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วั ส ดุ วิ ศ วกรรมจั ด เป็ น ปั จ จั ย ที่ ข าดไม่ ไ ด้ ใ นการ
ด�ารงอยูข่ องมนุษย์ตงั้ แต่ยคุ โบราณจนถึงปัจจุบนั ความหมาย
ของวัสดุวศิ วกรรม (Engineering materials) คือวัสดุทผี่ ลิตขึน้
โดยใช้หลักการพืน้ ฐานและการประยุกต์ความรูท้ างวัสดุศาสตร์
ผ่านการออกแบบและการค�านวณทางวิศวกรรม เพือ่ ปรับปรุง
สมบัตทิ จี่ ะน�ามาใช้งานได้อย่างตรงวัตถุประสงค์ แล้วน�ามาท�า
เป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ ใช้เป็นสิง่ ของเครือ่ งใช้เครือ่ งมือ เครือ่ งอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ ในชีวติ ประจ�าวันรอบๆ ตัวเรา การเลือกวัสดุ
เป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีความส�าคัญมากที่สุดในขั้นตอน
การออกแบบชิน้ งานทางวิศวกรรม ควรเลือกประเภทของวัสดุ
ทีม่ คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ ไม่วา่ ทางด้านสมบัติ ความเหมาะสม
ของกระบวนการผลิตและต้นทุนในการผลิต เราสามารถจัด
ประเภทของวัสดุวศิ วกรรม ออกเป็นกลุม่ ใหญ่ๆ ได้ ดังนี้ โลหะ
เซรามิก แก้ว พลาสติกหรือพอลิเมอร์ ยาง วัสดุคอมโพสิท
และกลุ่มวัสดุก่อสร้างซึ่งรวมหลายวัสดุ โดยเฉพาะเหล็ก
ก่อสร้าง ปูน กระจก เป็นต้น

อุตสาหกรรมด้านวัสดุเป็นอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
ของประเทศ ถ้าจะนับสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์
กลุม่ วัสดุวศิ วกรรมในคลัสเตอร์ตา่ งๆ จะได้รวมกันเป็นจ�านวน
ทั้งหมดถึงประมาณ 8,000 โรงงาน ในกลุ่มนี้ร้อยละ 90 เป็น
SMEs สามารถสร้างงาน เพราะตลาดแรงงานหมุนเวียนอยู่
ในอุตสาหกรรมนีป้ ระมาณห้าล้านคน สร้างผลกระทบทางด้าน
รายได้ที่ส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย มูลค่าการส่งออกของ
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ วัสดุปลี ะ ประมาณแปดแสนล้านบาท จึงเป็น
ส่วนส�าคัญในการสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ
อัตราการขยายตัวของวัสดุวศิ วกรรมมีอย่างต่อเนือ่ งจากแนวโน้ม
การเติบโตทั้งการใช้งานภายในประเทศเองและการส่งออก
ปัจจุบนั การพัฒนาด้านเทคโนโลยีวสั ดุได้รบั ความสนใจ
เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สังเกตได้จากการเพิม่ หลักสูตรสาขา
วิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุในสถาบันการศึกษาหลาย
สถาบัน ทีต่ อ้ งการผลิตบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพและความสามารถ
น�าสู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆของวัสดุวิศวกรรม
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การพัฒนางานด้านวัสดุวศิ วกรรมของกรมวิทยาศาสตร์
บริการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ขอพูดถึงการทดสอบก่อน เพราะการให้บริการทดสอบ
ทีน่ า่ เชือ่ ถือแบบมืออาชีพ ถือเป็นภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์
บริการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาด้านทดสอบจึงมี
การด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยการศึกษาวิจยั พัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีและเทคนิคด้านการวิเคราะห์ทดสอบ เพือ่ การควบคุม
และพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทันต่อ
ข้อก�าหนดหรือกฎหมายใหม่ๆ ในด้านวัสดุ ปัจจุบันเราเป็น
ห้องปฏิบตั กิ ารทางวัสดุทสี่ ามารถท�าได้ครบวงจร และมีที่เดียว
ภายในประเทศอยู่หลายการทดสอบ อาทิ เช่น การทดสอบ
การลามไฟ ชนิด 5VA, 5VB และ VTM ตาม UL 94 (ตัวอย่าง
พลาสติก ไม้ ฉนวนกันความร้อน) การทดสอบปูนซิเมนต์และ
ปูนยิปซัมตามมาตรฐาน มอก. ฟองน�า้ ลาเท็กซ์สา� หรับท�าหมอน
และทีน่ อน ถุงมือยางส�าหรับใช้ในครัวเรือนหรือถุงมือแม่บา้ น
การหาปริมาณสารประกอบ AOX ในทุกผลิตภัณฑ์กระดาษ
เยื่อกระดาษ น�้าเสีย และดิน ฯลฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มีจ�านวนรายการที่ให้บริการด้านวัสดุวิศวกรรมในแต่ละปี
มีจา� นวนมากถึงประมาณกว่า 100,000 รายการทดสอบ ผูร้ บั
บริการส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม ผลทีไ่ ด้น�าไปส�าแดง
ทางการค้า เพือ่ การควบคุมคุณภาพ ปรับปรุงในกระบวนการผลิต
หรือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
ในส่วนของการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้
บริการทดสอบ ได้มกี ารตัง้ โครงการเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางคุณภาพหลายโครงการทีไ่ ด้ดา� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง
เช่น โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์แก้ว ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านผลิตภัณฑ์ยางเพือ่ เป็นห้องปฏิบตั กิ าร
อ้างอิงของอาเซียน การพัฒนาวัสดุก่อสร้างด้วย MSTQ
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เนือ่ งจากปัจจุบนั พบว่าห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบวัสดุ
ก่อสร้างส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รบั การรับรองคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร
ISO/IEC 17025 ซึง่ เป็นอุปสรรคในการขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และการส่งออกไปจ�าหน่าย
ต่างประเทศ ตัวอย่างทีส่ า� คัญอีกโครงการคือการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้า เพือ่ พัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทัง้ ในระดับชาติและระดับสากล
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ระกอบ ควบคูก่ บั โครงการนี้
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดา� เนินการจนได้เป็นหนึง่ ในองค์กร
ก�าหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organization,
SDO) ของประเทศ ท�าให้เกิดความรวดเร็วในการสร้างหรือทบทวน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทงั้ ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมกลุม่ วัสดุทเี่ รียกว่า
Second Wave S-curves และอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curves
เมือ่ พูดถึงงานวิจยั ทางวัสดุของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้มกี ารด�าเนินการมานานแล้วเช่นกัน น่าจะเป็นทางเซรามิก
ทีเ่ ริม่ ก่อนวัสดุอนื่ เราเคยมีศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาอุตสาหกรรม
เครือ่ งปัน้ ดินเผาซึง่ ผลิตงานวิจยั ตอบสนองกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
และ SMEs ส่วนงานวิจยั วัสดุกลุม่ อืน่ เช่น เยือ่ กระดาษ ยาง แก้ว
ก็มีตามมา งานวิจัยในอดีต ตั้งโจทย์จากปัญหาที่ไม่ชัดเจน
จึงไม่ได้น�าสู่การใช้จริง แต่หลายปีหลังมานี้ไม่ได้แล้ว เพราะ
มีนโยบายด้านวิจยั ทีช่ ดั เจนจากยุทธศาสตร์ชาติ จากยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (2560-2579)
แม้วา่ แนวโน้มการพัฒนาทางวัสดุ จะต้องเป็นวัสดุที่
มีนา�้ หนักเบา มีความแข็งแรงทนทาน มีความเหนียว ทนต่อการ
กัดกร่อนและการเสียดสี เป็นวัสดุฉลาดทีส่ ามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ ไม่ก่อมลพิษ และสามารถ
ทดแทนวัสดุดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดโทษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
อย่างไรก็ตามงานวิจัยด้านกลุ่มวัสดุวิศวกรรมพื้นฐานก็ยังมี
ความส�าคัญ เพราะต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐและ
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เป็นการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการให้อยูร่ อดทางธุรกิจ เช่น ทาง
ด้านยาง ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางของประเทศให้ขยายใหญ่ขนึ้ เนือ่ งจากอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางมีมลู ค่าเพิม่ สูงกว่า สร้างโอกาสส่งออกผลิตภัณฑ์
ยาง เช่น การผลิตวัสดุก�าบังรังสีจากยางธรรมชาติเพื่อใช้
ทางการแพทย์ การผลิตถุงมือยางกันรังสีจากยางธรรมชาติ
หรือยางสังเคราะห์ ทางกลุ่มวัสดุอื่น เช่น การวิจัยเพื่อลด
พลังงานการหลอมแก้วเพือ่ ลดต้นทุน เป็นต้น ส�าหรับการวิจยั
ด้านวัสดุเพือ่ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้มกี ารด�าเนินการใน
ช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา จุดเด่นคือการพัฒนาวัสดุคอมโพสิทเพือ่ ใช้
ผลิตสินค้าป้อนให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ทางการ
แพทย์ ได้แก่ แผ่นกระดานเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย One Man Carry
ผนังฉนวนกันความร้อนด้วยนาโน Silica Sol-Gel รถขนส่งยา
หุ่นยนต์เบาสบายแสนสะอาด และวัสดุทดแทนฟันเทียม
การต้อนรับสังคมสูงอายุ ก็มโี ครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก
น�้าหนักเบาส�าหรับผู้สูงอายุ ด้านอุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกส์ ได้แก่ การใช้นาโนกราฟีนในการละลายน�า้ แข็งและ
ป้องกันฟ้าผ่าของอากาศยาน การพัฒนาเคลือบไททาเนตบน
พอลิเมอร์ส�าหรับดาวเทียมขนาดเล็ก เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมของกรมวิทยาศาสตร์บริการเพือ่
พัฒนางานด้านวัสดุวศิ วกรรมให้ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ในยุ ค ประเทศไทย 4.0 คื อ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ทุกภาคส่วนต้องเร่ง
ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม
พัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้าเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กรมวิทยาศาสตร์
บริการยังคงมีบทบาทส�าคัญในเรือ่ งของการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ (National Quality Infrastructure:
NQI) ด้านการทดสอบ ตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ ในด้าน
การทดสอบ ได้ขยายเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และสินค้านวัตกรรมต่างๆ ทีก่ า� ลังจะเกิดขึน้ ประกอบกับรัฐบาล
มียทุ ธศาสตร์โครงการเขตพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor, EEC) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มีโครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบวัสดุและชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์
จากคอมโพสิทส�าหรับกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และ
การบิน และโครงการพัฒนางานบริการทดสอบทางด้านหุน่ ยนต์
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย วัตถุประสงค์ทั้งสอง
โครงการเพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และ

หุ่นยนต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส�าคัญในการต่อยอด
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูอ่ ตุ สาหกรรมทีส่ ร้างมูลค่าด้วย
นวัตกรรม การพัฒนาและสร้างมาตรฐานการทดสอบนี้ร่วม
กับหน่วยงานทดสอบอืน่ ๆ ในประเทศไทย เช่น สทอภ. PTEC
สวทช. รวมถึงบริษทั เอกชน งานวิจยั ด้านวัสดุวศิ วกรรมในอนาคต
จะมีความส�าคัญมากขึน้ อีก ซึง่ นอกจากจะต่อยอดโครงการเดิม
ในอนาคตการพัฒนาวัสดุคอมโพสิทที่ตรงกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ก็ได้มกี ารวางแผนไว้ เช่น การพัฒนาวัสดุคอมโพสิท
ทนการลามไฟส�าหรับเครือ่ งบินขนาดเล็ก การพัฒนาโครงสร้าง
แข็งแรงน�า้ หนักเบาส�าหรับเครือ่ งบินอากาศยานไร้คนขับเพดานสูง
และการพัฒนาวัสดุคอมโพสิทด้วยกราฟีนและคาร์บอนนาโนทูป
เพือ่ เป็นโครงสร้างภายนอกของเครือ่ งบินไร้คนขับขนาดเล็ก (UAV)
ด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical
Hub) ได้มกี ารเพิม่ งานวิจยั ทางวัสดุ เพือ่ ท�าโครงการสนับสนุน
การตัง้ ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation
District : YMID) เพือ่ ผลักดันให้เป็นพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางย่านนวัตกรรม
การแพทย์และการวิจัยระดับโลก โดยร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพือ่ ร่วมพัฒนา
แนวทางและกิจกรรมในการพัฒนาย่านฯ ทัง้ ในด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ บริการ สภาพแวดล้อมและโครงสร้างพืน้ ฐาน โดย
กรมวิทยาศาสตร์บริการจะมีโครงการวิจัยด้านวัสดุทางการ
แพทย์เพิม่ ขึน้ ได้แก่ โครงการพัฒนาผ้าสมานแผลด้วยอนุภาค
นาโนไบโอกสาส และโครงการพัฒนาวัสดุอดุ ฟันโดยใช้กลาส
เซรามิกที่มีส่วนประกอบของฟอสเฟตและบอเรต ในอนาคต
เชือ่ ว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการจะมีการเตรียมบุคลากรทัง้ ด้าน
จ�านวนและศักยภาพและปรับเปลี่ยนการท�างานโดยเฉพาะ
ในส่วนของภารกิจหลัก เพือ่ ให้สามารถท�างานสอดคล้องตรง
ตามยุทธศาสตร์ชาติได้ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม
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SDO บทบาทใหม่ของ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ในปี 2561 เป็นทีน่ า่ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีก่ รมวิทยาศาสตร์
บริการได้รบั การจดทะเบียนเป็น “องค์กรก�ำหนดมำตรฐำน”
(Standards Developing Organization, SDO) ประเภทขัน้ สูง
จากส� า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (สมอ.)
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บทบาทใหม่ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการกับการเป็น SDO นีต้ อบสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน
เป็นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวางว่าผลิตภัณฑ์ทมี่ ใี นท้องตลาดนัน้
แข่งขันกันด้วยคุณภาพเป็นส�าคัญ กลไกการมาตรฐานเพื่อ
รับรองคุณภาพสินค้าจึงเป็นเครือ่ งมือทีส่ า� คัญทีใ่ ช้ในทางการค้า
ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกนัน้
จะต้องมีมาตรฐานทีก่ า� หนดขึน้ เพือ่ รับรองคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม
และมีศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศได้

ดร.อรสา อ่อนจันทร์

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
กองวัสดุวิศวกรรม

“ตรงประเด็น” และ “ทันเวลา”เป็นหัวใจหลักของการก�าหนด
มาตรฐาน ดังนัน้ สมอ. จึงได้สร้างระบบ SDO ขึน้ โดย องค์กร
ก�าหนดมาตรฐาน หมายถึง หน่วยงานทีม่ คี วามสามารถในการ
จัดท�ามาตรฐานให้เป็นไปตามหลักการสากลกรมวิทยาศาสตร์
บริการซึง่ เป็นห้องปฏิบตั กิ ารกลางของรัฐ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านในการทดสอบสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ตา่ งๆครอบคลุม
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง และคุน้ เคย
กับระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐาน
วิธกี ารทดสอบเป็นอย่างดี จึงได้เข้ามารับบทบาททีส่ า� คัญอย่างยิง่
ในฐานะ SDO เพือ่ ผลักดันให้เกิดมาตรฐานที่ “ตรงประเด็น” และ
“ทันเวลา” ขึน้

ทัง้ นีอ้ งค์กรก�าหนดมาตรฐานของ สมอ. แบ่งออกเป็น
2 ประเภท ตามภาระรับผิดชอบที่แตกต่างกันดังแสดงในรูป
คือ ขัน้ ต้นและขัน้ สูง โดยจะเห็นได้วา่ SDO ขัน้ ต้น รับผิดชอบ
การยกร่างข้อก�าหนดของมาตรฐานฉบับ Committee Draft
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(CD) เท่านัน้ จากนัน้ ส่งร่างดังกล่าวให้กบั สมอ. เพือ่ ไปด�าเนินการ
ต่อไป ในขณะที่ SDO ขั้นสูงนั้น จะต้องจัดท�าร่างมาตรฐาน
ฉบับ CD มีคณะผู้จัดท�าร่างมาตรฐานเพื่อพิจารณาจัดท�าร่าง
มาตรฐานฉบับ Committee Draft for Vote(CDV) เวียน
หรือสัมมนาเพือ่ ขอข้อคิดเห็นจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง หรือผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย และพิจารณาข้อคิดเห็นทีไ่ ด้ จนถึงร่างมาตรฐานฉบับ
Final Draft National Standard (1) (FDNS (1)) ทีด่ า� เนินการ
สอดคล้องตามองค์กรก�าหนดมาตรฐาน และส่งมอบร่างมาตรฐาน
ฉบับ FDNS (1) ให้ สมอ. พิจาณาด�าเนินการต่อจนแล้วเสร็จ
และเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมต่อไปเบือ้ งต้นกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รบั การ
จดทะเบียนเป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูงใน
6 รายสาขา ดังนี้
สาขาที่ 7 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สาขาที่ 8 ซีเมนต์และวัสดุก่อ
สาขาที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
สาขาที่ 31 พลาสติก
สาขาที่ 33 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สาขาที่ 70 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ กรมวิทยาศาสตร์
บริการได้มีแผนการก�าหนดมาตรฐานทั้งสิ้น 7 ฉบับด้วยกัน
ได้แก่
- ปูนฉาบผิวบาง
- ปูนเทปรับระดับ
- พื้นสังเคราะห์ (มอก. 2683-2558)
- เม็ดยางส�าหรับพื้นสังเคราะห์ (มอก. 2682-2558)
- ถาดรองรับกระเป๋าสัมภาระ
- ซองเอกสาร (มอก. 779-2531)
- ขนาดซองเอกสาร (มอก. 380-2534)
ถึงแม้ว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการจะเข้ามารับบทบาท
การเป็น SDO อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2561 ซึง่ เป็นปีแรก
ที่ สมอ. ได้สร้างระบบการท�างานแบบ SDO ขึน้ ในประเทศไทย
แต่การเป็นผูน้ า� ในการก�าหนดมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์
บริการนัน้ ได้ดา� เนินการมาอย่างยาวนานก่อนหน้านีแ้ ล้วเนือ่ งจาก
ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทดสอบของบุคลากรของ

กรมวิทยาศาสตร์บริการนัน่ เอง ซึง่ มาตรฐานทีก่ า� หนดขึน้ จาก
กรมวิทยาศาสตร์บริการนัน้ ได้ถกู ใช้อา้ งอิงในการรับรองคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมต่างๆ ใช้ในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
การจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และอืน่ ๆ อีกมากมาย เช่น
มอก. 2682-2558 เม็ดยางส�าหรับพืน้ สังเคราะห์ และ มอก.
2683-2558 พืน้ สังเคราะห์ ได้ถกู น�ามาใช้จดั จ้างการสร้างพืน้
สนามฟุตซอลตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราของ
หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการได้ใช้ในการจดทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย

เพือ่ ให้ผป้ ู ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
มีความได้เปรียบทางการค้ามากขึ้น ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญอย่างกรมวิทยาศาสตร์บริการจะต้องปรับ
เปลีย่ นบทบาทมาเป็นผูก้ า� หนดมาตรฐานคุณลักษณะผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานวิธกี ารทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยเริม่ จากการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ใช้อ้างอิงภาย
ในประเทศ โดยเป็นการท�างานผ่านช่องทางการเป็น SDO ของ
สมอ. มากไปกว่านั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้ผลักดัน
มาตรฐาน มอก. หลายฉบับไปเป็นมาตรฐานระดับสากลนั่น
คือ มาตรฐาน ISO (International Organization for
Standardization) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand
4.0 ของรัฐบาล ที่สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมของ
ประเทศทีใ่ ห้เปลีย่ นบทบาทจากผูน้ า� ในด้านการผลิตและส่งออก
วัตถุดบิ แปรรูปขัน้ ต้น ให้เป็นผูน้ า� การส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นนั่นเอง
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วศ. วันนี้

การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรี
สำาหรับการหาปริมาณไซยาไนด์
ที่ถูกชะจากกระเบื้องคอนกรีต
มุงหลังคา
วศ.วันนี้โดยกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์
บริการ มุ่งเน้นงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมวัสดุที่ยั่งยืน และให้
บริการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะวัสดุ
ก่อสร้างกระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคาเป็นวัสดุกอ่ สร้างทัว่ ไปที่
ตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ ในการก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัย โดยที่กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ท�ามาจาก
ปูนซีเมนต์ผสมมวลผสมคอนกรีตและน�า้ เข้าด้วยกัน โดยมีการ
ใช้สีเคลือบบนผิวกระเบื้องคอนกรีต เป็นสีต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความสวยงามตามความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบนั กระเบือ้ งคอนกรีตได้รบั ความนิยมน�ามา
ใช้ในการปลูกสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยมากกว่ากระเบือ้ งมุงหลังคาชนิด
อื่นๆ ส�าหรับในประเทศไทยผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรีตมุง
หลังคามีแหล่งผลิตส่วนใหญ่ กระจายไปตามจังหวัดในภูมภิ าค
ต่างๆ ของประเทศไทย โดยแหล่งที่มาที่แตกต่างกันของ
วัตถุดบิ จากธรรมชาติ และสีทใี่ ช้ในกระบวนการผลิต อย่างไร
ก็ตามพบว่ากระเบือ้ งคอนกรีตอาจมีสารทีเ่ ป็นอันตรายต่างๆ
เช่นไซยาไนด์ จึงจ�าเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพกระเบือ้ งมุง
หลังคาคอนกรีต ซึ่งไซยาไนด์ (cyanide) เป็นสารพิษรุนแรง
ต่อมนุษย์ กลไกการเกิดพิษของไซยาไนด์ เกิดจากไซยาไนด์
โมเลกุลที่มีประจุลบจะจับกับโมเลกุลที่มีประจุบวก ได้แก่
เฟอริกไอออน ในไมโอโกลบิน ท�าให้มอี าการทางสมอง เช่น ชัก
หมดสติ มีการหายใจผิดปกติเนื่องจากมีการกดศูนย์ควบคุม
การหายใจตัวอย่างเกณฑ์ก�าหนดระดับสารปนเปื้อนสูงสุด
ส�าหรับไซยาไนด์ทกี่ า� หนดโดย US EPA ในน�า้ ดืม่ คือ 200 µgL− 1
ในขณะทีส่ หภาพยุโรปก�าหนด ต�า่ กว่า 50 µg L− 1 ความเข้มข้น
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ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ
กองวัสดุวิศวกรรม

สูงสุดที่อนุญาตให้มีในน�้าแร่คือ 70µgL− 1 ซึ่งเท่ากับขีดจ�ากัด
สูงสุดในน�า้ ดืม่ ทีอ่ งค์การอนามัยโลกก�าหนด ส�าหรับประเทศไทย
ปริมาณไซยาไนด์ทถี่ กู ชะออกมาจากกระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคา
ยอมให้มไี ด้ไม่เกิน 0.2 mgL− 1 (ตาม มอก. 535 – 2556) ได้มี
การรายงานวิธกี ารวิเคราะห์สา� หรับการหาปริมาณไซยาไนด์ในตัวอย่าง
ที่หลากหลายเทคนิค เช่น สเปคโตรโฟโตเมตรี ฟลูออโรเมตรี
โฟลอินเจชัน่ -อะตอมมิคสเปคโตรโฟโตเมตรี แก๊สโครโมโตรกราฟีแมสสปคโตเมตรี และ โวลแทมเมตรี เป็นต้น
ก่อนหน้านีใ้ นการหาปริมาณไซยาไนด์ทถี่ กู ชะจาก
กระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคาทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก. 535-2556) หรือ BS 6920: Section
2.6: 1990 วิธกี ารสกัดไซยาไนด์จากกระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคา
ด้วยน�้าปราศจากไอออน ตัวอย่างจะแช่ในน�า้ ในภาชนะ และ
เก็บไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 23±2ºC เป็นเวลา 24 ± 1 ชัว่ โมง ไซยาไนด์ที่
ถูกชะออกมาจะถูกทดสอบด้วยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตริกซึ่งมี
ขีดจ�ากัดของการตรวจวัด และต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน
ในปัจจุบันกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์
บริการได้วจิ ยั พัฒนาวิธวี เิ คราะห์ทดสอบหาสารไซยาไนด์ทงี่ า่ ย
และรวดเร็วโดยใช้ดว้ ยวิธดี ฟิ เฟอร์เรนเชียลพัลส์โวลแทมเมตรี
(DPV) กับอิเล็กโทรดแบบปรอทหยด (HMDE) ส�าหรับการ
วิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ในน�า้ ทีส่ กัดได้ของตัวอย่างกระเบือ้ ง
คอนกรีตมุงหลังคา วิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ ง่าย รวดเร็ว มีความไวสูง
มีความจ�าเพาะ มีความแม่นย�าและความถูกต้องสูง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. วันนี้

วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลพัลส์แคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี
(DPV) ในการตรวจวัดไซยาไนด์อาศัยการเกิดปฏิกริ ยิ ารีดกั ชัน่
ของไอออนของ Hg(CN) 2 ทีข่ วั้ ไฟฟ้าท�างาน ซึง่ เกิดขึน้ ที่ -0.22
V เทียบกับ Ag / AgCl ขั้วหยดปรอทแขวน (HMDE) ถูกใช้
เป็นขัว้ ไฟฟ้าท�างานเพราะมันเป็นขัว้ ไฟฟ้าทีห่ าง่ายและสะดวก
ในการใช้ในการวิเคราะห์สา� หรับงานประจ�า ขั้วปรอทมีข้อดี
หลายอย่าง เช่น มีศักย์ไฟฟ้าใช้งานทางลบที่กว้างเหมาะ
ส�าหรับน�ามาใช้วเิ คราะห์หาปริมาณไซยาไนด์ พืน้ ผิวขัว้ ไฟฟ้า
จะถูกเปลีย่ นใหม่ทกุ ครัง้ ท�าให้มคี วามสะอาด มีความไวให้การ
วิเคราะห์ทดี่ ี โดยมีขดี จ�ากัดต�า่ สุดในการตรวจวัด (3SDblank/
slope) (LOD) เท่ากับ 0.001mg L-1และ LOQ เท่ากับ
0.005mg L-1 ผลการวิเคราะห์ซา�้ ทีด่ ดี ว้ ย (%RSD = 2.62 ,
n= 11) และมี ค่าการคืนกลับของการวิเคราะห์ (Recovery)
เท่ากับ 95% อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ ในการวิเคราะห์มกี ารน�า
สารปรอทมาใช้ปริมาณมีนอ้ ยมาก แต่เนือ่ งจากปรอทเป็นสาร
ที่มีพิษอย่างมากหลังใช้งานแล้วปรอทที่เป็นของเสียต้อง
ถูกรวบรวมเพื่อการจัดการที่เหมาะสมต่อไปด้วย

การประยุกต์ใช้ในตัวอย่างจริง วิธวี เิ คราะห์ทดสอบ
หาสารไซยาไนด์ วิธีแคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรีส�าหรับ
การวิเคราะห์หาปริมาณไซยาไนด์ในน�้าที่ถูกชะออกมาจาก
ตัวอย่างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาที่กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ได้พฒ
ั นาขึน้ นีส้ ามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
หาปริมาณไซยาไนด์ท่ีสกัดจากพื้นผิวของกระเบื้องคอนกรีต
มุงหลังคา วิธกี ารวิเคราะห์แบบเติมสารมาตรฐาน (standard
addition) มักจะใช้ลดความคลาดเคลือ่ นของผลการวิเคราะห์
ที่เกิดจากสารรบกวนที่เป็นส่วนประกอบในตัวอย่าง เป็น
วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ ยุ ่ ง ยาก สะดวกรวดเร็ ว และมี ค วามไวในการ
วิเคราะห์ มีความจ�าเพาะมีความแม่นย�าและความถูกต้องสูง
และสามารถน�าไปใช้เป็นวิธที างเลือกกับวิธมี าตรฐานส�าหรับ
การวิเคราะห์หาปริมาณไซยาไนด์ ในตัวอย่างกระเบื้ อ ง
คอนกรีตมุงหลังคาส�าหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และสามารถน�าไปใช้เป็นวิธีทางเลือกกับวิธี
มาตรฐาน (มอก535-2556) ได้

เอกสำรอ้ำงอิง
JUNSOMBOON, J. and JAKMUNEE. Determination of Cadmium and Lead in Concrete Roofing Tiles by Differential Pulse
Anodic Stripping Voltammetric Method. Chiang Mai J. Sci. 2016, 43, 1122-1131.
JUNSOMBOON, J. and JAKMUNEE. Determination of Cyanide in ConcreteRoofing Tiles by Differential Pulse Voltammetric
Method. Chiang Mai J. Sci. 2018, 45, 2740-2748.
THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE. TIS.535-2556, Test method for concrete roofing tiles.
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SPECIAL GUEST
การมีส่วนร่วมกำาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ของภาคธุรกิจ สหกันต์ ผลสมบูรณ์โชค

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาโคเทค จำากัด

ดร.อรสา อ่อนจันทร์

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

ศิริพร ช้างน้อย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กองวัสดุวิศวกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการจดทะเบียนเป็น
องค์ ก รก� า หนดมาตรฐาน (Standards Developing
Organization, SDO) ประเภทขั้นสูงจากส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่ อ ก� า หนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมให้ ต รงกั บ
ความต้องการ และทันเวลาต่อการใช้งานของทุกภาคส่วน
การด�าเนินการท�าได้โดยการน�ามาตรฐานต่างประเทศ มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ มาใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) ในโอกาสนีจ้ งึ ได้สมั ภาษณ์ความคิดเห็น
ของคุณสหกันต์ ผลสมบูรณ์โชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ทาโคเทค จ�ากัด ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมกับการก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมในครั้งนี้มาฝากใน Special guest ด้วยค่ะ
กำรประกอบธุรกิจของบริษทั ทำโคเทค จ�ำกัดเกีย่ วกับอะไรบ้ำง
บริษทั ทาโคเทค จ�ากัด ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการท�า
พืน้ สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งทุกประเภท พืน้ โพลียรู เี ทน
พืน้ ลู-่ ลานกรีฑาจากยางสังเคราะห์ พืน้ สนามเด็กเล่น สนามเทนนิส
สนามบาสเก็ตบอล สารเคมีและเม็ดยาง รวมถึงผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
ที่ใช้ในการท�าระบบพื้นสังเคราะห์ โดยมาตรฐานที่ใช้กา� หนด
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์เหล่านีจ้ ะเป็นของต่างประเทศทัง้ หมด
เช่น สหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF) เป็นต้น

ท่ำนคิดว่ำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมมีควำมส�ำคัญ
ส�ำหรับผู้ประกอบกำรอย่ำงไร
ในปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวางว่าผลิตภัณฑ์
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ทีม่ ใี นท้องตลาดแข่งขันกันด้วยคุณภาพเป็นส�าคัญ จึงเป็นเหตุ
ให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อ
การท�าธุรกิจในทุกประเภท ในกรณีของบริษัท ทาโคเทค ซึ่งมี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก เป็ น พื้ น สนามทุ ก ประเภท จ� า เป็ น ต้ อ งใช้
มาตรฐานในการอ้างอิงส�าหรับรับรองคุณภาพของพื้นสนาม
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานจริง จากการ
ด�าเนินธุรกิจด้านพื้นสนามมานานกว่า 15 ปี บริษัทได้อ้างอิง
มาตรฐานระดับนานาชาติมาตลอด นั่นคือ ข้อก�าหนดของ
สหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ IAAF อย่างไรก็ตามเกณฑ์
ก�าหนดเหล่านั้นก็ยังไม่ครอบคลุมการใช้งานพื้นสนามภายใน
ประเทศ อย่างเช่น พืน้ สนามเด็กเล่น พืน้ สนามกรีฑาในท้องถิน่
พื้นสนามกีฬาและนันทนาการทั่วไป จนเมื่อกรมวิทยาศาสตร์
บริการได้จัดท�ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้น ได้แก่
มอก. 2682-2558 เม็ดยางส�าหรับพื้นสังเคราะห์ และ มอก.
2683-2558 พืน้ สังเคราะห์ โดยเน้นให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมกับ
สภาพอากาศ และประเภทของการใช้งานจริงในประเทศไทย
ท�าให้บริษัทสามารถได้ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการก�าหนด
ประเภทการใช้งานได้งา่ ยขึน้ เพือ่ น�าเสนอผลิตภัณฑ์พนื้ สนาม
ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ลูกค้าภาครัฐทีเ่ ป็นผูใ้ ช้งานก็จะสามารถเลือกใช้พนื้ สนาม
ประเภทต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่การใช้งาน
และราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ
การทีส่ นิ ค้าของบริษทั ได้รบั มอก. เป็นการสร้างความ
มั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยบริษัทได้มีการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์กา� หนดของ มอก.
ทุกครั้งก่อนที่จะน�าไปเสนอขายให้กับลูกค้า บริษัทเอกชน
บางรายอาจมองว่ามันคือต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการส่งชิน้ งานพืน้ สนาม
มาทดสอบเพือ่ รับรองคุณภาพ แต่บริษทั ทาโคเทค จ�ากัด กลับมี
ความคิดเห็นว่าเป็นการป้องกันความผิดพลาดก่อนจะส่งมอบ
สินค้าให้ผบู้ ริโภคหรือผูใ้ ช้งานดีกว่าทีจ่ ะมาแก้ไขความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
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SPECIAL GUEST
เมื่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดท�ำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ยำง
บริษัทได้มีส่วนร่วมกับกำรจัดท�ำมำตรฐำนในครั้งนี้อย่ำงไร
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มกี ารพัฒนาและวิจยั เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์พื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์
จากยางธรรมชาติมาอย่างต่อเนือ่ ง และจัดท�าข้อก�าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นมา 2 ฉบับ คือ มอก. 2682-2558
เม็ดยางใช้ทา� พืน้ สังเคราะห์ และ มอก.2683-2558 พืน้ สังเคราะห์
บริษทั ได้เข้ามาเรียนรูด้ า้ นกระบวนการท�าตัง้ แต่เริม่ ต้นและได้
มีสว่ นร่วมเสนอความคิดเห็นในด้านการใช้งานทีเ่ หมาะสมและ
สามารถใช้งานได้จริง เนือ่ งจากกรมวิทยาศาสตร์บริการมีขอ้ จ�ากัด
ในเรือ่ งพืน้ ทีก่ ารใช้งานจริงของสนามประเภทต่างๆ และทางบริษทั
มีความช�านาญในด้านการผลิตและติดตัง้ พืน้ สนามในหน้างานจริง
อย่างมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ทมี่ ขี องบริษทั จึงสามารถ
ให้ขอ้ คิดเห็นในด้านการใช้งานว่ามีความเหมาะสมอย่างไร รวมถึง
มีการเข้าร่วมหารือแสดงความคิดเห็นกับทางเจ้าหน้าทีข่ องกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เพือ่ ก�าหนดคุณลักษณะของสนามต่างๆ ให้
ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของภาครัฐและเอกชน

ประโยชน์ของกำรมีองค์กรก�ำหนดมำตรฐำน
เมือ่ ก่อนการก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
จะใช้เวลานานเป็นปีหรือนานกว่านัน้ หากในปัจจุบนั ยังต้องใช้
ระยะเวลาที่นานในการก�าหนดมาตรฐานอาจจะไม่ทันต่อโลก
ทีก่ า้ วไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การทีม่ อี งค์กรก�าหนดมาตรฐาน
หรือ SDO ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขาทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามามีบทบาทในการก�าหนดมาตรฐานนัน้
จะท�าให้ได้มาตรฐานที่มีความชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น
จากเดิมอย่างมาก ซึง่ จะส่งผลกระทบด้านบวกต่อภาคอุตสาหกรรม
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการ
ซึง่ เป็นห้องปฏิบตั กิ ารกลางของรัฐทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ในการทดสอบสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้เข้ามารับบทบาท
ทีส่ า� คัญอย่างยิง่ ในฐานะ SDO เพือ่ ผลักดันให้เกิดมาตรฐานขึน้
จึงนับเป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ควำมจ�ำเป็นของกำรมีมำตรฐำนต่อกำรจดทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย
การทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้ามามีบทบาทเป็น
SDO ที่จัดท�ามาตรฐาน มอก. 2683-2558 พื้นสังเคราะห์
ขึ้นมานี้มีความจ�าเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อก�าหนดที่ส�าคัญ
อันหนึ่งของการจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยของส�านัก
งบประมาณ คือการทีผ่ ลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบจะต้องได้รบั รอง
คุณภาพตาม มอก. บริษัท ทาโคเทค จึงได้ด�าเนินการยื่นขอ
มอก. 2683-2558 พืน้ สังเคราะห์ เพือ่ น�าไปเป็นเอกสารส�าคัญ
ในการประกอบการพิจารณาจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
โดยบริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วรวม
4 รายการ คือรหัส 010002-010005 เพือ่ อ�านวยความสะดวก
ในการจัดสร้างพื้นสนามกีฬาในภาครัฐ และเป็นที่อ้างอิงถึง
ของภาคเอกชน ทั้งนี้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากบัญชี
นวัตกรรมไทยมากมาย อาทิ บริษัทสามารถจัดซื้อจัดจ้างกับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้โดยวิธี
กรณีพิเศษ และสิทธิพิเศษด้านมาตรการทางภาษีมากมาย
นอกจากนั้นการที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชี
นวัตกรรมไทยยังเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้งานและสินค้าดังกล่าวก็เป็นทีย่ อมรับใน
ระดับประเทศ เนือ่ งจากบัญชีนวัตกรรมไทยได้ระบุถงึ คุณลักษณะ
ของสินค้า ประเภทที่เลือกใช้ รวมถึงมีการแจ้งราคากลางที่
ก�าหนดให้โดยกรมบัญชีกลาง ท�าให้ผปู้ ระกอบการสามารถยืน่
ประมูลจัดซื้อจัดจ้างได้ง่ายขึ้น ภาครัฐก็มีการสนับสนุนให้มี
การใช้ผลิตภัณฑ์จากบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งเป็นการรวบรวม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใน
ประเทศไทย

คุณสหกันต์ ผลสมบูรณ์โชค กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ทาโคเทค
ได้ให้ความคิดเห็นในตอนท้ายของการให้สมั ภาษณ์วา่ “จากทีไ่ ด้
กล่าวมาทัง้ หมดนี้ ผมคิดว่าการทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการ ซึง่ เป็น
หน่วยงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญมากทางด้านการทดสอบ เข้ามารับ
บทบาทเป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐาน หรือ SDO เป็นสิง่ ทีด่ มี าก
เป็นการส่งเสริมผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงครับ”
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บล็อกยางธรรมชาติ
กำ�บังรังสีเพื่อใช้ท�งก�รแพทย์
นิชาภา บัวสุวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ
กองวัสดุวิศวกรรม

รังสี (Radiation) เป็นสิง่ ทีส่ ามารถพบได้ทวั่ ไป

ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
ที่มีปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อม รังสีเป็นการแผ่พลังงานออกมา
โดยอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีเอกซ์ และรังสี
แกมมา เป็นต้น หรือในรูปของอนุภาคที่มีความเร็วสูง เช่น
รังสีนิวตรอน รังสีแอลฟา และ รังสีเบตา เป็นต้น โดยทั่วไป
แล้วเราสามารถสัมผัสกับรังสีจากสิง่ ต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัวเรา
อยู่ตลอดเวลา และยังสัมผัสรังสีได้จากกิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์อีกด้วย รังสีที่แผ่ออกนั้นเมื่อผ่านเข้าไปสู่สิ่งมีชีวิต
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้ โดยขึ้นอยู่กับ

ปริมาณของรังสีที่ได้รับ ผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้น เช่น
เกิดเป็นผืน่ แดงขึน้ ตามผิวหนัง ผมร่วง เซลล์ตาย เป็นแผลเปือ่ ย
เกิดการเปลีย่ นแปลงส่งผลให้พนั ธุกรรมของลูกหลานมีลกั ษณะ
เปลีย่ นไป หรือสามารถท�าให้เสียชีวติ ได้ เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 1
จากผลกระทบดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การสัมผัสรังสีทกุ ชนิดนัน้
สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ จึงจ�าเป็นต้องใช้
อย่างเหมาะสม และมีระบบป้องกันรังสีเพื่อป้องกันไม่ให้
ร่างกายได้รับรังสี หรือได้รับในปริมาณน้อยที่สุด นอกจาก
โทษทีไ่ ด้รบั จากรังสีแล้ว การใช้งานทีเ่ กีย่ วข้องกับรังสีกส็ ามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในอีกหลากหลายด้านเช่นกัน

ภำพที่ 1 ผลกระทบจำกกำรได้รับรังสี
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ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้ตน้ ก�าเนิดรังสี
ในงานด้านต่างๆ มากมาย เช่น ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย
ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิ การใช้รังสี
ในทางการแพทย์ในส่วนของรังสีรกั ษาโรคมะเร็ง เครือ่ งเอ็กซเรย์
และในส่วนของอุปกรณ์กักเก็บรังสีในโรงพยาบาล เป็นต้น
การใช้ประโยชน์จากรังสีบางส่วนแสดงดังภาพที่ 3 เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยส�าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
รังสีการใช้วัสดุก�าบังรังสี (radiation shielding) จึงเป็น
มาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้ผลอย่างดียิ่ง และมีใช้กัน
อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณรังสีนั้นจะ
ขึน้ อยูก่ บั สมบัตแิ ละความหนาของวัสดุกา� บังรังสี รวมถึงความ
เข้มของรังสีด้วย แต่วัสดุก�าบังรังสีที่มีการใช้งานในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มรี าคาสูงและน�าเข้าจากต่างประเทศ เนือ่ งจากไม่มี
ผู้ผลิตในประเทศ อีกทั้งประเทศไทยมิได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้
เป็นของตนเอง นอกจากนี้มีการส�ารวจพบว่าในปัจจุบันวัสดุ
ก�าบังรังสีมรี าคาค่อนข้างสูงและไม่สามารถผลิตในประเทศได้
ส่งผลให้หน่วยงานหลักด้านนิวเคลียร์ของไทย คือ สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้ทดลองประยุกต์ใช้พาราฟิน
ผสมกับสารประกอบของโบรอนหรือลิเทียมเป็นวัสดุก�าบัง

รั ง สี ทดแทนการน� า เข้ า วั ส ดุ ก� า บั ง รั ง สี นิ ว ตรอนจากต่ า ง
ประเทศ ซึ่งพบว่าการใช้พาราฟินนั้นมีข้อจ�ากัดในการใช้งาน
อย่างมาก เช่น การกระจายตัวของสารประกอบโบรอนหรือ
ลิเทียมในพาราฟิน มักจะเกิดขึ้นแบบไม่สม�่าเสมอ ท�าให้
ประสิทธิภาพในการดูดกลืนนิวตรอนลดลง และต้องใช้จา� นวน
วัสดุกา� บังรังสีมากขึน้ อีกทัง้ มีการยุบตัวเมือ่ ใช้ไปในระยะเวลา
หนึง่ ซึง่ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผูอ้ ยูใ่ นบริเวณดังกล่าวได้ การ
ยุบตัวนีไ้ ม่สามารถสังเกตได้ตอ้ งใช้เครือ่ งวัดปริมาณนิวตรอน
ตรวจสอบ ซึง่ ไม่สะดวกในการปฏิบตั งิ าน และหากต้องมีการ
เปลี่ยนวัสดุก�าบังรังสีใหม่ท�าให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
จ�านวนมาก ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุกา� บังรังสีขึ้นมา
เองเป็นสิ่งจ�าเป็นและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ เป็นอย่างยิง่ นอกจากจะท�าให้เกิดองค์ความรูด้ า้ น
รังสีกบั วัสดุแล้ว จะท�าให้สามารถผลิตวัสดุกา� บังรังสีทมี่ คี วาม
เหมาะสม และน�ามาใช้ได้ตรงวัตถุประสงค์ของผู้ใช้มากขึ้น
ประกอบกับการทีป่ ระเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกยาง
ธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่กลับมีการน�ายาง
ธรรมชาติมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เพือ่ เพิม่ มูลค่าของสินค้า
ภายในประเทศไทยมีน้อยมากเช่นกัน

ภำพที่ 2 กำรใช้ประโยชน์จำกรังสี
กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ความส�าคัญกับปัญหาดังกล่าว ได้มีแนวความคิดน�ายาง
ธรรมชาติมาผสมกับสารประกอบของโบรอนเพือ่ ท�าเป็นวัสดุกา� บังรังสีนวิ ตรอน และน�ายางธรรมชาติมาผสมกับสารประกอบโลหะ
เพือ่ ท�าเป็นวัสดุกา� บังรังสีแกมมา จึงท�าให้เกิดโครงการวิจยั การผลิตวัสดุกา� บังรังสีจากยางธรรมชาติเพือ่ ใช้ทางการแพทย์ ซึง่ ได้รบั
การสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และสถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โครงการ
วิจยั ดังกล่าวได้ดา� เนินการเสร็จสิน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเพื่อให้งานวิจัยน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ จึงได้น�าเสนอผลงาน
วิ จั ย ในการประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์
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พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว ในหัวข้อ “Innovation and Advanced Technology”
การประชุมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี รวมถึง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวิ เคลียร์ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับ
นานาชาติ โดยมีผเ้ ู ข้าร่วมประชุมจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ประมาณ 500 คน

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้น�าเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบโปสเตอร์ เรือ่ ง การผลิตวัสดุกา� บังรังสีจากยางธรรมชาติ
เพือ่ ใช้ทางการแพทย์ โดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ และนางนิชาภา
บัวสุวรรณ ซึง่ ผลงานวิจยั ดังกล่าวได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก

นอกจากนีไ้ ด้จดั แสดงผลงานในรูปแบบบูธนิทรรศการ ซึง่
มีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ
สอบถาม และเสนอน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น อาจารย์
สาขาแพทยศาสตร์สนใจน�างานวิจัยไปใช้งานจริงในส่วนของ
ห้องเอกซเรย์ในโรงพยาบาล และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับรังสีสนใจน�าไปใช้ในห้องปฏิบัติการในโรงงาน
เป็นต้น

โครงการวิจยั การผลิตวัสดุกา� บังรังสีจากยางธรรมชาติ
เพื่อใช้ทางการแพทย์ จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งในการส่งเสริม
ให้มกี ารใช้ยางธรรมชาติในประเทศให้มากขึน้ และยังเป็นการ
ช่วยเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ทที่ า� จากยางธรรมชาติให้มากขึน้ ซึง่
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร อีกทัง้ ยังสามารถลดการ
น�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึง่ จะช่วยลดการเสียดุลการค้า
ระหว่างประเทศอีกด้วย หากผูอ้ า่ นมีความสนใจและประสงค์
ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุม่ ยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร. 0 2201 7158 ในวันและเวลาราชการ

เอกสำรอ้ำงอิง
การป้องกันอันตรายจากรังสี. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2562]. เข้าถึงจาก: http://www.oocities.org/wan_dpst/story10.htm
บทความสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย. รังสีในชีวติ ประจ�าวัน. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2562].
เข้าถึงจาก: http://www.nst.or.th/article/article5101/article5101e.htm
พงษ์ธร แซ่อยุ . กระบวนการผลิต. [ออนไลน์]. มีนาคม, 2558. [อ้างถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2562]. เข้าถึงจาก: http://mahidolrubber.org/files/process.pdf
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Shielding Effects for Materials. Nuclear Science and Engineering. 1996, 124(3), 455–464.
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การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน

ผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรม
เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สุรวุฒิ พวงมาลี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กองวัสดุวิศวกรรม

อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยมี
ความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สร้างเม็ดเงินเข้าสูป่ ระเทศไทย
ได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยปี 2561 ประเทศไทยมีจา� นวนนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติราว 2 ล้านคน คิดเป็นรายได้ 2 ล้านล้านบาท ซึง่
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมนับเป็นรูปแบบท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ
และพัฒนา เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรทางวัฒนธรรม
มากเป็นอันดับ 3 ของเอเซีย ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็นการน�าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพือ่ ดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวอเมริกันและยุโรป ที่สนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม มรดก
ทางประวัตศิ าสตร์ เยีย่ มชมสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถชี วี ติ
ความเป็นอยู่คนในประเทศ รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงาน
หัตถกรรมและงานฝีมือจากภูมิปัญญา กระตุ้นรายได้และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น
ชุมชนบ้านต้นเปาเป็นชุมชนทีผ่ ลิตสินค้าหัตถกรรม
ทีท่ า� จากกระดาษสารายใหญ่ทสี่ ดุ ของภาคเหนือ โรงงานผลิต
กระดาษสาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ประมาณ 50 โรงงาน
ตั้ ง อยู ่ ต� า บลต้ น เปา อ� า เภอสั น ก� า แพง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมได้ เพราะชุมชนบ้านต้นเปาผลิตกระดาษสา สินค้า
หัตถกรรมที่ท�าจากกระดาษสาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่
บรรพบุรษุ ทีไ่ ด้สบื ทอดกันมากว่า 100 ปี มีคณ
ุ ค่าและความเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ทีค่ วรอนุรกั ษ์ดว้ ย ซึง่ เป็นองค์ประกอบเด่นทีน่ า่ สนใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เข้าพืน้ ทีเ่ พือ่ รับฟังปัญหาในชุมชนนี้ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจ คือ

1. การผลิตกระดาษสาก�าลังประสบปัญหาขาดแคลนปอสา
ทีเ่ ป็นวัตถุดบิ หลัก ซึง่ ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด
2. ความไม่ ห ลากหลายของกระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
กระดาษสา 3. รายได้ที่ไม่แน่นอน ต้องพึ่งพาค�าสั่งซื้อของ
ลูกค้าเป็นหลัก 4. ขาดผู้สืบทอดดูแลต่อไปเพราะคนรุ่นใหม่
ในชุมชนไม่สนใจรับสืบทอดงานต่อ
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มวัสดุ
ธรรมชาติและเส้นใย (วธ.) กองวัสดุวศิ วกรรม ในฐานะหน่วย
งานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเยื่อและ
กระดาษมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี ได้เล็ง
เห็นถึงประเด็นข้างต้น จึงมีแนวคิดใช้วิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้ และได้ต้นแบบการพัฒนาแหล่ง
ชุ ม ชนผู ้ ผ ลิ ต กระดาษหั ต ถกรรมเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมต่อไป
งำนวิจัยพัฒนำกระบวนกำรผลิตกระดำษหัตถกรรมให้
เหมำะกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จากปัญหาการขาดแคลนปอสาทีเ่ ป็นวัตถุดบิ หลัก
กลุ่ม วธ. จึงได้ท� าการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิ ต
กระดาษหัตถกรรมจากวัตถุดิบทดแทนปอสาที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ โดยเลือกเศษเหลือทิ้งข้าวโพดเป็น
วัตถุดิบทดแทน พบว่า ในการต้มเยื่อส่วนของข้าวโพดที่ให้
ร้อยละผลผลิตสูงสุด คือ เปลือกฝักอยู่ที่ 52% จากนั้นน�าไป
ฟอกขาวด้ ว ยแคลเซี ย มไฮโปคลอไรด์ ที่ ส ภาวะ Active
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Chloride 10% ท�าให้เยือ่ ทีผ่ า่ นการฟอกให้คา่ ความขาวสว่าง
(Brightness) ใกล้ เ คี ย งกั บ ปอสา ซึ่ ง ได้ มี ก ารถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีนใี้ ห้กบั ชุมชนบ้านต้นเปา ส่งผลให้สร้างความเชือ่ มัน่
ให้กบั ผูป้ ระกอบการว่าองค์ความรูใ้ หม่นสี้ ามารถน�าไปประยุกต์
ใช้กบั องค์ความรูเ้ ดิม มีวตั ถุดบิ ในการผลิตกระดาษหัตถกรรม
เพียงพอกับความต้องการผลิตลดต้นทุนการผลิตและท�าให้มี
ก�าลังในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

1a

1b

1c

1d

ภำพที่ 2 เทคนิคสร้ำงสีสันด้วย Ebru Marbling

2) เทคนิคการย้อมครามกระดาษสา เป็นอีกหนึ่ง
เทคนิคทีช่ ว่ ยสร้างสีสนั บนกระดาษหัตถกรรมและมีเอกลักษณ์
โดดเด่นเฉพาะตัวที่เกิดจากสีของคราม อีกทั้งยังสามารถ
สร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ ได้สวยงามไม่ซา�้ ใคร โดยมีขั้นตอน
การย้อมง่ายๆ เพียงแค่นา� กระดาษสามาพับ และมัดด้วยเชือก
จากนั้นน�าไปย้อมครามเวลาประมาณ 3 นาที ผึ่งแดดให้แห้ง
จะได้กระดาษย้อมครามที่สวยงามและมีเอกลักษณ์

ภำพที่ 1 a เศษเปลือกฝักข้ำวโพดก่อนฟอก b เยือ่ ปอสำ + เยือ่ ข้ำวโพด
c กำรทดลองท�ำกระดำษสำ d กระดำษสำทีไ่ ด้

งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพและรูปแบบของกระดำษและ
ผลิตภัณฑ์จำกกระดำษหัตถกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
กลุ่ม วธ. ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�าการ
วิจยั เทคนิคสร้างลวดลายบนเนือ้ กระดาษเพือ่ เพิม่ มูลค่า สร้าง
ความหลากหลายของกระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
และได้จดั ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ถ่ายทอดเทคนิคดังต่อไปนี้
1) เทคนิคสร้างสีสนั ด้วย Ebru Marbling เป็นการ
ประยุกต์งานศิลปะดั้งเดิม ชาวตุรกีใช้เทคนิคสร้างลวดลาย
หินอ่อนบนวัสดุ ซึง่ อาศัยการลอยตัวของสีบนผิวของเหลวทีม่ ี
ความหนืดสูง (น�า้ เจล) แล้วหยดหรือสะบัดสีลงบนผิวของเหลว
และลากด้วยหวีหรือไม้ปลายแหลมเพือ่ ท�าให้เกิดลวดลายตาม
ต้องการ จากนัน้ จึงย้ายลวดลายเหล่านัน้ ขึน้ ไปบนกระดาษสา
โดยสู ต รสารเคมี ข องน�้ า เจลที่ ใช้ ส� า หรั บ สร้ า งลวดลายบน
กระดาษสา คือ สารละลาย Methyl cellulose ทีค่ วามเข้มข้น
ร้อยละ 1% by volume ผสมกับ Ox-Gall 2-3 หยด ซึง่ ท�าให้
สีไม่จมลงในน�า้ เจล และการกระจายตัวของสีดที สี่ ดุ และในส่วน
ของสีทเี่ หมาะสมทีส่ ดุ ส�าหรับการสร้างลวดลายบนกระดาษสา
คือสีอะคริลิกเกรดงาน Art เป็นสีที่มีการกระจายตัวที่ดี
มีความเข้มที่สม�่าเสมอ สามารถสร้างลวดลายได้ตามต้องการ
และสีติดไปกับกระดาษสาทั้งหมด
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ภำพที่ 3 เทคนิคกำร
ย้อมครำมกระดำษสำ

เมื่อทางกลุ่ม วธ. ได้มีการถ่ายทอดเทคนิคข้างต้น
ให้กบั ชุมชนบ้านต้นเปา พบว่าได้รบั ความสนใจมาก ท�าให้เกิด
แนวทางการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กรอบรูป ร่ม พัด และ
กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นต้น เพือ่ ผลิตขายเป็นของทีร่ ะลึกในพืน้ ที่
และกิจกรรมสาธิต (Workshop) เพิ่มเติมในแผนโปรแกรม
การท่องเที่ยว

ภำพที่ 4แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และตัวอย่ำงกิจกรรมสำธิต

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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สรรสาระ

กำรสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ำนผลิตภัณฑ์
กระดำษหัตถกรรมอย่ำงครบวงจร
กลุ่ม วธ. ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงพื้นที่
เพือ่ ส�ารวจข้อมูลและให้คา� ปรึกษาด้านการท่องเทีย่ วชุมชนเชิง
วัฒนธรรมกับชุมชนบ้านต้นเปา ปรับปรุงพื้นที่แหล่งผลิต
กระดาษหัตถกรรม ด้านความสะอาด ความร้อน และกลิ่น ให้
เหมาะกับการท่องเที่ยวด้วยแนวคิด “จัดสถำนที่ให้น่ำอยู่
อำศัยสบำยตำ สวยงำม ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว”และใช้ชื่อ
แหล่งท่องเทีย่ วชุมชนบ้านต้นเปา เป็น “ฟาร์มกระดาษสา”และ
มี ก ารจั ด ท� า ข้ อ มู ล ด้ า นประวั ติ ค วามเป็ น มาสถานที่ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการวิธีผลิต ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง
ส�าหรับการท่องเที่ยวจากตัวเมืองเชียงใหม่สู่ฟาร์มกระดาษสา
เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และส่งเสริมการจ้างงาน
ดึงคนรุ่นใหม่กลับมาท�างานในพื้นที่ได้

ภำพที่ 5 กำรปรับปรุงสถำนที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

กำรผลิ ต สื่ อ ดิ จิ ต อลและเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ กำรประชำสั ม พั น ธ์
อย่ำงยั่งยืน
กลุ่ม วธ. ได้ท�างานบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ได้มกี ารรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรูก้ ารท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรม “ฟาร์มกระดาษสา

(Sa Paper Farm)” ส�าหรับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจที่ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาผ่านหลากหลายช่องทาง
ได้แก่
1) โมไบล์แอปพลิเคชัน (Mobile Application) โดย
ใช้เทคโนโลยี AR ให้นักท่องเที่ยวสามารถเล่นเกมส์ควบคู่กับ
ความรู้เรื่องกระดาษหัตถกรรม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ โดย
เลือกค้นหา “Sa Paper Farm” ที่ Google Play Store หรือ
Apple Store
2) เว็บไซต์ (Website) www.sapaperfarm.com
3) สือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) www.facebook.com/tonpaosapaper
เพือ่ เผยแพร่การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์
กระดาษหัตถกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อยอดให้ชมุ ชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการรักษาอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
ให้กบั นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ท�าให้ชมุ ชนเข้ม
แข็งขึน้ อย่างยัง่ ยืนด้วยการให้การช่วยเหลือชุมชนจนครบวงจร
และสามารถใช้เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรมอื่นๆอีกได้ด้วย

ภำพที่ 6 ตัวอย่ำง เว็บไซต์

ภำพที่ 7 ตัวอย่ำง โมไบล์แอปพลิเคชัน

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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สรรสาระ

การเตรียมโฟมพอลิยูริเทน
จากน้ำามันพืชที่ ใช้แล้ว
สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ
กองวัสดุวิศวกรรม

โฟมเป็นพลาสติกที่ฟูหรือท�าให้ขยายตัวโดยใช้ก๊าซ
หรือสารพองตัว แล้วน�ามาอัดในรูปแบบต่างๆ โฟมพลาสติก
ที่ใช้ในปัจจุบันผลิตมาจากพอลิยูรีเทน พอลิสไตรีน และพอลิ
เอทิลีน สามารถน�ามาใช้ในรูปของโฟมแข็งและโฟมยืดหยุ่น
ซึ่งมีสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ทนทานต่อการกระแทก
ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อการสึกกร่อน เป็นฉนวนไฟฟ้าทีด่ ี
โฟมแข็งทีน่ ยิ มใช้คอื ฉนวนกันความร้อน วัสดุทนแรงกระแทก
ผนังตูเ้ ย็น เป็นต้น โฟมยืดหยุน่ ทีน่ ยิ มใช้คอื เบาะรองนัง่ ทีน่ อน
หมอน เฟอร์นิเจอร์เป็นต้น โฟมพลาสติกดังกล่าวผลิตมาจาก
วัตถุดิบที่ได้มาจากปิโตรเลียม ซึ่งมีความคงทนและสามารถ
ทนต่อแรงอัดได้สงู ท�าให้ยอ่ ยสลายยาก เมือ่ ถูกความร้อนเกิด
ปฏิกริ ยิ าทางเคมีได้สารสไตรีนและสารเบนซิน ซึง่ เป็นสารก่อ
มะเร็ง ส่งผลต่อระบบประสาท ตับและไต พลาสติกชีวภาพ
จึงเป็นทางเลือกหนึง่ ในการน�ามาทดแทนพลาสติกจากอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีเนือ่ งจากเป็นพิษต่อสิง่ แวดล้อมน้อยกว่า และสามารถ
ย่อยสลายได้ง่ายกว่า พอลิยูรีเทนสามารถผลิตได้จากพืชที่ให้
น�้ามันเช่น ถั่วเหลือง ปาล์ม ละหุ่ง เป็นต้น ในประเทศไทย
น�้ามันพืชหาได้ง่าย และอาหารไทยส่วนใหญ่ก็ใช้น�้ามันพืช
ปรุงอาหาร โดยเฉพาะอาหารทอดซึง่ อาหารทอดต้องใช้นา�้ มัน
ปริมาณมากในการทอด การใช้นา�้ มันทอดหลายๆครั้งในการ
ทอดอาหารมีผลต่อสุขภาพ อีกทั้งการขจัดน�้ามันที่ใช้แล้วก็
เป็นวิธที ยี่ าก ถ้าเทลงน�า้ หรือเทลงดินก็มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การน�าน�้ามันพืชที่ใช้แล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นการ
ก�าจัดวัสดุเหลือใช้วิธีหนึ่ง และยังได้ผลิตภัณฑ์มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์อีกด้วย การผลิตพอลิยูรีเทนจากน�้ามันที่ใช้ทอด
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อาหารต้องผ่านกระบวนการดัดแปรพันธะคูใ่ นส่วนของกรดไขมัน
ให้เป็นหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลโดยใช้ปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลชั่น
ได้เป็นน�า้ มันพอลิออล แล้วน�าไปท�าปฏิกริ ยิ ากับไอโซไซยาเนต
สารฟู และตัวเร่งปฏิกิริยา ก็จะได้โฟมพอลิยูริเทน ประโยชน์
ที่ได้จากการสังเคราะห์โฟมพอลิยูรีเทนจากน�้ามันที่ใช้แล้ว
สามารถน�าไปใช้เป็นวัสดุกนั กระแทก หรือฉนวนกันความร้อน
พอลิยูรีเทนเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการท�าปฏิกิริยา
ระหว่างสารประกอบทีม่ หี มูไ่ อโซไซยาเนตอย่างน้อย 2 หมู่ กับ
โมเลกุลที่ประกอบด้วยหมู่แอลกอฮอล์ 2 หมู่ขึ้นไป เกิดการ
เชื่อมโยงได้สายโซ่พอลิยูรีเทน
R-NCO + R-OH

R-NH-COO-R

รูปที่ 1 โครงสร้ำงของยูรีเทนที่ได้จำกไอโซไซยำเนต

พอลิยูรีเทนมีสมบัติหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของ
ตัวเข้าท�าปฏิกริ ยิ าทัง้ ไดไอโซไซยาเนต และไดออล หรือพอลิออล
ไดไอโซไซยาเนตที่นิยมใช้ ได้แก่ 2,4- และ 2,6- โทลูอีนไดไอ
โซไซยาเนต และ ไดฟีนิลมีเทนไดไอโซไซยาเนต ส่วนไดออล
ที่นิยมใช้ คือ 1,4- บิวเทนไดออล พอลิเอสเทอร์พอลิออล
เป็นต้น ซึ่งทั้งสองตัวสามารถผลิตเป็นพอลิยูรีเทนในรูปแบบ
ต่างๆ ได้ดี แต่ทงั้ สองตัวผลิตมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึง่
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีผลต่อ
การเกิดก๊าซเรือนกระจก จึงได้ใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุทาง
ธรรมชาติมาทดแทนไดออลหรือพอลิออลที่มาจากปิโตรเคมี
วัตถุดิบทางธรรมชาติที่น�ามาสังเคราะห์เป็นพอลิออล ได้แก่

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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น�า้ มันถัว่ เหลือง น�า้ มันปาล์ม น�า้ มันละหุง่ เป็นต้น น�า้ มันละหุง่
เป็นน�้ามันพืชชนิดเดียวที่สามารถใช้เป็นพอลิออลได้โดยตรง
เนื่องจากมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ในโครงสร้างทางเคมี ในขณะที่
น�้ามันพืชชนิดอื่นต้องดัดแปรพันธะคู่ในโครงสร้างให้เป็นหมู่
ไฮดรอกซิล
ในต่างประเทศได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
จึงได้มีการผลิตน�้ามันดัดแปรพอลิออล และหลายบริษัทได้
จดสิทธิบัตรน�้ามันถั่วเหลืองดัดแปรพอลิออลเพื่อจะใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ การดัดแปรน�า้ มันพืชให้เป็นน�า้ มันพอลิออล
ท�าได้โดยการดัดแปรพันธะคู่ของกรดไขมันของน�้ามันชนิดไม่
อิ่มตัวให้เป็นหมู่ไฮดรอกซิล ซึ่งมีหลายวิธี คือ โดยการใช้
ปฏิกริ ยิ าอีพอกซิเดชัน่ แล้วท�าการเปิดวงออกซิเรนด้วยเมทานอล
หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ก็จะได้น�้ามันดัดแปรพอลิออล
หรือ ใช้ปฏิกริ ยิ าโอโซโนลิซสิ และปฏิกริ ยิ าไฮโดรจิเนชัน่ เปลีย่ น
หมู่ฟังก์ชันอัลดีไฮด์ที่ต�าแหน่งปลายสายโซ่ให้เป็นหมู่ฟังก์ชั่น
อัลกอฮอล์ เมือ่ ได้นา�้ มันดัดแปรพอลิออลน�าไปท�าปฏิกริ ยิ ากับ
ไอโซไซยาเนต สารฟู และตัวเร่งปฏิกิริยา ก็จะได้พอลิยูริเทน
น�า้ มันดัดแปรพอลิออลทีส่ งั เคราะห์พอลิยรู เี ทน จะมีหมูไ่ ฮดร
อกซิลต่างกัน ถ้าต้องการพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง ต้องใช้น�้ามัน
ดัดแปรพอลิออลที่มีหมู่ไฮดรอกซิลสูง ถ้าต้องการพอลิยรู เี ทน
แบบยืดหยุน่ ต้องใช้นา�้ มันดัดแปรทีม่ หี มูไ่ ฮดรอกซิลต�า่ ประโยชน์

ของการใช้นา�้ มันดัดแปรพอลิออล มาสังเคราะห์พอลิยรู เี ทน สามารถ
ใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น
1. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ใช้ทา� เบาะรองนั่ง หมอน
ที่นอน
2. อุตสาหกรรมยานยนต์ ท�าอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
ล้อรถขนของ
3. อุตสาหกรรมก่อสร้าง ท�าฉนวนกันความร้อน ห้อง
เก็บความเย็น ห้องกันการสั่นสะเทือน
4. อุตสาหกรรมเคลือบผิว ท�าสีสา� หรับยานยนต์ วัสดุ
เชือ่ มรอยประสาน
น�้ามันพืชที่ใช้แล้วนอกจากจะน�ามาท�าไบโอดีเซลแล้ว
ยังสามารถใช้ท�าพอลิยูรีเทนชีวภาพได้ ซึ่งช่วยลดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งต้นน�้าและปลายน�า้ จึงปลอดภัยต่อผู้ผลิตและ
ผูบ้ ริโภค มีหลายประเทศได้หนั มาสนใจในการผลิตพอลิยรู เี ทน
ชีวภาพเนื่องจากมีมาตรการทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อ ม
ส�าหรับประเทศไทยนั้นแม้ว่ามีศักยภาพในการผลิตวัสดุทาง
ธรรมชาติมาก แต่ยังมีการผลิตพลาสติกชีวภาพ และการน�า
พลาสติกชีวภาพไปใช้ประโยชน์อยูน่ อ้ ย จึงควรมีการสนับสนุน
จากทั้งภาครัฐและเอกชนให้ผลิตและใช้พลาสติกชีวภาพให้
แพร่หลายยิ่งขึ้น

เอกสำรอ้ำงอิง
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ปิน่ สุภา ปีตริ กั ษ์สกุล. พอลิเมอร์เบือ้ งต้น 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2549.
พิมพ์ชนก ไสไทย สุนนั ท์ จรเจนเกียรติ วัชนิดา ชินผา และ วราภรณ์ ตันรัตนกุล. การสังเคราะห์นา�้ มันถัว่ เหลือง. วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ.
2550, 30(4), 583-589.
BILLMEYER, JR. F. W. Textbook of polymer science. 3rd ed. Toronto: John Wiley & Sons, 1984.
CROMPTON, T. R. Physical testing of plastics. Shropshire: Smithers Rapra technology, 2012.
M.RUS A. Zafiah., N. Syamimi M. SALIM and N.H. SAPIEE. Recycling of cooking oil waste into reactive polyurethane for
blending with thermoplastic polyethylene. International Journal of Polymer Science [online]. Hindawi. 2015, vol. 2015
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นวัตกรรม

วัสดุคอมโพสิทจากธรรมชาติ
กับการใช้งานในอุตสาหกรรม
ค�ำส�ำคัญ : วัสดุคอมโพสิท วัสดุธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติ
วัสดุเชิงประกอบ หรือ วัสดุคอมโพสิท ( Composite
materials) คือ วัสดุทเี่ กิดจากการรวมตัวของวัสดุตา่ งชนิดกัน
ตัง้ แต่ 2 ชนิดขึน้ ไปโดยไม่เกิดการละลายเป็นเนือ้ เดียวกันและ
สามารถท�าให้สมบัติโดยรวมดีขึ้นการที่สมบัติโดยรวมดีขึ้น
นัน้ มาจากการเสริมแรงโดยวัสดุทเี่ รียกว่าวัสดุเสริมแรง ในวัสดุ
ที่เป็นเนื้อหลักและเป็นเฟสต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่า เมทริกซ์
ตัววัสดุเสริมแรงจะกระจายอยูใ่ นเมทริกซ์ซงึ่ ท�าหน้าทีเ่ สมือน
ตัวยึดส่วนผสมต่างๆไว้ด้วยกันนั่นเอง วัสดุเสริมแรงสามารถ
เป็นได้ทั้งวัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ โดยสามารถมี
รูปร่างได้หลายแบบ ส�าหรับวัสดุคอมโพสิทจากธรรมชาติ
วัสดุเสริมแรงที่นิยมน�ามาใช้มักเป็นเส้นใยธรรมชาติและมี
เมทริกซ์เป็นพอลิเมอร์ โดยชนิดของเส้นใยธรรมชาติที่นิยม
น�ามาใช้และมีการวิจยั กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ เส้นใยกัญชง
(Hemp fiber) เส้นใยปอแก้ว (Kenaf fiber) และเส้นใยลินิน
(Flax) เนือ่ งจากเส้นใยดังกล่าวมีความเหนียวและแข็งแรงดีมาก
ข้อดีของการใช้เส้นใยธรรมชาติ คือการได้ชนิ้ งานทีม่ นี า�้ หนักเบา
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับยานยนต์เนื่องจากน�้าหนักที่
เบาลงจะส่งผลในการลดการปลดปล่อยมลพิษของรถยนต์ได้
นอกจากนี้เส้นใยธรรมชาติยังเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายรวมไปถึง
การปลูกทดแทนใหม่กท็ า� ได้งา่ ยเช่นกัน หลายคนไม่คาดคิดว่า
ในอุตสาหกรรมใหญ่อย่าง อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้มกี ารใช้งาน
คอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติเป็นส่วนประกอบของรถยนต์
ทดแทนวัสดุจากพอลิเมอร์สังเคราะห์เดิมมากว่าสิบปีแล้ว
โดยจะเป็นชิน้ ส่วนทีอ่ ยูภ่ ายในตัวรถ ได้แก่ แผงประตูรถด้านใน
ช่องใส่ของ หรือชิ้นส่วนขอบประตู เป็นต้น บริษัทยานยนต์
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ธนิษฐา ภูลวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ
กองวัสดุวิศวกรรม

ระดับโลกทีม่ กี ารใช้งานวัสดุคอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติ ได้แก่
Mercedes Benz, Volvo, BMW, Audi, Volkswagen และ
Ford โดยอีกหนึง่ แรงผลักดันส�าคัญในการใช้ชนิ้ งานจากธรรมชาติ
ที่มีน�้าหนักเบาก็มาจากกฎข้อบังคับของ European Union
หรือ EU ทีอ่ อกกฎด้านการลดการปลดปล่อยมลพิษในอากาศ
ท�าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องน�านวัตกรรมวัสดุที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมและมีนา�้ หนักเบาเข้ามาใช้ โดยคาดหวังว่าในปี
2021 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะลดน้อยลง
จากปี ค.ศ. 2007 ถึง 40%
การตื่นตัวในเรื่องการใช้งานวัสดุคอมโพสิทเส้นใย
ธรรมชาติและการพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมา
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเมือ่ ไม่นานมานี้ International Automotive
Components Group (IAC) ได้ทา� การผลิตกรอบหลังคาซันรูฟ
(Sun roof) ส�าหรับรถ Mercedes Benz E-Class ปี ค.ศ. 2017
ภายใต้แบรนด์ FiberFrame ซึ่งมีเส้นใยธรรมชาติเป็นส่วน
ประกอบถึง 70% และมีน�้าหนักเบากว่าวัสดุโลหะดั้งเดิมถึง
50% ดังรูปที่ 1 [1]

รูปที่ 1 กรอบหลังคำซันรูฟผลิตจำกวัสดุคอมโพสิท
เส้นใยธรรมชำติ [1]
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นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว วัสดุคอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติก็ถูกน�ามาใช้งานในอีกหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ และอุตสาหกรรมวัสดุกอ่ สร้าง ดังรูปที่ 2 การใช้งานในอุตสาหกรรมทีห่ ลากหลายแสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับในสมบัติของวัสดุคอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให้มีความแข็งแรงและมีสมบัติตามที่ต้องการ

รูปที่ 2 วัสดุคอมโพสิทเส้นใยธรรมชำติในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ [2] และวัสดุก่อสร้ำง [3]

ในปัจจุบนั นักวิจยั ยังคงคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตคอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติให้มสี มบัตเิ ชิงกลเทียบเท่าหรือ
ดีกว่าวัสดุดงั้ เดิม มีขอ้ ได้เปรียบด้านน�า้ หนักทีเ่ บากว่ามาก และยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอีกด้วย จึงไม่นา่ แปลกใจว่าในอนาคต
อันใกล้นี้จะมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างจากคอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติที่ออกมาทดแทนการใช้งานวัสดุสังเคราะห์ดั้งเดิม เพื่อ
เป็นการตอบรับตลาดโลกที่หันมารณรงค์การใช้งานจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น

เอกสำรอ้ำงอิง
[1] IAC FiberFrame™ Natural Fiber Sun Roof Frame Debuts on 2017 Mercedes-Benz
E-Class. [Online]. 4 April 2016 [viewed 20 March 2019]. Available from: http://www.iacgroup.com/media/2016/04/04/iacfiberframe-natural-fiber-sun-roof-frame-debuts-on-2017-mercedes-benz-e-class/
[2] CHIN, Andrea. Werner Aisslinger: hemp chair [Online]. Designboom. March 2011 [viewed 20 March 2019]. Available from:
https://www.designboom.com/design/werner-aisslinger-hemp-chair/
[3] Hemp Building Material: HEMPCRETE [Online]. [viewed 20 March 2019]. Available from: https://boheco.wordpress.com/
hemp-building-material/
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กระจกอัจฉริยะเทอร์โมโครมิก
กรองทิพย์ เติมเกาะ

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ
กองวัสดุวิศวกรรม

กระจกเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมน�ามาใช้ในงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร ทัง้ ทีใ่ ช้เป็นผนังภายนอกของอาคาร
หน้าต่าง ประตู ทัง้ นีร้ วมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ เนือ่ งกระจกมี
สมบัตโิ ปร่งใส ช่วยเพิม่ แสงสว่างภายในอาคาร นอกจากนีย้ งั ช่วย
ในการมองเห็นทัศนียภาพภายนอกอาคารได้ แต่ข้อเสียของ
กระจกคือนอกจากแสงผ่านเข้ามาในอาคารแล้วนัน้ ยังน�าความ
ร้อนเข้ามาในตัวอาคารด้วย จ�าเป็นต้องติดตัง้ ม่านหรือมูล่ เี่ พือ่
ป้องกันความร้อนจากภายนอก ส่งผลให้มกี ารใช้พลังงานไฟฟ้า
เช่น พัดลม เครือ่ งปรับอากาศมากขึน้ ท�าให้สนิ้ เปลืองพลังงาน
และเพิม่ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูบ่ รรยากาศทีเ่ ป็นสาเหตุ
ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน
ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตเมืองร้อนทีม่ อี ากาศร้อน
เกือบตลอดทัง้ ปี การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท�าการเก็บ
สถิตกิ ารใช้ไฟฟ้าในปี 2561 และค่าประมาณการปี 2562 ตาม
รูปที่ 1 แสดงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ข้อมูล ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 ความต้องการใช้พลังไฟฟ้า ในปี 2562 มีคา่ สูงขึน้
สูงกว่าค่าทีป่ ระมาณการไว้ และยังมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2561

20

กระจกอัจฉริยะ (Smart glass) เป็นกระจกทีช่ ว่ ยใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าทีม่ คี วามพิเศษกว่ากระจกทัว่ ๆ ไป
คือ สามารถเปลีย่ นความใสของกระจกเป็นทึบแสง หรือเปลีย่ น
สีตามสารเจือทีเ่ ติมลงไปอย่างอัตโนมัติ เมือ่ มีปจั จัยภายนอกมา
กระตุน้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ แบบ Passive และ Active
ดังแสดงตามรูปที่ 2
Smart Glass
Passive
Photochromic

Active
Thermochromic

Electrochromic
Polymer-Dispersed
Liquid Crystal
Suspended Particle
Device

รูปที่ 2 ประเภทของกระจกอัจฉริยะ
ทีม่ ำ https://www.slideshare.net/glassapps/electrochromic-glass

1. กระจกอัจฉริยะ แบบ Passive กระจกประเภทนีเ้ รา
จะไม่สามารถควบคุมการท�างานของกระจกได้ แต่กระจกจะ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น กระจกอัจฉริยะโฟโต
โมโครมิก (Photochromic smart glass) จะตอบสนองเมือ่ มี
แสงเหนือม่วง (Ultraviolet light) ผ่านเข้ามา กระจกชนิดนีน้ ยิ ม
ใช้ในการท�าเลนส์กระจกแว่นตาเปลีย่ นสีได้ และกระจกอัจฉริยะ
เทอร์โมโครมิก (Thermochromic smart glass) จะเปลีย่ น
กระจกใสเป็นทึบแสงโดยอัตโนมัตเิ มือ่ กระจกได้รบั ความร้อน
จนถึงอุณหภูมจิ ดุ หนึง่
2. กระจกอัจฉริยะแบบ Active กระจกประเภทนีเ้ รา
สามารถควบคุมการท�างานของกระจกให้เปลีย่ นเป็นกระจกใส
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หรือทึบตามทีต่ อ้ งการ โดยการจ่ายแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า
เช่น กระจกอัจฉริยะอิเล็กโตรโครมิก (Electrochromic smart
glass) และกระจกอัจฉริยะลิควิดคริสตัล (Liquid crystals smart
glass) ซึง่ กระบวนการการผลิตกระจกประเภทนีค้ อ่ นข้างซับซ้อน
และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมการท�างาน
กระจกแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความเหมาะสม กองวัสดุวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการวิจัย
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน จึงด�าเนินการวิจยั พัฒนากระจกอัจฉริยะประเภท
เทอร์โมโครมิก เนื่องจากสมบัติของกระจกมีความเหมาะสม
กับประเทศไทย เพราะสามารถเปลีย่ นสมบัตติ ามอุณหภูมโิ ดย
เมื่ออุณหภูมิถึงจุด ๆ หนึ่งสมบัติทางด้านแสงและไฟฟ้าจะ
เปลีย่ นโดยอัตโนมัตทิ า� ให้ความร้อนจากภายนอกถูกลดทอนลง
หรือกัน้ ไม่ให้พลังงานความร้อนแผ่รงั สีเข้ามาได้ภายในตัวอาคาร
ผลดี ที่ ไ ด้ ต ามมาก็ คือ ไม่ ต ้ อ งติ ด มู ่ ลี่ ห รื อ ผ้ า ม่ า นลดการใช้
เครื่องปรับอากาศท�าให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ เ ลื อ กใช้ ส ารวาเนเดี ย มไดออกไซด์
(VO2) ซึ่งมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวน�า (Semiconductor) มี

โครงสร้างเฟสโมโนคลินกิ (Monoclinic) ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง และ
เปลี่ยนสถานะเป็นโลหะ (Metallic) ที่อุณหภูมิทรานซิชัน
(Transition temperature, Tc) ที่อุณหภูมิประมาณ 68 °C
โครงสร้างเปลีย่ นเป็นเฟสรูไทล์ (Rutile) ดังแสดงรูปที่ 3ท�าให้
สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงเปลี่ยนไป แต่ที่อุณหภูมิ
ที่ 68°C ก็ยังมีค่าที่สูงกว่าอุณหภูมิห้องอยู่มาก จึงได้หาวิธีที่
ท�าให้ Tc ลดลง โดยการเจือสาร (dope) สารทังสเตนเพื่อให้
Tc มีค่าใกล้เคียงอุณหภูมิห้อง

รูปที่ 3 กำรเปลีย่ นสมบัตทิ ำงไฟฟ้ำ และแสง ทีข่ นึ้ กับอุณหภูมิ
ทีม่ ำ A. Concalves et.al./Solar Energy Materials & Solar
Cells 150 (2016) 1-9

รูปที่ 4 แสดงการท�างานของกระจกอัจฉริยะเทอร์โมโครมิก เมือ่ ด้านหนึง่ ของกระจกถูกเคลือบด้วยวัสดุเทอร์โมโครมิก VO2 รูป
ทางด้านซ้ายมือแสดงเมือ่ อุณหภูมิ (T) ต�า่ กว่า Tc ทัง้ แสงทีม่ องเห็นได้ (Visible) ทีม่ คี วามยาวคลืน่ 380-780 nm และแสงช่วง NIR ทีม่ ี
ความยาวคลืน่ มากกว่า 780 nm สามารถผ่านกระจกไปอีกด้านหนึง่ ได้ แต่ในทางกลับกันเมือ่ อุณหภูมขิ องกระจกมีคา่ มากว่า Tc รังสี NIR
บางส่วนจะสะท้อนกลับ

รูปที่ 4 กำรท�ำงำนของกระจก (ซ้ำย) T > Tc และ (ขวำ) T < Tc

กองวัสดุวศิ วกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุง่ เน้นงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมวัสดุทยี่ งั่ ยืน ผูป้ ระกอบการหรือผูท้ สี่ นใจงาน
วิจัยนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว กองวัสดุวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร 0 2201 1776
เอกสำรอ้ำงอิง
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อนาคตใหม่ของโครงสร้าง

และระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม
นายสุรเดช สุรัติศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ
นายเจษฎา บ่อทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายเบญจรงค์ โพธิ์สุข นักวิทยาศาสตร์
นายสมภัทร แพรกนกแก้ว นักวิทยาศาสตร์ กองวัสดุวิศวกรรม

หุน่ ยนต์ภาคสนาม จัดเป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามส�าคัญยิง่
ในภารกิจที่มนุษย์เข้าถึงพื้นที่ได้ยากล�าบาก และในภารกิจ
ที่เสี่ยงภัยต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติการ อีกทั้งเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ภาคสนามนีส้ ามารถลดเวลาในการปฏิบตั กิ าร เก็บข้อมูล และ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ไม่สามารถท�าได้ด้วย
ความแม่นย�า ดังนั้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบขับเคลือ่ นของหุน่ ยนต์ภาคสนามจึงมีความจ�าเป็นยิง่ ใน
การความก้าวหน้าในการส�ารวจ กูภ้ ยั และปฏิบตั กิ ารทางการทหาร
ในอนาคต ในรูปที่ 1 แสดงตัวอย่างหนึง่ ของหุน่ ยนต์ภาคสนาม

ต้องการแรงและก�าลังในการขับเคลื่อนสูง และปฏิบัติการใน
ช่วงเวลาที่ยาวนาน ระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม
ทั้งในส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้า และในส่วนของกลไกทางกลต้อง
ทนทาน สมบุกสมบันมาก

รูปที่ 2: วงจรไฟฟ้ำระบบขับเคลือ่ นของหุน่ ยนต์
ภำคสนำมที่ นอ. พัฒนำขึน้

รูปที่ 1: หุน่ ยนต์ภำคสนำม

ในการเพิม่ ความแข็งแรงทนทานของหุน่ ยนต์ภาคสนาม
ให้ทนต่อสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการถูกท�าลาย หรือ
ได้รับความเสียหายขณะปฏิบัติการ โครงสร้างของหุ่นยนต์
ภาคสนามจะต้องถูกออกแบบด้วยวัสดุ และลักษณะของ
โครงสร้างที่มีความแข็งแรง เช่น วัสดุและลักษณะโครงสร้าง
จะต้องทนต่อการกระแทกและการตัดเฉือน อีกทั้งต้องมี
น�า้ หนักเบาเพือ่ ประหยัดพลังงานในการขับเคลือ่ นในขณะปฏิบตั กิ าร
นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนามจะต้องทน
ต่อกระแสไฟฟ้า และการสั่นสะเทือน ต้องมีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการในขับเคลื่อนสูง เนื่องจากการปฏิบัติการ
ภาคสนามนัน้ มักเป็นการปฏิบตั กิ ารในสภาพแวดล้อมทีท่ รุ กันดาร
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กลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นอ.)
กองวัสดุวศิ วกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รเิ ริม่ และด�าเนินการ
กิจกรรมวิจัยการพัฒนาโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนของ
หุน่ ยนต์ภาคสนามขึน้ เพือ่ วิจยั พัฒนา และสร้างต้นแบบหุน่ ยนต์
ภาคสนามทีม่ โี ครงสร้างและระบบขับเคลือ่ นทีม่ คี วามแข็งแรง
ทนทาน สมบุกสมบัน ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีห่ น้างานจริงทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการถูกท�าลาย
หรือได้รับความเสียหายต่อตัวหุ่นยนต์ขณะปฏิบัติการได้
เป็นอย่างดี เพือ่ ให้การปฏิบตั กิ ารส�าเร็จลุลว่ ง นอกจากนีย้ งั เป็น
แนวทางในการก�าหนดมาตรฐานความแข็งแรงของหุ่นยนต์
ภาคสนามในอนาคต โดยทั้งนี้ยังต้องค�านึงถึงการประหยัด
ค่าใช้จา่ ย และระยะเวลาในการสร้างหุน่ ยนต์ภาคสนามอนาคต
ส�าหรับภารกิจการปฏิบัติการภาคสนามในครั้งต่อไปอีกด้วย
ระบบขับเคลือ่ นของหุน่ ยนต์ภาคสนามทีแ่ ม่นย�าและ
ทนทานต่อการขับเคลือ่ นด้วยไฟฟ้ากระแสสูง (60-100 แอมแปร์)
จะต้องค�านึงถึงการออกแบบวงจรขับมอเตอร์และระบบไฟฟ้า
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ของหุ่นยนต์ที่เหมาะสม วงจรขับมอเตอร์จะต้องเลือกใช้
มอสเฟต (MOSFET) ซึง่ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีส่ า� คัญในการจ่าย
กระแสไฟฟ้า และควบคุมทิศทางของมอเตอร์ทรี่ บั กระแสสูงได้
แต่การเลือกใช้มอสเฟตกระแสสูงนัน้ จะส่งผลให้เกิดความร้อน
ต่อวงจรขับมอเตอร์ ดังนั้นการออกแบบวงจรขับมอเตอร์ที่มี
สมรรถนะสูงต้องมีระบบระบายความร้อนทีด่ มี าก โดยต้องติดตัง้
แผ่นระบายความร้อน (Heat sink) ที่มีประสิทธิภาพในการ
ระบายความร้อนทีต่ วั มอสเฟต (รูปที่ 3) นอกจากนีก้ ารออกแบบ
ลายวงจรของวงจรขับมอเตอร์นนั้ ต้องออกแบบให้ลายทองแดง
น�าไฟฟ้าบนแผ่นวงจรในส่วนที่รับกระแสสูง ให้มีขนาดใหญ่
หากระบบระบายความร้อนของวงจรมีประสิทธิภาพดีเราจะ
สามารถเลือกใช้วิธีการติดแผ่นทองแดงบนลายวงจรเพิ่มเติม
พร้อมทัง้ ฉาบเคลือบด้วยตะกัว่ เพือ่ การน�ากระแสไฟฟ้าทีด่ ไี ด้
แต่หากระบบระบายความร้อนของวงจรไม่มีประสิทธิภาพ
จะส่งผลให้ตะกัว่ ละลายและสร้างความเสียหายให้กบั แผ่นวงจรได้
ดังนั้นการใช้แผ่นวงจรขับมอเตอร์ที่มีแผ่นทองแดงหนาจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาทีด่ ที สี่ ดุ แต่กจ็ ะท�าให้ตน้ ทุนของการสร้าง
แผ่นวงจรขับมอเตอร์ทสี่ งู ขึน้ อีกทัง้ การออกแบบและสร้างแผ่น
วงจรมีความยุง่ ยากซับซ้อนขึน้ ทัง้ นีท้ างเลือกทีเ่ หมาะสมจึงขึน้
อยู่กับงบประมาณและข้อจ�ากัดในการติดตั้งระบบขับเคลื่อน
ของหุน่ ยนต์ภาคสนามในภาพรวม

รูปที่ 3: มอสเฟตและแผ่นระบำยควำมร้อน

ระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์ภาคสนามนั้น จะต้องเลือก
ใช้ขนาดและชนิดของสายไฟให้เหมาะสมกับระดับกระแส
ไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรในแต่ละส่วนของตัวหุ่นยนต์ โดยจะต้องมี
ขนาดใหญ่เพียงพอต่อการรับกระแสไฟฟ้าได้ แต่ไม่ใหญ่เกินไป
จนกินพื้นที่ของการติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยไม่จ�าเป็น จุดเชื่อม
ต่อต่างๆ ในระบบไฟฟ้าควรเลือกขัว้ ต่อสายไฟฟ้าทีท่ นกระแส
ไฟฟ้าทีเ่ ลือกใช้ได้ อีกทัง้ ยังต้องเลือกขัว้ ต่อสายไฟทีท่ นต่อแรง
จากการสะเทือนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในหุน่ ยนต์ภาคสนามปฏิบตั กิ ารได้
(รูปที่ 4)

รูปที่ 4: สำยไฟและขั้วต่อสำยไฟ

โครงสร้างของตัวหุน่ ยนต์นนั้ เป็นสิง่ ทีส่ า� คัญยิง่ เพราะ
โครงสร้างจะเป็นจุดรับภาระของแรงต่างๆ ทีก่ ระท�ากับตัวหุน่ ยนต์
ในขณะปฏิบัติการ และโครงสร้างจะเป็นตัวปกป้องอุปกรณ์
ภายในของหุน่ ยนต์ไม่ให้เกิดความเสียหายจากแรงกระท�าจาก
ภายนอก โครงสร้างของตัวหุน่ ยนต์ตอ้ งทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ที่หุ่นยนต์ภาคสนามต้องเผชิญ นอกจากนี้โครงสร้างควรมี
น�า้ หนักทีเ่ บาอีกด้วย ในการปฏิบตั งิ านภาคสนามนัน้ หุน่ ยนต์
จะต้องเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง การใช้วัสดุ
อย่างเช่นไทเทเนียมจึงเป็นวัสดุทมี่ คี วามเหมาะสมในการเลือก
ใช้งาน เนือ่ งจากมีความแข็งแกร่งสูง มีความเหนียวทนต่อแรง
ตัดเฉือนได้ดี มีความหนาแน่นต�า่ ท�าให้มีน�้าหนักเบา และทน
ต่อการกัดกร่อนได้ดี ไทเทเนียมจึงเหมาะที่จะน�ามาใช้เป็น
โครงสร้างของหุ่นยนต์ภาคสนาม
นอกจากนีก้ ารออกแบบโครงสร้างหุน่ ยนต์ภาคสนาม
ต้องค�านึงถึงการซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว จุดทีต่ อ้ งใส่ใจเป็นพิเศษของโครงสร้างหุน่
ยนต์ภาคสนามนั้น คือจุดที่ต้องรับแรงกระแทกมากและบ่อย
ครั้ง โครงสร้างลักษณะสามเหลี่ยมเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
ทีส่ ดุ เนือ่ งจากสามารถกระจายแรงได้ดี รูปที่ 5 แสดงตัวอย่าง
ลักษณะโครงสร้างหุน่ ยนต์ภาคสนามทีท่ า� จากวัสดุไทเทเนียมที่ นอ.
ได้สร้างขึน้ ทัง้ นีค้ วามรูแ้ ละประสบการณ์ที่ นอ. ได้รบั จากการ
ท�ากิจกรรมวิจยั นีส้ ามารถน�าไปต่อยอดในการพัฒนาหุน่ ยนต์
ภาคสนามที่ใช้ในภารกิจในรูปแบบต่างๆ ได้ในอนาคตต่อไป
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การเตรียมตัวอย่างอนุภาควัตถุดิบใน

วัสดุเซรามิก

สุนีย์พร โพธิ์แก้ว

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สำานักเทคโนโลยีชุมชน

งานวัสดุวศิ วกรรมเซรามิกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทขี่ นึ้ รูป
ด้วยวัตถุดบิ แบบอนุภาพอัดผง เช่นกระเบือ้ ง วัสดุทนไฟและ
เซรามิกชนิดพิเศษ การเตรียมวัตถุดบิ นัน้ จ�าเป็นต้องค�านึงถึง
ข นาดและการกระจายตัวของอนุภาค ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่
ส่งผลต่อสมบัตเิ ชิงกล และสมบัตทิ างเคมีของผลิตภัณฑ์สา� เร็จ
โ ดยสมบัติเชิงกล ได้แก่ ความแข็งแรง และความสามารถ
ในการรับน�า้ หนัก สมบัตทิ างเคมี ได้แก่ การเกิดปฏิกริ ยิ าขณะเผา
ผ ลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยอนุภาคขนาดเล็ก จะมีความแข็งแรง
ก่อนเผาและหลังเผามากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยอนุภาค
ขนาดใหญ่ เนือ่ งจากอนุภาคขนาดเล็กมีการจัดเรียงตัวของอนุภาค
(particle packing) ได้ดีกว่า และมีพื้นที่ผิวของสารมากกว่า
อนุภาคขนาดใหญ่ จึงสามารถเกิดปฏิกริ ยิ าขณะเผาได้เร็วขึน้
และเกิดกระบวนการ densification ได้ดี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
มีความหนาแน่นสม�า่ เสมอ
โดยสามารถแบ่ ง ขั้ น ตอนกระบวนการผลิ ต วั ส ดุ
วิศวกรรมเซรามิกทีข่ นึ้ รูปด้วยการอัดผงวัตถุดบิ ประกอบด้วย
การบดย่อยหรือการลดขนาดของวัตถุดิบ การคัดขนาดของ
วัตถุดบิ กระบวนการขึน้ รูป และกระบวนการเผา ซึง่ มีรายละเอียด
โดยย่อดังนี้
กำรบดย่อย หรือกำรลดขนำดของวัตถุดบิ เป็นการ
ท�าให้วตั ถุดบิ ทีม่ ขี นาดใหญ่ให้มขี นาดเล็กลง โดยอาศัยแรงกล
เป็นหลัก การลดขนาดอนุภาคเป็นการเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ และท�าให้
รูปร่างของอนุภาคเปลี่ยนไป ส่งผลต่อการอัดตัว การผสม
และการเกิดปฏิกิริยาทางกายภาพและเคมีของอนุภาคนั้น
นอกจากนีก้ ารลดขนาดของอนุภาคยังสามารถปรับปรุงสมบัติ

24

ของอนุภาคได้ เช่น ก�าจัดสิ่งเจือปน ลดปริมาณรูพรุน และ
ต�าหนิตา่ งๆ ในเนือ้ สาร ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สา� เร็จ
เครื่องจักรที่ใช้ในกำรลดขนำดวัตถุดิบ
1) การลดขนาดขัน้ ต้น (primary crushing) เพือ่ ลด
ขนาดวัตถุดิบให้เล็กลงเหลือประมาณ 3 - 4 ซม. ส�าหรับ
วัตถุดบิ แห้งจะท�าการลดขนาดวัตถุดบิ ด้วยเครือ่ งอัดกระแทก
หรือค้อนเหวี่ยง ส่วนวัตถุดิบที่มีความชื้นสูง จะใช้เครื่องหั่น
หรือเครื่องเฉือน
2) การลดขนาดปานกลาง (secondary crushing)
เพือ่ ลดขนาดวัตถุดบิ ทีแ่ ข็งแต่เปราะให้เป็นฝุน่ หยาบ ขนาดอนุภาค
ประมาณ 1-3 มม. ด้วยเครือ่ งบดลูกกลิง้ รางคู่ เครือ่ งบดถาด +
ล้อบด และค้อนเหวี่ยง
3) การขนาดขัน้ ท้าย/ การบดละเอียด (fine grinding)
เพื่อบดละเอียดให้วัตถุดิบมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า #100
ด้วยการบดด้วยหม้อบด (Ball Mill)
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การเลือกประเภทของเครื่องมือ ขึ้นอยู่กับ (1) ความ
แข็งแรงและความเหนียวของวัตถุดิบ (2) ขนาดของวัตถุที่น�า
มาบด (3) ความชื้นของวัตถุดิบ (4) ขนาดหรือความละเอียด
ของวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งการ (5) คุณภาพและปริมาณของวัตถุดบิ ที่
ต้องการ (6) ปริมาณสิ่งเจือปน และ (7) วิธีการบดแบบ
ชั่วคราวหรือต่อเนื่อง
การบดย่อยด้วยหม้อบด (Ball Mill) เป็นวิธีที่นิยม
มากทีส่ ดุ ในการน�ามาลดขนาดวัตถุดบิ เพือ่ ขึน้ รูปชิน้ งานทดสอบ
การบดย่อยสามารถท�าได้ทงั้ วิธกี ารบดแห้ง และบดเปียก วัตถุดบิ
จ�าเป็นต้องการการบดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ความละเอียดที่
เหมาะสมกับการใช้งาน ในการบดผสมนัน้ มีปจั จัยทีต่ อ้ งค�านึงถึง
ได้แก่ (1) ปริมาณของวัตถุดิบที่มีความแข็ง (2) ปริมาณและ
ชนิดของวัตถุดบิ (3) ขนาดของหม้อบด (4) จ�านวนรอบต่อนาที
ของหม้อบด (5) ขนาดและปริมาณของลูกบด และ (6) ปริมาณ
น�้าที่ใช้ในกรณีที่บดเปียก สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนส�าคัญที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบดความเร็วต่อรอบของหม้อบด (Speed
of the mill) ท�าให้การเคลือ่ นตัวของลูกบดแตกต่างกัน ดังนี้
Slow Speed : ลูกบดจะ
ถูกเหวี่ยงให้เคลื่อนตัวขึ้น
เพียงเล็กน้อย และตกลงมา
Normal Speed : ลูกบด
จะถูกเหวีย่ งให้เคลือ่ นตัวไป
มากขึ้ น และจะตกลงมา
กระทบกัน
Rapid Speed : ลูกบดจะ
ถูกเหวีย่ งไปรอบๆ หม้อบด

การค�านวณปริมาตรของหม้อบด
ปริมาตรหม้อบด (V) = พื้นที่
หน้าตัด x ความยาวของหม้อบด
=
=
โดยที่ L = ความยาวภายใน
รูปภำพ ระดับของลูกบดใน Ball
ของหม้อบด
Mill ที่เหมำะสม
รูปภำพจำก www.thaiceramD = เส้นผ่านศูนย์กลาง
icsociety.com
ภายในของหม้อบด
เมื่อเติมลูกบดลงไป 55 %ของปริมาตรหม้อบด
การจัดเรียงตัวของลูกบดแต่ละขนาดจะท�าให้เกิดช่องว่าง
ภายในระหว่างลูกบดอยู่ ปริมาตรของลูกบดที่หักช่องว่าง
(void) ต่างๆ ออกไปแล้ว จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 60 %ของปริมาตร
รวมทัง้ หมด (ที่ 55 %ของ Mill Volume) ดัง้ นัน้ ปริมาตรของ
ลูกบดทีอ่ ยูใ่ นหม้อบดเท่ากับ 55% x 60% เท่ากับ 33 %ของ
ปริมาตรหม้อบด ดังนัน้ ในหม้อบดจะเหลือช่องว่างทีส่ ามารถ
เติมวัตถุดิบและน�้าลงไปได้อีก 67%
การคัดขนาด (screening) การคัดขนาด เป็นการแยก
ขนาดอนุภาคที่ผสมกันอยู่หลังการบด อาจใช้เพื่อคัดแยก
ขนาดทีห่ ยาบเกินไป (oversize) หรือละเอียดเกินไป (undersize)
โดยเครือ่ งคัดแยกขนาดอย่างง่าย คือ ตะแกรงร่อน (sieve) ขนาด
ของอนุภาคก�าหนดจากความถีห่ า่ งของตาตะแกรง ซึง่ ก�าหนดเป็น
mesh number (#) ซึง่ หมายถึง จ�านวนช่องเปิดต่อความยาว 1 นิว้
• การคัดขนาด ด้วยวิธี sieve analysis
size

100% cumulative

1/2” SIEVE
3/8” SIEVE
# 4 SIEVE

* การบดจะมีประสิทธิภาพสูงเมือ่ พืน้ ทีผ่ วิ ของลูกบด
เกิดการกระทบกันมากขณะท�าการบด
ปริมาณของลูกบดที่ใช้ในหม้อบดที่ให้ประสิทธิภาพ
การบดทีด่ ที สี่ ดุ จะเติมอยูท่ ปี่ ริมาณ 50 – 55 %ของปริมาตร
ภายในของหม้อบด ซึง่ จากการทดสอบพบว่า ช่วงของการเติม
ลูกบดในช่วงนีจ้ ะช่วยให้เวลาในการบดน้อยทีส่ ดุ และค่าการกระจาย
ตัวของอนุภาค (particle size distribution) จะดีที่สุด

100g

# 10 SIEVE
# 40 SIEVE
# 200 SIEVE

0g

100

11 g

89

49 g

40

28 g

12

8g

4
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เปอร์เซ็นต์ของดินทีค่ า้ งตะแกรง = (น�า้ หนักดินทีค่ า้ ง
บนตะแกรงนั้น/ น�้าหนักดินทั้งหมด) x 100
เปอร์เซ็นต์การค้างสะสม
= ผลบวกสะสมของ
เปอร์เซ็นต์ของดินที่ค้างบนตะแกรงที่หยาบกว่า
เปอร์เซ็นต์ของดินที่ผ่าน ตะแกรง (% Finer) =
100 – เปอร์เซ็นต์ค้างสะสม
การขึน้ รูป (forming) การขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ทนี่ ยิ ม คือ
วิธกี ารขึน้ รูปด้วยกระบวนการอัด (pressing) ซึง่ แบ่งออกเป็น
• การอัดด้วยแรงอัดทิศทางเดียว (Uniaxial pressing)
คือ การขึ้นรูปโดยการอัดผง วัตถุดิบซึ่งถูกบรรจุในช่องว่าง
และอัดโดยการให้ความดันในทิศทางเดียว
• การอัดด้วยแรงอัดทุกทิศทาง (isostatic pressing)
คือ การขึน้ รูปชิน้ งานจากวัสดุผง ด้วยการให้แรงอัดเท่ากันทุก
ทิศทางรอบชิ้นงาน ผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลว หรือก๊าซที่
ล้อมรอบชิ้นงานนั้นๆ

• กระบวนการอัดร้อน (hot pressing) เป็นการ
อัดและเผาควบคู่กัน ชิ้นงานที่ได้จะมีความแข็งแรงสูง และมี
สมบัติเชิงกลดี
• กระบวนการเผา (firing) คือ กระบวนการสุดท้าย
ทีส่ า� คัญในการเตรียมตัวอย่าง เป็นกระบวนการทางความร้อน
เพื่อให้ชิ้นงานเกิดความแข็งแรง
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เซรามิกดัง้ เดิม ส�านักเทคโนโลยีชมุ ชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีองค์ความรู้ในการด�าเนินงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทต่างๆ และสามารถให้
บริการให้คา� ปรึกษาเรือ่ งการเตรียมวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นอนุภาคโดย
ใช้องค์ความรู้ด้านการบดและคัดแยกอนุภาคในผลิตภัณฑ์
เซรามิกและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีความจ�าเป็นต้องใช้วัตถุดิบ
ประเภทอนุภาคผงเป็นสารเติมหรือสารตั้งต้น ซึ่งสามารถ
ติดต่อได้ที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกดั้งเดิม ส�านักเทคโนโลยี
ชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-7372
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นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ
สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรทีท่ า� งานในองค์กรถือเป็น
ปัจจัยที่มีความส�าคัญยิ่งในการส่งเสริมและผลักดันให้องค์กร
ประสบผลความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้
ยังช่วยให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง มีความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจมากขึน้ และสามารถรองรับการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ของโลกในยุคปัจจุบนั ได้ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาก�าลังคน
ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบตั งิ านได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของประเทศและสากลเพื่อ
ประกอบวิชาชีพในภาคส่วนต่างๆ จึงส่งผลต่อการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มคี วามเจริญก้าวหน้าได้อย่างยัง่ ยืน
ทัง้ นี้ การพัฒนาก�าลังคน มีหลากหลายวิธกี าร ทีส่ า� คัญประการหนึง่
คือ การรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17024 โดยส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดา� เนิน
การภารกิจในส่วนนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยได้พฒ
ั นาสาขา
การรับรองความสามารถบุคลากร สาขาแรก “การควบคุมและ
จัดการสารเคมีในห้องปฏิบตั กิ าร” และจนถึงปัจจุบนั พศ. ยังคง
พัฒนาสาขา การรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17024 อย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด ซึง่ พศ. ได้ปฏิบตั ิ
ตามแนวทางของการพัฒนาสาขาการรับรอง ดังนี้
หลั ก กำรของกำรพั ฒ นำสำขำกำรรั บ รอง
(Certification Scheme Development)
สาขาการรับรองบุคลากร พัฒนาขึน้ เพือ่ ให้การรับรอง
ความสามารถในการประกอบอาชีพ ของบุคลากร ทีท่ างภาครัฐ
เล็งเห็นว่ามีความจ�าเป็นหรือส�าคัญต่อชีวติ ของประชาชน หรือ
●

เป็นความต้องการของตลาดแรงงานเพือ่ ให้ได้บคุ ลากรทีม่ คี วาม
สามารถ มีทักษะในการประกอบวิชาชีพนั้น
รูปแบบหรือสำขำกำรรับรอง (Certification
Scheme) ด�ำเนินกำรได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. น� า มาตรฐานระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี อ ยู ่
มาประยุกต์ใช้ เช่น การรับรองผู้ตรวจประเมินและหัวหน้า
ผู้ตรวจประเมิน (Lead auditor and auditor) รับรองตาม
มาตรฐาน ISO 19011 การรับรองบุคลากรสาขาการทดสอบ
โดยไม่ท�าลาย (Non-destructive testing) ตามมาตรฐาน
สากล ISO 9712 เป็นต้น
2. หน่วยรับรองก�าหนดรูปแบบหรือสาขาการรับรอง
ที่เป็นขององค์กรเอง (Scheme owner) และอาจจดลิขสิทธิ์
เป็นของเฉพาะหน่วยรับรองนั้นๆ ในการให้การรับรอง
3. หน่วยรับรองพัฒนารูปแบบหรือสาขาการรับรอง
โดยด�าเนินการให้เป็นมาตรฐานระดับชาติ
●

กำรก� ำ หนดและทบทวนรู ป แบบหรื อ สำขำ
กำรรับรอง มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม ซึ่งเป็น
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครองเสียงข้างมาก
2. การระบุและจัดเตรียมเกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้นที่
สัมพันธ์กับข้อก�าหนดความสามารถ (ตามความเหมาะสม)
3. การระบุและจัดเตรียมกลไกการประเมินทีส่ มั พันธ์
กับข้อก�าหนดความสามารถ
●
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4. จัดท�าการวิเคราะห์หน้าทีง่ าน (Job and practice
analysis) และปรับให้ทันสมัยซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึง
4.1 การระบุงานทีต่ อ้ งท�าในสาขาทีใ่ ห้การรับรอง
4.2 การระบุ ค วามสามารถที่ ต ้ อ งการส� า หรั บ
แต่ละงาน
4.3 ระบุ เ กณฑ์ คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น (ตาม
ความเหมาะสม)
4.4 กลไกการประเมินและการสอบ
ข้อก�ำหนดในกระบวนกำรรับรองที่เป็นส่วน
ประกอบของรูปแบบหรือสำขำกำรรับรอง
1. เกณฑ์สา� หรับการรับรองครัง้ แรกและการต่ออายุ
การรับรอง
2. วิธีการประเมินส�าหรับการรับรองครั้งแรกและ
การต่ออายุการรับรอง
3. วิธีการและเกณฑ์การตรวจติดตามผล (ตาม
ความเหมาะสม)
4. เกณฑ์สา� หรับการพักใช้และเพิกถอนการรับรอง
5. เกณฑ์สา� หรับการเปลีย่ นแปลงขอบข่ายหรือระดับ
การรับรอง (ตามความเหมาะสม)
นอกจากนั้น รายละเอียดที่หน่วยรับรองบุคลากร
ต้องด�าเนินการในการพัฒนาสาขาการรับรอง ได้แก่
1. หน่วยรับรองบุคลากร ต้องให้รายละเอียดต่างๆ
ของสาขาที่ให้การรับรองแก่บุคคลที่สนใจ ดังต่อไปนี้
- รายละเอียดข้อมูลที่มีความเฉพาะเกี่ยวกับ
บุคคลที่ต้องการรับการรับรอง
- รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา
ความสามารถที่ต้องการ ข้อก�าหนด และขั้นตอนการตรวจ
ประเมิน รวมถึงการเฝ้าระวังตรวจติดตาม และการต่ออายุ
การรับรอง
- การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสาขาการรับรองจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
●
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- ระบุองค์กร/หน่วยงาน/บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบใน
การพัฒนาการรับรองบุคลากร
2. การวิเคราะห์หน้าที่งานในสาขาที่พัฒนาให้การ
รับรองต้องด�าเนินการตามช่วงเวลา ก�าหนดอย่างน้อย 5 ปี/ครัง้
โดยด�าเนินการดังนี้
- รายละเอียดของผู้ขอรับการรับรองหรือผู้รับ
การตรวจประเมินและวัตถุประสงค์การรับรอง
- หน้าทีข่ องงานและความสามารถในการปฏิบตั ิ
งานของบุคคลนั้น
- ข้อก�าหนดในการให้การรับรอง รวมถึงขัน้ ตอน
วิธีการในการประเมินของแต่ละข้อก�าหนดนั้น
- ข้อก�าหนดทีใ่ ช้ในการสอบ ต้องจัดท�าโครงสร้าง
ของข้อสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบ
- ข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ หรืออืน่ ๆ รวมถึงค�าถาม
ที่มีการจัดระดับขององค์ความรู้ ของค�าถาม จ�านวนค�าถาม
ในแต่ละหัวข้อ เนือ้ หา ระยะเวลาทีเ่ กีย่ วข้องกับ กระบวนการสอบ
- ข้อมูลที่แสดงถึงการบรรลุความต้องการของ
ตลาดของผูท้ ไี่ ด้รบั การรับรองและการต่ออายุการรับรองทีโ่ ปร่งใส
3. ขั้นตอนทั้งหมดควรจัดท�าโดยบุคคลที่มีความ
เชีย่ วชาญในการรับรองและสาขาทีใ่ ห้ การรับรอง และมีทกั ษะ
ในการเตรียมพร้อมในทุกขั้นตอนของการรับรอง
4. การสอบทั้งหมดเป็นไปตามข้อก�าหนดของการ
สอบที่ได้ก�าหนดไว้ และมีความสม�า่ เสมอ โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติหรือการมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ
5. หน่วยรับรองบุคลากรต้องก�าหนดวิธีการควบคุม
การสอบที่มีการหมุนเวียนชุดข้อสอบหรือการใช้ข้อสอบที่มี
การจัดท�าขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้การรับรองบุคลากร สาขาที่
พัฒนาขึน้ ยังคงไว้ซงึ่ ความเชือ่ มัน่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้
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Certificationสรรสาระ
Requlrements

ความสัมพันธ์ของ Certification Scheme, Certification Requirments
และ Certification Process
Certification Scheme
รูปแบบหรือสาขาการรับรอง

Certification Requirments
ข้อกำาหนดในการรับรองของสาขาการรับรอง

Certification Process
กระบวนการในการรับรองตามข้อกำาหนด
ผู้ที่สนใจขอรับการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สามารถยื่นขอรับการรับรอง
และสืบ ค้น รายละเอี ยดข้ อมูล เกี่ยวกับระบบการรับรองความสามารถบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข อง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ที่เว็บไซต์ http://pcst.dss.go.th
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การส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยสารสนเทศพร้อมใช้

ออนไลน์

อุมาภรณ์ บุญนิธิ
กัญญากานต์ ต่วนชื่น

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทกี่ า้ วสูย่ คุ 4.0 ส่ง
ผลให้การด�ารงชีวิต กระบวนการคิด และพฤติกรรมของ
ประชากรเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ชอบความสะดวก รวดเร็ว
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการ
ด�ารงชีวิต ส่งผลให้จ�านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดลดลงอย่างต่อ
เนือ่ งเพราะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและชุดความรูจ้ ากการ
สืบค้นผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความ
หลากหลายของข้อมูล ท�าให้ห้องสมุดซึ่งมีบทบาทเป็นสื่อ
กลางในการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer) จาก
องค์ความรูไ้ ปสูผ่ อู้ า่ น ได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการ
ที่มุ่งเน้นความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงสารสนเทศ
หรือชุดข้อมูลความรู้ต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการห้องสมุดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
การจัดท�าประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ในรูปแบบ e-Book
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาและ
เพิม่ ศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศทีม่ อี ยูม่ ากมายอย่างเป็นระบบ
ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ หรือ Information
Repackaging (IR) หมายถึง การแปลงหรือการปรับเปลี่ยน
วิธีการน�าเสนอสารสนเทศให้อยู่ในลักษณะและรูปแบบที่
เข้าใจง่าย เนือ้ หากระชับและเชือ่ ถือได้ โดยการน�าสารสนเทศ
มาปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้เฉพาะกลุม่
ซึง่ สารสนเทศทีถ่ กู ปรับแต่งจะเป็นความรูท้ ผี่ า่ นการคัดเลือก
กลัน่ กรอง วิเคราะห์ ประเมิน และจัดรูปแบบใหม่ เพือ่ ให้งา่ ยต่อ
การน�าไปใช้ประโยชน์และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้มากขึ้น
การจัดท�าประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ ประกอบด้วย
กระบวนการต่างๆดังนี้
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1. ศึกษากลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้สารสนเทศ (Study
of potential users) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในด้านต่างๆ เช่น
การศึกษา อาชีพ และความสนใจ เป็นต้น
2. คัดเลือกแหล่งสารสนเทศ และการประเมินคุณค่า
สารสนเทศ (Selection of information sources and
evaluation of information) ตลอดจนประเมินความถูกต้อง
และความน่าเชือ่ ถือ ก่อนจะน�ามาประมวลให้อยูใ่ นรูปแบบที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ตามผลการศึกษาจาก
กระบวนการในข้อ 1
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ (Analysing
and synthesizing information) จ�าแนกสารสนเทศทีล่ ะส่วน
และกลัน่ กรองให้ได้เฉพาะสาระส�าคัญ แล้วน�ามาเรียบเรียงใหม่
4. การปรับโครงสร้างของสารสนเทศ (Restructuring
of information) พัฒนาวิธีการน�าเสนอสารสนเทศที่ผ่าน
วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วให้อยู่ในลักษณะที่ตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้ และเหมาะสมกับการเผยแพร่ และยังคงซึง่
ความถูกต้องและเชื่อถือได้
5. จัดบรรจุสารสนเทศที่ปรับโครงสร้างแล้ว (Repackaging of restructured information) ถ่ายทอดสารสนเทศ
ลงบนสื่อที่จะอ�านวยความสะดวกในการน�าไปใช้ประโยชน์
6. การเผยแพร่ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ สูผ่ ใู้ ช้ใน
ช่องทางทีเ่ หมาะสม ซึง่ ยุคปัจจุบนั นิยมใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ
7. การประเมินผลและคุณค่าของประมวลสารสนเทศ
พร้อมใช้ โดยใช้เกณฑ์ทเี่ หมาะสม รวมถึงการประเมินการใช้
ประโยชน์ที่ผู้ใช้สารสนเทศได้รับ เพื่อน�ามาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเข้าถึง
องค์ความรู้ที่ สะดวก รวดเร็ว และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้ จึงได้จดั ท�าประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ในรูปแบบ
ของ e-Book ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในด้านต่างๆเช่น ด้านวัสดุศาสตร์ อาหาร และ
พลังงาน เป็นต้น รวมทั้งสิ้นจ�านวน 47 เรื่อง
ซึ่งสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าวฉบับเต็มได้ที่
เว็บไซต์สา� นักหอสมุดฯ http://siweb.dss.go.th หรือ สมัคร
สมาชิก Application Science e-Book ผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (mobile device)

เว็บไซต์ส�านักหอสมุดฯ
(http://siweb.dss.go.th)

For Android For iOS
Application Science e-Book
(ebook.dss.go.th)

ตัวอย่างประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ในรูปแบบของ
e-Book ด้านวัสดุศาสตร์

เรือ่ งน่ารูข้ องอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
กับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก
ปัญหาทีม่ กั พบและการแก้ปญั หาในผลิตภัณฑ์
เซรามิก รวมไปถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
(มผช.) ของผลิตภัณฑ์เซรามิกแลเครือ่ งปัน้
ดินเผา
การเลือกใช้ปูนซีเมนต์และมาตรฐานการ
ทดสอบ
การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์
กระบวนการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ และ
การน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
การตกแต่ง รวมไปถึงมาตรฐานในการทดสอบ
คุณภาพของปูนซีเมนต์
การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรม
ชนิดของยางธรรมชาติ คุณสมบัติ
ทางกายภาพ กระบวนการผลิตจากยางแห้ง
และน�้ายาง และการประยุกต์ใช้งานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ
วัสดุสัมผัสอาหาร
ชนิดของวัสดุสัมผัสอาหาร การ
ทดสอบความปลอดภัยและข้อก�าหนดกฎ
ระเบียบที่ส�าคัญของภาชนะบรรจุอาหาร
หรือวัสดุสัมผัสอาหาร
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______. ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้: การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรม [ออนไลน์]. 2559, [อ้างถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562]. เข้าถึงจาก:
http://siweb.dss.go.th/repack/fulltext/ IR%2039.pdf
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร. [อ้างถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562]. เข้าถึงจาก: https://lis.kpru.ac.th/?page_id=75.
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แนวทางการนำา

พลาสติกรี ไซเคิล
มาผลิตเป็นภาชนะบรรจุ
อาหารของประเทศไทย
สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์
ธวัช นุสนธรา

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

พลาสติกเป็นวัสดุทเี่ ข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจ�าวัน
ของคนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีราคาถูก น�้าหนักเบา
สามารถผลิตให้มีสมบัติและรูปร่างต่างๆตามที่ต้องการได้
ท�าให้มีผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายรูปแบบและสีสันให้
เลือกใช้อย่างมากมาย ด้วยสมบัติที่โดดเด่นหลายด้านท�าให้
พลาสติกได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและมีปริมาณการใช้
งานเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกในปริมาณสูง
มากขึน้ ตามไปด้วย และขณะนีข้ ยะพลาสติกก�าลังเป็นปัญหา
ส�าคัญต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากเป็น
อันดับ 5 ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด
ที่น่ากังวลก็คือขยะพลาสติกมีการน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้
เพียงปีละ 0.5 ล้านตัน ที่เหลือ 1.5 ล้านตันจะถูกน�าไปก�าจัด
ด้วยวิธีฝังกลบและเผาท�าลาย บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ในแต่ละปีจึงมีขยะพลาสติกไหลลงทะเลจ�านวนมากเกิดเป็น
ปัญหาวิกฤติขยะพลาสติกอย่างรุนแรงต่อสิง่ แวดล้อมต้องเร่ง
แก้ไขอย่างจริงจัง
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติจงึ จัดท�าแผนลดขยะและ
เพิม่ วิธรี ไี ซเคิลพลาสติก โดยมีมติแต่งตัง้ คณะท�างานสนับสนุน
การบริหารจัดการขยะพลาสติก จ�านวน 3 คณะ ประกอบด้วย
คณะท�างานด้านการพัฒนากลไกการจัดการขยะพลาสติก
โดยการจัดท�าแผนการด�าเนินงานรวมทั้งพัฒนากลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพือ่ จัดการขยะพลาสติก คณะท�างาน
ด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วาม
เข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ
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พลาสติก และคณะท�างานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ขยะพลาสติก รับผิดชอบการพัฒนาหารูปแบบและวิธกี ารเพิม่
อัตราการรีไซเคิลพลาสติก โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะพลาสติก
ในทะเลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2570

จากนโยบายข้างต้นท�าให้ภาครัฐและผู้ประกอบการ
ไทยตื่นตัวและขานรับการลดปริมาณขยะเริ่มต้นด้วยการ
ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าดื่ม (cap seal) ตั้งแต่ 1
เมษายน 2561 โดยมี เ ป้ า หมายในการลดปริ ม าณขยะ
พลาสติกให้ได้ปีละ 520 ตัน หรือมีความยาว 260,000
กิโลเมตร คิดเป็นความยาวรอบโลกถึง 6.5 รอบ การประกาศ
ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกส�าหรับใส่ยาทุกหน่วยงานในสังกัด
ของกรมการแพทย์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 มาตรการนี้จะ
ช่วยลดการใช้ถงุ พลาสติกของโรงพยาบาลถึงปีละกว่า 9 ล้านใบ
รวมถึงความพยายามในการลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่
อันจะท�าให้ขยะจากพลาสติกลดน้อยลง การน�าพลาสติกกลับ
มาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
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เพราะนอกจากจะช่ ว ยลดปริ ม าณขยะพลาสติ ก แล้ ว ยั ง
เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

พลำสติกรีไซเคิล
การรีไซเคิลพลาสติก คือกระบวนการแปรรูปขยะ
พลาสติกให้อยู่ในรูปแบบที่น�าไปใช้งานต่อได้ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
วิธีการลดขยะ ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้
พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูก
น�ามาใช้สนิ้ เปลืองมากเกินไป เช่น การน�าเอาขวดน�า้ พลาสติก
มาผ่านกระบวนการย่อยให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกแล้วน�ากลับ
มาหลอมขึน้ เป็นเส้นใย น�าไปท�าเป็นเสือ้ ยืด เป็นต้น การรีไซเคิล
พลาสติกสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้
1. กำรรีไซเคิลแบบปฐมภูมิ (Primary recycling)
เป็นการน�าขวดหรือเศษพลาสติกทีเ่ ป็นประเภทเดียวกันและ
ไม่มสี งิ่ ปนเปือ้ น ทีเ่ กิดในกระบวนการผลิตหรือขึน้ รูปกลับมาใช้
ซ�า้ ภายในโรงงาน โดยสามารถน�ามาใช้ซา�้ ทัง้ หมดหรือเติมผสม
กับเม็ดใหม่ที่อัตราส่วนต่างๆ
2. กำรรีไซเคิลแบบทุตยิ ภูมิ (Secondary recycling)
เป็นการน�าพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาท�าความสะอาด
บด หลอมและขึน้ รูปใหม่กลับไปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกอีกครัง้
การรีไซเคิลแบบทุติยภูมินี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลาย
เทคนิค คือ
กำรรีไซเคิลเชิงกล (Mechanical recycling)
เป็นเทคนิคทีง่ า่ ยและนิยมใช้มากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั โดยการเก็บ
พลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาคัดแยกตามประเภท น�ามา
ล้างท�าความสะอาดก่อนน�ามาบดเป็นชิน้ เล็กๆ เพือ่ น�ากลับไป
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือน�ามาผสม
กับเม็ดใหม่เพื่อให้ได้สมบัติที่ต้องการ
การปรับปรุงโดยวิธที างเคมี (Chemical modification) การปรับปรุงโดยวิธกี ารทางเคมี เช่น การเติมสารเติม
แต่ง สารช่วยในการผสมให้เข้ากัน หรือใช้วธิ กี ารผ่านด้วยรังสี
จะช่วยลดปัญหาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีคณ
ุ ภาพลดต�า่ ลงหรือ
ท�าให้เม็ดรีไซเคิลมีลักษณะใกล้เคียงกับเม็ดใหม่ได้

การหลอมอัดรีดร่วมและการฉีดร่วม (Coextrusion
and Coinjection moulding) เป็นการรีไซเคิลที่เหมาะกับ
การใช้ ผ ลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ต ้ อ งสั ม ผั ส กั บ อาหาร เนื่ อ งจาก
พลาสติกที่ผลิตได้จากกระบวนการนี้จะมีลักษณะโครงสร้าง
เป็นชัน้ ๆ จึงสามารถผลิตให้ชนั้ สัมผัสอาหารเป็นชัน้ ทีผ่ ลิตจาก
พลาสติกใหม่ได้
3. กำรรีไซเคิลแบบตติยภูมิ (Tertiary recycling)
การรีไซเคิลแบบตติยภูมิแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การ
รีไซเคิลทางเคมี และทางความร้อน
การรีไซเคิลทางเคมี (chemical recycling) เป็น
กระบวนการที่ท�าให้โครงสร้างสายโซ่ของพอลิเมอร์เกิดการ
ขาดหรือแตกออก (Depolymerisation) ได้มอนอเมอร์
(Monomer) หรือโอลิโกเมอร์ (Oligomer) เป็นผลิตภัณฑ์
เมือ่ น�ามาท�าให้บริสทุ ธิโ์ ดยการกลัน่ และตกผลึกได้เป็นสารตัง้ ต้น
ที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถน�าไปใช้ผลิตเป็นพอลิเมอร์ใหม่ได้
การรีไซเคิลทางความร้อน (Thermolysis) เป็น
กระบวนการทีท่ า� ให้โครงสร้างของพอลิเมอร์เกิดการแตกหรือ
ขาดโดยใช้ความร้อน ทัง้ แบบใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน หรือ
การเติมไฮโดรเจนซึง่ เป็นเทคนิคทีป่ รับปรุงมาจากกระบวนการ
กลั่นน�้ามันแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
4. กำรรีไซเคิลแบบจตุภมู ิ (Quaternary recycling)
เป็นการน�าพลาสติกมาเผาไหม้เป็นเชือ้ เพลิงทดแทน โดยการ
เผาไหม้ของพลาสติกให้คา่ ความร้อนใกล้เคียงกับถ่านหินช่วย
ในการเผาไหม้สว่ นทีเ่ ป็นขยะเปียก ท�าให้ลดปริมาณเชือ้ เพลิง
ที่ต้องใช้ในการเผาขยะ
สถำนกำรณ์และแนวโน้มในกำรใช้พลำสติกรีไซเคิลในกำร
ผลิตภำชนะบรรจุอำหำรของประเทศต่ำงๆ
ขณะนีห้ ลายประเทศตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก
ทีเ่ พิม่ จ�านวนมากขึน้ จึงหันมาส่งเสริมให้ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่
สามารถน�ากลับมารีไซเคิลได้ ปัจจุบนั หลายประเทศได้อนุญาต
การใช้พลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร จาก
แนวคิดนี้จึงมีการผลักดันการน�าพลาสติกที่ใช้งานแล้วให้
สามารถน�ามารีไซเคิลเพื่อใช้ผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารได้
เหมือนในหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
ญีป่ นุ่ แต่สา� หรับประเทศไทยยังมีขอ้ จ�ากัดในแง่กฎหมายและ
เทคนิคบางประการที่ยังต้องหาแนวทางร่วมกัน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าอนุ ญ าตการน� า พลาสติ ก
รีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร โดยจัดท�าแนวทาง

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

33

สรรสาระ
ปฏิบตั สิ า� หรับผูป้ ระกอบการในการยืน่ ข้อมูลประเมินกระบวนการ
รีไซเคิลพลาสติกและความปลอดภัยของพลาสติกรีไซเคิลทีจ่ ะ
น�ามาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารเรือ่ ง “การใช้พลาสติกรีไซเคิล
ส�าหรับบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร (การพิจารณาด้านเคมี)” ซึง่ ประเมิน
ตามกรอบทีร่ ะบุในข้อก�าหนดที่ 21 CFR Part 174-179 โดย
ข้อก�าหนดที่ 174.5 เป็นบทบัญญัติทวั่ ไปทีใ่ ช้บงั คับกับวัตถุ
เจือปนอาหารทางอ้อม ระบุวา่ “สารใดก็ตามทีจ่ ะน�ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบของวัสดุสมั ผัสอาหารนัน้ จะต้องมีความบริสทุ ธิ์
เหมาะสมต่อการใช้งานดังกล่าว”ดังนั้นกระบวนการรีไซเคิล
พลาสติกจะต้องสามารถลดปริมาณการปนเปือ้ นในผลิตภัณฑ์
ให้อยู่ในระดับต�่าและยอมรับได้ การใช้สารเติมแต่งหรือสาร
ปรับปรุงสมบัตขิ องพลาสติกในกระบวนการรีไซเคิลนัน้ ต้องเป็น
สารที่ได้รับอนุญาต โดยสหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดค่าระดับที่
ยอมรับได้ต่อวัน (estimated daily intake, EDI) ของสาร
ปนเปือ้ นจากวัสดุรไี ซเคิลทีใ่ ช้บรรจุอาหารเป็น 1.5 ไมโครกรัม
ต่อคนต่อวัน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศให้การ
ยอมรับการน�าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับอาหาร ซึ่งเยอรมนีเป็นประเทศที่มีอัตราการน�าขวด
พลาสติ ก มารี ไซเคิ ล สู ง สุ ด ในสหภาพยุ โรปถึ ง ร้ อ ยละ 94
พลาสติกรีไซเคิลที่จะน�ามาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารต้อง
ผ่ า นการประเมิ น ความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการรีไซเคิลจากหน่วยงาน European Food Safety
Authority (EFSA) ซึ่งวัสดุและบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารที่
ผลิตจากพลาสติกทีไ่ ด้จากการรีไซเคิลมีกฎระเบียบการใช้ตาม
Commission Regulation (EC) No.282/2008 และมี
คุณภาพความปลอดภัยตาม Regulation No. 10/2011
นอกจากนี้ต้องแสดงเอกสารรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่
ระบุข้อมูลการประเมินความปลอดภัยว่ากระบวนการผลิต
ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และ
ผู้ประกอบการต้องติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติก
รีไซเคิล
ในปี 2543 ประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้ The Promotion
of Effective Utilization of Resources Law ท�าให้ญี่ปุ่น
ประสบความส�าเร็จในด้านการจัดการของเสียอย่างมาก โดย
เป็นประเทศที่มีอัตราการน�าพลาสติกมารีไซเคิลสูงสุดใน
เอเชียถึงร้อยละ 83 ความส�าเร็จนีเ้ กิดจากนโยบายของภาครัฐ
ทีส่ ร้างรากฐานการจัดการของเสียอย่างครอบคลุมตัง้ แต่การ
คัดแยกขยะของผูบ้ ริโภค การเก็บค่าจัดการขยะในการซือ้ สิน
ค้าอิเลคทรอนิกส์ และการบังคับเอกชนให้มีส่วนร่วมในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการของเสีย
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ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติ ก ที่ ผ ลิ ต จากเม็ ด พลาสติ ก รี ไซเคิ ล โดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ระบุว่า
“ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุทที่ า� ขึน้ จากพลาสติกทีใ่ ช้แล้วบรรจุ
อาหาร เว้นแต่ใช้เพือ่ บรรจุผลไม้ชนิดทีไ่ ม่รบั ประทานเปลือก”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่
สะอาด แต่หลังจากทีส่ อื่ ทัว่ โลกชูประเด็นเรือ่ งกระแสรักษ์โลก
กันอย่างแพร่หลาย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด
(มหาชน) ได้สา� รวจความคิดเห็นของผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ
จ�านวน 50 คน เกีย่ วกับการรีไซเคิลในยุคปัจจุบันว่า “คุณจะ
รู้สึกอย่างไร หากประเทศไทยมีกฎหมายอนุญาตให้ใช้ขวด
พลาสติกรีไซเคิลได้” ผลส�ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 60 รู้สึกวางใจในมาตรฐานความสะอาดและความ
ปลอดภั ย หากบรรจุ ภั ณ ฑ์ นั้ น ผลิ ต โดยผู ้ ผ ลิ ต ขวดและ
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ในประเทศไทย นอกจาก
นี้พวกเขาจะยังสนับสนุนการใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลอีกด้วย
ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 40 กล่าวว่าพวกเขาจะ
ไม่ดื่มน�้าจากขวดหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล เพราะยัง
มีความกังวลเกีย่ วกับความสะอาดในกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
จากผลส�ารวจในครัง้ นีส้ นับสนุนและชีใ้ ห้เห็นถึงความคิดเห็น
ของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปในทางบวก เหตุผลหลักที่ท�าให้
หลายคนไม่ตอ้ งการดืม่ น�า้ จากขวดพลาสติกรีไซเคิลคือ ความ
รู้สึกขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการรีไซเคิล โดยหน่วยงาน
ในประเทศไทยที่มีอ�านาจในการก�ากับดูแลด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุอาหาร ได้แก่
- ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
มีหน้าที่ก�ากับดูแลผู้ผลิตอาหาร และการใช้ภาชนะบรรจุ
คุณภาพความปลอดภัยของภาชนะบรรจุ โดยบังคับใช้ผ่านผู้
ผลิตอาหาร แต่ไม่ได้มีอ�านาจดูแลตรวจสอบโรงงานผลิต
ภาชนะบรรจุ
- ส� า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
(สมอ.) มีหน้าที่ก�ากับ ดูแลควบคุมการผลิต น�าเข้า และ
จ�าหน่ายภาชนะที่สัมผัสอาหารทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐาน
ความปลอดภัย และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ โดยมีทั้ง
มาตรฐานบังคับและสมัครใจ แต่สว่ นใหญ่เป็นมาตรฐานสมัครใจ
- ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ควบคุมผู้ผลิตภาชนะบรรจุ โดยออกประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก ก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกและภาชนะเครือ่ ง
ใช้ที่ท�าจากพลาสติกส�าหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
- กรมการค้าต่างประเทศ ออกมาตรการส�าหรับ
การน�าเข้าสินค้าต้องห้าม เพือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค คือ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรรสาระ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ ง ก�าหนดให้ภาชนะเซรามิกและ
ภาชนะโลหะเคลือบทีใ่ ช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าทีต่ อ้ งห้ามหรือ
ต้องมีหนังสือรับรองในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
จะเห็ น ได้ ว ่ า ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดที่
รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นภาชนะ
บรรจุอาหาร
แนวทำงกำรประเมินกระบวนกำรรีไซเคิลพลำสติก และ
ควำมปลอดภัยเม็ดพลำสติกรีไซเคิล
การน�าพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุ
อาหารของประเทศไทย มีความเกีย่ วข้องและต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงาน การเปลีย่ นแปลงต้องมาจากการ
สนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของภาคเอกชนและผูบ้ ริโภค ในมุมมองของผูเ้ ขียนมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
1. มีระบบการจัดเก็บ คัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อ
ลดการปนเปื้อน และสามารถน�าไปรีไซเคิลได้
2. กระบวนการรีไซเคิลสามารถก�าจัดสารปนเปื้อน
ต่างๆ จากบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีน่ า� มาใช้งานผิดวัตถุประสงค์
ได้ เช่น การน�าขวดน�า้ ดืม่ มาบรรจุยาฆ่าแมลงหรือน�า้ ยาซักผ้า
เป็นต้น
3. พลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตได้ต้องมั่นใจว่ามีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยเหมาะสมกับการน�าไปผลิตเป็น
ภาชนะบรรจุอาหาร
4. ภาครัฐต้องก�าหนดคุณภาพมาตรฐานเพือ่ อนุญาต
การใช้พลาสติกรีไซเคิลในการน�ามาผลิตเป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร มีการก�ากับดูแล ตรวจติดตามกระบวนการรีไซเคิล
การประเมินความเสีย่ งให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคใน
ประเทศไทย รวมถึงการก�าหนดจ�านวนครั้งของการรีไซเคิล
และมีการแสดงข้อมูลในฉลากเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

5. ควรมีการน�าเสนอข้อมูลที่โปร่งใสและให้ความรู้
ในเรื่องการรีไซเคิล เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วหลาย
ประเทศทัว่ โลกทีม่ กี ารรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์รไี ซเคิลอย่างตืน่ ตัว
สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการ
รีไซเคิลที่ทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความสะอาด
และความปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค

สรุป
การน�าพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารของ
ประเทศไทยเป็นเรือ่ งใหม่ทจี่ า� เป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริโภคทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการจัดเก็บ คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่
ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลมีความปลอดภัยสามารถน�ามาใช้
บรรจุอาหารได้ แม้ว่าทุกวันนี้การรีไซเคิลพลาสติกยังไม่ได้
รับความนิยมมากนัก แต่ก็ก�าลังได้รับความสนใจอย่างกว้าง
ขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความ
ส� า คั ญ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ การน� า
พลาสติ ก ที่ ผ ่ า นการใช้ ง านแล้ ว กลั บ มารี ไซเคิ ล จึ ง เป็ น อี ก
หนทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการลดการใช้พลาสติก ลด
มลพิษให้กบั สิง่ แวดล้อม และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ท�าให้รกั ษาความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ธรรมชาติไว้ได้ ซึ่งอีกไม่นานการก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ที่มี
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี พลาสติกที่ผ่าน
การใช้งานแล้วอาจจะไม่ได้กลายเป็นขยะอีกต่อไป
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การวัดความผิดพลาดกำาลังขยายของ
เครื่องวัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรม

(Magnification Measurement Error of Profile Projector)
พิสิฐ หอมเชย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันงานวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุได้มีการพัฒนา
คุณสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น โลหะผสม พลาสติก ยาง
โพลิเมอร์ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อน�าไปใช้
สร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
มือสื่อสาร นาฬิกา ยานยนต์ และอากาศยาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นจ�าเป็นต้องมีวัดขนาดรูปทรง
(Dimensions) ได้แก่ ความยาว ส่วนโค้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง
ระนาบ และมุม เพื่อพิสูจน์ว่ามีขนาดเป็นไปตามเกณฑ์ของ
มาตรฐานการผลิตหรือเกณฑ์การผลิตของโรงงาน

การวัดและการทดสอบขนาดของชิ้นงานอุตสาหกรรม
การวัดขนาดรูปทรงของชิ้นงานเพื่อบอกค่าของ
ชิ้นงานในภาคอุตสาหกรรม มีการเลือกใช้วิธีการวัดตามวิธี
มาตรฐานหรือวิธที พี่ ฒ
ั นาขึน้ มาเองโดยมีการตรวจสอบความ
ใช้ได้ของวิธีแล้ว และเลือกใช้เครื่องมือวัดสอดคล้องกับวิธี
มาตรฐานหรือเหมาะสมกับชิ้นงาน รายการมิติที่ต้องการวัด
เช่น การวัดความสูงของชิ้นงานเครื่องมือที่ใช้วัดต้องสามารถ
ปรับตั้งแนวการวัดของเครื่องให้ขนานกับชิ้นงานตามแนวตั้ง
เพื่อบอกค่าความสูงของชิ้นงาน การวัดส่วนโค้งของชิ้นงาน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั จะต้องสามารถแสดงส่วนโค้งของชิน้ งานเพือ่
ก�าหนดต�าแหน่งการวัดได้
การวัดขนาดชิน้ งานอุตสาหกรรมนัน้ มีระบบการวัด
อยูส่ องลักษณะ คือ 1) การวัดสัมผัส (contact measurement)
และ 2) การวัดแบบไม่สมั ผัส (Non-contact Measurement)
1. การวัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบสัมผัส
(Contact Measurement)
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การวัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบสัมผัส เป็น
การวัดโดยทีต่ า� แหน่งสัมผัสชิน้ งานของเครือ่ งมือวัดสัมผัสกับ
ผิวระนาบ หรือขอบชิน้ งานโดยตรง ท�าให้การวัดมีความถูกต้อง
และแม่นย�า เช่น การวัดชิน้ ส่วนยานยนต์ดว้ ยเครือ่ ง Co-ordinate
Measuring Machine (CMM) การวัดความหนาเหรียญ
กษาปณ์ด้วย Micrometer ข้อเสียของวิธีการวัดแบบสัมผัส
เครือ่ งมือสัมผัสกับชิน้ งานโดยตรงอาจท�าให้ชนิ้ งานหรือเครือ่ ง
มือวัดเกิดความเสียหาย เช่น การวัด Roughness ของผิวชิ้น
งานด้วยเครื่อง Roughness Tester โดยใช้หัววัด (Stylus)
ลากบนผิวชิ้นงานเพื่อวัดรูปร่างชิ้นงาน ถ้าชิ้นไม่เรียบหรือมี
รอยขีดข่วนอาจท�าให้หัววัดเกิดความเสียหายได้
2. การวัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบไม่สัมผัส
(Non-contact Measurement)
การวั ด ขนาดชิ้ น งานอุ ต สาหกรรมแบบไม่ สั ม ผั ส
เหมาะส�าหรับชิ้นงานที่เครื่องมือวัดไม่สามารถสัมผัสถึงส่วน
ที่ต้องการวัด หรือชิ้นงานที่มีการเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อมีการ
สัมผัส เช่น ชิ้นส่วนนาฬิกา ผลิตภัณฑ์ที่ทา� จากยาง เครื่องมือ
วัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบไม่สัมผัสที่นิยมใช้ในภาค
อุตสาหกรรมเป็น เครื่องมือวัดทางแสง เช่น กล้องจุลทรรศน์
แบบวัดความยาว (Measuring Microscope) เครือ่ งวัดขนาด
แบบฉายภาพ (Profile Projector) ซึง่ เครือ่ งมือทัง้ สองมีหลัก
การท�างานที่คล้ายกันคือ ใช้แสงสว่างจากแหล่งก�าเนิดแสง
และเลนส์ชว่ ยในการฉายภาพของชิน้ งาน และสิง่ แตกต่างคือ
Measuring Microscope จะสะท้อนภาพวัตถุผ่านเลนส์ไป
ยังตาผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ องภาพผ่าน Eyepiece ซึง่ ภาพทีป่ รากฏ
จะเป็นภาพเสมือน แต่ Profile Projector จะสะท้อนเงาภาพ
วัตถุผ่านเลนส์ไปฉากรับภาพ
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ส�าหรับบทความนี้น�าเสนอ เครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ ที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือวัดขนาดของชิ้นงานอุตสาหกรรม
เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามแม่นสูง และสามารถปรับก�าลังขยายได้หลายระดับ เครือ่ งวัดขนาดแบบฉายภาพจึงได้รบั ความ
นิยมมากส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือแผนกควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
การท�างานของเครือ่ งวัดขนาดแบบฉายภาพ (Profile Projector) ใช้หลักการการสะท้อน และการหักเหของแสง ด้วย
ระบบแสงส่องไปยังชิ้นงานและผ่านชุดเลนส์ก�าลังขยาย เกิดเป็นภาพเงาที่หลังเลนส์ซึ่งมีกระจกเงารองรับ และสะท้อนเข้าสู่
ฉากรับภาพ โดยแหล่งก�าเนิดแสง (Light Source) ของเครื่องจะถูกฉายผ่านตัววัตถุหรือชิ้นงาน เข้าสู่ระบบเลนส์นูน
(Condenser lens) และเกิดเป็นภาพเงาที่หลังเลนส์ซึ่งมีกระจกเงา (Semi-transmission Mirror) ลองรับ เข้าสู่เลนส์ขยาย
ภาพ (Projection Lens) และฉายไปยังฉากรับภาพ (Screen) ในลักษณะของภาพจริงหัวกลับที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ และ
สามารถวัดขนาดของชิ้นงานโดยเลื่อนแท่นวางชิ้น (Precise cross moving table) ตามแนวแกน X หรือ แกน Y

รูปที่ 1 หลักการท�างานของเครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ (Profile projector)
เครื่องมือวัดขนาดแบบฉายภาพที่ใช้วัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรมจ�าเป็นต้องสอบเทียบเพื่อให้การวัดขนาดชิ้นงานมี
ความถูกต้อง และสามารถสอบกลับได้ของผลการวัดไปยังหน่วยวัดสากล (SI Unit) วิธีการสอบเทียบเครื่องวัดขนาดแบบฉาย
ภาพ ตามมาตรฐาน JIS B 7184 : 1999 ก�าหนดให้มีการสอบเทียบตามขั้นดังต่อไปนี้
- สอบเทียบความถูกต้องระยะสเกลของแกน X และแกน Y
- สอบเทียบความฉากระหว่างแกน X และแกน Y
- การวัดความผิดพลาดก�าลังขยาย
กำรวัดควำมผิดพลำดก�ำลังขยำยของเครื่องวัดขนำดแบบฉำยภำพ (Profile projector)
ก�าลังขยายเป็นหัวใจส�าคัญของการวัดขนาดของชิ้นงาน และการสอบเทียบเครื่องมือวัดขนาดแบบฉายภาพ เพราะ
ทัง้ สองต้องอาศัยการขยายในการมองเพือ่ วัดและสอบเทียบ หากก�าลังขยายไม่สามารถขยายภาพได้ชดั เจนการวัดขนาดชิน้ งาน
และการสอบเทียบ อาจส่งผลต่อคุณภาพของการวัดและการสอบเทียบ
การวัดความผิดพลาดก�าลังขยายของเครื่องวัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบฉายภาพสามารถท�าได้โดยวิธีการวัด
ก�าลังขยายของเครื่องฯ (M) เทียบกับก�าลังขยายที่ระบุของเครื่องฯ ( )
ก�าลังขยาย หมายถึง อัตราส่วนของขนาดภาพต่อขนาดวัตถุ สามารถเขียนในรูปแบบของสมการดังนี้
เมื่อ M คือ ก�าลังขยาย, I คือ ขนาดภาพ, O คือ ขนาดวัตถุ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

37

สรรสาระ
ความผิดพลาดก�าลังขยาย หมายถึง ร้อยละของก�าลังขยายที่วัดได้ต่อก�าลังขยายระบุ สามารถเขียนในรูปแบบของสมการดังนี้
เมื่อ

คือ ความผิดพลาดก�าลังขยาย,

คือ ก�าลังขยายที่วัดได้,

คือ ก�าลังขยายระบุ

หลักกำรวัดก�ำลังขยำย
การวัดก�าลังขยายใช้หลักการ เครือ่ งวัดขนาดแบบฉายภาพ (Profile projector) วัด Standard scale ทีท่ ราบระยะสเกล
โดยเครื่องจะฉายภาพระยะสเกลบนฉากรับภาพ และใช้ Reading scale วัดขนาดภาพระยะสเกลบนฉากรับภาพ ตัวย่างเช่น
ที่ก�าลังขยายระบุเครื่อง 50 เท่า เครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ (Profile projector) ฉายภาพระยะสเกลขนาด 4 mm ขยาย
และแสดงบนฉากรับภาพ ใช้ Reading scale ทาบวัดขนาดภาพ ทีแ่ สดงบนฉากรับภาพเท่ากับ 200 mm ค�านวณก�าลังขยายได้
ดังนี้
Standard scale ที่ระยะ 4 mm มีค่าปรับแก้ที่ได้จากการสอบเทียบเท่ากับ 0.0001 mm ท�าการปรับแก้ค่าเท่ากับ
4 + 0.0001 = 4.0001 mm
Reading scale ที่ระยะ 200 mm มีค่าปรับแก้ที่ได้จากการสอบเทียบเท่ากับ 0.0013 mm ท�าการปรับแก้ค่าเท่ากับ
200 + 0.0013 = 200.0013 mm
ดังนั้น ก�าลังขยาย (M) =200.0013 mm = 49.9991
4.001
และ ความผิดพลาดก�าลังขยาย
= 49.9991 -1 X 100%
50

(

(

รูปที่ 2 การวัดก�าลังขยายของเครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ (Profile projector)
กำรประเมินค่ำควำมไม่แน่นอนของกำรวัดควำมผิดพลำดก�ำลังขยำยเครื่องวัดขนำดแบบฉำยภำพ
การวัดความผิดพลาดก�าลังขยายของเครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ มีความไม่แน่นอนของการวัดเกิดขึ้นจากหลาย
ปัจจัยทีท่ า� ให้ผลการวัดคลาดเคลือ่ น ได้แก่ ความแปรปรวนของสภาวะขณะท�าการวัด ความแม่นของ Standard scale Reading
scale ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานจากการวัดซ�า้ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดความผิดพลาดก�าลังขยายเครือ่ งวัดขนาด
แบบฉายภาพประเมินตามแนวทางของ Uncertainty Evaluation of Calibration of the Optical Projector (เอกสาร
อ้างอิง 1)
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ตำรำงประมวลควำมไม่แน่นอนของกำรวัดควำมผิดพลำดก�ำลังขยำยเครื่องวัดขนำดแบบฉำยภำพ
Smbol

Source of Uncertainty Values

Probability
Distribution

Smbol

Std.
Uncertainty

1

0.0000

uDL

Standard measurement
uncertainty (m)

uL1

Uncertainty of Standard
0.000005 normal
scale (m)

2

0.000025

uL2

Uncertainty of Reading
0.000025 normal
scale (m)

2

0.0000125

uDT1

Uncertainty of difference
temperature between Std.
scale and temperature 20 °C

0.0000 t-distribution

Absolute

Relative
± (%)

m-1

0.000000

0.0000

2.5x10-5 m-1

-6.3x10-8

-6.3x10-6

Ci
0.005

0.005

m-1

2 Rectangular

1.1547

8.5x10-8 °C-1

9.8x10-6

9.8x10-4

uDT2

Uncertainty of difference
temperature between
Reading scale and
temperature 20 °C

Rectangular

1.1547

8.5x10-6 °C-1

9.8x10-6

9.8x10-4

a1

Uncertainty of Thermal
expansion coefficient of
standard scale °C-1

Rectangular

4.9x10-6

1.99993

°C

9.8x10-6

9.8x10-4

a2

Uncertainty of Thermal
expansion coefficient of reading
scale °C-1

Rectangular

4.9x10-6

1.99993

°C

9.8x10-6

9.8x10-4

uC

Combined Uncertainty

u95%

Expansion uncertainty

0.0017
k=2

±0.0034%

สรุป

การวัดและการทดสอบขนาดของชิ้นงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ (Profile Projector)
ต้องอาศัยก�าลังขยายของเครือ่ งฯ เพือ่ ขยายต�าแหน่งของชิน้ งานทีต่ อ้ งต้องการวัดให้เห็นชัดท�าให้ได้ผลการวัดทีถ่ กู ต้องแม่นย�า
ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องวัดความผิดพลาดก�าลังขยายพร้อมประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด เพื่อให้มั่นว่าเครื่องวัดขนาดแบบ
ฉายภาพมีค่าความผิดพลาดก�าลังขยายรวมกับค่าความไม่แน่นอนในการวัดแล้วอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับได้ ซึ่งเกณฑ์
การยอมรับได้ของความผิดพลาดก�าลังขยายเครือ่ งวัดขนาดแบบฉายภาพ ตามมาตรฐาน JIS B 7184 : 1999 อยูใ่ นช่วง ±0.25%
เอกสำรอ้ำงอิง
[1] FANG, Cheng-Yen, LUI, Kam-Wa, CHANG, Kuo-Ming and AMERICAN SOCIETY FOR PRECISION ENGINEERING. Uncertainty
Evaluation of Calibration of the Optical Projector. In: Proceedings of the annual meeting - American Society for
Precision Engineering. Arlington, VA: ASPE, 2001, p. 365–368.
[2] UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE. M3003 The expression of uncertainty and confidence in measurement. 3rd.
Middlesex: UKAS, November 2012.
[3] JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION. JIS B 7184: 1999, Profile projectors. Tokyo: JSA, 2002.
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การพัฒนาวัสดุพอลิไพรโรลคอมพอสิท

สำาหรับงานบำาบัดน้าำ เสีย

(The development of polypyrrole composites
for wastewater treatment application)
ดร.อมรพล แจ้งสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชาำ นาญการพิเศษ
ดร.หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ
ดร.อบเอื้อ อิ่มวิทยา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
พนิดา อ่อนมั่น นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
วงศ์กนก อยู่สงค์ นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

วัสดุคอมพอสิททีผ่ ลิตจากพอลิเมอร์นา� ไฟฟ้า (Conductive polymer composite) ชนิด
หนึ่ง ซึ่งก็คือ พอลิไพรโรลคอมพอสิท (Polypyrrole composites) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ส�าหรับ
บ�าบัดน�้าเสียด้วยกระบวนการทางกายภาพ-เคมี โดยน�าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น แกลบ ขุย
มะพร้าว และฟางข้าว ร่วมกับไพรโรล (Pyrrole) และคาร์บอนกัมมันต์ (Activated carbon) มา
ผลิตเป็นวัสดุพอลิไพรโรลคอมพอสิทที่มีความสามารถในการดูดซับสารเคมี และแลกเปลี่ยนไอออน
ของโลหะหนักในน�้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการบ�าบัดน�้าเสีย นอกจากนี้ยังมี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ใช้วตั ถุดบิ เหลือทิง้ ทางการเกษตรมาผลิตเป็นวัสดุทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ ในทางเศรษฐกิจอีกด้วย

ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์หนึง่ ต�าบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าทอ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้าย และผ้าไหม เป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยรัฐบาลไทยได้
ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการส่งออก แต่ถึงอย่างไรก็ตามกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ โดยเฉพาะกระบวนการฟอกย้อมด้วยสีสังเคราะห์ เป็นกระบวนการที่ต้อง
ใช้น�้าปริมาณมาก และน�้าเสียจากกระบวนการฟอกย้อม มีความเข้มสี สารแขวนลอย สารอินทรีย์
และสารอนินทรีย์สูง หากน�้าเสียดังกล่าวถูกปล่อยออกสู่แหล่งน�้าธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ�าบัด
จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
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บรรยากาศในการทอผ้า
ของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้า
จังหวัดสุพรรณบุรี

บริเวณเตาย้อมสีเส้นไหม
(สีสังเคราะห์

งานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษา และพัฒนาสมบัติของ
พอลิเมอร์นา� ไฟฟ้า (conductive polymer) ซึง่ พอลิไพรโรล
(polypyrrole) เป็นหนึง่ ในพอลิเมอร์นา� ไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
เนื่องจากขั้นตอนการสังเคราะห์ที่ไม่ซับซ้อน มีเสถียรภาพ
มีคุณสมบัติดูดซับสาร และแลกเปลี่ยนไอออนที่ดี ตลอดจน
ราคาสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ไม่สูงจนเกินไป จึงมี
การน�าพอลิไพรโรลมาใช้ในงานด้านสิง่ แวดล้อม ส�าหรับก�าจัด
สารเคมีและไอออนของโลหะ เช่น ปรอท นิกเกิล แคดเมียม
สารหนู ทองแดง เหล็ก โครเมียม สีย้อม และสารฮอร์โมน
เป็นต้น
การวิจยั นีม้ งุ่ พัฒนาการบ�าบัดน�า้ เสียด้วยกระบวนการ
ทางกายภาพ-เคมี โดยน� าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่
สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และมีมูลค่าต�่า เช่น แกลบ
ขุยมะพร้าว และฟางข้าว มาใช้เป็นวัตถุดิบ ร่วมกับถ่านหรือ
คาร์บอนกัมมันต์ เพื่อผลิตวัสดุบ�าบัดน�้าเสีย “พอลิไพรโรล
คอมพอสิท” ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารเคมี และ
โลหะหนัก ในน�้าเสีย นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ประโยชน์ และ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับวัตถุดิบเหลือทิ้งทางเกษตรใน
ประเทศอีกทางหนึ่ง

ทัง้ นีก้ ระบวนการทางกายภาพโดยการกรองทีพ่ บเห็น
โดยทัว่ ไป เป็นการบ�าบัดน�า้ เสียอย่างง่ายซึง่ จะแยกของแข็งที่
ไม่ละลายน�้าออก วิธีนี้จะแยกตะกอนได้ประมาณ 50-65%
ส่วนเรือ่ งการแยกความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD5)
ประมาณ 20-30% เท่านัน้ ดังนัน้ จึงยังไม่เพียงพอส�าหรับการ
บ�าบัดน�้าเสียจากกระบวนการฟอกย้อม นอกจากนี้ ระบบ
การกรองอย่างง่าย ยังต้องมีการก�าจัดสารกรองหลังจาก
ใช้งานแล้วในปริมาณมากอีกด้วย
การบ�าบัดน�า้ เสียทัว่ ไปมี 3 วิธหี ลัก ได้แก่ กระบวนการ
ทางเคมี (การเติมสารเคมีลงไปเพือ่ ท�าปฏิกริ ยิ าท�าให้เกิดการ
ตกตะกอน, การสะเทิน, การเกิดปฏิกริ ยิ าไฟฟ้าเคมี เพือ่ ก�าจัด
หรือลดความเป็นพิษของสารเคมี และไอออนของโลหะหนัก
ในน�า้ เสีย เป็นต้น) กระบวนการทางชีวภาพ (การเติมจุลนิ ทรีย์
คณะวิจัยของ
ลงไปเพื่ อ ย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย ์ ) และกระบวนการทาง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กับชาวบ้านกลุ่มทอผ้า
กายภาพ (การแยกของแข็งที่ไม่ละลายน�้าออก โดยการดัก
จังหวัดสุพรรณบุรี
ด้วยตะแกรง การตัดย่อย การกวาด การท�าให้ลอย และการ
ตกตะกอน เป็นต้น)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
วิธกี ารดูดซับ (adsorption) ถูกน�ามาใช้แพร่หลาย ดร.โอบเอื้อ อิ่มวิทยา
ในการบ�าบัดสีในน�า้ เสีย เนือ่ งจากสารทีเ่ หลือจากการบ�าบัดน�า้
กองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มีปริมาณน้อย และตัวดูดซับสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีวัสดุธรรมชาติหลายชนิดสามารถน�ามาผลิตเป็นตัวดูดซับที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
มีประสิทธิภาพและมีราคาถูก เช่น แกลบ ขีเ้ ลือ่ ย กากถัว่ เหลือง โทรศัพท์: 0 2201 7233 Email: aopeau@dss.go.th
ถ่านไม้ และดินเหนียว เป็นต้น
เอกสำรอ้ำงอิง
EISAZADEH, H. Removal of arsenic in water using polypyrrole and its composites. World Applied Sciences
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สรรสาระ

วัสดุและวัสดุวิศวกรรมกับ
การรับรอง ISO/IEC 17025
ไพรจิตร ทิพพิลา

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ป ั จ จุ บั น วั ส ดุ แ ล ะ วั ส ด วิ ศ ว ก ร ร ม มี บ ท บ า ท ต ่ อ
นักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีวิศวกรหรือคนทั่วไปทั้งในเชิงของ
ผู้ใช้ ผู้ผลิต ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตตลอดจนผู้ออกแบบวัสดุ
ทั้งในรูปแบบองค์ประกอบ และโครงสร้าง ซึ่งบุคคลเหล่านี้จา� เป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้วัสดุและวัสดุวิศวกรรมให้เหมาะสม จาก
คุณสมบัติของวัสดุเหล่านี้แล้ว ยังต้องสามารถตรวจสอบได้ว่ามี
ความผิดปกติเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ
เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก วัสดุ ที่มีคุณสมบัติพิเศษจึงถูกค้นคว้า
และผลิตขึ้นเป็นอย่างมากรวมทั้งกระบวนการผลิตก็สามารถท�าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับวัสดุและวัสดุวิศวกรรม
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี วิศวกร
และผู้ใช้งานวัสดุ โดยวัสดุ (Materials) หมายถึง สสารที่มี
คุณสมบัติต่างๆ ซึ่งจะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น
ในงานโครงสร้าง การผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ โดย
คุณสมบัตขิ องวัสดุนนั้ จะแสดงลักษณะเฉพาะตัวเมือ่ มีแรงภายนอก
มากระทบ หรืออยูใ่ นสภาวะทีต่ า่ งๆกัน เช่น ความแข็งแรงดึง (tensile
strength) ของวัสดุ จะสามารถวัดได้จากความต้านทานของวัสดุ
เมื่อมีแรงดึงมากระท�า เป็นต้น และวัสดุวิศวกรรม (Engineering
Materials) หมายถึง วัสดุหนึ่งๆ ที่ได้ถูกน�ามาใช้งานโดยผ่านการ
ออกแบบและการค�านวณทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับโครงสร้างหรือ
กระบวนการผลิตของวัสดุนนั้ ๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ คุณสมบัตติ ามทีต่ อ้ งการ
หรือตามทีไ่ ด้ถกู ก�าหนดไว้ในกระบวนการออกแบบชิน้ งานทางวิศวกรรม
โดยทีว่ สั ดุและวัสดุวศิ วกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. โลหะ (Metallic Materials) เป็นวัสดุที่ประกอบ
ด้วยธาตุที่เป็นโลหะเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ และบาง
ครั้งอาจมีอโลหะประกอบอยู่ด้วยก็ได้
2. วัสดุพอลิเมอร์ (พลาสติก) (Polymeric (Plastic)
Materials) วัสดุพอลิเมอร์สว่ นมากประกอบด้วยสารอินทรีย์ (คาร์บอน
เป็นองค์ประกอบ) ที่มีโมเลกุลเป็นโซ่ยาวๆ หรือเป็นโครงข่าย โดย
โครงสร้างแล้ววัสดุพอลิเมอร์ส่วนใหญ่ไม่มีรูปร่างผลึก แต่บางชนิด
ประกอบด้วยของผสมของส่วนที่มีรูปร่างผลึกและส่วนมากไม่มี
รูปร่างผลึก
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3. วัสดุเซรามิก (Ceramic Materials) วัสดุเซรามิกส์
เป็นสารอนินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุที่เป็นโลหะและอโลหะรวม
ตัวกันด้วยพันธะเคมี วัสดุเซรามิกมีโครงสร้างเป็นได้ทั้งแบบมีรูป
ร่างผลึก และไม่มีรูปร่างผลึกหรือเป็นของผสมของทั้งสองแบบ
4. วัสดุผสม (Composite Materials) วัสดุผสมเป็น
ของผสมที่ได้จากวัสดุ 2 ชนิดหรือมากกว่า 2 ชนิดมาผสมกัน วัสดุ
ผสมส่วนมากประกอบด้วยสารเติม (filler) หรือวัสดุเสริมแรงที่
เหมาะสมกับตัวประสานพวกเรซิ่น
ทั้งนี้การเลือกใช้วัสดุหรือวัสดุวิศวกรรมหรือผลิตวัสดุ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ของวัสดุให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจ
สอบคุณสมบัติของวัสดุว่าเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการ
ของเราหรือไม่ โดยการส่งวัสดุไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆ หรือองค์
ประกอบต่างๆ กับห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับ หรือห้องปฏิบัติ
การทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารตาม ISO/IEC 17025
เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผลการทดสอบวัสดุจากห้องปฏิบัติการเป็น
ทีน่ า่ เชือ่ ถือและได้รบั ยอมรับในระดับสากล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดยส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ ารเป็นหน่วยรับรองระบบ
งานห้องปฏิบตั กิ าร (Accreditation Body) แห่งหนึง่ ของประเทศไทย
ทีไ่ ด้รบั การลงนามการยอมรับร่วมกับ Asia Pacific Accreditation
Cooperation (APAC) และ International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 ที่ให้บริการ
ด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบตาม ISO/IEC 17025
ทีเ่ กีย่ วข้องกับวัสดุและวัสดุวศิ วกรรม เช่น วัสดุกอ่ สร้าง สิง่ ทอ ของเล่น
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รองเท้าและเครือ่ งหนัง ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เซรามิก แก้ว กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
ปั จ จุ บั น มี ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17025 จาก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ และให้บริการทดสอบด้านวัสดุและวัสดุ
วิศวกรรมอยู่หลายห้องปฏิบัติการซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไป
เลือกใช้และตรวจสอบรายฃื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17025 ได้จาก
http://labthai.dss.go.th/main.php?filename=index
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แนวโน้มบรรจุภัณฑ์พล�สติก
ในประเทศไทยภาครัฐได้ประกาศกฎเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
เพือ่ ผลักดันการลดการใช้พลาสติกและน�าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกหมุนเวียน
มาใช้ใหม่มากขึ้น เพื่อบูรณาการจัดการขยะพลาสติกที่มีเป้าหมายให้
ปริมาณขยะพลาสติกทีน่ า� ไปก�าจัดจะต้องลดลง ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ
ให้มีการออกแบบและผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และรณรงค์
ให้มกี ารน�าพลาสติกกลับมาใช้หลังการบริโภคร้อยละ 60 ภายในปี พ.ศ. 2564
โดยเริม่ รณรงค์ตงั้ แต่เมษายน พ.ศ. 2561 มีการร่วมมือภาครัฐกับบริษทั ผลิต
น�้าดื่มเลิกหุ้มฝาขวดน�า้ ดื่มด้วยพลาสติก (cap seal) เป้าหมายเพื่อลด
ปริมาณขยะพลาสติกให้ได้ปลี ะ 520 ตัน และในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์
บริการได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก
รณรงค์ให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้วสั ดุทผี่ ลิตขึน้ จากพลาสติกผูป้ ระกอบการร้านค้า และร้านสะดวกซือ้
ที่ตั้งอยู่ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแก่
ผู้ซื้อสินค้าทุกประเภท และงดใช้ช้อนส้อม และแก้วน�้าพลาสติกชนิดใช้
ครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
จากการรณรงค์ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ลดใช้ พ ลาสติ ก
กระแสการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในอนาคตจะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบพื้นฐานแบบบริโภคครั้งเดียว (single
use) เช่น ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว (shopping bag) ขวดน�้าพลาสติกแบบ
พืน้ ฐาน ซึง่ จะเห็นได้วา่ ขณะทีแ่ นวโน้มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกพืน้ ฐาน จะมี
มูลค่าเพิม่ ต�า่ ความต้องการแผ่นฟิลม์ เพือ่ น�าไปผลิตพลาสติกแบบอ่อนตัว
(flexible packaging) กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัว (flexible plastic packaging) ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ทีต่ อบโจทย์แนวโน้มของการใส่ใจต่อสุขภาพมากขึน้ เช่น Active Packaging
ช่วยรักษาคุณภาพอาหาร และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ จากการใช้
กระบวนการต่างๆ โดยการดูดออกซิเจน การควบคุมความชืน้ การดูดหรือ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อนั เนือ่ งมาจากแบคทีเรียหรือราบางประเภทที่
ปล่อยออกมาระหว่างการเจริญเติบโต ซึง่ เป็นอีกหนึง่ โอกาสให้ผปู้ ระกอบการ
พัฒนาตลาดส�าหรับแผ่นฟิลม์ เพือ่ ใช้สา� หรับพลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible
plastic packing) ทีย่ งั มีความต้องการทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากการใช้นวัตกรรมพลาสติกแบบอ่อนตัวในต่างประเทศ
มีการใช้พลาสติกชีวภาพเน้นนวัตกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อม โดยในยุโรปตะวันตก
เป็นผูบ้ ริโภคพลาสติกชีวภาพรายใหญ่ทสี่ ดุ ของภูมภิ าคซึง่ พลาสติกชีวภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีกหนึง่ ทางเลือกส�าหรับการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก โดยหลายๆ ประเทศได้มีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริม
การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ใชวัตถุดิบจากชีวมวลหรืออินทรีย์
สารจากวัตถุดบิ ทางการเกษตรซึง่ ย่อยสลายได้ เพือ่ มาทดแทนการใช้พลาสติก
ทั่วไปที่ใช้วัตถุดิบจากปิโตรเคมีซึ่งย่อยสลายไม่ได้จึงส่งผลให้ตลาด

รอบรู้ รอบโลก
วลัยพร ร่มรื่น
นักวิชาการเผยแพร่ชำานาญการพิเศษ
สำานักงานเลขานุการกรม

พลาสติกชีวภาพมีโอกาสเติบโตได้อกี มากในอนาคต โดยปัจจุบนั ความต้องการ
พลาสติกชีวภาพในตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
และ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2563 ปริมาณความ
ต้องการพลาสติกชีวภาพของโลกจะพุง่ สูงขึน้ สูร่ ะดับประมาณ 1.3 ล้านตัน
โดยมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 216.5 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมี
ปริมาณความต้องการอยู่เพียง 0.4 ล้านตัน
ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์บริการเล็งเห็นความส�าคัญของ
แนวโน้มพลาสติกชีวภาพได้มีการประชุมหารือสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ ณ ราชอาณาจักร
เบลเยีย่ มและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2562 เพือ่
สร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
พลาสติกชีวภาพ กับองค์กรเชีย่ วชาญระดับโลกทีม่ ปี ระสบการณ์สงู ในด้าน
พลาสติกชีวภาพของราชอาณาจักรเบลเยีย่ มและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
รวม 4 หน่วยงาน คือ (1) Wageningen University & Research (2)
Rodenburg Biopolymers (3) Public Waste Agency of Flanders
(OVAM) และ (4) Organic Waste Systems (OWS) โดยมีประเด็นการหารือ
ด้านการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานวิธที ดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการขยะ และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี รวมถึงการเยีย่ มชมห้องปฏิบตั กิ ารและโรงงานต้นแบบ ซึง่ เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการใน
อนาคตในการวิจัยพัฒนา การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจากขยะ
พลาสติก (From plastic waste to performance materials) การพัฒนา
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและจัดท�ามาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับพลาสติกชีวภาพ
ที่ยังไม่มีในประเทศไทย
แนวโน้ ม ในอนาคตการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมจะมี
ส่วนช่วยสร้างความยัง่ ยืนให้อตุ สาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก สะท้อนให้
ผูป้ ระกอบการไทยต้องปรับตัวน�านวัตกรรมเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพัฒนา
การผลิตสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์ การสร้างนวัตกรรมให้กบั บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ทีม่ คี วามโดดเด่นแตกต่าง ค�านึงถึงประโยชน์การใช้งานและตอบโจทย์ผบู้ ริโภค
เพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจสามารถเติบโต และอาจเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืน

ภาพตัวอย่างช้อนทานได้ ท�าจากข้าวฟ่าง ผลิตภัณฑ์นวตกรรมในอินเดีย
เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค และมีวิตามินแร่ธาตุ

เอกสำรอ้ำงอิง
ภาพจาก https://ecopack.co.za/5-edible-food-packaging-products-you-should-know-about/
ข้อมูลจาก https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/32629.aspx
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วศ.ต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นาย เดช บัวคลี่ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณ
ราชวิทยาลัย บุรรี มั ย์ ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบตั กิ าร จ�านวน 161 คน ทัง้ นีค้ ณะอาจารย์ และนักศึกษา จาก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ศึกษาเข้าดูงาน 4 ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการ
ด้านอาหาร ห้องปฏิบตั กิ ารด้านเซรามิก ห้องปฏิบตั กิ ารด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม และห้องปฏิบตั กิ ารด้านสารอินทรีย์
ในผลิตภัณฑ์บริโภค ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษากับเนือ้ หารายวิชาทีเ่ รียน โดยทีน่ กั เรียนได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริงในห้อง
ปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวติ และต่อยอดในการศึกษาในอนาคตได้ตอ่ ไป

ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตเครื่องกรองน้ำาอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
OTOP” ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2561 นายอรุณ คงแก้ว นักวิทยาศาสตร์ชา� นาญการ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน และคณะ
ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตเครื่องกรองน�้าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
OTOP” ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ณ ที่ท�าการองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และทีท่ า� การองค์การบริหารส่วนต�าบลตันหยงมัส อ�าเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส โดยผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ความรูเ้ รือ่ งน�า้ และการปรับปรุงคุณภาพน�า้ และได้ฝกึ ปฏิบตั ผิ ลิต
สารกรองสนิมเหล็ก ผลิตเครือ่ งกรองน�า้ อ่อนมีกา� ลังการผลิต 600 – 1,000 ลิตร/ชัว่ โมง จ�านวน 60 ชุด น�าไปติดตัง้
ใช้งานในกลุม่ ผูป้ ระกอบการ OTOP เครือ่ งกรองน�า้ อ่อนน�า้ เป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้ทมี่ ตี น้ ทุนต�า่ บ�ารุงรักษาง่าย สามารถผลิต
ขึน้ มาเองได้ ผลจากการฝึกอบรมครัง้ นีเ้ กิดวิทยากรตัวคูณระดับท้องถิน่ สามารถขยายผลการด�าเนินงานในท้องถิน่ ต่อไป

วศ. เข้าประชุมความร่วมมือกับประเทศเครือรัฐออสเตรเลียมุ่งเป้าสร้างศักยภาพการรับรอง
ความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ
เมฆาอภิรกั ษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เข้าประชุมหารือความร่วมมือการเพิม่ ศักยภาพการด�าเนินงาน
ด้านการรับรองความสามารถบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงาน Joint Accreditation
System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ) ซึง่ เป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB)
ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมทัง้ ประชุมความร่วมมือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับหน่วยรับรองบุคลากร
(Certification Body for Persons) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงของออสเตรเลีย ได้แก่ AUSTSWIM และ MOBIUS INSTITUTE
มุง่ หวังสร้างรากฐานส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการรับรองความสามารถบุคลากรของประเทศไทย
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

วศ. ลงพื้นที่หนองคาย แก้ปัญหาพัฒนาการผลิตยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP
และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน
19 พฤศจิกายน 2561 – นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” โดยมีนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงานการจัดงาน และนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้
เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมสัมมนาจากจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี
หนองบัวล�าภู เลย สกลนคร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประมาณ 450 คน ณ โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า อ�าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย
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วศ. ร่วมจัดแสดงผลงานในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม :Thailand 4.0 in the Making
23 พฤศจิกายน 2561 – ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ
ภายในงานขับเคลือ่ น Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม :Thailand 4.0 in the Making ใน
โอกาสนี้ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วนั นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เล็งเห็นความส�าคัญของการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาใช้พัฒนาเพื่อให้ประเทศไทย
ก้าวข้ามกับดักกลุม่ ประเทศรายได้ปานกลางสูป่ ระเทศทีม่ รี ายได้สงู และยกฐานะเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบ
สู่การสร้างแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยปฏิรูปกระบวนทรรศน์ในการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อ
สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงได้น�าผล
งานต่างๆของหน่วยงานมาร่วมจัดแสดงเพื่อน�าเสนอภาพรวมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่าง
เป็นรูปธรรม

วศ.ร่วมมือกับศูนย์วิจัยความสุขคนทำางานแห่งประเทศไทย เสริมสร้างความสุขในที่ทำางาน
28 พฤศจิกายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา เรือ่ ง การ
สร้างความสุขในที่ท�างาน(Happy Workplace) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุข
สถิต ผูอ้ า� นวยการศูนย์วจิ ยั ความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาฯ จ�านวนกว่า 200 คน การสัมมนาครั้งนี้มุ่งส่งเสริม
และเสริมสร้างความสุขในที่ท�างานของบุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
Happinomiter เป้าหมายส่งเสริมให้มีเครื่องมือวัดความสุข ที่จะเป็นตัวชี้วัดส�าคัญในการวางแผนพัฒนาให้
บุคลากรมีความสุขทั่วทั้งองค์กรตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ�าปีงบประมาณ 2562 ต่อไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบของขวัญปีใหม่ 2562 แก่ประชาชน
13 ธันวาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ตลาดนัด
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน” เพือ่ เป็นของขวัญประชาชนเนือ่ งในโอกาสปีใหม่ 2562 ซึง่ ผูป้ ระกอบการ OTOP ได้มตี ลาดขายสินค้า
เพิม่ รายได้ ประชาชนทัว่ ไปได้จบั จ่ายซือ้ สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพราคาถูกเนือ่ งจากได้ซอื้ จากผูข้ ายโดยตรง ซึง่ ได้คดั เลือกสินค้า
ที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนากระบวนการผลิตแล้วมาจัด
จ�าหน่าย โดยครั้งนี้มีผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผ้าและสิ่งทอ
และกลุ่มของใช้ของประดับตกแต่ง หมุนเวียนเข้าร่วมจัดจ�าหน่ายกว่า 20 ร้านค้า นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP ด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ สมุนไพร
ที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของใช้-ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการยก
ระดับคุณภาพสินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานส่งเสริมการทดสอบตลาดกับผู้บริโภค ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสทางการแข่งขัและเป็นที่ยอมรับใน
เวทีการค้าต่อไป

วศ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำาหนดทั่วไปสำาหรับหน่วยตรวจ
ตามมาตรฐาน
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561กลุม่ งานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “ข้อก�าหนดทัว่ ไปส�าหรับหน่วย
ตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012 ให้กบั เจ้าหน้าทีข่ อง วศ. ณ ห้อง 519 ชัน้ 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงาน “เราทำาความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์คน รัก คลอง
“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำาความดี”
5 ธันวาคม 2561 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง
ไม่เท ทุ่มท�าความดี” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชด�าริของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตส�านึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน ในการนี้ ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อา� นวยการส�านักบริหารและรับรองห้อง
ปฏิบัติการ และรักษาการเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้น�าคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในครั้งนี้ด้วย ณ ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

วศ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรกั ษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory Accreditation” โดยมี
ดร.พจมาน ท่าจีน ผูอ้ า� นวยการส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึง่ จัดขึน้
ระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผปู้ ระเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณา
รับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร และเจ้าหน้าทีข่ องส�านัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 93 คน เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การ
รับรองมีการจัดท�าระบบบริหารงานและมีความสามารถเป็นไปตามข้อก�าหนด ISO/IEC 17025 เพือ่ ให้การด�าเนินงาน
ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด�าเนินไปโดยมีแนวทางและหลักการทางวิชาการทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน

วศ. เปิดห้องปฏิบตั กิ าร ต้อนรับ นักวิทยาศาสตร์ สำานักงานพิสจู น์หลักฐาน สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
วันที่ 8 มกราคม 2562 นางสาวอุราวรรณ อุน่ แก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ
คณะข้าราชการต�ารวจในสังกัด ส�านักงานพิสจู น์หลักฐานต�ารวจ ในการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิทยาศาสตร์ (สบ1)
รุ่นที่ 9 งบประมาณปี 2562 เป้าหมายสร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานของงานพิสูจน์
หลักฐาน ทัง้ ด้านบุคลากร เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบตั กิ าร มีผเู้ ข้าศึกษาดูงานรวมกว่า 70 คน โดยคณะ
ข้าราชการต�ารวจฯ เข้าชมห้องปฏิบัติการด้านแก้ว พลาสติก และด้านผลิตภัณฑ์โลหะของกองเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์อุปโภค รวมทั้งเยี่ยมชมแหล่งความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์ ของส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีจ่ ะเป็นประโยชน์กบั การด�าเนินงาน
ด้านพิสูจน์หลักฐาน ให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างขีดความสามารถของส�านักงานพิสูจน์
หลักฐาน สร้างความเชื่อมั่นและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

วศ. สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์ ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ น�าทีมผูบ้ ริหารตรวจเยีย่ มการจัดงาน“ถนน
สายวิทยาศาสตร์” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” ชวนเยาวชน
สัมผัสกับกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กไทยได้เรียนรูอ้ ย่างใกล้ชดิ เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ สถานีที่ 16 Pt-Bath
Bomb Bar จะได้สมั ผัสและทดลองผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพร ทีม่ สี มบัตใิ นการบ�ารุงผิว กลิน่ หอมจากสมุนไพร ใช้สา� หรับ
ใส่ลงในอ่างน�า้ เพื่อให้มีกลิ่นหอมและยังช่วยบ�ารุงผิว โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมรวม 7 สถานี ประกอบ
ด้วย สถานีที่ 12 – 18 ได้แก่ สถานีที่ 12 Pt-Refreshing ชวนทดลองท�ายาดมสมุนไพร สถานีที่ 13 Pt-Ca cal เรียนรู้
ตารางธาตุผ่านเกมที่ให้ความเพลินสนุกสนาน สถานีที่ 14 Pt-Reuse การท�ามหัศจรรย์หลอดดูด สถานีที่ 15 Pt-Knowledge เรียนรู้ ธาตุที่เกี่ยวข้อง
กับหนังสือพิมพ์ กิจกรรมแต้มสีรักษ์โลก ,สถานีที่ 17 Pt-Knockdown เรียนรู้สัญลักษณ์ธาตุผ่านเกมฝึกทักษะ/ฝึกใช้สมาธิ และสถานีที่ 18 Pt- แกะ
รอย ธาตุ จะได้ร่วมสนุกเกมปาเป้าแกะรอยธาตุ
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ศปว. สร้างความร่วมมือ แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 มกราคม 2562 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ปรึกษาคณะท�างานศูนย์
ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) และดร.ลดา พันธ์สขุ มุ ธนา ผูอ้ า� นวยการส�านักหอ
สมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานคณะท�างาน ศปว. พร้อม
กับบุคลากรส�านักหอสุมดฯ และบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายสมาชิก ศปว. เข้าเยี่ยมชมส�านักดิจทิ ลั และ
สารสนเทศ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป้าหมายร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้ม
แข็ง แหล่งเรียนรูส้ ารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้
ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วศ. จัดการแสดงและจำาหน่ายสินค้าโครงการยกระดับสินค้าOTOPใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
ภายใต้ชื่องาน“สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น”
วันที่ 16 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ทีม
นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOP
ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า
รัฐบาล ได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องของ การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ก็คือ พัฒนาสินค้า OTOP เพื่อช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการใน
ระดับฐานราก ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง อย่างกิจกรรมทดสอบตลาด ภายใต้ชื่อ
โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ บุรีรัมย์ นราธิวาส และ
ปัตตานี) นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทา� ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีช่องทางการจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

วศ.มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการไทย 10 หน่วยงาน และ Myanmar 1 หน่วยงาน
สร้างความเชื่อมั่นการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล
25 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร
ให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ โดย นางพจมาน ท่าจีน
ผูอ้ า� นวยการส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร ได้รายงานข้อมูลห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและผูจ้ ดั โปรแกรมทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองฯ รวม 11 หน่วยงาน โดยกระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าและให้ผล
การทดสอบสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก คาดหวังให้
ห้องปฏิบัติการและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการขยายขอบข่ายขอการรับรองให้ครอบคลุม
ตามความต้องการเพิม่ ขึน้ จะเห็นถึงประโยชน์ทจี่ ะส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทัง้ ในกลุม่ ของอุตสาหกรรม
แก้ว กระจก ทอง การเกษตร ปุ๋ยเคมี รวมถึงภาคราชการ ต่อไป

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่ง 4 Robot เข้าร่วมงาน Seacon War of Steel ครั้งที่ 4
วันที่ 27 มกราคม 2561 ทีม Plagrim พัฒนาโครงสร้างและระบบขับเคลือ่ นของหุน่ ยนต์ภาคสนาม กรมวิทยาศาสตร์
บริการ น�าทีมโดย นายเบญจรงค์ โพธิ์สุข นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุ
วิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้ร่วมงานวิจัย ประสบความส�าเร็จ น�าหุ่นยนต์ต้นแบบเข้าแข่งขันและ
ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการ Seacon war of steel ครั้งที่ 4 ซึ่งมีทีมหุ่นยนต์จากทั้งในและต่างประเทศร่วมการ
แข่งขันกว่า 168 ทีม การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27มกราคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการส่งเสริมกิจกรรม
วิจัยพัฒนาโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม เป้าหมายสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ภาคสนามเพื่อปรับ
ใช้กับการปฏิบัติการจริง ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกท�าลายหรือได้รับความเสียหายขณะปฏิบัติการ หุ่นยนต์ภาคสนาม
เป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามส�าคัญในภารกิจทีม่ นุษย์เข้าถึงพืน้ ทีไ่ ด้ยากหรือมีความเสีย่ งต่อชีวติ ของผูป้ ฏิบตั กิ าร อีกทัง้ หาก
ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์จะช่วยเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นย�า รวมทั้งลดเวลาการเก็บข้อมูลและลดเวลาปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมที่มนุษย์ไม่สามารถท�าได้
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