสิง่ แวดล้อมมากขึน้ นอกจากนี้ การใช้พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ชนิดทีย่ อ่ ยสลายได้
(Compostable bioplastic) ถือเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีจ่ ะช่วยลดผลกระทบของไมโครพลาสติกได้
และควรมีการวิจยั และพัฒนาวัตถุดบิ จากธรรมชาติทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่า หรือดีกว่าไมโครพลาสติก
ในการใช้งานเฉพาะทาง เช่น การใช้เกลือเป็นสครับ หรือใช้มะขามเปียก ผงถัว่ เขียว หรือกากกาแฟ
ผสมในผลิตภัณฑ์ขดั ตัว ซึง่ นอกจากจะปลอดภัยต่อผูใ้ ช้แล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วย
ทัง้ นีห้ ากสนใจรายละเอียดเพิม่ เติม สามรถสืบค้นสารสนเทศหัวข้อพลาสติกชีวภาพ ผ่าน
เว็บไซต์หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม ได้ที่ http://siweb.dss.go.th

เอกสารอ้างอิง
โดย ชือ่ เรือ่ งของเอกสารทีน่ ำ� มาเขียนอ้างอิง ก�ำหนดให้เป็นตัวเอียง ซึง่ ผูเ้ ขียนก็ได้จดั ท�ำมาถูกต้องแล้ว ดังตัวอย่าง
ชาญชัย คหาปนะ. ไมโครพลาสติก….ภัยมืดในทะเล. เพือ่ นวิทย์ Think Tank (TISTR BLOG) [ออนไลน์]. สิงหาคม, 2561. [อ้างถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561].
เข้าถึงจาก: https://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=4707
พลาสติกปนเปือ้ น: นักวิจยั พบไมโครพลาสติกในอุจจาระมนุษย์ทวั่ โลก. [ออนไลน์]. ตุลาคม, 2561. [อ้างถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561]. เข้าถึงจาก:  
https://www.bbc.com/thai/international-45956262
ไมโครพลาสติกอันตรายต่อระบบนิเวศ. [ออนไลน์]. กุมภาพันธ์, 2560. [อ้างถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561]. เข้าถึงจาก:http://www.seawatch-sw.org
วิกฤติ “ไมโครพลาสติก” วายร้ายระบบนิเวศแหล่งน�ำ้ ของโลก. ACFS Early warning, วารสารเพือ่ การเตือนภัยสินค้า
การเกษตรและอาหาร.  [ออนไลน์]. เมษายน-มิถนุ ายน, 2561. [อ้างถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561]. เข้าถึงจาก: http://warning.acfs.go.th/web-upload/m_maga
zine/8/52/file_download/65b6e3924eb29160205d467a3b4872b2.pdf
ศีลาวุธ ด�ำรงศิร.ิ ขยะทะเล กลายเป็นวาระของโลก. วารสารสิง่ แวดล้อม, มกราคม-มีนาคม, 2561, 22(1), หน้า 6-7.
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ศัพท์วิทย์น่ารู้

ศัพท์วิทย์น่ารู้
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
Environmental
Quality

กัญญากานต์ ต่วนชื่น
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์
พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ท�ำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อ
การด�ำรงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ

มลพิษ หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก
ตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก�ำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือภาวะทีเ่ ป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง
รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร�ำคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อย
ออกจากแหล่งก�ำเนิดมลพิษด้วย

ของเสีย
Waste

มลพิษ
Pollution

ของเสีย หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ
อันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีทมี่ าจากแหล่งก�ำเนิดมลพิษ รวมทัง้ กาก ตะกอน หรือสิง่
ตกค้างจากสิง่ เหล่านัน้ ทีอ่ ยูใ่ นสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ

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

ขยะมูลฝอย
Solid Waste

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. การกำ�จัดและนำ�กลับคืนขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์[ออนไลน์]. สาระน่ารู้ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ. ธันวาคม 2547.  [อ้างถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561]. เข้าถึงจาก : http://www.dss.go.th/images/st-article/
pep_12_2547_recycle.pdf
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Science สไตล์สนุก

ปัน้ น�้ำ (ผลไม้)

เป็นไข่ปลา (Fruit caviar)

สุพรรณี เทพอรุณรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

Science สไตล์สนุก วันนีจ้ ะน�ำวิทยาศาสตร์เข้าครัว โดย
การแปลงน�ำ้ ผลไม้เป็นเจลลีไ่ ข่ปลาทีแ่ สนอร่อย
ก่อนอืน่ มาเรียนรูเ้ รือ่ งราววิทยาศาสตร์ทเี่ รียกว่าMolecular
gastronomy technique เป็นการน�ำหลักการทางวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหาร ท�ำให้ได้อาหารทีม่ รี ปู แบบ
แปลกใหม่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการอาหาร
ทีท่ งั้ อร่อยและแปลกตา โดยการท�ำอาหารสไตล์ Molecular
Gastronomy มีเทคนิคการปรุงหรือประกอบอาหารหลากหลาย
รูปแบบ แต่วธิ ที นี่ ยิ ม ได้แก่ Spherification
“Spherification” คือ การท�ำให้ของเหลวเปลีย่ นสภาพเป็น
เม็ดเจล โดยเพิ่มแรงตึงผิวของของเหลวจนคงรูปทรงได้ จับตัว
เป็นก้อนน�้ำข้นๆ นิ่มๆ   เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วกัดหรือขบ
ของเหลวภายในจะแตกทะลัก (ระเบิด) ออกมาในปากพร้อมกับ
รสชาติหลักของของเหลวที่น�ำมาท�ำ เช่น น�้ำผลไม้
การปัน้ น�ำ้ (ผลไม้) เป็นไข่ปลา (Fruit caviar)
ส่วนผสม
1. น�ำ้ ผลไม้
2. โซเดียมอัลจิเนต (Sodium Alginate)
3. แคลเซียมแลคเตต (Calcium Lactate)
4. น�ำ้ สะอาดส�ำหรับล้างเม็ดเจล  
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อุปกรณ์
1. เครือ่ งปัน่ หรือเครือ่ งตีผสมมือถือ
2. ช้อนมีรู หรือกระชอนเล็ก
3. เครือ่ งชัง่
4. อ่าง หรือชาม
5. หลอดหยด หรือเข็มฉีดยา (ไม่มเี ข็ม)
วิธที ำ�
1. ผสมน�้ำผลไม้ 100 mL กับโซเดียมอัลจิเนต 1 g (ผสม
ในเครื่องปั่น) ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยค่อยๆ โรยผงโซเดียม
อัลจิเนตลงไปทีละน้อย แล้วเก็บในตู้เย็นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
หรือข้ามคืนเพื่อก�ำจัดฟองอากาศ
2. เตรียมสารละลายแคลเซียม โดยใช้น�้ำ  100 mL กับ
แคลเซียมแลคเตต 1 g  ผสมโดยคนให้เข้ากันให้ฟองอากาศหายไป
3. ใช้หลอดหยดดูดน�้ำผลไม้ (ข้อ 1) และค่อยๆ หยด
น�้ำผลไม้ลงในสารละลาย (ข้อ 2) จะได้เม็ดเจลตามสีของผลไม้
ที่เลือก
4. ใช้ช้อนตักเจลออกจากสารละลายและน�ำไปล้างใน
น�้ำสะอาดจะได้เม็ดเจลพร้อมรับประทาน  
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DSS NEWS
ภ า พ กิ จ ก ร ร ม
“มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ยกระดับ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 สิงหาคม 2561 นายอภิชยั สมบูรณ์ปกรณ์ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมภิ าค” จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ร่วมกับสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป้าหมายขับเคลือ่ นวิทยาศาสตร์เพือ่ ยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากโดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางอาภารัตน์ มหาขันธ์
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหาร ทีมนักวิทยาศาสตร์ และนายสาคร รุ่งเรือง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมต่างระดับ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธรรมศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
7 สิงหาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงนามความร่วมมือกับภาคการศึกษามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางเกศินี
วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเป้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทดสอบ
สอบเทียบ วิจยั พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ อง 3 หน่วยงาน
เข้าร่วมในพิธีฯ กว่า 30 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับ OTOP ในจังหวัดน่าน
นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร “การยกระดับ OTOP ผ้าทอเครือ่ งแต่งกายและสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหารด้วยกระบวนการ วทน.”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ
งานครัง้ นีเ้ ป็นการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดอบรม
ผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ เครือ่ งแต่งกาย และสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร โดยมีผปู้ ระกอบการเป้าหมาย
ในเขตอ�ำเภอเมือง ภูเพียง เวียงสา นาน้อย นาหมืน่ บ้านหลวง ทุง่ ช้าง ปัว เชียงกลาง สันติสขุ ท่าวังฝา สองแคว
บ่อเกลือ และเฉลิมพระเกียรติ จ�ำนวน 925 ราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน ต�ำบล
ทุ่งศรีเมือง อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

การจัดแสดงผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร
9 สิงหาคม 2561 ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อ�ำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ผู้แทนกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธเี ปิดงาน “มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”
โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจยั เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารสามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล ด้านการ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ การยืดอายุการเก็บรักษา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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การคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพ เข้าร่วมจัดจ�ำหน่ายในงานศิลปาชีพประทีป ไทย
17 สิงหาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มผู้ประกอบการ
ที่กรมได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีและพัฒนาการผลิตให้มคี ณ
ุ ภาพ เข้าร่วมจ�ำหน่ายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP
ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ภายในงานมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งทอ ที่กรมได้ช่วยแก้ปัญหา
พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดร่วมจัดจ�ำหน่าย ณ อาคารชาเลนเจอร์
1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“Smart Science Smart Life” งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�ำปี 2561
กรมวิทยาศาสตร์บริการ น�ำเสนอข้อมูล “Smart Science Smart Life” ภายในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุง่ เน้นส่งเสริมการสร้างความรูค้ วามเข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เห็นประโยชน์ในวิทยาศาสตร์ทมี่ อี ยูร่ อบตัวในชีวติ ประจ�ำวัน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการจัดการสารเคมีปลอดภัย ส�ำหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเคมี ไทย
20 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา
การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเคมี เพือ่ จัดการสารเคมีในห้องปฏิบตั กิ ารอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรม
เคมีกล่มุ พืน้ ทีภ่ าคกลางและภาคตะวันออก ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน
จ�ำนวนกว่า 20 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรม
วิทยาศาสตร์บริการให้ความส�ำคัญการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้มคี วามเข้มแข็ง โดยเฉพาะในกล่มุ อุตสาหกรรมเคมี มุง่ เน้นให้มกี ารใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร
ซึ่งจะเป็นการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2554-2564)

การมอบเครื่องกรองน�้ำอ่อนให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบ
เครื่องกรองน�้ำอ่อน จ�ำนวน 61 เครื่อง ให้แก่องค์การบริหารส่วนต�ำบลยอดแกง อ�ำเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลแมด อ.ลืออ�ำนาจ จ.อ�ำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต�ำบลไพศาล
อ�ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลไผ่ล้อม อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และ
วิทยาลัยเทคนิคอ�ำนาจเจริญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลยอดแกง อ�ำเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ น�ำไปติดตั้งในพื้นที่ส�ำหรับผลิตน�้ำสะอาดและปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการน�ำไปใช้
ในกระบวนการผลิตสินค้า OTOP
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“คัลเลอร์ ไอดี เลเบลลิ่ง” (Color ID Labeling) แอพพลิเคชั่น ส�ำหรับคนรักผ้าไทย
4 กันยายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานเปิดตัว “คัลเลอร์ ไอดี เลเบลลิง่ (Color ID Labeling)
แอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับคนรักผ้าไทย ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผา้ ทอมือย้อมสีธรรมชาติ ทีเ่ ปรียบเสมือน
แค็ตตาล็อกรวบรวมความงามของผ้าไทยจากหลายท้องถิน่ มาให้เลือกชมเพียงปลายนิว้ สัมผัสพร้อมนิทรรศการ
ผ้าไทยทีค่ ดั สรรฝีมอื จากเหล่าช่างชัน้ ครูมาจัดแสดงให้ชมอย่างใกล้ชดิ รามถึงแฟชัน่ โชว์เสิอื้ ผ้าดีไซน์พเิ ศษ “กลีบ
ใบ เฮือไฟ (เรือไฟ) สายน�ำ้ ” (Blue voyage and Passage of Petals) ทีน่ ำ� ความงดงามทางธรรมชาติมาผสม
ผสานกับอัตลักษณ์ของผ้าไทยได้อย่างสวยงาม โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน ซึง่ ภายในงานมีดไี ซน์เนอร์ชอื่ ดังเข้าร่วมงามกันอย่างคับคัง่ ณ ร้าน QUAINT ซอยสุขมุ วิท 61

การผนึกก�ำลัง 3 หน่วยงานใหญ่ยกระดับ “ผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย” ด้วยนวัตกรรม
10 กันยายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงผลงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย” ณ ลานอีเดน ชัน้ 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิรล์ ภายใต้โครงการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ผา้ ทออีสานด้วยนวัตกรรม ประจ�ำปี 2561 มิตใิ หม่
ของวงการทอผ้าไทย ทีร่ ว่ มผลักดันศักยภาพผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) และผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ในพืน้ ที่ 10 จังหวัดภาคอีสาน และ 3 จังหวัดภาคเหนือ จ�ำนวน 110 กลุม่ รวม 1,034 คน
ให้มคี วามรูใ้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครือ่ งแต่งกายของอีสาน-ล้านนาด้วยการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกับการออกแบบพืน้ ฐานของความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมให้มผี ลิตภัณฑ์ใหม่ทมี่ มี ลู ค่า ความแตกต่างและเป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภคสามารถต่อยอดทางธุรกิจ
กับผูซ้ อื้ ทัง้ ในและต่างประเทศ

เปิดตัวงานแสดงสินค้า และงานประชุมนานาชาติสำ� หรับอุตสาหกรรมเครือ่ งมือห้องปฏิบตั กิ าร
THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 ครั้งที่ 8
12 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะผู้แทนกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 ครั้งที่ 8 อย่าง
เป็นทางการ ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทคบางนา จัดขึน้ ภายใต้แนวความคิดผสมผสานกันระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ Technology, การถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่าย Network การต่อยอดธุรกิจและ
การลงทุน Investment และบริษทั ชัน้ น�ำกว่า 330 บริษทั จาก 30 ประเทศทัว่ โลก พร้อมด้วยพาวิลเลีย่ น
นานาชาติ รวมทัง้ พาวิลเลีย่ นพิเศษ ทีเ่ น้นกลุม่ อุตสาหกรรมห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ และกลุม่ อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ดา้ นสุขภาพ เพือ่ เชิญชวนให้ผซู้ อื้ นักวิจยั ผูป้ ฏิบตั กิ ารในห้องแล็บ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ ในและต่างประเทศ
ได้มีโอกาสพบผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายเครื่องมือแล็บได้โดยตรง

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับหน่วยรับรองระบบงาน
ประเทศไต้หวัน TAIWAN ACCREDITATION FOUNDATION (TAF)

18 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะได้รับเชิญจาก TAF
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน 2018 World Accreditation Day และ TAF’s 15th Annivesary Seminar ณ NUTH
International Convention Centre จัดระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 และในโอกาสนี้นางดุษฎี
มั่นความดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Contribution
to the safer Thailand-DSS experience” เพือ่ แลกเปลีย่ นเรือ่ งการรับรองระบบงานมีสว่ นในการสนับสนุน
และส่งเสริมความปลอดภัยของประเทศ ในการนี้คณะผู้บริหารของ TAF ได้น�ำอธิบดีและคณะเข้าเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการทดสอบ Food Safety Center ของบริษัท Uni-president Enterprise Corporate ซึ่งเป็น
บริษัทผลิตอาหารขนาดใหญ่ และห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัท Innolux Corporation ซึ่งเป็นบริษัท
ชั้นน�ำในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ ณ เมือง TAINAN ประเทศไต้หวัน
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DSS NEWS
ภ า พ กิ จ ก ร ร ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกภาคกลางเพื่อการส่งออก
20 กันยายน 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานปิด
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง พร้อมเยี่ยมชม
ผลงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 20 ราย พร้อมด้วยคณะ
ท�ำงานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและทีมงานจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้อง Four Rivers Function room 1&2 โรงแรม Ramada Plaza Bangkok
Menam Riverside Hotel โดยมีสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯ
จ�ำนวน 60 คน

การสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคเหนือ เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025
Version 2017 พร้อมเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
24 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา
เรื่อง เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017 เป้าหมายพร้อมกับเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
บริการภาคเหนือของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ การเปิดศูนย์
วิทยาศาสตร์บริการประจ�ำภาคเหนือ ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์แห่งที่ 3
ต่อจาก จ.ขอนแก่น และ จ.ระยอง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านบริการรับส่งตัวอย่างทดสอบ และให้คำ� ปรึกษา
ทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริการแบบเบ็ดเสร็จให้กบั ผูป้ ระกอบการในภาคเหนือ
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของภาครัฐ
และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้มีความสามารถตามมาตรฐานสากล

ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ PT Providers
3 ตุลาคม 2561 ดร.พจมาน ท่าจีน เลขานุการกรม และรักษาราชการแทนผูอ้ ำ� นวยการกองความสามารถ
ห้องปฏิบตั กิ ารและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานต้อนรับคณะผูเ้ ชีย่ วชาญและผูเ้ ข้ารับ
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  ซึง่ จัดโดย ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) รวมทัง้ ทีมงานจากประเทศอาเซียน จ�ำนวนกว่า 50 คน ในโอกาสเข้า
เยีย่ มชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ อาคารปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป ใช้ วทน. สร้างนวัตกรรมอาหารส่งออก
5 ตุลาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดพิธีปิด
โครงการการเพิม่ ศักยภาพผูป้ ระกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพือ่ การส่งออก โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธี และผูป้ ระกอบการ SMEs อาหารแปรรูป เข้าร่วมงานจ�ำนวนกว่า
100 คน โครงการนี้มุ่งเป้าส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูปของไทยให้พัฒนากระบวนการผลิต
การแปรรูปอาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP Codex และ HACCP ซึ่งจะเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าอาหาร
มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ช่วยเพิม่ โอกาสในการส่งออกได้ คาดหวังจะส่งผลช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจไทย
เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์
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สารบัญ
1

People in focus :

4

บทความพิเศษ :

ปีที่ 68 ฉบับที่ 209 มกราคม 2562

บรรณาธิการทักทาย
วารสารฉบับ 209 นี้มาพร้อมกับแนวคิด วศ. GO Green โดย
People in Focus ได้รับเกียรติจาก ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เขียนถึงการร่วมสร้างสรรค์สังคมเศรษฐกิจสีเขียว
กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ Special guest ได้สมั ภาษณ์พเิ ศษผูป้ ระกอบการ
OTOP ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
และได้น�ำไปใช้บ�ำบัดน�้ำเสียจากการผลิตสินค้า OTOP ได้อย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งยังมีเรื่องราวงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสร้างสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่เรือ่ ง การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิว รูจ้ กั
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีย่ อมรับผลโดยฉลากเขียว (ISO/IEC 17025) ห้องสมุด
สีเขียว : ต้นแบบการจัดการพลังงานอย่างยัง่ ยืน การทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติก
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ และรอบรูร้ อบโลก
เรือ่ ง ไมโครพลาสติกภัยเงียบต่อสิง่ แวดล้อมและมนุษย์ นอกจากนีย้ งั มีสรรสาระ
อื่นๆ ที่น่าสนใจ ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านวารสารกรมวิทยาศาสตร์
บริการ และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวารสาร สามารถส่งมาได้ที่
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• บทสัมภาษณ์ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรกั ษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ร่วมสร้างสรรค์สงั คมเศรษฐกิจสีเขียวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ยกระดับ

ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย

• กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุง่ ยกระดับศักยภาพผูป้ ระกอบการ OTOP และSMEs
พืน้ ทีภ่ าคเหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ สร้างรายได้ทยี่ งั่ ยืน
จิตลดา คณีกุล

วศ.วันนี้

• วศ. Go Green รวมพลัง “ลดโลกร้อน” ใช้ถงุ ผ้า แทนถุงพลาสติก
จิตลดา คณีกลุ

Special Guest :

• นางสาวอ�ำไพ อาจเอีย่ ม ผูป้ ระกอบการเสือ่ กก
โชติรส ชูจนั ทร์

สรรสาระ :

• เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้ท�ำงานที่ใช้สารเคมี
เกรียงไกร นาคะเกศ, ปวีณา เครือนิล
• การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิว
อรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์, ดารัตน์ พัฒนะกุลก�ำจร
• 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�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามหลักเกณฑ์ GMP
วิภัทรา วงศ์พยัคฆ์

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ
OTOP 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส ในสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยการลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามการแก้ปญ
ั หาและให้คำ� ปรึกษาเชิงลึก ซึง่ ได้รว่ มมือกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมภิ าคจ�ำนวน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รอบรู้ รอบโลก

• ไมโครพลาสติก ภัยเงียบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
อุดมลักษณ์ เวียนงาม

ศัพท์วิทย์น่ารู้

• Green
กัญญากานต์ ต่วนชื่น
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• Fruit Cavier (ปั้นน�้ำผลไม้เป็นไข่ปลา)
สุพรรณี เทพอรุณรัตน์
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การลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ OTOP ใน
พืน้ ที่ เห็นถึงความส�ำคัญของวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ก่อให้เกิดความพร้อมในการใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาการประกอบอาชีพและการด�ำรงชีวิต ผลักดันให้ผู้ประกอบการ OTOP เกิดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ ต่อยอดพัฒนาผูน้ ำ� กลุม่ OTOP ให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา OTOP อย่างต่อเนือ่ งยัง่ ยืน มุง่ เน้นการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
OTOP ให้ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการสร้างงานทีเ่ น้นการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ความสามารถ และยกระดับคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อ
มั่นให้แก่ลูกค้า ส่งเสริมรายได้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน พัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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กรมวิทยาศาสตรบริการ
ปี ที่ 6 8 ฉ บั บ ที่ 2 0 9 ม ก ร า ค ม 2 5 6 2

Department of Science Service Ministry of Science and Technology

People in Focus
v บทสัมภาษณ์ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรกั ษ์		

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ร่วมสร้างสรรค์สงั คมเศรษฐกิจสีเขียว
กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. วัันนี้
v วศ. Go Green รวมพลัง “ลดโลกร้อน”

ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก

สรรสาระ
v เครือ่ งมือในการประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพ
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผูท้ �ำ งานที่ใช้สารเคมี
การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิว
รูจ้ กั ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีย่ อมรับผลโดย
ฉลากเขียว (ISO/IEC 17025) หรือยัง?
ห้องสมุดสีเขียว : ต้นแบบการจัดการพลังงาน
อย่างยัง่ ยืน
การทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติกทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
การย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของภาชนะ
เซรามิกที่ใช้กบั อาหารของแต่ละประเทศ
เฮกซะวาเลนท์โครเมียมในอาหาร
สีเซรามิกทีม่ สี มบัตเิ พิม่ การสะท้อนแสงในช่วง
อินฟราเรดใกล้
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องอิฐก่อสร้าง
สามัญ กรณีศกึ ษาพืน้ ทีภ่ าคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิวฒ
ั นาการสร้างสะพานโดยใช้เทคโนโลยีคอนกรีต
อัดแรง
การผลิตน้�ำ บริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ดิ สนิท
ตามหลักเกณฑ์ GMP
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