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 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับที่ 210 คอลัมน์ People in Focus มีความยินดียิ่งในโอกาสที่  
ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ได้รับการแต่งตั้งดำารงตำาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ 
จึงได้สัมภาษณ์ถึงมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสนับสนุนด้าน
วัสดุวิศวกรรม ของกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะ

ความสำาคัญของงานด้านวัสดุวิศวกรรม
	 วัสดุวิศวกรรมจัดเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการ 
ด�ารงอยูข่องมนษุย์ตัง้แต่ยคุโบราณจนถงึปัจจบัุน	ความหมาย 
ของวสัดวุศิวกรรม	(Engineering	materials)	คอืวสัดทุีผ่ลติขึน้ 
โดยใช้หลกัการพืน้ฐานและการประยกุต์ความรูท้างวสัดศุาสตร์	
ผ่านการออกแบบและการค�านวณทางวศิวกรรม	เพือ่ปรบัปรุง
สมบตัท่ีิจะน�ามาใช้งานได้อย่างตรงวตัถปุระสงค์	แล้วน�ามาท�า 
เป็นผลติภณัฑ์เพือ่ใช้เป็นสิง่ของเครือ่งใช้เครือ่งมอื	เครือ่งอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ	ในชวีติประจ�าวนัรอบๆ	ตวัเรา	การเลอืกวสัดุ
เป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีความส�าคัญมากท่ีสุดในขั้นตอน
การออกแบบชิน้งานทางวศิวกรรม	ควรเลอืกประเภทของวสัดุ
ทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุไม่ว่าทางด้านสมบติั	 ความเหมาะสม 
ของกระบวนการผลิตและต้นทุนในการผลิต	 เราสามารถจัด
ประเภทของวสัดวิุศวกรรม	ออกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ	ได้	ดงันี	้โลหะ	
เซรามิก	 แก้ว	 พลาสติกหรือพอลิเมอร์	 ยาง	 วัสดุคอมโพสิท	
และกลุ่มวัสดุก่อสร้างซึ่งรวมหลายวัสดุ	 โดยเฉพาะเหล็ก
ก่อสร้าง	ปูน	กระจก	เป็นต้น

	 อุตสาหกรรมด้านวัสดุเป็นอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ 
ของประเทศ	 ถ้าจะนับสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ 
กลุม่วสัดวุศิวกรรมในคลสัเตอร์ต่างๆ	จะได้รวมกนัเป็นจ�านวน
ทั้งหมดถึงประมาณ	8,000	โรงงาน	ในกลุ่มนี้ร้อยละ	90	เป็น	
SMEs	 สามารถสร้างงาน	 เพราะตลาดแรงงานหมุนเวียนอยู่ 
ในอตุสาหกรรมนีป้ระมาณห้าล้านคน	สร้างผลกระทบทางด้าน 
รายได้ที่ส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย	มูลค่าการส่งออกของ
ผลติภณัฑ์ในกลุม่วสัดปีุละ	ประมาณแปดแสนล้านบาท	จงึเป็น
ส่วนส�าคญัในการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศ	
อตัราการขยายตวัของวสัดวุศิวกรรมมอีย่างต่อเนือ่งจากแนวโน้ม
การเติบโตทั้งการใช้งานภายในประเทศเองและการส่งออก	
	 ปัจจบุนัการพฒันาด้านเทคโนโลยวีสัดไุด้รบัความสนใจ
เพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง	สงัเกตได้จากการเพิม่หลกัสตูรสาขา
วิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุในสถาบันการศึกษาหลาย
สถาบนั	ทีต้่องการผลติบุคลากรทีม่ศีกัยภาพและความสามารถ	
น�าสู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆของวัสดุวิศวกรรม	
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิเคราะห์ทดสอบ
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การพฒันางานด้านวสัดวุศิวกรรมของกรมวทิยาศาสตร์
บริการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
	 ขอพดูถึงการทดสอบก่อน	เพราะการให้บรกิารทดสอบ
ทีน่่าเชือ่ถอืแบบมอือาชีพ	ถอืเป็นภารกจิหลักของกรมวทิยาศาสตร์
บริการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 การพัฒนาด้านทดสอบจึงมี
การด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	 โดยการศกึษาวจิยั	พฒันาองค์ความรู	้
เทคโนโลยแีละเทคนคิด้านการวเิคราะห์ทดสอบ	เพือ่การควบคมุ
และพัฒนาคุณภาพสินค้า	 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ทนัต่อ 
ข้อก�าหนดหรือกฎหมายใหม่ๆ	 ในด้านวัสดุ	 ปัจจุบันเราเป็น 
ห้องปฏบิตักิารทางวสัดทุีส่ามารถท�าได้ครบวงจร	 และมีที่เดียว
ภายในประเทศอยู่หลายการทดสอบ	อาทิ	เช่น	การทดสอบ
การลามไฟ	ชนดิ	5VA,	5VB	และ	VTM	ตาม	UL	94	(ตวัอย่าง	
พลาสตกิ	ไม้	ฉนวนกนัความร้อน)	การทดสอบปนูซเิมนต์และ
ปนูยปิซมัตามมาตรฐาน	มอก.	ฟองน�า้ลาเทก็ซ์ส�าหรบัท�าหมอน
และทีน่อน	ถงุมอืยางส�าหรบัใช้ในครวัเรอืนหรอืถงุมอืแม่บ้าน	
การหาปริมาณสารประกอบ	AOX	ในทุกผลิตภัณฑ์กระดาษ	
เยื่อกระดาษ	 น�้าเสีย	 และดิน	 ฯลฯ	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 
มีจ�านวนรายการที่ให้บริการด้านวัสดุวิศวกรรมในแต่ละปี 
มจี�านวนมากถงึประมาณกว่า	100,000	รายการทดสอบ	ผูร้บั
บรกิารส่วนใหญ่มาจากภาคอตุสาหกรรม	ผลทีไ่ด้น�าไปส�าแดง
ทางการค้า	เพือ่การควบคมุคณุภาพ	ปรบัปรุงในกระบวนการผลติ	
หรือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	เป็นต้น
	 ในส่วนของการพัฒนาเพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพการให้
บรกิารทดสอบ	ได้มกีารตัง้โครงการเพือ่ให้เกดิการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานทางคณุภาพหลายโครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง	
เช่น	 โครงการพฒันาห้องปฏบิตักิารทดสอบผลติภณัฑ์พลาสตกิ	
ผลิตภัณฑ์แก้ว	 ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ	 โครงการพฒันา 
ห้องปฏบิตักิารทดสอบด้านผลติภณัฑ์ยางเพือ่เป็นห้องปฏบิตักิาร
อ้างอิงของอาเซียน	การพัฒนาวัสดุก่อสร้างด้วย	MSTQ	

	 เนือ่งจากปัจจบุนัพบว่าห้องปฏบิตักิารทดสอบวสัดุ
ก่อสร้างส่วนใหญ่ยงัไม่ได้รบัการรบัรองคณุภาพห้องปฏบิตักิาร	
ISO/IEC	17025	ซึง่เป็นอปุสรรคในการขอการรบัรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (มอก.)	 และการส่งออกไปจ�าหน่าย 
ต่างประเทศ	ตวัอย่างทีส่�าคญัอกีโครงการคอืการพฒันามาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเพือ่ยกระดบัคณุภาพสนิค้า	เพือ่พฒันา
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัสากล	
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูป้ระกอบ	ควบคูก่บัโครงการนี	้
กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ด�าเนนิการจนได้เป็นหนึง่ในองค์กร
ก�าหนดมาตรฐาน	 (Standards	Developing	Organization, 
SDO)	ของประเทศ	ท�าให้เกิดความรวดเรว็ในการสร้างหรอืทบทวน
มาตรฐานผลติภณัฑ์ทัง้ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมกลุม่วัสดท่ีุเรยีกว่า	
Second	Wave	S-curves	และอตุสาหกรรมเป้าหมาย	S-curves	
	 เมือ่พดูถงึงานวจัิยทางวสัดขุองกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	
ได้มกีารด�าเนนิการมานานแล้วเช่นกัน	น่าจะเป็นทางเซรามกิ
ทีเ่ริม่ก่อนวสัดอุืน่	เราเคยมศีนูย์วจัิยและพฒันาอตุสาหกรรม
เครือ่งป้ันดินเผาซึง่ผลติงานวจิยัตอบสนองกลุม่วสิาหกจิชมุชน	
และ	SMEs	ส่วนงานวจิยัวสัดกุลุม่อืน่	เช่น	เยือ่กระดาษ	ยาง	แก้ว	
ก็มีตามมา	 งานวิจัยในอดีต	 ตั้งโจทย์จากปัญหาที่ไม่ชัดเจน 
จึงไม่ได้น�าสู่การใช้จริง	แต่หลายปีหลังมานี้ไม่ได้แล้ว	 เพราะ
มนีโยบายด้านวจิยัทีช่ดัเจนจากยทุธศาสตร์ชาต	ิจากยทุธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย	4.0	ระยะ	20	ปี	(2560-2579)
	 แม้ว่าแนวโน้มการพฒันาทางวสัด	ุจะต้องเป็นวสัดทุี่
มนี�า้หนกัเบา	มคีวามแขง็แรงทนทาน	มคีวามเหนยีว	ทนต่อการ
กดักร่อนและการเสยีดสี	 เป็นวสัดุฉลาดทีส่ามารถปรบัตวัเข้า
กับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้	 ไม่ก่อมลพิษ	 และสามารถ
ทดแทนวัสดุดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดโทษต่อสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	
อย่างไรก็ตามงานวิจัยด้านกลุ่มวัสดุวิศวกรรมพื้นฐานก็ยังมี
ความส�าคัญ	 เพราะต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐและ
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เป็นการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการให้อยูร่อดทางธรุกจิ	เช่น	ทาง
ด้านยาง	 ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑ์ยางของประเทศให้ขยายใหญ่ขึน้	เนือ่งจากอตุสาหกรรม
ผลติภณัฑ์ยางมมูีลค่าเพิม่สงูกว่า	 สร้างโอกาสส่งออกผลติภณัฑ์
ยาง	 เช่น	 การผลิตวัสดุก�าบังรังสีจากยางธรรมชาติเพื่อใช้
ทางการแพทย์	 การผลิตถุงมือยางกันรังสีจากยางธรรมชาติ
หรือยางสังเคราะห์	 ทางกลุ่มวัสดุอื่น	 เช่น	 การวิจัยเพื่อลด
พลงังานการหลอมแก้วเพือ่ลดต้นทนุ	เป็นต้น	ส�าหรับการวจัิย
ด้านวสัดเุพือ่ตอบสนองอตุสาหกรรมเป้าหมาย	ได้มกีารด�าเนนิการใน
ช่วง	5	ปีทีผ่่านมา	จดุเด่นคอืการพฒันาวสัดคุอมโพสทิเพือ่ใช้
ผลิตสินค้าป้อนให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 เช่น	 ทางการ
แพทย์	ได้แก่	แผ่นกระดานเคลือ่นย้ายผูป่้วย	One	Man	Carry	
ผนงัฉนวนกนัความร้อนด้วยนาโน	Silica	Sol-Gel	รถขนส่งยา
หุ่นยนต์เบาสบายแสนสะอาด	 และวัสดุทดแทนฟันเทียม 
การต้อนรบัสงัคมสงูอาย	ุกม็โีครงการ	พฒันาผลติภณัฑ์เซรามกิ 
น�้าหนักเบาส�าหรับผู้สูงอายุ	 ด้านอุตสาหกรรมการบินและ 
โลจสิตกิส์	ได้แก่	การใช้นาโนกราฟีนในการละลายน�า้แขง็และ
ป้องกนัฟ้าผ่าของอากาศยาน	การพฒันาเคลอืบไททาเนตบน
พอลิเมอร์ส�าหรับดาวเทียมขนาดเล็ก	เป็นต้น	
การเตรยีมความพร้อมของกรมวิทยาศาสตร์บรกิารเพือ่
พฒันางานด้านวสัดวุศิวกรรมให้ตรงกบัยทุธศาสตร์ชาติ
	 ในยุคประเทศไทย	 4.0	 คือ	 การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่	“Value-Based	Economy”	หรือ	
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”	 ทุกภาคส่วนต้องเร่ง	
ศึกษาวิจัย	 พัฒนาเทคโนโลยี	 ผลิตภัณฑ์	 สร้างนวัตกรรม	
พฒันากระบวนการผลติ	และคณุภาพสนิค้าเพือ่เพิม่ศกัยภาพ
และเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั	กรมวทิยาศาสตร์
บรกิารยังคงมบีทบาทส�าคญัในเรือ่งของการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ	 (National	 Quality	 Infrastructure:	
NQI)	ด้านการทดสอบ	ตรวจสอบ	รับรองผลิตภัณฑ์	ในด้าน
การทดสอบ	 ได้ขยายเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	
และสนิค้านวตักรรมต่างๆ	ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้	ประกอบกับรฐับาล
มยีทุธศาสตร์โครงการเขตพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	
(Eastern	Economic	Corridor,	EEC)	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร
มโีครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบวสัดแุละชิน้ส่วนผลติภณัฑ์
จากคอมโพสทิส�าหรบักลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่และ
การบนิ	และโครงการพฒันางานบรกิารทดสอบทางด้านหุน่ยนต์
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย	 วัตถุประสงค์ทั้งสอง
โครงการเพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่	 การบิน	 และ 

หุ่นยนต์	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส�าคัญในการต่อยอด 
การพฒันาอตุสาหกรรมไทยไปสูอ่ตุสาหกรรมทีส่ร้างมลูค่าด้วย
นวตักรรม	 การพัฒนาและสร้างมาตรฐานการทดสอบนี้ร่วม
กับหน่วยงานทดสอบอืน่ๆ	ในประเทศไทย	เช่น	สทอภ.	PTEC	
สวทช.	รวมถงึบรษิทัเอกชน	งานวจิยัด้านวสัดวุศิวกรรมในอนาคต
จะมคีวามส�าคญัมากขึน้อกี	ซึง่นอกจากจะต่อยอดโครงการเดมิ	
ในอนาคตการพัฒนาวัสดุคอมโพสิทท่ีตรงกับอตุสาหกรรม 
เป้าหมาย	กไ็ด้มกีารวางแผนไว้	 เช่น	การพฒันาวสัดคุอมโพสทิ 
ทนการลามไฟส�าหรบัเคร่ืองบนิขนาดเลก็	การพฒันาโครงสร้าง
แขง็แรงน�า้หนกัเบาส�าหรบัเครือ่งบนิอากาศยานไร้คนขบัเพดานสงู	
และการพฒันาวสัดคุอมโพสทิด้วยกราฟีนและคาร์บอนนาโนทปู
เพือ่เป็นโครงสร้างภายนอกของเครือ่งบนิไร้คนขบัขนาดเลก็	(UAV)		
ด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	 (Medical	
Hub)	ได้มกีารเพิม่งานวจิยัทางวสัด	ุเพือ่ท�าโครงการสนบัสนนุ
การตัง้ย่านนวตักรรมการแพทย์โยธ	ี(Yothi	Medical	Innovation	
District	:	YMID)	เพือ่ผลักดนัให้เป็นพืน้ทีศ่นูย์กลางย่านนวตักรรม
การแพทย์และการวิจัยระดับโลก	 โดยร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสขุ	(สธ.)	และกระทรวงศกึษาธิการ	(ศธ.)	เพือ่ร่วมพฒันา
แนวทางและกิจกรรมในการพฒันาย่านฯ	ทัง้ในด้านนวตักรรม
ผลติภณัฑ์	บรกิาร	สภาพแวดล้อมและโครงสร้างพืน้ฐาน	โดย
กรมวิทยาศาสตร์บริการจะมีโครงการวิจัยด้านวัสดุทางการ
แพทย์เพิม่ขึน้	ได้แก่	โครงการพฒันาผ้าสมานแผลด้วยอนภุาค
นาโนไบโอกสาส	และโครงการพฒันาวสัดุอดุฟันโดยใช้กลาส
เซรามิกที่มีส่วนประกอบของฟอสเฟตและบอเรต	ในอนาคต	
เชือ่ว่ากรมวทิยาศาสตร์บรกิารจะมกีารเตรยีมบคุลากรทัง้ด้าน
จ�านวนและศักยภาพและปรับเปล่ียนการท�างานโดยเฉพาะ
ในส่วนของภารกจิหลกั	เพือ่ให้สามารถท�างานสอดคล้องตรง
ตามยุทธศาสตร์ชาติได้ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม
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	 ในปี	2561	เป็นทีน่่ายนิดเีป็นอย่างยิง่ทีก่รมวทิยาศาสตร์
บรกิารได้รบัการจดทะเบยีนเป็น “องค์กรก�ำหนดมำตรฐำน” 
(Standards	Developing	Organization,	SDO)	ประเภทขัน้สงู	
จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.) 
ในวันที่	22	สิงหาคม	2561	ที่ผ่านมา	บทบาทใหม่ของกรม
วทิยาศาสตร์บรกิารกบัการเป็น	SDO	นีต้อบสนองความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง	ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน
เป็นทีย่อมรบักนัอย่างกว้างขวางว่าผลติภณัฑ์ทีม่ใีนท้องตลาดนัน้	
แข่งขันกันด้วยคุณภาพเป็นส�าคัญ	กลไกการมาตรฐานเพื่อ
รบัรองคณุภาพสินค้าจงึเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัทีใ่ช้ในทางการค้า	
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ	ดงันัน้เพือ่เป็นการช่วยเหลอื
ผูป้ระกอบการของประเทศไทยให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลกนัน้
จะต้องมมีาตรฐานทีก่�าหนดขึน้เพือ่รบัรองคณุภาพสนิค้าผลติภณัฑ์
ประเภทต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม
และมีศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศได	้

“ตรงประเดน็” และ “ทนัเวลา”เป็นหวัใจหลกัของการก�าหนด
มาตรฐาน	ดงันัน้	สมอ.	จงึได้สร้างระบบ	SDO	ขึน้	โดย	องค์กร
ก�าหนดมาตรฐาน	หมายถงึ	หน่วยงานทีม่คีวามสามารถในการ 
จดัท�ามาตรฐานให้เป็นไปตามหลกัการสากลกรมวทิยาศาสตร์
บรกิารซึง่เป็นห้องปฏิบตักิารกลางของรฐั	ทีม่คีวามเชีย่วชาญ
เฉพาะด้านในการทดสอบสมบตัขิองผลิตภณัฑ์ต่างๆครอบคลมุ
ความต้องการของภาคอตุสาหกรรมอย่างกว้างขวาง	และคุน้เคย
กับระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	และมาตรฐาน 
วธิกีารทดสอบเป็นอย่างด	ีจงึได้เข้ามารับบทบาทท่ีส�าคญัอย่างยิง่
ในฐานะ	SDO	เพ่ือผลกัดนัให้เกดิมาตรฐานที ่“ตรงประเดน็” และ 
“ทนัเวลา” ขึน้

	 ทัง้นีอ้งค์กรก�าหนดมาตรฐานของ	สมอ.	แบ่งออกเป็น	
2	ประเภท	ตามภาระรับผิดชอบที่แตกต่างกันดังแสดงในรูป	
คอื	ขัน้ต้นและขัน้สงู	โดยจะเหน็ได้ว่า	SDO	ขัน้ต้น	รบัผดิชอบ
การยกร่างข้อก�าหนดของมาตรฐานฉบบั	Committee	Draft	

SDO บทบาทใหม่ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.อรสา อ่อนจันทร์
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ  

กองวัสดุวิศวกรรม
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(CD)	เท่านัน้	จากนัน้ส่งร่างดงักล่าวให้กบั	สมอ.	เพือ่ไปด�าเนนิการ
ต่อไป	ในขณะที่	SDO	ขั้นสูงนั้น	จะต้องจัดท�าร่างมาตรฐาน
ฉบับ	CD	มีคณะผู้จัดท�าร่างมาตรฐานเพื่อพิจารณาจัดท�าร่าง
มาตรฐานฉบับ	Committee	Draft	 for	Vote(CDV)	 เวียน
หรอืสมัมนาเพือ่ขอข้อคดิเหน็จากผู้ทีเ่กีย่วข้อง	หรอืผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสยี	และพจิารณาข้อคดิเหน็ทีไ่ด้	จนถงึร่างมาตรฐานฉบบั	
Final	Draft	National	Standard	(1)	(FDNS	(1))	ทีด่�าเนนิการ
สอดคล้องตามองค์กรก�าหนดมาตรฐาน	และส่งมอบร่างมาตรฐาน
ฉบับ	FDNS	(1)	ให้	สมอ.	พิจาณาด�าเนินการต่อจนแล้วเสร็จ	
และเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรมต่อไปเบือ้งต้นกรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้รบัการ
จดทะเบียนเป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูงใน	 
6	รายสาขา	ดังนี้	
	 สาขาที	่	7		ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
	 สาขาที	่	8		ซีเมนต์และวัสดุก่อ
	 สาขาที	่29	ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
	 สาขาที	่31	พลาสติก
	 สาขาที	่33	กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
	 สาขาที	่70	ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	นี้	กรมวิทยาศาสตร์
บริการได้มีแผนการก�าหนดมาตรฐานทั้งสิ้น	7	ฉบับด้วยกัน	
ได้แก	่
	 -	 ปูนฉาบผิวบาง	
	 -	 ปูนเทปรับระดับ
	 -	 พื้นสังเคราะห	์(มอก.	2683-2558)
	 -	 เม็ดยางส�าหรับพื้นสังเคราะห	์(มอก.	2682-2558)
	 -	 ถาดรองรับกระเป๋าสัมภาระ
	 -	 ซองเอกสาร	(มอก.	779-2531)
	 -	 ขนาดซองเอกสาร	(มอก.	380-2534)
	 ถึงแม้ว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการจะเข้ามารับบทบาท
การเป็น	SDO	อย่างเป็นทางการในปี	พ.ศ.	2561	ซึง่เป็นปีแรก
ที	่สมอ.	ได้สร้างระบบการท�างานแบบ	SDO	ขึน้ในประเทศไทย	
แต่การเป็นผูน้�าในการก�าหนดมาตรฐานของกรมวทิยาศาสตร์
บรกิารนัน้	ได้ด�าเนนิการมาอย่างยาวนานก่อนหน้านีแ้ล้วเนือ่งจาก
ความเช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ทดสอบของบุคลากรของ

กรมวทิยาศาสตร์บรกิารนัน่เอง	ซึง่มาตรฐานทีก่�าหนดขึน้จาก
กรมวทิยาศาสตร์บรกิารนัน้ได้ถกูใช้อ้างองิในการรบัรองคณุภาพ
ของผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมต่างๆ	ใช้ในการจัดซือ้จดัจ้างภาครฐั	
การจดทะเบยีนบญัชนีวัตกรรมไทย	และอืน่ๆ	อกีมากมาย	เช่น	
มอก.	2682-2558	เมด็ยางส�าหรบัพ้ืนสงัเคราะห์	และ	มอก.	
2683-2558	พืน้สงัเคราะห์	ได้ถกูน�ามาใช้จดัจ้างการสร้างพืน้
สนามฟุตซอลตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราของ
หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการได้ใช้ในการจดทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย

	 เพือ่ให้ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย
มีความได้เปรียบทางการค้ามากขึ้น	ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ทีม่คีวามเชีย่วชาญอย่างกรมวทิยาศาสตร์บรกิารจะต้องปรบั
เปลีย่นบทบาทมาเป็นผู้ก�าหนดมาตรฐานคณุลกัษณะผลติภณัฑ์
และมาตรฐานวธิกีารทดสอบผลติภณัฑ์	โดยเริม่จากการพฒันา
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
ประเทศทีใ่ห้เปล่ียนบทบาทจากผูน้�าในด้านการผลติและส่งออก
วตัถดุบิแปรรปูขัน้ต้น	ให้เป็นผูน้�าการส่งออกผลติภณัฑ์นวตักรรม
ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นนั่นเอง	
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การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรี
สำาหรับการหาปริมาณไซยาไนด์
ที่ถูกชะจากกระเบื้องคอนกรีต
มุงหลังคา

 

	 วศ.วันนี้โดยกองวัสดุวิศวกรรม	 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ	มุ่งเน้นงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมวัสดุที่ยั่งยืน	และให้
บริการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุที่ได้มาตรฐาน	 	 โดยเฉพาะวัสดุ
ก่อสร้างกระเบือ้งคอนกรตีมงุหลงัคาเป็นวสัดกุ่อสร้างทัว่ไปที่
ตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์	ในการก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัย	 โดยที่กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา	 ท�ามาจาก
ปนูซเีมนต์ผสมมวลผสมคอนกรตีและน�า้เข้าด้วยกนั	โดยมกีาร
ใช้สีเคลือบบนผิวกระเบ้ืองคอนกรีต	 เป็นสีต่างๆ	 เพื่อให้เกิด
ความสวยงามตามความต้องการของผู้บริโภค	
	 ในปัจจบุนักระเบือ้งคอนกรตีได้รับความนยิมน�ามา
ใช้ในการปลกูสร้างทีอ่ยูอ่าศยัมากกว่ากระเบือ้งมงุหลงัคาชนดิ
อื่นๆ		ส�าหรับในประเทศไทยผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรีตมุง
หลงัคามแีหล่งผลติส่วนใหญ่	กระจายไปตามจงัหวดัในภมูภิาค
ต่างๆ	 ของประเทศไทย	 โดยแหล่งที่มาที่แตกต่างกันของ
วตัถดุบิจากธรรมชาต	ิและสทีีใ่ช้ในกระบวนการผลติ	อย่างไร
กต็ามพบว่ากระเบือ้งคอนกรตีอาจมีสารทีเ่ป็นอนัตรายต่างๆ	
เช่นไซยาไนด์	จงึจ�าเป็นต้องมกีารควบคมุคณุภาพกระเบือ้งมงุ
หลังคาคอนกรีต	ซึ่งไซยาไนด์	(cyanide)	เป็นสารพิษรุนแรง
ต่อมนุษย์	 กลไกการเกิดพิษของไซยาไนด์	 เกิดจากไซยาไนด์
โมเลกุลที่มีประจุลบจะจับกับโมเลกุลที่มีประจุบวก	 ได้แก	่ 
เฟอรกิไอออน	ในไมโอโกลบนิ	ท�าให้มอีาการทางสมอง	เช่น	ชกั	
หมดสติ	 มีการหายใจผิดปกติเนื่องจากมีการกดศูนย์ควบคุม
การหายใจตัวอย่างเกณฑ์ก�าหนดระดับสารปนเปื้อนสูงสุด
ส�าหรบัไซยาไนด์ทีก่�าหนดโดย	US	EPA	ในน�า้ดืม่คอื	200	µgL−	1	

ในขณะทีส่หภาพยุโรปก�าหนด	ต�า่กว่า	50	µg	L−	1	ความเข้มข้น

สูงสุดที่อนุญาตให้มีในน�า้แร่คือ	70µgL−	1	ซึ่งเท่ากับขีดจ�ากัด
สงูสดุในน�า้ดืม่ทีอ่งค์การอนามยัโลกก�าหนด	ส�าหรบัประเทศไทย
ปรมิาณไซยาไนด์ทีถ่กูชะออกมาจากกระเบือ้งคอนกรตีมงุหลงัคา
ยอมให้มไีด้ไม่เกนิ	0.2	mgL−	1	(ตาม	มอก.	535	–	2556)	ได้มี
การรายงานวธิกีารวเิคราะห์ส�าหรบัการหาปรมิาณไซยาไนด์ในตวัอย่าง 
ที่หลากหลายเทคนิค	 เช่น	สเปคโตรโฟโตเมตรี	ฟลูออโรเมตรี 
โฟลอนิเจช่ัน-อะตอมมคิสเปคโตรโฟโตเมตรี	แก๊สโครโมโตรกราฟี-
แมสสปคโตเมตรี	และ	โวลแทมเมตร	ีเป็นต้น
	 ก่อนหน้านีใ้นการหาปรมิาณไซยาไนด์ทีถ่กูชะจาก
กระเบือ้งคอนกรตีมงุหลังคาทดสอบตามมาตรฐานผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม	 (มอก.	535-2556)	หรือ	BS	6920:	Section	
2.6:	1990	วธิกีารสกดัไซยาไนด์จากกระเบือ้งคอนกรตีมงุหลงัคา
ด้วยน�้าปราศจากไอออน	ตัวอย่างจะแช่ในน�า้ในภาชนะ	และ
เกบ็ไว้ทีอ่ณุหภมู	ิ23±2ºC	เป็นเวลา	24	±	1	ชัว่โมง	ไซยาไนด์ที่
ถูกชะออกมาจะถูกทดสอบด้วยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตริกซึ่งมี
ขดีจ�ากดัของการตรวจวดั	และต้องใช้เวลาในการวเิคราะห์นาน	
	 ในปัจจุบันกองวัสดุวิศวกรรม	 กรมวิทยาศาสตร์
บรกิารได้วจัิยพฒันาวธิวีเิคราะห์ทดสอบหาสารไซยาไนด์ทีง่่าย
และรวดเรว็โดยใช้ด้วยวธิดีฟิเฟอร์เรนเชยีลพัลส์โวลแทมเมตร	ี
(DPV)	 กับอิเล็กโทรดแบบปรอทหยด	 (HMDE)	 ส�าหรับการ
วเิคราะห์ปรมิาณไซยาไนด์ในน�า้ทีส่กดัได้ของตวัอย่างกระเบือ้ง
คอนกรีตมงุหลงัคา	วธิกีารท่ีพฒันาขึน้นี	้ง่าย	รวดเรว็	มคีวามไวสงู	
มีความจ�าเพาะ	 มีความแม่นย�าและความถูกต้องสูง	 โดยม ี
รายละเอียด	ดังนี้
 

ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ  

กองวัสดุวิศวกรรม
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วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลพัลส์แคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมตร	ี
(DPV)	ในการตรวจวดัไซยาไนด์อาศยัการเกดิปฏกิิรยิารดีกัชัน่ 
ของไอออนของ	Hg(CN)	2	ทีข่ัว้ไฟฟ้าท�างาน	ซึง่เกดิขึน้ท่ี	-0.22	
V	เทียบกับ	Ag	/	AgCl		ขั้วหยดปรอทแขวน	(HMDE)	ถูกใช้
เป็นขัว้ไฟฟ้าท�างานเพราะมนัเป็นขัว้ไฟฟ้าทีห่าง่ายและสะดวก
ในการใช้ในการวิเคราะห์ส�าหรับงานประจ�า	 ขั้วปรอทมีข้อดี
หลายอย่าง	 เช่น	 มีศักย์ไฟฟ้าใช้งานทางลบที่กว้างเหมาะ
ส�าหรบัน�ามาใช้วเิคราะห์หาปรมิาณไซยาไนด์	พืน้ผิวขัว้ไฟฟ้า
จะถกูเปลีย่นใหม่ทกุคร้ังท�าให้มคีวามสะอาด	มคีวามไวให้การ
วเิคราะห์ทีด่	ี		โดยมขีดีจ�ากดัต�า่สดุในการตรวจวดั	(3SDblank/
slope)	 (LOD)	 เท่ากับ	 0.001mg	 L-1และ	 LOQ	 เท่ากับ	
0.005mg	L-1		ผลการวเิคราะห์ซ�า้ทีดี่ด้วย	(%RSD	=	2.62	,	
n=	11)	และมี	ค่าการคืนกลับของการวิเคราะห์	(Recovery)	
เท่ากบั	95%		อย่างไรกต็ามถึงแม้ว่าในการวเิคราะห์มกีารน�า
สารปรอทมาใช้ปรมิาณมน้ีอยมาก	แต่เนือ่งจากปรอทเป็นสาร
ที่มีพิษอย่างมากหลังใช้งานแล้วปรอทที่เป็นของเสียต้อง 
ถูกรวบรวมเพื่อการจัดการที่เหมาะสมต่อไปด้วย

	 การประยกุต์ใช้ในตัวอย่างจริง	วธิวีเิคราะห์ทดสอบ
หาสารไซยาไนด์	 วิธีแคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรีส�าหรับ
การวิเคราะห์หาปริมาณไซยาไนด์ในน�้าที่ถูกชะออกมาจาก
ตัวอย่างกระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคาที่กรมวิทยาศาสตร์
บรกิาร	ได้พฒันาขึน้นีส้ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการวเิคราะห์
หาปริมาณไซยาไนด์ที่สกัดจากพื้นผิวของกระเบ้ืองคอนกรีต
มงุหลงัคา	วธิกีารวเิคราะห์แบบเตมิสารมาตรฐาน	(standard	
addition)	มกัจะใช้ลดความคลาดเคลือ่นของผลการวเิคราะห์
ที่เกิดจากสารรบกวนที่เป็นส่วนประกอบในตัวอย่าง	 เป็น 
วิธีการที่ไม่ยุ ่งยาก	 สะดวกรวดเร็วและมีความไวในการ
วิเคราะห	์มีความจ�าเพาะมีความแม่นย�าและความถูกต้องสูง		
และสามารถน�าไปใช้เป็นวธิทีางเลอืกกบัวธิมีาตรฐานส�าหรบั
การวิเคราะห์หาปริมาณไซยาไนด์	 ในตัวอย่างกระเบื้อง
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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 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการจดทะเบียนเป็น
องค์กรก�าหนดมาตรฐาน	 (Standards	 Developing	
Organization,	SDO)	ประเภทขั้นสูงจากส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ตรงกับ 
ความต้องการ	และทันเวลาต่อการใช้งานของทุกภาคส่วน	 
การด�าเนนิการท�าได้โดยการน�ามาตรฐานต่างประเทศ	มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ	ตลอดจนประสบการณ์ด้านการทดสอบ 
ผลติภณัฑ์	มาใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม	(มอก.)	ในโอกาสนีจ้งึได้สมัภาษณ์ความคดิเหน็
ของคุณสหกันต์	ผลสมบูรณ์โชค	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	 
ทาโคเทค	จ�ากดั	ทีไ่ด้มส่ีวนร่วมกบัการก�าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์
อตุสาหกรรมในครั้งนี้มาฝากใน	Special	guest	ด้วยค่ะ
กำรประกอบธรุกิจของบรษิทั ทำโคเทค จ�ำกดัเกีย่วกบัอะไรบ้ำง 
	 บรษิทั	ทาโคเทค	จ�ากดั	ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัการท�า
พืน้สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งทกุประเภท	พืน้โพลยีรูเีทน	
พืน้ลู-่ลานกรฑีาจากยางสงัเคราะห์	พืน้สนามเด็กเล่น	สนามเทนนสิ	
สนามบาสเกต็บอล	สารเคมแีละเมด็ยาง	รวมถงึผลติภณัฑ์ต่างๆ	
ที่ใช้ในการท�าระบบพื้นสังเคราะห์	โดยมาตรฐานที่ใช้ก�าหนด
คณุลกัษณะผลติภณัฑ์เหล่านีจ้ะเป็นของต่างประเทศทัง้หมด	
เช่น	สหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ	(IAAF)	เป็นต้น

ท่ำนคิดว่ำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมมีควำมส�ำคัญ
ส�ำหรับผู้ประกอบกำรอยำ่งไร
	 ในปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบักนัอย่างกว้างขวางว่าผลิตภัณฑ์

ทีม่ใีนท้องตลาดแข่งขนักนัด้วยคุณภาพเป็นส�าคัญ	จงึเป็นเหตุ
ให้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเข้ามามีบทบาทส�าคญัต่อ 
การท�าธุรกิจในทุกประเภท	ในกรณีของบริษัท	ทาโคเทค	ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์หลักเป็นพื้นสนามทุกประเภท	 จ�าเป็นต้องใช้
มาตรฐานในการอ้างอิงส�าหรับรับรองคุณภาพของพื้นสนาม
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานจริง	จากการ
ด�าเนินธุรกิจด้านพื้นสนามมานานกว่า	15	ปี	บริษัทได้อ้างอิง
มาตรฐานระดับนานาชาติมาตลอด	นั่นคือ	ข้อก�าหนดของ
สหพนัธ์สมาคมกรฑีานานาชาต	ิหรอื	IAAF	อย่างไรกต็ามเกณฑ์
ก�าหนดเหล่านั้นก็ยังไม่ครอบคลุมการใช้งานพ้ืนสนามภายใน
ประเทศ	อย่างเช่น	พืน้สนามเดก็เล่น	พืน้สนามกรฑีาในท้องถิน่	 
พื้นสนามกีฬาและนันทนาการทั่วไป	จนเมื่อกรมวิทยาศาสตร์
บริการได้จัดท�ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้น	 ได้แก่	
มอก.	2682-2558	เม็ดยางส�าหรับพื้นสังเคราะห์	และ	มอก.	
2683-2558	พืน้สงัเคราะห์	โดยเน้นให้มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบั
สภาพอากาศ	และประเภทของการใช้งานจริงในประเทศไทย	
ท�าให้บริษัทสามารถได้ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการก�าหนด
ประเภทการใช้งานได้ง่ายขึน้	เพือ่น�าเสนอผลติภณัฑ์พืน้สนาม
ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ลกูค้าภาครฐัทีเ่ป็นผูใ้ช้งานกจ็ะสามารถเลอืกใช้พืน้สนาม
ประเภทต่างๆ	 ได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่การใช้งาน	
และราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ
	 การทีส่นิค้าของบรษิทัได้รบั	มอก.	เป็นการสร้างความ
มั่นใจในคุณภาพของสินค้า	 โดยบริษัทได้มีการตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ก�าหนดของ	มอก.	
ทุกคร้ังก่อนที่จะน�าไปเสนอขายให้กับลูกค้า	บริษัทเอกชน 
บางรายอาจมองว่ามนัคอืต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ในการส่งชิน้งานพืน้สนาม
มาทดสอบเพือ่รับรองคณุภาพ	แต่บรษิทั	ทาโคเทค	จ�ากัด		กลบัมี
ความคดิเหน็ว่าเป็นการป้องกันความผดิพลาดก่อนจะส่งมอบ
สนิค้าให้ผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ช้งานดกีว่าทีจ่ะมาแก้ไขความผดิพลาด
ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
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SPECIAL GUEST
เมื่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดท�ำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ยำง
บริษัทได้มีส่วนร่วมกับกำรจัดท�ำมำตรฐำนในครั้งนี้อย่ำงไร
	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้มกีารพฒันาและวจิยัเกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์พื้นลู่ลานกรีฑา	สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์
จากยางธรรมชาตมิาอย่างต่อเนือ่ง	และจดัท�าข้อก�าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นมา	2	ฉบับ	คือ	มอก.	2682-2558		
เมด็ยางใช้ท�าพืน้สงัเคราะห์	และ	มอก.2683-2558	พืน้สงัเคราะห์	
บรษิทัได้เข้ามาเรยีนรู้ด้านกระบวนการท�าตัง้แต่เริม่ต้นและได้
มส่ีวนร่วมเสนอความคดิเหน็ในด้านการใช้งานทีเ่หมาะสมและ
สามารถใช้งานได้จรงิ	เนือ่งจากกรมวทิยาศาสตร์บรกิารมข้ีอจ�ากดั
ในเรือ่งพืน้ทีก่ารใช้งานจรงิของสนามประเภทต่างๆ	และทางบรษิทั
มคีวามช�านาญในด้านการผลติและติดตัง้พืน้สนามในหน้างานจรงิ
อย่างมปีระสทิธภิาพ	จากประสบการณ์ทีม่ขีองบรษิทั	จงึสามารถ
ให้ข้อคิดเหน็ในด้านการใช้งานว่ามคีวามเหมาะสมอย่างไร	รวมถงึ
มกีารเข้าร่วมหารอืแสดงความคดิเหน็กับทางเจ้าหน้าทีข่องกรม
วทิยาศาสตร์บรกิาร	เพือ่ก�าหนดคณุลกัษณะของสนามต่างๆ	ให้
ตอบสนองต่อความต้องการสูงสดุของภาครฐัและเอกชน

ประโยชน์ของกำรมีองค์กรก�ำหนดมำตรฐำน
	 เมือ่ก่อนการก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
จะใช้เวลานานเป็นปีหรอืนานกว่านัน้	หากในปัจจบุนัยงัต้องใช้
ระยะเวลาที่นานในการก�าหนดมาตรฐานอาจจะไม่ทันต่อโลก
ทีก้่าวไปข้างหน้าอย่างรวดเรว็	การทีม่อีงค์กรก�าหนดมาตรฐาน	
หรือ	SDO	ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขาท่ีเกีย่วข้องเข้ามามบีทบาทในการก�าหนดมาตรฐานนัน้	
จะท�าให้ได้มาตรฐานที่มีความชัดเจน	ถูกต้อง	และรวดเร็วขึ้น
จากเดมิอย่างมาก	ซึง่จะส่งผลกระทบด้านบวกต่อภาคอตุสาหกรรม
อย่างแท้จรงิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การทีก่รมวทิยาศาสตร์บริการ	
ซึง่เป็นห้องปฏบิตักิารกลางของรฐัท่ีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน
ในการทดสอบสมบตัขิองผลติภัณฑ์ต่างๆ	ได้เข้ามารบับทบาท
ทีส่�าคญัอย่างยิง่ในฐานะ	SDO	เพือ่ผลกัดนัให้เกดิมาตรฐานขึน้	
จึงนับเป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ควำมจ�ำเป็นของกำรมีมำตรฐำนต่อกำรจดทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย
	 การท่ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้เข้ามามบีทบาทเป็น	
SDO	ที่จัดท�ามาตรฐาน	มอก.	2683-2558	พื้นสังเคราะห์ 
ขึ้นมานี้มีความจ�าเป็นอย่างมาก	เนื่องจากข้อก�าหนดที่ส�าคัญ 
อันหนึ่งของการจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยของส�านัก 
งบประมาณ	คอืการทีผ่ลติภณัฑ์ของผูป้ระกอบจะต้องได้รบัรอง
คุณภาพตาม	มอก.	บริษัท	ทาโคเทค	จึงได้ด�าเนินการยื่นขอ	
มอก.	2683-2558	พืน้สงัเคราะห์	เพือ่น�าไปเป็นเอกสารส�าคญั
ในการประกอบการพิจารณาจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย	
โดยบริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วรวม	 
4	รายการ	คอืรหสั	010002-010005	เพือ่อ�านวยความสะดวก
ในการจัดสร้างพื้นสนามกีฬาในภาครัฐ	และเป็นที่อ้างอิงถึง
ของภาคเอกชน	ทั้งนี้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากบัญชี
นวัตกรรมไทยมากมาย	อาทิ	บริษัทสามารถจัดซ้ือจัดจ้างกับ
ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้โดยวิธี
กรณีพิเศษ	และสิทธิพิเศษด้านมาตรการทางภาษีมากมาย
	 นอกจากนั้นการที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่อยู ่ในบัญชี
นวัตกรรมไทยยังเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้าง
ความม่ันใจให้กับผูใ้ช้งานและสนิค้าดงักล่าวกเ็ป็นทีย่อมรับใน
ระดบัประเทศ	เนือ่งจากบญัชนีวตักรรมไทยได้ระบถุงึคณุลกัษณะ
ของสินค้า	ประเภทที่เลือกใช้	 รวมถึงมีการแจ้งราคากลางที่
ก�าหนดให้โดยกรมบญัชกีลาง	ท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถยืน่
ประมูลจัดซื้อจัดจ้างได้ง่ายขึ้น	ภาครัฐก็มีการสนับสนุนให้มี 
การใช้ผลิตภัณฑ์จากบัญชีนวัตกรรมไทย	ซึ่งเป็นการรวบรวม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใน
ประเทศไทย

คณุสหกนัต์	ผลสมบรูณ์โชค	กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั	ทาโคเทค	 
ได้ให้ความคดิเหน็ในตอนท้ายของการให้สมัภาษณ์ว่า	“จากทีไ่ด้
กล่าวมาทัง้หมดนี	้ผมคดิว่าการทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ซึง่เป็น
หน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญมากทางด้านการทดสอบ	เข้ามารบั
บทบาทเป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐาน	หรอื	SDO	เป็นสิง่ท่ีดมีาก	
เป็นการส่งเสรมิผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมอย่างแท้จรงิครบั”



 
สรรสาระ

บล็อกยางธรรมชาติ 
    กำ�บังรังสีเพื่อใช้ท�งก�รแพทย์ 

 

  รงัส ี(Radiation) เป็นสิง่ทีส่ามารถพบได้ทัว่ไป
ในธรรมชาติ	 โดยเกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังส ี
ที่มีปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อม	รังสีเป็นการแผ่พลังงานออกมา
โดยอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	เช่น	รังสีเอกซ	์และรังสี
แกมมา	 เป็นต้น	หรือในรูปของอนุภาคที่มีความเร็วสูง	 เช่น	
รังสีนิวตรอน	รังสีแอลฟา	และ	รังสีเบตา	เป็นต้น	โดยทั่วไป
แล้วเราสามารถสมัผสักบัรงัสจีากสิง่ต่างๆ	ในธรรมชาตริอบตวัเรา
อยู่ตลอดเวลา	และยังสัมผัสรังสีได้จากกิจกรรมต่างๆ	ของ
มนุษย์อีกด้วย	 รังสีที่แผ่ออกนั้นเมื่อผ่านเข้าไปสู่สิ่งมีชีวิต
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้	 โดยข้ึนอยู่กับ

ปริมาณของรังสีท่ีได้รับ	ผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้น	 เช่น	 
เกดิเป็นผืน่แดงขึน้ตามผวิหนงั		ผมร่วง	เซลล์ตาย	เป็นแผลเป่ือย	
เกดิการเปลีย่นแปลงส่งผลให้พันธกุรรมของลกูหลานมลีกัษณะ
เปลีย่นไป	หรอืสามารถท�าให้เสยีชีวติได้	เป็นต้น	แสดงดงัภาพที	่1 
จากผลกระทบดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าการสมัผสัรงัสทีกุชนดินัน้	
สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้	 จึงจ�าเป็นต้องใช้
อย่างเหมาะสม	และมีระบบป้องกันรังสีเพื่อป้องกันไม่ให้
ร่างกายได้รับรังสี	หรือได้รับในปริมาณน้อยที่สุด	นอกจาก
โทษทีไ่ด้รบัจากรงัสแีล้ว	การใช้งานทีเ่กีย่วข้องกบัรงัสกีส็ามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในอีกหลากหลายด้านเช่นกัน

นิชาภา  บัวสุวรรณ  
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ

กองวัสดุวิศวกรรม

ภำพที่ 1 ผลกระทบจำกกำรได้รับรังสี
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สรรสาระ

	 	 ปัจจบุนัประเทศไทยมกีารประยกุต์ใช้ต้นก�าเนดิรงัสี
ในงานด้านต่างๆ	มากมาย	เช่น	ด้านการศึกษา	ด้านการวิจัย	
ด้านการแพทย์	ด้านอตุสาหกรรม	และโรงไฟฟ้าพลงันวิเคลยีร์	
ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้น	อาทิ	การใช้รังสี 
ในทางการแพทย์ในส่วนของรงัสรีกัษาโรคมะเรง็	เครือ่งเอก็ซเรย์	
และในส่วนของอุปกรณ์กักเก็บรังสีในโรงพยาบาล	 เป็นต้น	
การใช้ประโยชน์จากรังสีบางส่วนแสดงดังภาพที	่3	เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยส�าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
รังสีการใช้วัสดุก�าบังรังสี	 (radiation	 shielding)	จึงเป็น
มาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้ผลอย่างดียิ่ง	และมีใช้กัน
อย่างแพร่หลาย	ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณรังสีนั้นจะ
ขึน้อยูก่บัสมบติัและความหนาของวสัดกุ�าบงัรังส	ีรวมถงึความ
เข้มของรังสีด้วย	แต่วัสดุก�าบังรังสีท่ีมีการใช้งานในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มรีาคาสงูและน�าเข้าจากต่างประเทศ	เนือ่งจากไม่มี
ผู้ผลิตในประเทศ	อีกทั้งประเทศไทยมิได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้
เป็นของตนเอง	นอกจากนี้มีการส�ารวจพบว่าในปัจจุบันวัสดุ
ก�าบงัรงัสมีรีาคาค่อนข้างสงูและไม่สามารถผลติในประเทศได้	
ส่งผลให้หน่วยงานหลักด้านนิวเคลียร์ของไทย	คือ	สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต	ิได้ทดลองประยุกต์ใช้พาราฟิน
ผสมกับสารประกอบของโบรอนหรือลิเทียมเป็นวัสดุก�าบัง

รังสี	 ทดแทนการน�าเข้าวัสดุก�าบังรังสีนิวตรอนจากต่าง
ประเทศ	ซึ่งพบว่าการใช้พาราฟินนั้นมีข้อจ�ากัดในการใช้งาน
อย่างมาก	เช่น	การกระจายตัวของสารประกอบโบรอนหรือ
ลิเทียมในพาราฟิน	มักจะเกิดขึ้นแบบไม่สม�่าเสมอ	ท�าให้
ประสทิธภิาพในการดูดกลนืนวิตรอนลดลง	และต้องใช้จ�านวน
วสัดกุ�าบงัรงัสมีากขึน้	อกีทัง้มกีารยบุตวัเมือ่ใช้ไปในระยะเวลา
หนึง่	ซึง่ส่งผลให้เกดิอนัตรายต่อผูอ้ยูใ่นบรเิวณดงักล่าวได้	การ
ยบุตวันีไ้ม่สามารถสงัเกตได้ต้องใช้เครือ่งวดัปรมิาณนวิตรอน
ตรวจสอบ	ซึง่ไม่สะดวกในการปฏบิตังิาน	และหากต้องมกีาร
เปลี่ยนวัสดุก�าบังรังสีใหม่ท�าให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
จ�านวนมาก	ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก�าบังรังสีขึ้นมา
เองเป็นสิ่งจ�าเป็นและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ	เป็นอย่างยิง่	นอกจากจะท�าให้เกดิองค์ความรู้ด้าน
รงัสกีบัวสัดแุล้ว	จะท�าให้สามารถผลติวสัดกุ�าบงัรงัสทีีม่คีวาม
เหมาะสม	และน�ามาใช้ได้ตรงวัตถุประสงค์ของผู้ใช้มากขึ้น	
ประกอบกบัการทีป่ระเทศไทยเป็นแหล่งผลติและส่งออกยาง
ธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก	แต่กลับมีการน�ายาง
ธรรมชาตมิาใช้ผลติผลติภณัฑ์ต่างๆ	เพือ่เพิม่มลูค่าของสนิค้า
ภายในประเทศไทยมีน้อยมากเช่นกัน

	 กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้ให้ความส�าคัญกับปัญหาดังกล่าว	ได้มีแนวความคิดน�ายาง
ธรรมชาตมิาผสมกบัสารประกอบของโบรอนเพือ่ท�าเป็นวสัดกุ�าบังรงัสนีวิตรอน	และน�ายางธรรมชาตมิาผสมกบัสารประกอบโลหะ
เพือ่ท�าเป็นวัสดกุ�าบงัรังสแีกมมา	จงึท�าให้เกดิโครงการวจิยั	การผลติวสัดกุ�าบงัรงัสจีากยางธรรมชาตเิพือ่ใช้ทางการแพทย์	ซึง่ได้รับ
การสนบัสนนุจากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ	(วช.)	และสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)	โครงการ
วจิยัดงักล่าวได้ด�าเนนิการเสรจ็สิน้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	และเพื่อให้งานวิจัยน�าไปสู่การใช้ประโยชน	์จึงได้น�าเสนอผลงาน
วิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 2562	 ระหว่างวันท่ี	 4	 -	 6	กุมภาพันธ์ 

ภำพที่ 2 กำรใช้ประโยชน์จำกรังสี
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พ.ศ.	2562	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว	ในหวัข้อ	“Innovation	and	Advanced	Technology”	
การประชมุดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี	 รวมถึง 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยนีวิเคลยีร์ในสาขาวชิาต่างๆ	ในระดบั
นานาชาต	ิโดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ประมาณ	500	คน

 

  
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้น�าเสนอผลงานวิจัยใน 
รปูแบบโปสเตอร์	เรือ่ง	การผลิตวสัดกุ�าบงัรงัสจีากยางธรรมชาติ
เพือ่ใช้ทางการแพทย์	โดย	ดร.อรสา	อ่อนจันทร์	และนางนชิาภา	
บวัสวุรรณ	ซึง่ผลงานวจัิยดงักล่าวได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก

  

	 นอกจากนีไ้ด้จดัแสดงผลงานในรปูแบบบธูนทิรรศการ	ซึง่
มีผู ้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ	
สอบถาม	และเสนอน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน	์เช่น	อาจารย์
สาขาแพทยศาสตร์สนใจน�างานวิจัยไปใช้งานจริงในส่วนของ 
ห้องเอกซเรย์ในโรงพยาบาล	และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับรังสีสนใจน�าไปใช้ในห้องปฏิบัติการในโรงงาน	
เป็นต้น

	 	 โครงการวจิยั	การผลติวสัดกุ�าบงัรงัสจีากยางธรรมชาติ
เพื่อใช้ทางการแพทย์	จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งในการส่งเสริม
ให้มกีารใช้ยางธรรมชาตใินประเทศให้มากขึน้	และยงัเป็นการ
ช่วยเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์ทีท่�าจากยางธรรมชาตใิห้มากขึน้	ซึง่
เป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ	และ
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างเศรษฐกจิภาคการเกษตร	อกีท้ังยงัสามารถลดการ 
น�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ	ซึง่จะช่วยลดการเสยีดลุการค้า
ระหว่างประเทศอกีด้วย	หากผูอ่้านมคีวามสนใจและประสงค์
ได้รบัข้อมลูเพิม่เตมิสามารถตดิต่อสอบถามได้ที	่กลุม่ยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง	กองวัสดุวิศวกรรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	
โทร.	0	2201	7158	ในวันและเวลาราชการ
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สุรวุฒิ พวงมาลี 
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

กองวัสดุวิศวกรรม

เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรม

	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมี
ความส�าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ	สร้างเมด็เงนิเข้าสูป่ระเทศไทย
ได้อย่างต่อเนือ่ง	โดยปี	2561	ประเทศไทยมจี�านวนนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาตริาว	2	ล้านคน	คดิเป็นรายได้	2	ล้านล้านบาท	ซึง่ 
การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมนบัเป็นรปูแบบท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ
และพัฒนา	 เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
มากเป็นอันดับ	3	ของเอเซีย	ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็นการน�าเอาวฒันธรรมมาเป็นจดุขายเพือ่ดงึดดูความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว 
ชาวอเมริกันและยุโรป	 ที่สนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม	 มรดก
ทางประวตัศิาสตร์	เยีย่มชมสถาปัตยกรรม	และสมัผสัวถิชีวีติ	
ความเป็นอยู่คนในประเทศ	 รวมถึงซ้ือของที่ระลึกท่ีเป็นงาน
หัตถกรรมและงานฝีมือจากภูมิปัญญา	 กระตุ้นรายได้และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น
	 ชมุชนบ้านต้นเปาเป็นชุมชนทีผ่ลติสนิค้าหัตถกรรม
ทีท่�าจากกระดาษสารายใหญ่ท่ีสดุของภาคเหนอื	โรงงานผลติ
กระดาษสาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ประมาณ	50	โรงงาน	
ตั้งอยู ่ต�าบลต้นเปา	 อ�าเภอสันก�าแพง	 จังหวัดเชียงใหม่	 
มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมได้	เพราะชมุชนบ้านต้นเปาผลติกระดาษสา	สนิค้า
หัตถกรรมที่ท�าจากกระดาษสาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่
บรรพบรุษุทีไ่ด้สบืทอดกนัมากว่า	100	ปี	มคีณุค่าและความเป็น
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีโ่ดดเด่น	ถอืเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ทีค่วรอนรุกัษ์ด้วย	ซึง่เป็นองค์ประกอบเด่นทีน่่าสนใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 จากการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เข้าพืน้ทีเ่พือ่รบัฟังปัญหาในชมุชนนี	้ มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ	 คือ	 

1.	 การผลิตกระดาษสาก�าลังประสบปัญหาขาดแคลนปอสา 
ทีเ่ป็นวตัถดุบิหลกั	ซึง่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด	 
2.	 ความไม่หลากหลายของกระดาษและผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษสา	 3.	 รายได้ที่ไม่แน่นอน	 ต้องพึ่งพาค�าสั่งซ้ือของ
ลูกค้าเป็นหลัก	4.	ขาดผู้สืบทอดดูแลต่อไปเพราะคนรุ่นใหม่
ในชุมชนไม่สนใจรับสืบทอดงานต่อ
	 ดังนั้น	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยกลุ่มวัสดุ
ธรรมชาตแิละเส้นใย	(วธ.)	กองวสัดวุศิวกรรม	ในฐานะหน่วย
งานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเยื่อและ
กระดาษมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลย	ีได้เล็ง
เห็นถึงประเด็นข้างต้น	 จึงมีแนวคิดใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้	 และได้ต้นแบบการพัฒนาแหล่ง
ชุมชนผู ้ผลิตกระดาษหัตถกรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมต่อไป

งำนวิจัยพัฒนำกระบวนกำรผลิตกระดำษหัตถกรรมให้
เหมำะกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
	 จากปัญหาการขาดแคลนปอสาทีเ่ป็นวตัถดุบิหลกั	
กลุ ่ม	 วธ.	 จึงได้ท�าการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
กระดาษหัตถกรรมจากวัตถุดิบทดแทนปอสาที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้	 โดยเลือกเศษเหลือทิ้งข้าวโพดเป็น
วัตถุดิบทดแทน	 พบว่า	 ในการต้มเยื่อส่วนของข้าวโพดที่ให้
ร้อยละผลผลิตสูงสุด	คือ	เปลือกฝักอยู่ที่	52%	จากนั้นน�าไป
ฟอกขาวด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรด์	 ที่สภาวะ	 Active 
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  1 a  1 b  1 c                1 d

ภำพที ่1  a เศษเปลอืกฝักข้ำวโพดก่อนฟอก b เยือ่ปอสำ + เยือ่ข้ำวโพด
 c กำรทดลองท�ำกระดำษสำ d กระดำษสำทีไ่ด้

Chloride	10%	ท�าให้เยือ่ทีผ่่านการฟอกให้ค่าความขาวสว่าง	
(Brightness)	 ใกล้เคียงกับปอสา	 ซึ่งได้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยนีีใ้ห้กบั	ชมุชนบ้านต้นเปา	ส่งผลให้สร้างความเชือ่มัน่
ให้กับผูป้ระกอบการว่าองค์ความรูใ้หม่นีส้ามารถน�าไปประยกุต์
ใช้กบัองค์ความรูเ้ดิม	มวีตัถดุบิในการผลติกระดาษหตัถกรรม
เพียงพอกับความต้องการผลิตลดต้นทุนการผลิตและท�าให้มี
ก�าลังในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

     

งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพและรูปแบบของกระดำษและ
ผลิตภัณฑ์จำกกระดำษหัตถกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
 
	 กลุ่ม	 วธ.	 ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ท�าการ
วจิยัเทคนคิสร้างลวดลายบนเนือ้กระดาษเพือ่เพิม่มลูค่า	สร้าง
ความหลากหลายของกระดาษสาและผลติภณัฑ์จากกระดาษสา	
และได้จดัฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารเพือ่ถ่ายทอดเทคนคิดงัต่อไปนี้
	 1)	เทคนคิสร้างสสัีนด้วย	Ebru	Marbling	เป็นการ
ประยุกต์งานศิลปะดั้งเดิม	 ชาวตุรกีใช้เทคนิคสร้างลวดลาย 
หนิอ่อนบนวสัด	ุซึง่อาศยัการลอยตวัของสบีนผวิของเหลวทีม่ี
ความหนดืสงู	(น�า้เจล)	แล้วหยดหรอืสะบดัสลีงบนผวิของเหลว	
และลากด้วยหวหีรอืไม้ปลายแหลมเพือ่ท�าให้เกดิลวดลายตาม
ต้องการ	จากนัน้จงึย้ายลวดลายเหล่านัน้ขึน้ไปบนกระดาษสา	
โดยสูตรสารเคมีของน�้าเจลท่ีใช้ส�าหรับสร้างลวดลายบน
กระดาษสา	คอื	สารละลาย	Methyl	cellulose	ทีค่วามเข้มข้น
ร้อยละ	1%	by	volume	ผสมกบั	Ox-Gall	2-3	หยด	ซึง่ท�าให้
สไีม่จมลงในน�า้เจล	และการกระจายตวัของสดีทีีส่ดุ	และในส่วน
ของสทีีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรบัการสร้างลวดลายบนกระดาษสา 
คือสีอะคริลิกเกรดงาน	 Art	 เป็นสีที่มีการกระจายตัวท่ีดี	 
มีความเข้มที่สม�่าเสมอ	สามารถสร้างลวดลายได้ตามต้องการ	
และสีติดไปกับกระดาษสาทั้งหมด

	 2)	 เทคนิคการย้อมครามกระดาษสา	 เป็นอีกหนึ่ง
เทคนคิทีช่่วยสร้างสสีนับนกระดาษหตัถกรรมและมีเอกลักษณ์
โดดเด่นเฉพาะตัวที่เกิดจากสีของคราม	 อีกทั้งยังสามารถ
สร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ	ได้สวยงามไม่ซ�า้ใคร	 โดยมีขั้นตอน
การย้อมง่ายๆ	เพยีงแค่น�ากระดาษสามาพบั	และมดัด้วยเชอืก	
จากนั้นน�าไปย้อมครามเวลาประมาณ	3	นาท	ีผึ่งแดดให้แห้ง
จะได้กระดาษย้อมครามที่สวยงามและมีเอกลักษณ์

	 เมื่อทางกลุ่ม	วธ.	ได้มีการถ่ายทอดเทคนิคข้างต้น
ให้กบัชมุชนบ้านต้นเปา	พบว่าได้รบัความสนใจมาก	ท�าให้เกดิ
แนวทางการแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์	เช่น	กรอบรปู	ร่ม	พดั	และ
กล่องบรรจภุณัฑ์	เป็นต้น	เพือ่ผลติขายเป็นของทีร่ะลกึในพืน้ที่
และกิจกรรมสาธิต	 (Workshop)	 เพิ่มเติมในแผนโปรแกรม
การท่องเที่ยว

ภำพที่ 2 เทคนิคสรำ้งสีสันด้วย Ebru Marbling

ภำพที่ 3 เทคนิคกำร
ย้อมครำมกระดำษสำ

ภำพที่ 4แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และตัวอยำ่งกิจกรรมสำธิต
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ภำพที่ 5 กำรปรับปรุงสถำนที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ภำพที่ 6 ตัวอย่ำง เว็บไซต์

ภำพที่ 7 ตัวอย่ำง โมไบล์แอปพลิเคชัน

กำรสรำ้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดำ้นผลิตภัณฑ์
กระดำษหัตถกรรมอย่ำงครบวงจร
	 กลุ่ม	 วธ.	 ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ลงพื้นที่
เพือ่ส�ารวจข้อมลูและให้ค�าปรกึษาด้านการท่องเทีย่วชมุชนเชิง
วัฒนธรรมกับชุมชนบ้านต้นเปา	 ปรับปรุงพื้นที่แหล่งผลิต
กระดาษหัตถกรรม	ด้านความสะอาด	ความร้อน	และกลิ่น	ให้
เหมาะกับการท่องเท่ียวด้วยแนวคิด	 “จัดสถำนที่ให้น่ำอยู่
อำศัยสบำยตำ สวยงำม ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว”และใช้ชื่อ
แหล่งท่องเท่ียวชมุชนบ้านต้นเปา	เป็น	“ฟาร์มกระดาษสา”และ
มีการจัดท�าข ้อมูลด้านประวัติความเป็นมาสถานที่และ
ผลิตภัณฑ์	 กระบวนการวิธีผลิต	 ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง
ส�าหรับการท่องเที่ยวจากตัวเมืองเชียงใหม่สู่ฟาร์มกระดาษสา
เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	 และส่งเสริมการจ้างงาน 
ดึงคนรุ่นใหม่กลับมาท�างานในพื้นที่ได้

กำรผลิตสื่อดิจิตอลและเว็บไซต์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 
อย่ำงยั่งยืน
	 กลุ่ม	วธ.	ได้ท�างานบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร	ได้มกีารรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรูก้ารท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรมด้านผลติภณัฑ์กระดาษหตัถกรรม	“ฟาร์มกระดาษสา	

(Sa	Paper	Farm)”	ส�าหรับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจที่ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่	 หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต
ให้สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ทกุทีท่กุเวลาผ่านหลากหลายช่องทาง
ได้แก่		
	 1)	โมไบล์แอปพลเิคชนั	(Mobile	Application)	โดย
ใช้เทคโนโลยี	 AR	 ให้นักท่องเที่ยวสามารถเล่นเกมส์ควบคู่กับ
ความรู้เรื่องกระดาษหัตถกรรม	ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้	โดย
เลือกค้นหา	“Sa	Paper	Farm”	ที่	Google	Play	Store	หรือ	
Apple	Store	
	 2)	เวบ็ไซต์	(Website)	www.sapaperfarm.com
	 3)	สือ่สงัคมออนไลน์	(Social	Media)	www.face-
book.com/tonpaosapaper
	 เพือ่เผยแพร่การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมด้านผลติภณัฑ์
กระดาษหตัถกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	ต่อยอดให้ชมุชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น	 เกิดการรักษาอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
ให้กับนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต	ิท�าให้ชมุชนเข้ม
แขง็ขึน้อย่างยัง่ยนืด้วยการให้การช่วยเหลอืชมุชนจนครบวงจร	
และสามารถใช้เป็นโครงการต้นแบบในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว
ทางวัฒนธรรมอื่นๆอีกได้ด้วย
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สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา 
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ

กองวัสดุวิศวกรรม

การเตรียมโฟมพอลิยูริเทน
จากน้ำามันพืชที่ใช้แล้ว

 

	 	 โฟมเป็นพลาสติกที่ฟูหรือท�าให้ขยายตัวโดยใช้ก๊าซ
หรือสารพองตัว	แล้วน�ามาอัดในรูปแบบต่างๆ	โฟมพลาสติก
ที่ใช้ในปัจจุบันผลิตมาจากพอลิยูรีเทน	พอลิสไตรีน	 และพอลิ
เอทิลีน สามารถน�ามาใช้ในรูปของโฟมแข็งและโฟมยืดหยุ่น	
ซึ่งมีสมบัติเด่นหลายประการ	 เช่น	 ทนทานต่อการกระแทก	
ทนทานต่อสารเคม	ีทนทานต่อการสกึกร่อน	เป็นฉนวนไฟฟ้าทีด่ี	
โฟมแขง็ทีน่ยิมใช้คือ	ฉนวนกนัความร้อน	วสัดทุนแรงกระแทก	
ผนงัตูเ้ยน็	เป็นต้น	โฟมยดืหยุน่ทีน่ยิมใช้คอื	เบาะรองนัง่	ทีน่อน	
หมอน	เฟอร์นิเจอร์เป็นต้น	โฟมพลาสติกดังกล่าวผลิตมาจาก
วัตถุดิบที่ได้มาจากปิโตรเลียม	 ซึ่งมีความคงทนและสามารถ
ทนต่อแรงอดัได้สงู	ท�าให้ย่อยสลายยาก	เมือ่ถกูความร้อนเกิด
ปฏกิริยิาทางเคมไีด้สารสไตรนีและสารเบนซนิ	ซึง่เป็นสารก่อ
มะเร็ง	 ส่งผลต่อระบบประสาท	 ตับและไต	พลาสติกชีวภาพ 
จงึเป็นทางเลอืกหนึง่ในการน�ามาทดแทนพลาสตกิจากอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมเีนือ่งจากเป็นพษิต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่า	และสามารถ
ย่อยสลายได้ง่ายกว่า	พอลิยูรีเทนสามารถผลิตได้จากพืชที่ให้
น�้ามันเช่น	 ถั่วเหลือง	 ปาล์ม	 ละหุ่ง	 เป็นต้น	 ในประเทศไทย
น�้ามันพืชหาได้ง่าย	 และอาหารไทยส่วนใหญ่ก็ใช้น�้ามันพืช 
ปรงุอาหาร	โดยเฉพาะอาหารทอดซึง่อาหารทอดต้องใช้น�า้มนั
ปริมาณมากในการทอด	การใช้น�้ามันทอดหลายๆครั้งในการ
ทอดอาหารมีผลต่อสุขภาพ	 อีกทั้งการขจัดน�้ามันที่ใช้แล้วก็
เป็นวธิทีีย่าก	ถ้าเทลงน�า้หรอืเทลงดนิกม็ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	
การน�าน�้ามันพืชที่ใช้แล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์	 ซึ่งเป็นการ
ก�าจัดวัสดุเหลือใช้วิธีหนึ่ง	 และยังได้ผลิตภัณฑ์มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์อีกด้วย	 การผลิตพอลิยูรีเทนจากน�้ามันที่ใช้ทอด

อาหารต้องผ่านกระบวนการดดัแปรพนัธะคูใ่นส่วนของกรดไขมนั
ให้เป็นหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลโดยใช้ปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลช่ัน	
ได้เป็นน�า้มนัพอลอิอล	แล้วน�าไปท�าปฏกิิรยิากบัไอโซไซยาเนต	
สารฟู	และตัวเร่งปฏิกิริยา	ก็จะได้โฟมพอลิยูริเทน	ประโยชน์
ที่ได้จากการสังเคราะห์โฟมพอลิยูรีเทนจากน�้ามันที่ใช้แล้ว	
สามารถน�าไปใช้เป็นวสัดกุนักระแทก	หรอืฉนวนกนัความร้อน
	 พอลิยูรีเทนเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการท�าปฏิกิริยา
ระหว่างสารประกอบทีม่หีมูไ่อโซไซยาเนตอย่างน้อย	2	หมู	่กบั
โมเลกุลที่ประกอบด้วยหมู่แอลกอฮอล์	 2	หมู่ขึ้นไป	 เกิดการ
เชื่อมโยงได้สายโซ่พอลิยูรีเทน				
               

	 	 พอลิยูรีเทนมีสมบัติหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของ
ตวัเข้าท�าปฏกิริยิาทัง้ไดไอโซไซยาเนต	และไดออล	หรอืพอลอิอล	
ไดไอโซไซยาเนตที่นิยมใช้	ได้แก่	2,4-	และ	2,6-	โทลูอีนไดไอ
โซไซยาเนต	และ	ไดฟีนิลมีเทนไดไอโซไซยาเนต	ส่วนไดออล
ที่นิยมใช้	 คือ	 1,4-	 บิวเทนไดออล	 พอลิเอสเทอร์พอลิออล	
เป็นต้น	ซึ่งทั้งสองตัวสามารถผลิตเป็นพอลิยูรีเทนในรูปแบบ
ต่างๆ	ได้ด	ีแต่ทัง้สองตวัผลติมาจากอตุสาหกรรมปิโตรเคม	ีซึง่
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	มีผลต่อ
การเกิดก๊าซเรือนกระจก	 จึงได้ใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุทาง
ธรรมชาติมาทดแทนไดออลหรือพอลิออลที่มาจากปิโตรเคม	ี
วัตถุดิบทางธรรมชาติที่น�ามาสังเคราะห์เป็นพอลิออล	ได้แก่

R-NCO + R-OH R-NH-COO-R

รูปที่ 1 โครงสร้ำงของยูรีเทนที่ได้จำกไอโซไซยำเนต

 16      วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ



สรรสาระ

น�า้มนัถัว่เหลอืง	น�า้มนัปาล์ม	น�า้มนัละหุง่	เป็นต้น	น�า้มนัละหุง่
เป็นน�้ามันพืชชนิดเดียวที่สามารถใช้เป็นพอลิออลได้โดยตรง	
เนื่องจากมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ในโครงสร้างทางเคมี	 ในขณะที่
น�้ามันพืชชนิดอื่นต้องดัดแปรพันธะคู่ในโครงสร้างให้เป็นหมู่
ไฮดรอกซิล	
		 ในต่างประเทศได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมาก	 
จึงได้มีการผลิตน�้ามันดัดแปรพอลิออล	และหลายบริษัทได ้
จดสิทธิบัตรน�้ามันถั่วเหลืองดัดแปรพอลิออลเพื่อจะใช้ใน
อตุสาหกรรมต่างๆ	การดดัแปรน�า้มนัพชืให้เป็นน�า้มนัพอลอิอล	
ท�าได้โดยการดัดแปรพันธะคู่ของกรดไขมันของน�้ามันชนิดไม่
อิ่มตัวให้เป็นหมู่ไฮดรอกซิล	ซึ่งมีหลายวิธี	 คือ	 โดยการใช้
ปฏกิริยิาอพีอกซเิดชัน่	แล้วท�าการเปิดวงออกซเิรนด้วยเมทานอล	
หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	ก็จะได้น�้ามันดัดแปรพอลิออล	
หรอื	ใช้ปฏกิริิยาโอโซโนลซิสิและปฏกิริิยาไฮโดรจเินชัน่	เปลีย่น
หมู่ฟังก์ชันอัลดีไฮด์ที่ต�าแหน่งปลายสายโซ่ให้เป็นหมู่ฟังก์ช่ัน 
อลักอฮอล์	เมือ่ได้น�า้มนัดดัแปรพอลอิอลน�าไปท�าปฏกิริยิากบั
ไอโซไซยาเนต	สารฟู	และตัวเร่งปฏิกิริยา	ก็จะได้พอลิยูริเทน	
น�า้มนัดดัแปรพอลอิอลทีส่งัเคราะห์พอลยูิรเีทน	จะมหีมูไ่ฮดร
อกซิลต่างกัน	ถ้าต้องการพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง	ต้องใช้น�้ามัน
ดัดแปรพอลิออลที่มีหมู่ไฮดรอกซิลสูง	ถ้าต้องการพอลยิรูเีทน
แบบยดืหยุน่ต้องใช้น�า้มนัดดัแปรทีม่หีมูไ่ฮดรอกซิลต�า่	ประโยชน์

ของการใช้น�า้มนัดดัแปรพอลอิอล	มาสงัเคราะห์พอลยิรูเีทน	สามารถ
ใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม	เช่น
	 1.	อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร	์ใช้ท�าเบาะรองนั่ง	หมอน	
ที่นอน
	 2.	อุตสาหกรรมยานยนต์	ท�าอุปกรณ์ตกแต่งภายใน	
ล้อรถขนของ
	 3.	อุตสาหกรรมก่อสร้าง	ท�าฉนวนกันความร้อน	ห้อง
เก็บความเย็น	ห้องกันการสั่นสะเทือน
	 4.	อตุสาหกรรมเคลอืบผวิ	ท�าสสี�าหรบัยานยนต์	วสัดุ
เชือ่มรอยประสาน
	 น�้ามันพืชที่ใช้แล้วนอกจากจะน�ามาท�าไบโอดีเซลแล้ว	
ยังสามารถใช้ท�าพอลิยูรีเทนชีวภาพได้	ซึ่งช่วยลดมลพิษต่อ 
สิ่งแวดล้อมทั้งต้นน�า้และปลายน�้า	จึงปลอดภัยต่อผู้ผลิตและ
ผูบ้รโิภค	มหีลายประเทศได้หนัมาสนใจในการผลติพอลยิรูเีทน
ชีวภาพเนื่องจากมีมาตรการทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
ส�าหรับประเทศไทยนั้นแม้ว่ามีศักยภาพในการผลิตวัสดุทาง
ธรรมชาติมาก	แต่ยังมีการผลิตพลาสติกชีวภาพ	และการน�า
พลาสตกิชวีภาพไปใช้ประโยชน์อยูน้่อย	จงึควรมกีารสนบัสนนุ
จากทั้งภาครัฐและเอกชนให้ผลิตและใช้พลาสติกชีวภาพให้
แพร่หลายยิ่งขึ้น
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นวัตกรรม

ค�ำส�ำคัญ	:	วัสดุคอมโพสิท	วัสดุธรรมชาติ	เส้นใยธรรมชาต ิ
	 วสัดเุชงิประกอบ	หรอื	วสัดคุอมโพสทิ	(	Composite 
materials)	คอื	วสัดท่ีุเกดิจากการรวมตวัของวสัดตุ่างชนดิกนั 
ตัง้แต่	2	ชนดิข้ึนไปโดยไม่เกดิการละลายเป็นเนือ้เดยีวกันและ 
สามารถท�าให้สมบัติโดยรวมดีขึ้นการที่สมบัติโดยรวมดีขึ้น 
นัน้มาจากการเสรมิแรงโดยวสัดทุีเ่รยีกว่าวสัดเุสรมิแรง	ในวสัดุ
ที่เป็นเนื้อหลักและเป็นเฟสต่อเนื่อง	 ซึ่งเรียกว่า	 เมทริกซ์ 
ตวัวสัดเุสรมิแรงจะกระจายอยูใ่นเมทรกิซ์ซึง่ท�าหน้าทีเ่สมอืน
ตัวยึดส่วนผสมต่างๆไว้ด้วยกันนั่นเอง	 วัสดุเสริมแรงสามารถ
เป็นได้ทั้งวัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ	 โดยสามารถม ี
รูปร่างได้หลายแบบ	 ส�าหรับวัสดุคอมโพสิทจากธรรมชาต	ิ 
วัสดุเสริมแรงที่นิยมน�ามาใช้มักเป็นเส้นใยธรรมชาติและม ี
เมทรกิซ์เป็นพอลิเมอร์	 โดยชนิดของเส้นใยธรรมชาติที่นิยม
น�ามาใชแ้ละมีการวิจยักนัอย่างแพร่หลาย	ได้แก่	เส้นใยกญัชง	
(Hemp	fiber)	เส้นใยปอแก้ว	(Kenaf	fiber)	และเส้นใยลินิน	
(Flax)	เนือ่งจากเส้นใยดงักล่าวมคีวามเหนยีวและแขง็แรงดมีาก	
ข้อดขีองการใช้เส้นใยธรรมชาต	ิคอืการได้ชิน้งานทีม่นี�า้หนกัเบา
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับยานยนต์เนื่องจากน�้าหนักท่ี
เบาลงจะส่งผลในการลดการปลดปล่อยมลพษิของรถยนต์ได้	
นอกจากนี้เส้นใยธรรมชาติยังเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่ายรวมไปถึง
การปลกูทดแทนใหม่กท็�าได้ง่ายเช่นกนั	หลายคนไม่คาดคดิว่า
ในอตุสาหกรรมใหญ่อย่าง	อตุสาหกรรมยานยนต์	ได้มกีารใช้งาน
คอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติเป็นส่วนประกอบของรถยนต์
ทดแทนวัสดุจากพอลิเมอร์สังเคราะห์เดิมมากว่าสิบปีแล้ว	
โดยจะเป็นชิน้ส่วนทีอ่ยูภ่ายในตวัรถ	ได้แก่	แผงประตรูถด้านใน	
ช่องใส่ของ	หรือชิ้นส่วนขอบประตู	 เป็นต้น	บริษัทยานยนต์

ระดบัโลกทีม่กีารใช้งานวสัดคุอมโพสทิเส้นใยธรรมชาติ	ได้แก่	
Mercedes	Benz,	Volvo,	BMW,	Audi,	Volkswagen	และ	
Ford	โดยอกีหนึง่แรงผลกัดนัส�าคญัในการใช้ชิน้งานจากธรรมชาติ
ที่มีน�า้หนักเบาก็มาจากกฎข้อบังคับของ	European	Union	
หรอื	EU	ทีอ่อกกฎด้านการลดการปลดปล่อยมลพษิในอากาศ
ท�าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องน�านวัตกรรมวัสดุที่เป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อมและมนี�า้หนกัเบาเข้ามาใช้	 โดยคาดหวงัว่าในปี	
2021	 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะลดน้อยลง
จากปี	ค.ศ.	2007	ถึง	40%	
	 การตื่นตัวในเรื่องการใช้งานวัสดุคอมโพสิทเส้นใย
ธรรมชาติและการพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 เกิดขึ้นมา
อย่างต่อเนือ่ง	โดยเมือ่ไม่นานมานี	้International	Automotive	
Components	Group	(IAC)	ได้ท�าการผลติกรอบหลงัคาซันรฟู	
(Sun	roof)	ส�าหรบัรถ	Mercedes	Benz	E-Class	ปี	ค.ศ.	2017	
ภายใต้แบรนด์	 FiberFrame	 ซึ่งมีเส้นใยธรรมชาติเป็นส่วน
ประกอบถึง	70%	และมีน�า้หนักเบากว่าวัสดุโลหะดั้งเดิมถึง	
50%	ดังรูปที่	1	[1]
 

รูปที่ 1 กรอบหลังคำซันรูฟผลิตจำกวัสดุคอมโพสิท
เส้นใยธรรมชำติ [1]
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นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว	 วัสดุคอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติก็ถูกน�ามาใช้งานในอีกหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม	 เช่น	
อตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์	และอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง	ดงัรปูที	่2	การใช้งานในอตุสาหกรรมทีห่ลากหลายแสดงให้เห็นถงึการ
ยอมรับในสมบัติของวัสดุคอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให้มีความแข็งแรงและมีสมบัติตามที่ต้องการ

 
	 ในปัจจบุนันกัวจิยัยงัคงคดิค้นและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติคอมโพสทิเส้นใยธรรมชาตใิห้มสีมบติัเชงิกลเทยีบเท่าหรอื
ดกีว่าวสัดดุัง้เดมิ	มข้ีอได้เปรียบด้านน�า้หนกัทีเ่บากว่ามาก	และยงัเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย	จงึไม่น่าแปลกใจว่าในอนาคต
อันใกล้นี้จะมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างจากคอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติที่ออกมาทดแทนการใช้งานวัสดุสังเคราะห์ดั้งเดิม	 เพื่อ
เป็นการตอบรับตลาดโลกที่หันมารณรงค์การใช้งานจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น	

รูปที่ 2 วัสดุคอมโพสิทเส้นใยธรรมชำติในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์  [2] และวัสดุก่อสร้ำง [3]
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กระจกอัจฉริยะเทอร์โมโครมิก

	 กระจกเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมน�ามาใช้ในงาน
อตุสาหกรรมก่อสร้างอาคาร	ทัง้ทีใ่ช้เป็นผนงัภายนอกของอาคาร	
หน้าต่าง	ประต	ูทัง้นีร้วมถงึอตุสาหกรรมรถยนต์	เนือ่งกระจกมี
สมบตัโิปร่งใส	ช่วยเพิม่แสงสว่างภายในอาคาร	นอกจากนีย้งัช่วย
ในการมองเห็นทัศนียภาพภายนอกอาคารได้	 แต่ข้อเสียของ
กระจกคอืนอกจากแสงผ่านเข้ามาในอาคารแล้วนัน้ยงัน�าความ
ร้อนเข้ามาในตวัอาคารด้วย	 จ�าเป็นต้องติดตัง้ม่านหรือมูล่ีเ่พือ่
ป้องกนัความร้อนจากภายนอก	 ส่งผลให้มกีารใช้พลงังานไฟฟ้า	
เช่น	พดัลม	 เครือ่งปรบัอากาศมากขึน้	ท�าให้สิน้เปลอืงพลงังาน
และเพิม่การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูบ่รรยากาศทีเ่ป็นสาเหตุ
ท�าให้เกดิภาวะโลกร้อน		
	 ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตเมอืงร้อนทีม่อีากาศร้อน
เกอืบตลอดทัง้ปี	การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ท�าการเกบ็
สถติกิารใช้ไฟฟ้าในปี	2561	และค่าประมาณการปี	2562	ตาม
รปูที	่ 1	 แสดงความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ	 ข้อมลู	ณ	 วนัที	่ 28	
กมุภาพนัธ์	2562	ความต้องการใช้พลงัไฟฟ้า	ในปี	2562	มค่ีาสงูขึน้	
สงูกว่าค่าทีป่ระมาณการไว้	และยงัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้จากปี	2561

 

	 กระจกอจัฉรยิะ	 (Smart	 glass)	 เป็นกระจกทีช่่วยใน
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าทีม่คีวามพเิศษกว่ากระจกทัว่	 ๆ	 ไป	
คอื	สามารถเปลีย่นความใสของกระจกเป็นทบึแสง	หรอืเปลีย่น
สตีามสารเจอืทีเ่ตมิลงไปอย่างอตัโนมตั	ิ เมือ่มปัีจจยัภายนอกมา 
กระตุน้	แบ่งได้เป็น	2	ประเภทคอื	แบบ	Passive	และ	Active	
ดงัแสดงตามรปูที	่2

	 1.	กระจกอจัฉรยิะ	แบบ	Passive	กระจกประเภทนีเ้รา
จะไม่สามารถควบคมุการท�างานของกระจกได้	แต่กระจกจะ 
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก	เช่น	กระจกอจัฉรยิะโฟโต
โมโครมกิ	 (Photochromic	smart	glass)	จะตอบสนองเมือ่มี
แสงเหนอืม่วง	(Ultraviolet	light)	ผ่านเข้ามา	กระจกชนดินีน้ยิม
ใช้ในการท�าเลนส์กระจกแว่นตาเปลีย่นสไีด้	และกระจกอจัฉรยิะ
เทอร์โมโครมกิ	 (Thermochromic	 smart	 glass)	 จะเปลีย่น
กระจกใสเป็นทบึแสงโดยอตัโนมตัเิมือ่กระจกได้รบัความร้อน
จนถงึอณุหภมูจิดุหนึง่
	 2.	กระจกอจัฉรยิะแบบ	Active	กระจกประเภทนีเ้รา
สามารถควบคมุการท�างานของกระจกให้เปลีย่นเป็นกระจกใส

Electrochromic

Polymer-Dispersed 
Liquid Crystal

Suspended Particle 
Device

Smart Glass

Active

Photochromic Thermochromic

Passive

รปูที ่2 ประเภทของกระจกอจัฉรยิะ
ทีม่ำ https://www.slideshare.net/glassapps/electrochromic-glass
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หรอืทบึตามทีต้่องการ	โดยการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าหรอืกระแสไฟฟ้า	
เช่น	กระจกอจัฉรยิะอเิลก็โตรโครมิก	(Electrochromic	smart	
glass)	และกระจกอจัฉรยิะลคิวดิครสิตลั	(Liquid	crystals	smart	
glass)	ซึง่กระบวนการการผลิตกระจกประเภทนีค่้อนข้างซบัซ้อน	
และมกีารใช้พลงังานไฟฟ้าในการควบคมุการท�างาน
	 กระจกแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความเหมาะสม	 กองวัสดุวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการวิจัย
พฒันาทีย่ัง่ยนื	จงึด�าเนนิการวจิยัพฒันากระจกอจัฉรยิะประเภท
เทอร์โมโครมิก	 เนื่องจากสมบัติของกระจกมีความเหมาะสม
กบัประเทศไทย	เพราะสามารถเปลีย่นสมบตัติามอณุหภมูโิดย
เมื่ออุณหภูมิถึงจุด	 ๆ	 หน่ึงสมบัติทางด้านแสงและไฟฟ้าจะ
เปลีย่นโดยอตัโนมตัทิ�าให้ความร้อนจากภายนอกถกูลดทอนลง	
หรอืกัน้ไม่ให้พลงังานความร้อนแผ่รงัสเีข้ามาได้ภายในตวัอาคาร	
ผลดีที่ได้ตามมาก็คือไม่ต้องติดมู ่ลี่หรือผ้าม่านลดการใช้ 
เครื่องปรับอากาศท�าให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
	 งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้สารวาเนเดียมไดออกไซด์	
(VO2)	 ซึ่งมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวน�า	 (Semiconductor)	 มี

โครงสร้างเฟสโมโนคลนิกิ	(Monoclinic)	ทีอ่ณุหภมูห้ิอง	และ
เปลี่ยนสถานะเป็นโลหะ	 (Metallic)	 ที่อุณหภูมิทรานซิชัน
(Transition	temperature,	Tc)	ที่อุณหภูมิประมาณ	68	°C	
โครงสร้างเปลีย่นเป็นเฟสรไูทล์	(Rutile)	ดงัแสดงรปูที	่3ท�าให้
สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงเปลี่ยนไป	 แต่ที่อุณหภูมิ
ที่	68°C	ก็ยังมีค่าที่สูงกว่าอุณหภูมิห้องอยู่มาก	จึงได้หาวิธีที่
ท�าให้	Tc	ลดลง	โดยการเจือสาร	(dope)	สารทังสเตนเพื่อให้	
Tc	มีค่าใกล้เคียงอุณหภูมิห้อง

รปูที ่3 กำรเปลีย่นสมบตัทิำงไฟฟ้ำ และแสง ท่ีขึน้กบัอณุหภมูิ
ทีม่ำ A. Concalves et.al./Solar Energy Materials & Solar 

  Cells 150 (2016) 1-9 

	 รปูที	่4	แสดงการท�างานของกระจกอจัฉรยิะเทอร์โมโครมกิ	เมือ่ด้านหนึง่ของกระจกถกูเคลอืบด้วยวสัดุเทอร์โมโครมกิ	VO2	รปู
ทางด้านซ้ายมอืแสดงเมือ่อณุหภมู	ิ(T)	ต�า่กว่า	Tc	ทัง้แสงทีม่องเหน็ได้	(Visible)	ทีม่คีวามยาวคล่ืน	380-780	nm	และแสงช่วง	NIR	ทีม่ี
ความยาวคลืน่มากกว่า	780	nm	สามารถผ่านกระจกไปอกีด้านหนึง่ได้	แต่ในทางกลบักนัเมือ่อณุหภมูขิองกระจกมค่ีามากว่า	Tc	รงัส	ีNIR	
บางส่วนจะสะท้อนกลบั

	 กองวสัดวุศิวกรรม	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	มุง่เน้นงานวจิยัและพฒันานวตักรรมวสัดทุีย่ัง่ยนื	ผูป้ระกอบการหรือผูท้ีส่นใจงาน
วิจัยนี้	 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กลุ่มงานวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว	 กองวัสดุวิศวกรรม	 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	โทร	0	2201	1776
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รปูที ่4 กำรท�ำงำนของกระจก (ซ้ำย) T > Tc และ (ขวำ) T < Tc
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อนาคตใหมข่องโครงสร้าง
และระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม

  

	 หุน่ยนต์ภาคสนาม	จดัเป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามส�าคญัยิง่
ในภารกิจที่มนุษย์เข้าถึงพื้นที่ได้ยากล�าบาก	 และในภารกิจ 
ที่เสี่ยงภัยต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติการ	 อีกทั้งเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ภาคสนามนีส้ามารถลดเวลาในการปฏิบตักิาร	เก็บข้อมลู	และ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ไม่สามารถท�าได้ด้วย
ความแม่นย�า	ดังนั้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบขับเคลือ่นของหุน่ยนต์ภาคสนามจงึมคีวามจ�าเป็นยิง่ใน
การความก้าวหน้าในการส�ารวจ	กูภ้ยั	และปฏบิตักิารทางการทหาร
ในอนาคต	ในรปูที	่1	แสดงตวัอย่างหนึง่ของหุน่ยนต์ภาคสนาม

	 ในการเพิม่ความแขง็แรงทนทานของหุน่ยนต์ภาคสนาม	
ให้ทนต่อสภาพแวดล้อมทีม่คีวามเสีย่งต่อการถกูท�าลาย	หรอื
ได้รับความเสียหายขณะปฏิบัติการ	 โครงสร้างของหุ่นยนต์
ภาคสนามจะต้องถูกออกแบบด้วยวัสดุ	 และลักษณะของ
โครงสร้างที่มีความแข็งแรง	เช่น	วัสดุและลักษณะโครงสร้าง
จะต้องทนต่อการกระแทกและการตัดเฉือน	 อีกทั้งต้องมี 
น�า้หนกัเบาเพือ่ประหยดัพลงังานในการขบัเคลือ่นในขณะปฏบิตักิาร	
นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนามจะต้องทน
ต่อกระแสไฟฟ้า	 และการสั่นสะเทือน	 ต้องมีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการในขับเคลื่อนสูง	 เนื่องจากการปฏิบัติการ
ภาคสนามนัน้มกัเป็นการปฏบิตักิารในสภาพแวดล้อมทีท่รุกนัดาร	

ต้องการแรงและก�าลังในการขับเคลื่อนสูง	และปฏิบัติการใน
ช่วงเวลาที่ยาวนาน	 ระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม
ทั้งในส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้า	และในส่วนของกลไกทางกลต้อง
ทนทาน	สมบุกสมบันมาก

	 กลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 (นอ.)	
กองวสัดวุศิวกรรม	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ได้รเิริม่และด�าเนนิการ
กิจกรรมวิจัยการพัฒนาโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนของ 
หุน่ยนต์ภาคสนามขึน้	เพือ่วจิยัพฒันา	และสร้างต้นแบบหุน่ยนต์
ภาคสนามท่ีมโีครงสร้างและระบบขับเคลือ่นทีมี่ความแขง็แรง	
ทนทาน	 สมบุกสมบัน	 ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏบิตังิานในพืน้ทีห่น้างานจรงิทีม่คีวามเสีย่งต่อการถกูท�าลาย
หรือได้รับความเสียหายต่อตัวหุ่นยนต์ขณะปฏิบัติการได ้
เป็นอย่างด	ีเพือ่ให้การปฏบิตักิารส�าเรจ็ลลุ่วง	นอกจากนีย้งัเป็น
แนวทางในการก�าหนดมาตรฐานความแข็งแรงของหุ่นยนต์
ภาคสนามในอนาคต	 โดยทั้งนี้ยังต้องค�านึงถึงการประหยัด 
ค่าใช้จ่าย	และระยะเวลาในการสร้างหุน่ยนต์ภาคสนามอนาคต
ส�าหรับภารกิจการปฏิบัติการภาคสนามในครั้งต่อไปอีกด้วย
	 ระบบขบัเคลือ่นของหุน่ยนต์ภาคสนามท่ีแม่นย�าและ
ทนทานต่อการขับเคลือ่นด้วยไฟฟ้ากระแสสงู	(60-100	แอมแปร์)	
จะต้องค�านงึถงึการออกแบบวงจรขบัมอเตอร์และระบบไฟฟ้า

นายสุรเดช สุรัติศักดิ์   นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ
นายเจษฎา บ่อทรัพย์   นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นายเบญจรงค์  โพธิ์สุข   นักวิทยาศาสตร์
นายสมภัทร แพรกนกแก้ว  นักวิทยาศาสตร์ กองวัสดุวิศวกรรม

 รปูที ่1: หุน่ยนต์ภำคสนำม

รปูที ่2: วงจรไฟฟ้ำระบบขบัเคล่ือนของหุน่ยนต์
ภำคสนำมที ่นอ. พฒันำขึน้

 22      วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ



 

 

สรรสาระ

ของหุ่นยนต์ท่ีเหมาะสม	 วงจรขับมอเตอร์จะต้องเลือกใช้
มอสเฟต	(MOSFET)	ซึง่เป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าทีส่�าคญัในการจ่าย
กระแสไฟฟ้า	และควบคมุทศิทางของมอเตอร์ทีรั่บกระแสสงูได้	
แต่การเลอืกใช้มอสเฟตกระแสสงูนัน้จะส่งผลให้เกดิความร้อน
ต่อวงจรขับมอเตอร์	ดังนั้นการออกแบบวงจรขับมอเตอร์ที่มี
สมรรถนะสงูต้องมรีะบบระบายความร้อนทีด่มีาก	โดยต้องตดิตัง้
แผ่นระบายความร้อน	(Heat	sink)	ที่มีประสิทธิภาพในการ
ระบายความร้อนทีต่วัมอสเฟต	(รปูที	่3)	นอกจากนีก้ารออกแบบ
ลายวงจรของวงจรขบัมอเตอร์นัน้ต้องออกแบบให้ลายทองแดง
น�าไฟฟ้าบนแผ่นวงจรในส่วนที่รับกระแสสูง	 ให้มีขนาดใหญ	่
หากระบบระบายความร้อนของวงจรมีประสิทธิภาพดีเราจะ
สามารถเลือกใช้วิธีการติดแผ่นทองแดงบนลายวงจรเพิ่มเติม
พร้อมทัง้ฉาบเคลอืบด้วยตะกัว่เพือ่การน�ากระแสไฟฟ้าทีด่ไีด้	
แต่หากระบบระบายความร้อนของวงจรไม่มีประสิทธิภาพ 
จะส่งผลให้ตะกัว่ละลายและสร้างความเสยีหายให้กบัแผ่นวงจรได้	
ดังนั้นการใช้แผ่นวงจรขับมอเตอร์ที่มีแผ่นทองแดงหนาจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาทีด่ทีีส่ดุ	แต่ก็จะท�าให้ต้นทนุของการสร้าง
แผ่นวงจรขบัมอเตอร์ทีส่งูขึน้	อกีทัง้การออกแบบและสร้างแผ่น
วงจรมคีวามยุง่ยากซบัซ้อนขึน้	 ทัง้นีท้างเลอืกทีเ่หมาะสมจงึขึน้
อยู่กับงบประมาณและข้อจ�ากัดในการติดตั้งระบบขับเคลื่อน
ของหุน่ยนต์ภาคสนามในภาพรวม

 

	 ระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์ภาคสนามนั้น	จะต้องเลือก
ใช้ขนาดและชนิดของสายไฟให้เหมาะสมกับระดับกระแส
ไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรในแต่ละส่วนของตัวหุ่นยนต	์ โดยจะต้องมี
ขนาดใหญ่เพยีงพอต่อการรบักระแสไฟฟ้าได้	แต่ไม่ใหญ่เกนิไป
จนกินพ้ืนที่ของการติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยไม่จ�าเป็น	 จุดเชื่อม
ต่อต่างๆ	ในระบบไฟฟ้าควรเลอืกขัว้ต่อสายไฟฟ้าทีท่นกระแส
ไฟฟ้าทีเ่ลอืกใช้ได้	อกีทัง้ยงัต้องเลอืกขัว้ต่อสายไฟทีท่นต่อแรง
จากการสะเทอืนทีอ่าจจะเกดิขึน้ในหุน่ยนต์ภาคสนามปฏบิตักิารได้	
(รูปที่	4)

	 โครงสร้างของตวัหุน่ยนต์นัน้เป็นสิง่ทีส่�าคญัยิง่เพราะ
โครงสร้างจะเป็นจุดรบัภาระของแรงต่างๆ	ทีก่ระท�ากับตวัหุน่ยนต์
ในขณะปฏิบัติการ	 และโครงสร้างจะเป็นตัวปกป้องอุปกรณ์
ภายในของหุน่ยนต์ไม่ให้เกดิความเสยีหายจากแรงกระท�าจาก
ภายนอก	โครงสร้างของตวัหุน่ยนต์ต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ที่หุ่นยนต์ภาคสนามต้องเผชิญ	 นอกจากนี้โครงสร้างควรม ี
น�า้หนกัทีเ่บาอกีด้วย	ในการปฏบิตังิานภาคสนามนัน้หุน่ยนต์
จะต้องเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง	การใช้วัสดุ
อย่างเช่นไทเทเนยีมจงึเป็นวสัดทุีม่คีวามเหมาะสมในการเลอืก
ใช้งาน	เนือ่งจากมคีวามแขง็แกร่งสงู	มคีวามเหนยีวทนต่อแรง
ตัดเฉือนได้ดี	มีความหนาแน่นต�า่ท�าให้มีน�า้หนักเบา	และทน
ต่อการกัดกร่อนได้ดี	 ไทเทเนียมจึงเหมาะที่จะน�ามาใช้เป็น
โครงสร้างของหุ่นยนต์ภาคสนาม	
	 นอกจากนีก้ารออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ภาคสนาม
ต้องค�านึงถึงการซ่อมแซม	 และเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆได้อย่าง
สะดวกและรวดเรว็	จดุทีต้่องใส่ใจเป็นพเิศษของโครงสร้างหุน่
ยนต์ภาคสนามนั้น	คือจุดที่ต้องรับแรงกระแทกมากและบ่อย
ครั้ง	 โครงสร้างลักษณะสามเหลี่ยมเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
ทีส่ดุเนือ่งจากสามารถกระจายแรงได้ด	ีรปูที	่5	แสดงตวัอย่าง
ลกัษณะโครงสร้างหุน่ยนต์ภาคสนามทีท่�าจากวสัดไุทเทเนยีมที	่นอ.	
ได้สร้างขึน้	ทัง้นีค้วามรูแ้ละประสบการณ์ที	่นอ.	ได้รบัจากการ
ท�ากจิกรรมวจิยันีส้ามารถน�าไปต่อยอดในการพฒันาหุน่ยนต์
ภาคสนามที่ใช้ในภารกิจในรูปแบบต่างๆ	ได้ในอนาคตต่อไป

รูปที่ 3: มอสเฟตและแผ่นระบำยควำมร้อน

รูปที่ 4: สำยไฟและขั้วต่อสำยไฟ
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การเตรียมตัวอย่างอนุภาควัตถุดิบใน
วสัดเุซรามกิ

 

 

		 งานวสัดวุศิวกรรมเซรามกิโดยเฉพาะผลติภณัฑ์ทีข่ึน้รปู
ด้วยวตัถดุบิแบบอนภุาพอัดผง	 เช่นกระเบือ้ง	 วสัดทุนไฟและ
เซรามกิชนดิพเิศษ	การเตรยีมวตัถดุบินัน้จ�าเป็นต้องค�านงึถึง
ข นาดและการกระจายตัวของอนุภาค	 ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที ่
ส่งผลต่อสมบตัเิชิงกล	และสมบตัทิางเคมขีองผลติภณัฑ์ส�าเรจ็		
โ ดยสมบัติเชิงกล	 ได้แก่	 ความแข็งแรง	 และความสามารถ 
ในการรบัน�า้หนกั	สมบตัทิางเคม	ีได้แก่	การเกดิปฏกิริยิาขณะเผา	
ผ ลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยอนุภาคขนาดเล็ก	 จะมีความแข็งแรง
ก่อนเผาและหลังเผามากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยอนุภาค
ขนาดใหญ่	เนือ่งจากอนภุาคขนาดเลก็มกีารจดัเรยีงตวัของอนภุาค	
(particle	packing)	ได้ดีกว่า	และมีพื้นที่ผิวของสารมากกว่า
อนภุาคขนาดใหญ่	จงึสามารถเกดิปฏกิริยิาขณะเผาได้เรว็ขึน้	
และเกดิกระบวนการ	densification	ได้ด	ีส่งผลให้ผลติภณัฑ์
มีความหนาแน่นสม�่าเสมอ
	 โดยสามารถแบ่งขั้นตอนกระบวนการผลิตวัสดุ
วศิวกรรมเซรามกิทีข่ึน้รปูด้วยการอดัผงวตัถดิุบ	ประกอบด้วย	
การบดย่อยหรือการลดขนาดของวัตถุดิบ	 การคัดขนาดของ
วตัถดุบิ	กระบวนการข้ึนรปู	และกระบวนการเผา	ซึง่มรีายละเอยีด
โดยย่อดังนี้
 กำรบดย่อย หรอืกำรลดขนำดของวตัถดุบิ	เป็นการ
ท�าให้วตัถุดบิทีม่ขีนาดใหญ่ให้มขีนาดเลก็ลง	โดยอาศยัแรงกล
เป็นหลกั	การลดขนาดอนภุาคเป็นการเพ่ิมพืน้ทีผ่วิ	และท�าให้
รูปร่างของอนุภาคเปลี่ยนไป	 ส่งผลต่อการอัดตัว	 การผสม	
และการเกิดปฏิกิริยาทางกายภาพและเคมีของอนุภาคนั้น	
นอกจากนีก้ารลดขนาดของอนภุาคยังสามารถปรับปรงุสมบตัิ

ของอนุภาคได	้ เช่น	ก�าจัดสิ่งเจือปน	ลดปริมาณรูพรุน	 และ
ต�าหนต่ิางๆ	ในเนือ้สาร	ซึง่ส่งผลต่อคณุภาพของผลติภณัฑ์ส�าเรจ็
เครื่องจักรที่ใช้ในกำรลดขนำดวัตถุดิบ
	 1)		การลดขนาดขัน้ต้น	(primary	crushing)	เพือ่ลด
ขนาดวัตถุดิบให้เล็กลงเหลือประมาณ	 3	 -	 4	 ซม.	 ส�าหรับ
วตัถดุบิแห้งจะท�าการลดขนาดวตัถดุบิด้วยเครือ่งอดักระแทก
หรือค้อนเหวี่ยง	 ส่วนวัตถุดิบที่มีความชื้นสูง	 จะใช้เครื่องหั่น	
หรือเครื่องเฉือน
	 2)		การลดขนาดปานกลาง	(secondary	crushing)	
เพือ่ลดขนาดวตัถดุบิทีแ่ขง็แต่เปราะให้เป็นฝุน่หยาบ	ขนาดอนภุาค
ประมาณ	1-3	มม.	 ด้วยเครือ่งบดลกูกลิง้รางคู	่ เครือ่งบดถาด	+ 
ล้อบด	และค้อนเหวี่ยง
	 3)		การขนาดขัน้ท้าย/	การบดละเอยีด	(fine	grinding)	
เพื่อบดละเอียดให้วัตถุดิบมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า	 #100	 
ด้วยการบดด้วยหม้อบด	(Ball	Mill)

Ball mill
รูปภำพจำก www.indiamart.com

สุนีย์พร  โพธิ์แก้ว 
 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

สำานักเทคโนโลยีชุมชน
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		 การเลือกประเภทของเครื่องมือ	ขึ้นอยู่กับ	(1)	ความ
แข็งแรงและความเหนียวของวัตถุดิบ	(2)	ขนาดของวัตถุที่น�า
มาบด	(3)	ความชื้นของวัตถุดิบ	(4)	ขนาดหรือความละเอียด
ของวตัถดุบิทีต้่องการ	(5)	คณุภาพและปรมิาณของวตัถดุบิที่
ต้องการ	 (6)	 ปริมาณสิ่งเจือปน	 และ	 (7)	 วิธีการบดแบบ
ชั่วคราวหรือต่อเนื่อง
	 การบดย่อยด้วยหม้อบด	 (Ball	Mill)	 เป็นวิธีที่นิยม
มากทีส่ดุในการน�ามาลดขนาดวตัถดุบิ	เพือ่ขึน้รูปช้ินงานทดสอบ	
การบดย่อยสามารถท�าได้ทัง้วธิกีารบดแห้ง	และบดเปียก	วตัถดุบิ
จ�าเป็นต้องการการบดที่เหมาะสม	เพื่อให้ได้ความละเอียดที่
เหมาะสมกบัการใช้งาน	ในการบดผสมนัน้มปัีจจยัทีต้่องค�านงึถงึ	
ได้แก่	(1)	ปริมาณของวัตถุดิบที่มีความแข็ง	(2)	ปริมาณและ
ชนดิของวัตถดุบิ	(3)	ขนาดของหม้อบด	(4)	จ�านวนรอบต่อนาที
ของหม้อบด	(5)	ขนาดและปรมิาณของลกูบด	และ	(6)	ปรมิาณ
น�้าที่ใช้ในกรณีที่บดเปียก	สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนส�าคัญที่มีผลต่อ
ประสทิธภิาพในการบดความเรว็ต่อรอบของหม้อบด	(Speed	
of	the	mill)	ท�าให้การเคลือ่นตวัของลกูบดแตกต่างกนั	ดงันี้

Slow	Speed	 :	 ลูกบดจะ
ถูกเหวี่ยงให้เคลื่อนตัวขึ้น
เพยีงเลก็น้อย	และตกลงมา

Normal	Speed	 :	ลูกบด
จะถกูเหว่ียงให้เคลือ่นตวัไป
มากขึ้น	 และจะตกลงมา 
กระทบกัน

Rapid	Speed	:	ลูกบดจะ
ถกูเหวีย่งไปรอบๆ	หม้อบด

 
	 *	การบดจะมปีระสทิธภิาพสงูเมือ่พืน้ทีผ่วิของลกูบด
เกิดการกระทบกันมากขณะท�าการบด
		 ปริมาณของลูกบดที่ใช้ในหม้อบดที่ให้ประสิทธิภาพ
การบดทีด่ทีีส่ดุ	จะเตมิอยูท่ีป่รมิาณ	50	–	55	%ของปรมิาตร
ภายในของหม้อบด	ซึง่จากการทดสอบพบว่า	ช่วงของการเตมิ
ลกูบดในช่วงนีจ้ะช่วยให้เวลาในการบดน้อยทีส่ดุ	และค่าการกระจาย
ตัวของอนุภาค	(particle	size	distribution)	จะดีที่สุด

การค�านวณปรมิาตรของหม้อบด
	ปริมาตรหม้อบด	 (V)	 	=	พื้นที่
หน้าตดั	x	ความยาวของหม้อบด
	 	 =
	 	 =		
	โดยที	่	L	 =		ความยาวภายใน	

 	 								ของหม้อบด		
 	 D	=		เส้นผ่านศูนย์กลาง	

			 	 				ภายในของหม้อบด
 เมื่อเติมลูกบดลงไป	 55	 %ของปริมาตรหม้อบด	 
การจัดเรียงตัวของลูกบดแต่ละขนาดจะท�าให้เกิดช่องว่าง 
ภายในระหว่างลูกบดอยู่	 ปริมาตรของลูกบดที่หักช่องว่าง	
(void)	ต่างๆ	ออกไปแล้ว	จะอยูท่ีป่ระมาณ	60	%ของปรมิาตร
รวมทัง้หมด	(ที	่55	%ของ	Mill	Volume)	ดัง้นัน้ปรมิาตรของ
ลกูบดทีอ่ยูใ่นหม้อบดเท่ากับ	55%	x	60%	เท่ากบั	33	%ของ
ปรมิาตรหม้อบด	ดงันัน้ในหม้อบดจะเหลอืช่องว่างทีส่ามารถ
เติมวัตถุดิบและน�า้ลงไปได้อีก	67%
	 การคดัขนาด	(screening)	การคดัขนาด	เป็นการแยก
ขนาดอนุภาคที่ผสมกันอยู่หลังการบด	 อาจใช้เพื่อคัดแยก
ขนาดทีห่ยาบเกนิไป	(oversize)	หรอืละเอยีดเกนิไป	(undersize)	
โดยเครือ่งคดัแยกขนาดอย่างง่าย	คอื	ตะแกรงร่อน	(sieve)	ขนาด
ของอนภุาคก�าหนดจากความถีห่่างของตาตะแกรง	ซึง่ก�าหนดเป็น	
mesh	number	(#)	ซึง่หมายถงึ	จ�านวนช่องเปิดต่อความยาว	1	นิว้
	 •	การคัดขนาด	ด้วยวิธี	sieve	analysis
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                   

รูปภำพ ระดับของลูกบดใน Ball 
Mill ที่เหมำะสม

รูปภำพจำก www.thaiceram-
icsociety.com
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	 เปอร์เซน็ต์ของดนิทีค้่างตะแกรง	=	(น�า้หนกัดนิทีค้่าง
บนตะแกรงนั้น/	น�้าหนักดินทั้งหมด)	x	100
	 เปอร์เซ็นต์การค้างสะสม	 		 	 	 	=	ผลบวกสะสมของ
เปอร์เซ็นต์ของดินที่ค้างบนตะแกรงที่หยาบกว่า
	 เปอร์เซ็นต์ของดินที่ผ่าน ตะแกรง	 (%	 Finer)	 =	 
100	–	เปอร์เซ็นต์ค้างสะสม
	 การขึน้รปู	(forming)	การขึน้รูปผลติภณัฑ์ทีน่ยิม	คอื	
วธิกีารขึน้รปูด้วยกระบวนการอดั	(pressing)	ซึง่แบ่งออกเป็น
	 •	การอดัด้วยแรงอดัทศิทางเดยีว	(Uniaxial	pressing)	
คือ	 การขึ้นรูปโดยการอัดผง วัตถุดิบซึ่งถูกบรรจุในช่องว่าง	
และอัดโดยการให้ความดันในทิศทางเดียว
	 •	การอดัด้วยแรงอดัทกุทศิทาง	(isostatic	pressing)	
คอื	การขึน้รปูชิน้งานจากวสัดผุง	ด้วยการให้แรงอดัเท่ากนัทกุ
ทิศทางรอบชิ้นงาน	ผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลว	หรือก๊าซที่
ล้อมรอบชิ้นงานนั้นๆ

 
	 •		 กระบวนการอัดร้อน	 (hot	 pressing)	 เป็นการ
อัดและเผาควบคู่กัน	ชิ้นงานที่ได้จะมีความแข็งแรงสูง	และมี
สมบัติเชิงกลดี
	 •	 กระบวนการเผา	(firing)	คอื	กระบวนการสดุท้าย
ทีส่�าคญัในการเตรยีมตวัอย่าง	เป็นกระบวนการทางความร้อน
เพื่อให้ชิ้นงานเกิดความแข็งแรง
	 กลุม่ผลติภณัฑ์เซรามกิดัง้เดมิ	ส�านกัเทคโนโลยชีมุชน	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	มีองค์ความรู้ในการด�าเนินงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทต่างๆ	 และสามารถให้
บรกิารให้ค�าปรึกษาเรือ่งการเตรยีมวตัถดุบิทีเ่ป็นอนภุาคโดย
ใช้องค์ความรู้ด้านการบดและคัดแยกอนุภาคในผลิตภัณฑ ์
เซรามิกและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีความจ�าเป็นต้องใช้วัตถุดิบ
ประเภทอนุภาคผงเป็นสารเติมหรือสารตั้งต้น	 ซึ่งสามารถ
ติดต่อได้ที่	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกดั้งเดิม	 ส�านักเทคโนโลยี
ชมุชน	กรมวทิยาศาสตร์บริการ	เบอร์โทรศพัท์	0-2201-7372
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สรุศกัดิ	์โกสยิพนัธ์.	น�า้เคลอืบเครือ่งป้ันดนิเผา.	พมิพ์ครัง้ที	่2.	กรงุเทพมหานคร:	วฒันาพานชิ,	2531.
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การพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร

ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17024

วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ

สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

	 ทรพัยากรบคุคลหรอืบคุลากรทีท่�างานในองค์กรถอืเป็น
ปัจจัยที่มีความส�าคัญยิ่งในการส่งเสริมและผลักดันให้องค์กร
ประสบผลความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 นอกจากนี้
ยังช่วยให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง	 มีความได้เปรียบในการ
แข่งขนัทางธรุกจิมากข้ึน	และสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลง
ต่างๆ	ของโลกในยคุปัจจบุนัได้	ด้วยเหตนุี	้การพฒันาก�าลงัคน
ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ปฏบิตังิานได้อย่าง 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของประเทศและสากลเพื่อ
ประกอบวชิาชีพในภาคส่วนต่างๆ	 จงึส่งผลต่อการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกจิของประเทศให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าได้อย่างยัง่ยนื	
ทัง้นี	้การพฒันาก�าลงัคน	มหีลากหลายวธิกีาร	ทีส่�าคญัประการหนึง่	
คือ	 การรับรองความสามารถบุคลากร	 ตามมาตรฐานสากล	
ISO/IEC	 17024	 โดยส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ	(พศ.)	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	(วศ.)	ได้ด�าเนนิ
การภารกิจในส่วนนี้ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 โดยได้พฒันาสาขา 
การรบัรองความสามารถบคุลากร	 สาขาแรก	“การควบคมุและ
จดัการสารเคมใีนห้องปฏบิตักิาร”	และจนถงึปัจจบุนั	พศ.	ยงัคง
พฒันาสาขา	การรับรองความสามารถบคุลากรตามมาตรฐานสากล	
ISO/IEC	17024	อย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด	ซึง่	พศ.	 ได้ปฏบิตัิ 
ตามแนวทางของการพฒันาสาขาการรับรอง	ดังนี้

 ●	 หลักกำรของกำรพัฒนำสำขำกำรรับรอง
(Certification Scheme Development)
	 สาขาการรบัรองบคุลากร	พฒันาขึน้เพือ่ให้การรบัรอง
ความสามารถในการประกอบอาชพี	 	ของบคุลากร	ทีท่างภาครฐั 
เลง็เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นหรอืส�าคัญต่อชวีติของประชาชน	หรอื

เป็นความต้องการของตลาดแรงงานเพือ่ให้ได้บคุลากรทีม่คีวาม
สามารถ	มีทักษะในการประกอบวิชาชีพนั้น

 ●	รูปแบบหรือสำขำกำรรับรอง (Certification 
Scheme) ด�ำเนินกำรได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
	 1.	น�ามาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่มีอยู ่
มาประยุกต์ใช้	 เช่น	 การรับรองผู้ตรวจประเมินและหัวหน้า 
ผู้ตรวจประเมิน	(Lead	auditor	and	auditor)	รับรองตาม
มาตรฐาน	ISO	19011	การรับรองบุคลากรสาขาการทดสอบ
โดยไม่ท�าลาย	 (Non-destructive	 testing)	 ตามมาตรฐาน
สากล	ISO	9712	เป็นต้น
	 2.	หน่วยรบัรองก�าหนดรปูแบบหรอืสาขาการรบัรอง	
ที่เป็นขององค์กรเอง	(Scheme	owner)	และอาจจดลิขสิทธิ์
เป็นของเฉพาะหน่วยรับรองนั้นๆ	ในการให้การรับรอง
	 3.	หน่วยรับรองพัฒนารูปแบบหรือสาขาการรับรอง
โดยด�าเนินการให้เป็นมาตรฐานระดับชาติ

 ●	กำรก�ำหนดและทบทวนรูปแบบหรือสำขำ 
กำรรับรอง มีองค์ประกอบ ดังนี้
	 1.	การมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม	ซึ่งเป็น
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	 โดยไม่ม ี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครองเสียงข้างมาก
	 2.	การระบแุละจดัเตรยีมเกณฑ์คณุสมบัตเิบือ้งต้นท่ี
สัมพันธ์กับข้อก�าหนดความสามารถ	(ตามความเหมาะสม)
	 3.	การระบแุละจดัเตรยีมกลไกการประเมนิทีส่มัพนัธ์
กับข้อก�าหนดความสามารถ
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	 4.	จดัท�าการวเิคราะห์หน้าทีง่าน	(Job	and	practice	
analysis)	และปรับให้ทันสมัยซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึง	
	 	 4.1		การระบงุานทีต้่องท�าในสาขาทีใ่ห้การรบัรอง
	 	 4.2		การระบุความสามารถที่ต้องการส�าหรับ
แต่ละงาน
	 	 4.3	ระบุ เกณฑ ์คุณสมบัติ เบื้ อ งต ้น 	 (ตาม 
ความเหมาะสม)
	 	 4.4	กลไกการประเมินและการสอบ

	 ●	ข้อก�ำหนดในกระบวนกำรรับรองที่เป็นส่วน
ประกอบของรูปแบบหรือสำขำกำรรับรอง
	 1.	เกณฑ์ส�าหรบัการรบัรองครัง้แรกและการต่ออายุ
การรับรอง
	 2.	 วิธีการประเมินส�าหรับการรับรองครั้งแรกและ 
การต่ออายุการรับรอง
	 3.	 วิธีการและเกณฑ์การตรวจติดตามผล	 (ตาม 
ความเหมาะสม)
	 4.	เกณฑ์ส�าหรับการพักใช้และเพิกถอนการรับรอง
	 5.	เกณฑ์ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงขอบข่ายหรอืระดบั
การรับรอง	(ตามความเหมาะสม)
	 นอกจากนั้น	 รายละเอียดที่หน่วยรับรองบุคลากร
ต้องด�าเนินการในการพัฒนาสาขาการรับรอง	ได้แก่
	 1.	หน่วยรับรองบุคลากร	ต้องให้รายละเอียดต่างๆ	
ของสาขาที่ให้การรับรองแก่บุคคลที่สนใจ	ดังต่อไปนี้
	 	 -	 รายละเอียดข้อมูลที่มีความเฉพาะเกี่ยวกับ
บุคคลที่ต้องการรับการรับรอง
	 	 -	 รายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติ	 วุฒิการศึกษา	
ความสามารถที่ต้องการ	ข้อก�าหนด		และขั้นตอนการตรวจ
ประเมิน	รวมถึงการเฝ้าระวังตรวจติดตาม	และการต่ออายุ	
การรับรอง
	 	 -	การมส่ีวนร่วมในการพฒันาสาขาการรบัรองจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 	 -	ระบอุงค์กร/หน่วยงาน/บุคลากรทีร่บัผดิชอบใน
การพัฒนาการรับรองบุคลากร

	 2.	 การวิเคราะห์หน้าที่งานในสาขาที่พัฒนาให้การ
รบัรองต้องด�าเนนิการตามช่วงเวลา			ก�าหนดอย่างน้อย	5	ปี/ครัง้	
โดยด�าเนินการดังนี้
	 	 -		รายละเอียดของผู้ขอรับการรับรองหรือผู้รับ
การตรวจประเมินและวัตถุประสงค์การรับรอง
	 	 -		หน้าทีข่องงานและความสามารถในการปฏบิตัิ
งานของบุคคลนั้น
	 	 -		ข้อก�าหนดในการให้การรบัรอง	รวมถงึขัน้ตอน
วิธีการในการประเมินของแต่ละข้อก�าหนดนั้น
	 	 -		ข้อก�าหนดทีใ่ช้ในการสอบ	ต้องจดัท�าโครงสร้าง
ของข้อสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบ		
			 	 -	 ข้อเขยีนหรอืสมัภาษณ์	หรอือืน่ๆ	รวมถงึค�าถาม
ที่มีการจัดระดับขององค์ความรู	้	ของค�าถาม	จ�านวนค�าถาม
ในแต่ละหวัข้อ	เนือ้หา	ระยะเวลาทีเ่กีย่วข้องกับ			กระบวนการสอบ
	 	 -	 ข้อมูลที่แสดงถึงการบรรลุความต้องการของ
ตลาดของผูท้ีไ่ด้รบัการรบัรองและการต่ออายกุารรบัรองทีโ่ปร่งใส
	 3.	ขั้นตอนทั้งหมดควรจัดท�าโดยบุคคลท่ีมีความ
เชีย่วชาญในการรบัรองและสาขาทีใ่ห้	การรบัรอง	และมทีกัษะ
ในการเตรียมพร้อมในทุกขั้นตอนของการรับรอง
	 4.	การสอบทั้งหมดเป็นไปตามข้อก�าหนดของการ
สอบที่ได้ก�าหนดไว้	และมีความสม�า่เสมอ		โปร่งใส	ไม่เลือก
ปฏิบัติหรือการมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ
	 5.	หน่วยรับรองบุคลากรต้องก�าหนดวิธีการควบคุม
การสอบที่มีการหมุนเวียนชุดข้อสอบหรือการใช้ข้อสอบที่มี
การจัดท�าขึ้นมาใหม	่ทั้งนี้เพื่อให้การรับรองบุคลากร	สาขาที่
พฒันาขึน้	ยงัคงไว้ซึง่ความเชือ่มัน่และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ที่วางไว้
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	 ผู้ที่สนใจขอรับการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	17024	สามารถยื่นขอรับการรับรอง
และสืบค้นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับรองความสามารถบุคลากร	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้ที่เว็บไซต์	http://pcst.dss.go.th

Certification Scheme 
รูปแบบหรือสาขาการรับรอง

Certification Process
กระบวนการในการรับรองตามข้อกำาหนด

Certification Requirments 
ข้อกำาหนดในการรับรองของสาขาการรับรอง
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การส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้วยสารสนเทศพร้อมใช้ ออนไลน์

 

 

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิต
ประจ�าวนั	การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีก้่าวสูย่คุ	4.0	ส่ง
ผลให้การด�ารงชีวิต	 กระบวนการคิด	 และพฤติกรรมของ
ประชากรเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ	ชอบความสะดวก	รวดเรว็	
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการ
ด�ารงชีวิต	ส่งผลให้จ�านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดลดลงอย่างต่อ
เนือ่งเพราะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมลูและชดุความรูจ้ากการ
สืบค้นผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความ
หลากหลายของข้อมูล	 ท�าให้ห้องสมุดซึ่งมีบทบาทเป็นสื่อ
กลางในการถ่ายโอนความรู้	 (Knowledge	 Transfer)	 จาก
องค์ความรูไ้ปสูผู่อ่้าน	ได้มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการให้บรกิาร
ที่มุ่งเน้นความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงสารสนเทศ
หรือชุดข้อมูลความรู้ต่างๆ	ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส	์เพื่อให้
สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผูใ้ช้บรกิารห้องสมดุทีเ่ปลีย่นแปลงไป	
การจัดท�าประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ในรูปแบบ	 e-Book 
จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาและ
เพิม่ศกัยภาพการเข้าถงึสารสนเทศทีม่อียูม่ากมายอย่างเป็นระบบ
	 ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้	 หรือ	 Information	 
Repackaging	(IR)	หมายถึง	การแปลงหรือการปรับเปลี่ยน
วิธีการน�าเสนอสารสนเทศให้อยู่ในลักษณะและรูปแบบที่
เข้าใจง่าย	เน้ือหากระชับและเช่ือถอืได้	โดยการน�าสารสนเทศ
มาปรบัแต่งให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ช้เฉพาะกลุม่	
ซึง่สารสนเทศทีถ่กูปรบัแต่งจะเป็นความรูท้ีผ่่านการคดัเลอืก	
กลัน่กรอง	วเิคราะห์	ประเมนิ	และจดัรปูแบบใหม่	เพือ่ให้ง่ายต่อ
การน�าไปใช้ประโยชน์และตรงกับความต้องการของผูใ้ช้มากขึ้น
	 การจดัท�าประมวลสารสนเทศพร้อมใช้	ประกอบด้วย
กระบวนการต่างๆดังนี้

	 1.	ศึกษากลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้สารสนเทศ	 (Study	
of	potential	users)	ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในด้านต่างๆ	เช่น	
การศึกษา	อาชีพ	และความสนใจ	เป็นต้น
	 2.	คดัเลอืกแหล่งสารสนเทศ	และการประเมินคณุค่า
สารสนเทศ	 (Selection	 of	 information	 sources	 and	
evaluation	of	information)		ตลอดจนประเมนิความถกูต้อง
และความน่าเชือ่ถอื	ก่อนจะน�ามาประมวลให้อยูใ่นรปูแบบที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ตามผลการศึกษาจาก
กระบวนการในข้อ	1
	 3.	วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ	 (Analysing	
and	synthesizing	information)	จ�าแนกสารสนเทศทีล่ะส่วน	
และกลัน่กรองให้ได้เฉพาะสาระส�าคัญ		แล้วน�ามาเรยีบเรยีงใหม่
	 4.	การปรบัโครงสร้างของสารสนเทศ	(Restructuring	
of	 information)	 พัฒนาวิธีการน�าเสนอสารสนเทศที่ผ่าน
วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วให้อยู่ในลักษณะที่ตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ช้	และเหมาะสมกบัการเผยแพร่		และยงัคงซึง่
ความถูกต้องและเชื่อถือได้
	 5.	จัดบรรจุสารสนเทศที่ปรับโครงสร้างแล้ว	 (Re-
packaging	of	restructured	information)		ถ่ายทอดสารสนเทศ
ลงบนสื่อที่จะอ�านวยความสะดวกในการน�าไปใช้ประโยชน์
	 6.	การเผยแพร่ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้	สูผู่ใ้ช้ใน
ช่องทางทีเ่หมาะสม	ซึง่ยคุปัจจบุนันยิมใช้เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็
เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ	
	 7.	การประเมนิผลและคณุค่าของประมวลสารสนเทศ
พร้อมใช้	โดยใช้เกณฑ์ทีเ่หมาะสม		รวมถงึการประเมนิการใช้
ประโยชน์ที่ผู้ใช้สารสนเทศได้รับ	 เพื่อน�ามาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

อุมาภรณ์  บุญนิธิ 
กัญญากานต์ ต่วนชื่น  

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สรรสาระ

 

 

	 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 หรือ	 หอสมุดวิทยาศาสตร์	 ดร.ต้ัว	 ลพานุกรม	 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการเข้าถงึ
องค์ความรู้ที่	สะดวก	รวดเร็ว	และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้	จงึได้จดัท�าประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ในรปูแบบ
ของ	 e-Book	 ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งเป็น
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ใช้บริการ	 ตลอดจนสอดคล้อง
ยทุธศาสตร์ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ีในด้านต่างๆเช่น	ด้านวสัดศุาสตร์	อาหาร	และ
พลังงาน	เป็นต้น	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	47	เรื่อง
	 ซึ่งสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าวฉบับเต็มได้ที่
เวบ็ไซต์ส�านกัหอสมดุฯ	http://siweb.dss.go.th	หรือ	สมคัร
สมาชิก	 	 Application	 Science	 e-Book	 ผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่	(mobile	device)
                             
                

              

 
          
 
                     
           
                                    
                
          

           
                                   
           

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

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

	 For	Android	 For	iOS

ตัวอย่างประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ในรูปแบบของ	
e-Book	ด้านวัสดุศาสตร์

เรือ่งน่ารูข้องอตุสาหกรรมแก้วและกระจก
กับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก
ปัญหาทีม่กัพบและการแก้ปัญหาในผลติภณัฑ์
เซรามกิ	รวมไปถงึมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน	
(มผช.)	 ของผลติภณัฑ์เซรามกิแลเครือ่งป้ัน 
ดนิเผา
การเลือกใช้ปูนซีเมนต์และมาตรฐานการ
ทดสอบ
การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต	์
กระบวนการผลิต	การเตรียมวัตถุดิบ	และ
การน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
การตกแต่ง	รวมไปถงึมาตรฐานในการทดสอบ
คุณภาพของปูนซีเมนต์
การประยกุต์ใช้ยางธรรมชาตใินอตุสาหกรรม
	 ชนดิของยางธรรมชาต	ิ	คณุสมบติั
ทางกายภาพ		กระบวนการผลติจากยางแห้ง
และน�้ายาง	 และการประยุกต์ใช้งานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ
วัสดุสัมผัสอาหาร
	 ชนิดของวัสดุสัมผัสอาหาร	 การ
ทดสอบความปลอดภัยและข้อก�าหนดกฎ
ระเบียบที่ส�าคัญของภาชนะบรรจุอาหาร
หรือวัสดุสัมผัสอาหาร
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สุภัตรา  เจริญเกษมวิทย์ 
ธวัช  นุสนธรา 

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

แนวทางการนำา
พลาสติกรีไซเคิล
มาผลิตเป็นภาชนะบรรจุ
อาหารของประเทศไทย

 
 

		 พลาสตกิเป็นวสัดทุีเ่ข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวนั
ของคนไทยเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากมีราคาถูก	 น�้าหนักเบา
สามารถผลิตให้มีสมบัติและรูปร่างต่างๆตามที่ต้องการได	้
ท�าให้มีผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายรูปแบบและสีสันให้
เลือกใช้อย่างมากมาย	 ด้วยสมบัติที่โดดเด่นหลายด้านท�าให้
พลาสติกได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและมีปริมาณการใช้
งานเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ	ส่งผลให้เกดิขยะพลาสตกิในปรมิาณสงู
มากขึน้ตามไปด้วย		และขณะนีข้ยะพลาสตกิก�าลงัเป็นปัญหา
ส�าคญัต่อสิง่แวดล้อม	ซึง่ประเทศไทยมขียะพลาสตกิมากเป็น
อันดับ	5	ของโลก	คิดเป็น	2	ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด	
ที่น่ากังวลก็คือขยะพลาสติกมีการน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้
เพียงปีละ	0.5	ล้านตัน	ที่เหลือ	1.5	ล้านตันจะถูกน�าไปก�าจัด
ด้วยวิธีฝังกลบและเผาท�าลาย	บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม	
ในแต่ละปีจึงมีขยะพลาสติกไหลลงทะเลจ�านวนมากเกิดเป็น
ปัญหาวกิฤตขิยะพลาสตกิอย่างรนุแรงต่อสิง่แวดล้อมต้องเร่ง
แก้ไขอย่างจริงจัง		
	 คณะอนกุรรมการบรหิารจดัการขยะพลาสตกิ	ภายใต้
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติจงึจดัท�าแผนลดขยะและ
เพิม่วธิรีีไซเคิลพลาสตกิ	โดยมมีตแิต่งตัง้คณะท�างานสนบัสนนุ
การบรหิารจดัการขยะพลาสตกิ	จ�านวน	3	คณะ	ประกอบด้วย
คณะท�างานด้านการพัฒนากลไกการจัดการขยะพลาสติก	
โดยการจัดท�าแผนการด�าเนินงานรวมทั้งพัฒนากลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพือ่จดัการขยะพลาสตกิ	คณะท�างาน
ด้านการส่งเสรมิและรณรงค์ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วาม
เข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ

พลาสติก	 และคณะท�างานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ขยะพลาสตกิ	รบัผดิชอบการพฒันาหารปูแบบและวธีิการเพิม่
อตัราการรไีซเคลิพลาสตกิ	โดยใช้แนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	ตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะพลาสติก
ในทะเลไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ภายในป	ีพ.ศ.2570		
 

	 จากนโยบายข้างต้นท�าให้ภาครัฐและผู้ประกอบการ
ไทยตื่นตัวและขานรับการลดปริมาณขยะเริ่มต้นด้วยการ
ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าดื่ม	(cap	seal)	ตั้งแต่	1	
เมษายน	 2561	 โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะ
พลาสติกให้ได้ปีละ	 520	 ตัน	 หรือมีความยาว	 260,000	
กโิลเมตร	คดิเป็นความยาวรอบโลกถงึ	6.5	รอบ	การประกาศ
ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกส�าหรับใส่ยาทุกหน่วยงานในสังกัด
ของกรมการแพทย	์ในวันที	่1	ตุลาคม	2561	มาตรการนี้จะ
ช่วยลดการใช้ถงุพลาสตกิของโรงพยาบาลถงึปีละกว่า	9	ล้านใบ	
รวมถึงความพยายามในการลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่
อนัจะท�าให้ขยะจากพลาสตกิลดน้อยลง	การน�าพลาสตกิกลบั
มาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

สรรสาระ
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เพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกแล้วยัง
เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย		

พลำสติกรีไซเคิล
	 การรีไซเคิลพลาสติก	 คือกระบวนการแปรรูปขยะ
พลาสติกให้อยู่ในรูปแบบที่น�าไปใช้งานต่อได	้ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
วิธีการลดขยะ	 ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม	 ลดการใช้
พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูก
น�ามาใช้สิน้เปลอืงมากเกนิไป	เช่น	การน�าเอาขวดน�า้พลาสตกิ
มาผ่านกระบวนการย่อยให้กลายเป็นเมด็พลาสตกิแล้วน�ากลบั
มาหลอมขึน้เป็นเส้นใย	น�าไปท�าเป็นเสือ้ยดื	เป็นต้น	การรไีซเคลิ
พลาสติกสามารถแบ่งเป็น	4	ประเภทหลัก	ดังนี้	
 1. กำรรไีซเคลิแบบปฐมภมู ิ(Primary recycling)
เป็นการน�าขวดหรอืเศษพลาสตกิทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนัและ
ไม่มสีิง่ปนเป้ือน	ทีเ่กดิในกระบวนการผลติหรอืขึน้รปูกลบัมาใช้
ซ�า้ภายในโรงงาน	โดยสามารถน�ามาใช้ซ�า้ทัง้หมดหรือเตมิผสม
กับเม็ดใหม่ที่อัตราส่วนต่างๆ
 2. กำรรไีซเคลิแบบทตุยิภูม ิ(Secondary recycling)
เป็นการน�าพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาท�าความสะอาด	
บด	หลอมและขึน้รปูใหม่กลบัไปเป็นผลติภณัฑ์พลาสตกิอกีครัง้	
การรีไซเคิลแบบทุติยภูมินี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลาย
เทคนิค	คือ
  กำรรีไซเคิลเชิงกล (Mechanical recycling)
เป็นเทคนคิทีง่่ายและนยิมใช้มากทีส่ดุในปัจจบุนั	โดยการเกบ็
พลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาคัดแยกตามประเภท	น�ามา
ล้างท�าความสะอาดก่อนน�ามาบดเป็นช้ินเลก็ๆ	เพือ่น�ากลบัไป
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือน�ามาผสม
กับเม็ดใหม่เพื่อให้ได้สมบัติที่ต้องการ	
 	 การปรบัปรงุโดยวธิทีางเคม	ี(Chemical	modifi-
cation)	การปรบัปรงุโดยวธิกีารทางเคม	ีเช่น	การเตมิสารเตมิ
แต่ง	สารช่วยในการผสมให้เข้ากนั	หรอืใช้วธิกีารผ่านด้วยรงัสี	 
จะช่วยลดปัญหาเม็ดพลาสตกิรไีซเคลิมคีณุภาพลดต�า่ลงหรอื
ท�าให้เม็ดรีไซเคิลมีลักษณะใกล้เคียงกับเม็ดใหม่ได้	

	 	 การหลอมอดัรดีร่วมและการฉีดร่วม	 (Coextrusion	
and	Coinjection	moulding)	เป็นการรีไซเคิลที่เหมาะกับ
การใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหาร	 เนื่องจาก
พลาสติกที่ผลิตได้จากกระบวนการนี้จะมีลักษณะโครงสร้าง
เป็นชัน้ๆ	จงึสามารถผลิตให้ชัน้สมัผสัอาหารเป็นชัน้ทีผ่ลติจาก
พลาสติกใหม่ได้
 3. กำรรไีซเคลิแบบตตยิภมู ิ(Tertiary recycling)
การรีไซเคิลแบบตติยภูมิแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ	การ
รีไซเคิลทางเคม	ีและทางความร้อน	
	 	 การรีไซเคิลทางเคมี	(chemical	recycling)	เป็น 
กระบวนการที่ท�าให้โครงสร้างสายโซ่ของพอลิเมอร์เกิดการ
ขาดหรือแตกออก	 (Depolymerisation)	 ได้มอนอเมอร	์
(Monomer)	 หรือโอลิโกเมอร์	 (Oligomer)	 เป็นผลิตภัณฑ	์
เมือ่น�ามาท�าให้บรสิทุธิโ์ดยการกลัน่และตกผลกึได้เป็นสารตัง้ต้น
ที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถน�าไปใช้ผลิตเป็นพอลิเมอร์ใหม่ได้
	 การรีไซเคิลทางความร้อน	 (Thermolysis)	 เป็น 
กระบวนการทีท่�าให้โครงสร้างของพอลเิมอร์เกดิการแตกหรอื
ขาดโดยใช้ความร้อน	ทัง้แบบใช้ออกซเิจนหรอืไม่ใช้ออกซเิจน	หรอื
การเตมิไฮโดรเจนซึง่เป็นเทคนคิท่ีปรบัปรงุมาจากกระบวนการ 
กลั่นน�า้มันแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา	
 4. กำรรไีซเคลิแบบจตภุมู ิ(Quaternary recycling)
เป็นการน�าพลาสตกิมาเผาไหม้เป็นเชือ้เพลงิทดแทน	โดยการ
เผาไหม้ของพลาสตกิให้ค่าความร้อนใกล้เคยีงกบัถ่านหนิช่วย
ในการเผาไหม้ส่วนทีเ่ป็นขยะเปียก	ท�าให้ลดปรมิาณเชือ้เพลงิ
ที่ต้องใช้ในการเผาขยะ
สถำนกำรณ์และแนวโน้มในกำรใช้พลำสตกิรไีซเคลิในกำร
ผลิตภำชนะบรรจุอำหำรของประเทศต่ำงๆ
	 ขณะนีห้ลายประเทศตระหนกัถงึปัญหาขยะพลาสตกิ
ทีเ่พิม่จ�านวนมากขึน้	จงึหนัมาส่งเสรมิให้ใช้บรรจภุณัฑ์พลาสตกิท่ี
สามารถน�ากลับมารไีซเคลิได้	ปัจจบุนัหลายประเทศได้อนญุาต
การใช้พลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร	จาก
แนวคิดนี้จึงมีการผลักดันการน�าพลาสติกที่ใช้งานแล้วให้
สามารถน�ามารีไซเคิลเพื่อใช้ผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารได้
เหมือนในหลายประเทศเช่น	 สหรัฐอเมริกา	 สหภาพยุโรป	
ญีปุ่น่	แต่ส�าหรบัประเทศไทยยงัมข้ีอจ�ากัดในแง่กฎหมายและ
เทคนิคบางประการที่ยังต้องหาแนวทางร่วมกัน	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตการน�าพลาสติก
รีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร	โดยจัดท�าแนวทาง
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ปฏบิตัสิ�าหรบัผูป้ระกอบการในการยืน่ข้อมลูประเมนิกระบวนการ
รไีซเคลิพลาสตกิและความปลอดภยัของพลาสตกิรไีซเคิลทีจ่ะ
น�ามาผลติเป็นภาชนะบรรจอุาหารเร่ือง	“การใช้พลาสตกิรไีซเคลิ
ส�าหรบับรรจภุณัฑ์อาหาร	 (การพจิารณาด้านเคม)ี”	ซึง่ประเมนิ
ตามกรอบทีร่ะบใุนข้อก�าหนดที	่21	CFR	Part	174-179		โดย
ข้อก�าหนดที่	 174.5	 เป็นบทบัญญัติทัว่ไปทีใ่ช้บังคบักบัวตัถุ
เจอืปนอาหารทางอ้อม	ระบวุ่า	“สารใดกต็ามทีจ่ะน�ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบของวัสดุสมัผสัอาหารนัน้	 จะต้องมคีวามบรสิทุธิ์
เหมาะสมต่อการใช้งานดังกล่าว”ดังนั้นกระบวนการรีไซเคิล
พลาสตกิจะต้องสามารถลดปรมิาณการปนเป้ือนในผลติภณัฑ์
ให้อยู่ในระดับต�่าและยอมรับได้	 การใช้สารเตมิแต่งหรอืสาร
ปรับปรงุสมบติัของพลาสตกิในกระบวนการรไีซเคลินัน้ต้องเป็น
สารท่ีได้รับอนุญาต	 โดยสหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดค่าระดับที่
ยอมรับได้ต่อวัน	(estimated	daily	intake,	EDI)	ของสาร
ปนเป้ือนจากวสัดุรไีซเคิลทีใ่ช้บรรจอุาหารเป็น	1.5	ไมโครกรมั
ต่อคนต่อวัน			
	 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง	28	ประเทศให้การ
ยอมรับการน�าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับอาหาร		ซึ่งเยอรมนีเป็นประเทศที่มีอัตราการน�าขวด
พลาสติกมารีไซเคิลสูงสุดในสหภาพยุโรปถึงร้อยละ	 94	
พลาสติกรีไซเคิลที่จะน�ามาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารต้อง
ผ่านการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ
กระบวนการรไีซเคลิจากหน่วยงาน	European	Food	Safety	
Authority	 (EFSA)	 	 ซึ่งวัสดุและบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารที่
ผลติจากพลาสตกิทีไ่ด้จากการรีไซเคลิมกีฎระเบยีบการใช้ตาม	
Commission	 Regulation	 (EC)	 No.282/2008	 และมี
คุณภาพความปลอดภัยตาม	 Regulation	 No.	 10/2011	
นอกจากนี้ต้องแสดงเอกสารรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่
ระบุข้อมูลการประเมินความปลอดภัยว่ากระบวนการผลิต
ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และ
ผู ้ประกอบการต้องติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติก
รีไซเคิล
	 ในปี	 2543	ประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้	 The	Promotion	
of	Effective	Utilization	of	Resources	Law	ท�าให้ญี่ปุ่น
ประสบความส�าเร็จในด้านการจัดการของเสียอย่างมาก	โดย
เป็นประเทศที่มีอัตราการน�าพลาสติกมารีไซเคิลสูงสุดใน
เอเชยีถงึร้อยละ	83	ความส�าเรจ็นีเ้กดิจากนโยบายของภาครฐั
ทีส่ร้างรากฐานการจดัการของเสยีอย่างครอบคลมุตัง้แต่การ
คดัแยกขยะของผูบ้รโิภค	การเกบ็ค่าจดัการขยะในการซือ้สนิ
ค้าอิเลคทรอนิกส์	และการบังคับเอกชนให้มีส่วนร่วมในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการของเสีย

	 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล	 โดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที	่295	พ.ศ.	2548	ข้อ	8	ระบุว่า	
“ห้ามมใิห้ใช้ภาชนะบรรจทุีท่�าขึน้จากพลาสตกิทีใ่ช้แล้วบรรจุ
อาหาร	เว้นแต่ใช้เพือ่บรรจผุลไม้ชนดิทีไ่ม่รบัประทานเปลอืก”	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่
สะอาด	แต่หลงัจากทีส่ือ่ทัว่โลกชปูระเดน็เรือ่งกระแสรกัษ์โลก
กันอย่างแพร่หลาย	 บริษัท	 อินโดรามา	 เวนเจอร์ส	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ได้ส�ารวจความคดิเหน็ของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ	
จ�านวน	50	คน	เกีย่วกับการรีไซเคิลในยุคปจัจุบันว่า	“คุณจะ
รู้สึกอย่างไร	 หากประเทศไทยมีกฎหมายอนุญาตให้ใช้ขวด
พลาสติกรีไซเคิลได้”	 ผลส�ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ	 60	 รู้สึกวางใจในมาตรฐานความสะอาดและความ
ปลอดภัย	 หากบรรจุภัณฑ์นั้นผลิตโดยผู ้ผลิตขวดและ 
บรรจุภณัฑ์พลาสตกิรไีซเคลิรายใหญ่ในประเทศไทย	นอกจาก
นี้พวกเขาจะยังสนับสนุนการใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลอีกด้วย	
ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	 40	 กล่าวว่าพวกเขาจะ 
ไม่ดื่มน�า้จากขวดหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล	 เพราะยัง
มคีวามกงัวลเกีย่วกบัความสะอาดในกระบวนการผลติบรรจภุณัฑ์	
จากผลส�ารวจในครัง้นีส้นบัสนนุและชีใ้ห้เหน็ถงึความคิดเหน็
ของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปในทางบวก	 เหตุผลหลักที่ท�าให้
หลายคนไม่ต้องการดืม่น�า้จากขวดพลาสตกิรไีซเคลิคอื	ความ
รู้สึกขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการรีไซเคิล	 โดยหน่วยงาน
ในประเทศไทยที่มีอ�านาจในการก�ากับดูแลด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุอาหาร	ได้แก่
	 -		ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	
มีหน้าที่ก�ากับดูแลผู้ผลิตอาหาร	 และการใช้ภาชนะบรรจุ	
คุณภาพความปลอดภัยของภาชนะบรรจ	ุโดยบังคับใช้ผ่านผู้
ผลิตอาหาร	 แต่ไม่ได้มีอ�านาจดูแลตรวจสอบโรงงานผลิต
ภาชนะบรรจุ
	 -		ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
(สมอ.)	 มีหน้าท่ีก�ากับ	 ดูแลควบคุมการผลิต	 น�าเข้า	 และ
จ�าหน่ายภาชนะที่สัมผัสอาหารทั้งด้านคุณภาพ	 มาตรฐาน	
ความปลอดภัย	 และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์	 โดยมีทั้ง
มาตรฐานบงัคบัและสมคัรใจ	แต่ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานสมคัรใจ
	 -	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	
ควบคุมผู้ผลิตภาชนะบรรจุ	โดยออกประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก	ก�าหนดให้ผลติภณัฑ์พลาสติกและภาชนะเครือ่ง
ใช้ที่ท�าจากพลาสติกส�าหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
	 -	 กรมการค้าต่างประเทศ	 ออกมาตรการส�าหรับ
การน�าเข้าสนิค้าต้องห้าม	เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค	คอื
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ประกาศกระทรวงพาณชิย์	เรือ่ง	ก�าหนดให้ภาชนะเซรามกิและ
ภาชนะโลหะเคลอืบทีใ่ช้บรรจอุาหารเป็นสนิค้าทีต้่องห้ามหรอื
ต้องมีหนงัสอืรับรองในการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร	พ.ศ.	2551
	 จะเห็นได้ว ่าประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดที่ 
รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นภาชนะ
บรรจุอาหาร
แนวทำงกำรประเมินกระบวนกำรรีไซเคิลพลำสติก และ
ควำมปลอดภัยเม็ดพลำสติกรีไซเคิล 
	 การน�าพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุ
อาหารของประเทศไทย	มคีวามเกีย่วข้องและต้องอาศยัความ
ร่วมมอืจากหลายหน่วยงาน	การเปลีย่นแปลงต้องมาจากการ
สนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของภาคเอกชนและผูบ้รโิภค	ในมมุมองของผูเ้ขยีนมแีนวทาง
ปฏิบัติดังนี้		
	 1.	มีระบบการจัดเก็บ	 คัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อ
ลดการปนเปื้อน	และสามารถน�าไปรีไซเคิลได้		
	 2.	กระบวนการรีไซเคิลสามารถก�าจัดสารปนเปื้อน
ต่างๆ	จากบรรจภุณัฑ์พลาสตกิทีน่�ามาใช้งานผดิวตัถปุระสงค์
ได้	เช่น	การน�าขวดน�า้ดืม่มาบรรจยุาฆ่าแมลงหรอืน�า้ยาซกัผ้า	
เป็นต้น	
	 3.	พลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตได้ต้องมั่นใจว่ามีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยเหมาะสมกบัการน�าไปผลติเป็น
ภาชนะบรรจุอาหาร
	 4.	ภาครฐัต้องก�าหนดคณุภาพมาตรฐานเพือ่อนญุาต
การใช้พลาสติกรีไซเคิลในการน�ามาผลิตเป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร	 มีการก�ากับดูแล	 ตรวจติดตามกระบวนการรีไซเคิล	
การประเมนิความเสีย่งให้เหมาะสมกบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภคใน
ประเทศไทย	 รวมถึงการก�าหนดจ�านวนครั้งของการรีไซเคิล	
และมีการแสดงข้อมูลในฉลากเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	

	 5.	ควรมีการน�าเสนอข้อมูลที่โปร่งใสและให้ความรู้
ในเรื่องการรีไซเคิล	 เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วหลาย
ประเทศทัว่โลกทีม่กีารรณรงค์ให้ใช้ผลติภณัฑ์รไีซเคลิอย่างตืน่ตวั	
สร้างความเข้าใจเกีย่วกบันวตักรรมและเทคโนโลยกีระบวนการ
รีไซเคิลที่ทันสมัย	เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความสะอาด
และความปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค

สรุป
การน�าพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารของ
ประเทศไทยเป็นเรือ่งใหม่ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงผู้บริโภคทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการจัดเก็บ	คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง	เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่
ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลมีความปลอดภัยสามารถน�ามาใช้
บรรจุอาหารได้	 	 แม้ว่าทุกวันนี้การรีไซเคิลพลาสติกยังไม่ได้
รับความนิยมมากนัก	 แต่ก็ก�าลังได้รับความสนใจอย่างกว้าง
ขวาง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความ
ส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 การน�า
พลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมารีไซเคิลจึงเป็นอีก
หนทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการลดการใช้พลาสติก	 ลด
มลพษิให้กบัสิง่แวดล้อม	และเกิดการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	
ท�าให้รกัษาความสวยงามและความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากร 
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�าไปใช	้
สร้างผลิตภัณฑ	์นวัตกรรมใหม่ๆ	เช่น	เครื่องใช้ไฟฟ้า	เครื่อง
มือสื่อสาร	นาฬิกา	ยานยนต์	และอากาศยาน	เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค	ซึ่งผลิตภัณฑ์	ส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นจ�าเป็นต้องมีวัดขนาดรูปทรง	
(Dimensions)	ได้แก่	ความยาว	ส่วนโค้ง	เส้นผ่านศูนย์กลาง	
ระนาบ	และมุม	 เพื่อพิสูจน์ว่ามีขนาดเป็นไปตามเกณฑ์ของ
มาตรฐานการผลิตหรือเกณฑ์การผลิตของโรงงาน

การวัดและการทดสอบขนาดของชิ้นงานอุตสาหกรรม
	 การวัดขนาดรูปทรงของชิ้นงานเพ่ือบอกค่าของ 
ชิ้นงานในภาคอุตสาหกรรม	มีการเลือกใช้วิธีการวัดตามวิธี
มาตรฐานหรอืวธิทีีพั่ฒนาขึน้มาเองโดยมกีารตรวจสอบความ
ใช้ได้ของวิธีแล้ว	และเลือกใช้เครื่องมือวัดสอดคล้องกับวิธี
มาตรฐานหรือเหมาะสมกับชิ้นงาน	รายการมิติที่ต้องการวัด	
เช่น	การวัดความสูงของชิ้นงานเครื่องมือที่ใช้วัดต้องสามารถ
ปรับตั้งแนวการวัดของเครื่องให้ขนานกับช้ินงานตามแนวตั้ง	
เพื่อบอกค่าความสูงของชิ้นงาน	การวัดส่วนโค้งของชิ้นงาน
เครือ่งมอืท่ีใช้วดัจะต้องสามารถแสดงส่วนโค้งของชิน้งานเพือ่
ก�าหนดต�าแหน่งการวัดได	้
	 การวดัขนาดชิน้งานอุตสาหกรรมนัน้มรีะบบการวดั
อยูส่องลกัษณะ	คอื	1)	การวัดสมัผสั	(contact	measurement)	
และ	2)	การวดัแบบไม่สมัผสั	(Non-contact	Measurement)
	 1.	 การวัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบสัมผัส	
(Contact	Measurement)

	 การวัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบสัมผัส	 เป็น 
การวดัโดยทีต่�าแหน่งสมัผสัชิน้งานของเครือ่งมอืวัดสัมผสักบั
ผวิระนาบ	หรอืขอบชิน้งานโดยตรง	ท�าให้การวดัมคีวามถกูต้อง
และแม่นย�า	เช่น	การวดัชิน้ส่วนยานยนต์ด้วยเครือ่ง	Co-ordinate	
Measuring	Machine	 (CMM)	การวัดความหนาเหรียญ
กษาปณ์ด้วย	Micrometer	ข้อเสียของวิธีการวัดแบบสัมผัส	
เครือ่งมอืสมัผสักบัชิน้งานโดยตรงอาจท�าให้ชิน้งานหรอืเครือ่ง
มือวัดเกิดความเสียหาย	เช่น	การวัด	Roughness	ของผิวชิ้น
งานด้วยเครื่อง	Roughness	Tester	 โดยใช้หัววัด	 (Stylus)	
ลากบนผิวชิ้นงานเพื่อวัดรูปร่างชิ้นงาน	ถ้าช้ินไม่เรียบหรือมี
รอยขีดข่วนอาจท�าให้หัววัดเกิดความเสียหายได้
	 2.	การวัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบไม่สัมผัส	
(Non-contact	Measurement)	
	 การวัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบไม่สัมผัส	
เหมาะส�าหรับชิ้นงานที่เครื่องมือวัดไม่สามารถสัมผัสถึงส่วน
ที่ต้องการวัด	หรือชิ้นงานที่มีการเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อมีการ
สัมผัส	เช่น	ชิ้นส่วนนาฬิกา	ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากยาง	เครื่องมือ
วัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบไม่สัมผัสที่นิยมใช้ในภาค
อุตสาหกรรมเป็น	เครื่องมือวัดทางแสง	เช่น	กล้องจุลทรรศน์
แบบวดัความยาว	(Measuring	Microscope)	เครือ่งวดัขนาด
แบบฉายภาพ	(Profile	Projector)	ซึง่เครือ่งมอืทัง้สองมหีลกั
การท�างานที่คล้ายกันคือ	 ใช้แสงสว่างจากแหล่งก�าเนิดแสง
และเลนส์ช่วยในการฉายภาพของชิน้งาน	และสิง่แตกต่างคอื	
Measuring	Microscope	จะสะท้อนภาพวัตถุผ่านเลนส์ไป
ยงัตาผูป้ฏบิตังิานทีม่องภาพผ่าน	Eyepiece	ซึง่ภาพทีป่รากฏ
จะเป็นภาพเสมอืน	แต่	Profile	Projector	จะสะท้อนเงาภาพ
วัตถุผ่านเลนส์ไปฉากรับภาพ
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	 ส�าหรับบทความนี้น�าเสนอ	เครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ	ที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือวัดขนาดของชิ้นงานอุตสาหกรรม	
เนือ่งจากเป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามแม่นสงู	และสามารถปรบัก�าลงัขยายได้หลายระดบั	เครือ่งวดัขนาดแบบฉายภาพจงึได้รบัความ
นิยมมากส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ	หรือแผนกควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม	
	 การท�างานของเครือ่งวดัขนาดแบบฉายภาพ	(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
ทัง้สองต้องอาศยัการขยายในการมองเพือ่วดัและสอบเทยีบ	หากก�าลงัขยายไม่สามารถขยายภาพได้ชดัเจนการวัดขนาดชิน้งาน
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
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ความผิดพลาดก�าลังขยาย	หมายถึง	ร้อยละของก�าลังขยายที่วัดได้ต่อก�าลังขยายระบ	ุสามารถเขียนในรูปแบบของสมการดังนี้
 
เมื่อ						คือ	ความผิดพลาดก�าลังขยาย,					คือ	ก�าลังขยายที่วัดได้,						คือ	ก�าลังขยายระบุ

หลักกำรวัดก�ำลังขยำย
	 การวดัก�าลงัขยายใช้หลกัการ	เครือ่งวดัขนาดแบบฉายภาพ	(Profile	projector)	วดั	Standard	scale	ทีท่ราบระยะสเกล	
โดยเครื่องจะฉายภาพระยะสเกลบนฉากรับภาพ	และใช	้Reading	scale	วัดขนาดภาพระยะสเกลบนฉากรับภาพ	ตัวย่างเช่น	
ที่ก�าลังขยายระบุเครื่อง	50	เท่า	เครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ	(Profile	projector)	ฉายภาพระยะสเกลขนาด	4	mm	ขยาย
และแสดงบนฉากรบัภาพ	ใช้	Reading	scale	ทาบวดัขนาดภาพ	ทีแ่สดงบนฉากรบัภาพเท่ากับ	200	mm	ค�านวณก�าลงัขยายได้
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
 
	 และ	ความผิดพลาดก�าลังขยาย							=			49.9991		-1		X	100%
   

กำรประเมินค่ำควำมไม่แน่นอนของกำรวัดควำมผิดพลำดก�ำลังขยำยเครื่องวัดขนำดแบบฉำยภำพ
	 การวัดความผิดพลาดก�าลังขยายของเครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ	มีความไม่แน่นอนของการวัดเกิดขึ้นจากหลาย
ปัจจยัทีท่�าให้ผลการวดัคลาดเคลือ่น	ได้แก่	ความแปรปรวนของสภาวะขณะท�าการวดั	ความแม่นของ	Standard	scale	Reading	
scale	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานจากการวดัซ�า้	การประเมนิค่าความไม่แน่นอนของการวดัความผดิพลาดก�าลงัขยายเครือ่งวดัขนาด
แบบฉายภาพประเมินตามแนวทางของ	Uncertainty	Evaluation	of	Calibration	of	the	Optical	Projector	 (เอกสาร
อ้างอิง	1)				

รูปที่	2	การวัดก�าลังขยายของเครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ	(Profile	projector)

4.001

		( 50 		(
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Smbol Source of Uncertainty  Values
Probability 
Distribution

Smbol Std.  
Uncertainty

C
i

Absolute Relative 
± (%)

u
DL 0.0000

0.000005

0.000025

2

Standard	measurement	
uncertainty	(m)

Uncertainty	of	Standard	
scale	(m)

Uncertainty	of	Reading	
scale	(m)

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

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

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

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

Combined	Uncertainty

Expansion	uncertainty

t-distribution		 1	 	0.0000	 0.005	 m-1	 0.000000	 0.0000

normal	 2	 	0.000025	 2.5x10-5	 m-1	 -6.3x10-8	 -6.3x10-6

normal	 2	 	0.0000125	 0.005	 m-1

Rectangular	 	 	1.1547	 8.5x10-8	 °C-1	 9.8x10-6	 9.8x10-4 
 

Rectangular	 	 	1.1547	 8.5x10-6 °C-1	 9.8x10-6	 9.8x10-4 

Rectangular	 	 	4.9x10-6	 1.99993	 °C	 9.8x10-6	 9.8x10-4 

Rectangular	 	 	4.9x10-6	 1.99993	 °C	 9.8x10-6	 9.8x10-4 

	 	 	 	 k=2	 	 	 ±0.0034%

uL1

uL2

u
DT1

u
DT2

a1

a2

uC

u95%

	 	 	 	 	 	 	 0.0017

ตำรำงประมวลควำมไม่แน่นอนของกำรวัดควำมผิดพลำดก�ำลังขยำยเครื่องวัดขนำดแบบฉำยภำพ

สรุป
	 การวัดและการทดสอบขนาดของชิ้นงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพ	(Profile	Projector)	 
ต้องอาศยัก�าลงัขยายของเครือ่งฯ	เพือ่ขยายต�าแหน่งของชิน้งานทีต้่องต้องการวดัให้เหน็ชัดท�าให้ได้ผลการวดัทีถ่กูต้องแม่นย�า	
ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องวัดความผิดพลาดก�าลังขยายพร้อมประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด	เพื่อให้มั่นว่าเครื่องวัดขนาดแบบ
ฉายภาพมีค่าความผิดพลาดก�าลังขยายรวมกับค่าความไม่แน่นอนในการวัดแล้วอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับได้	ซึ่งเกณฑ ์
การยอมรบัได้ของความผดิพลาดก�าลงัขยายเครือ่งวดัขนาดแบบฉายภาพ	ตามมาตรฐาน	JIS	B	7184	:	1999	อยูใ่นช่วง	±0.25%
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	 วัสดคุอมพอสทิทีผ่ลติจากพอลเิมอร์น�าไฟฟ้า	(Conductive	polymer	composite)	ชนดิ
หนึ่ง	ซึ่งก็คือ		พอลิไพรโรลคอมพอสิท	(Polypyrrole	composites)	ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ส�าหรับ
บ�าบัดน�้าเสียด้วยกระบวนการทางกายภาพ-เคม	ีโดยน�าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร	เช่น	แกลบ	ขุย
มะพร้าว	และฟางข้าว	ร่วมกับไพรโรล	(Pyrrole)	และคาร์บอนกัมมันต	์ (Activated	carbon)	มา
ผลิตเป็นวัสดุพอลิไพรโรลคอมพอสิทที่มีความสามารถในการดูดซับสารเคม	ีและแลกเปลี่ยนไอออน
ของโลหะหนักในน�้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	และลดระยะเวลาในการบ�าบัดน�้าเสีย	นอกจากนี้ยังมี
จดุมุง่หมายเพือ่ใช้วตัถดุบิเหลอืทิง้ทางการเกษตรมาผลติเป็นวสัดุท่ีมมีลูค่าเพิม่ในทางเศรษฐกจิอกีด้วย

	 ปัจจบุนัผลติภณัฑ์หนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์	(OTOP)	ประเภทผ้าทอ	โดยเฉพาะผลติภณัฑ์
ผ้าฝ้าย	และผ้าไหม	เป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ	โดยรัฐบาลไทยได้
ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์	OTOP	ประเภทผ้าทอให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	และการส่งออก	แต่ถึงอย่างไรก็ตามกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ	โดยเฉพาะกระบวนการฟอกย้อมด้วยสีสังเคราะห	์เป็นกระบวนการที่ต้อง
ใช้น�้าปริมาณมาก	และน�้าเสียจากกระบวนการฟอกย้อม	มีความเข้มสี	สารแขวนลอย	สารอินทรีย	์
และสารอนินทรีย์สูง	หากน�้าเสียดังกล่าวถูกปล่อยออกสู่แหล่งน�้าธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ�าบัด	 
จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต	และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

การพัฒนาวัสดุพอลิไพรโรลคอมพอสิท
สำาหรับงานบำาบัดน้ำาเสีย
(The development of polypyrrole composites 
for wastewater treatment application)

ดร.อมรพล แจ้งสุพรรณ  นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ
ดร.หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง  นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ 

ดร.อบเอื้อ อิ่มวิทยา  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
พนิดา อ่อนมั่น  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

วงศ์กนก อยู่สงค์  นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
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	 ทัง้นีก้ระบวนการทางกายภาพโดยการกรองทีพ่บเหน็
โดยทัว่ไป	เป็นการบ�าบดัน�า้เสยีอย่างง่ายซึง่จะแยกของแขง็ที่
ไม่ละลายน�้าออก	วิธีนี้จะแยกตะกอนได้ประมาณ	50-65%	
ส่วนเรือ่งการแยกความสกปรกในรปูของสารอนิทรย์ี	(BOD5)	
ประมาณ	20-30%	เท่านัน้	ดงันัน้จงึยงัไม่เพียงพอส�าหรบัการ
บ�าบัดน�้าเสียจากกระบวนการฟอกย้อม	นอกจากนี้	 ระบบ
การกรองอย่างง่าย	 ยังต้องมีการก�าจัดสารกรองหลังจาก 
ใช้งานแล้วในปริมาณมากอีกด้วย					
	 การบ�าบดัน�า้เสยีทัว่ไปม	ี3	วธิหีลกั	ได้แก่	กระบวนการ
ทางเคม	ี(การเตมิสารเคมลีงไปเพือ่ท�าปฏกิริยิาท�าให้เกดิการ
ตกตะกอน,	การสะเทนิ,	การเกดิปฏกิริยิาไฟฟ้าเคม	ีเพือ่ก�าจดั
หรือลดความเป็นพิษของสารเคมี	และไอออนของโลหะหนัก
ในน�า้เสยี	เป็นต้น)	กระบวนการทางชวีภาพ	(การเตมิจลุนิทรย์ี
ลงไปเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์)	 และกระบวนการทาง
กายภาพ	 (การแยกของแข็งที่ไม่ละลายน�้าออก	โดยการดัก
ด้วยตะแกรง	การตัดย่อย	การกวาด	การท�าให้ลอย	และการ
ตกตะกอน	เป็นต้น)
	 วธิกีารดดูซบั	(adsorption)	ถกูน�ามาใช้แพร่หลาย
ในการบ�าบดัสใีนน�า้เสยี	เนือ่งจากสารทีเ่หลอืจากการบ�าบดัน�า้
มีปริมาณน้อย	และตัวดูดซับสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้	 
มีวัสดุธรรมชาติหลายชนิดสามารถน�ามาผลิตเป็นตัวดูดซับที่
มปีระสทิธภิาพและมรีาคาถกู	เช่น	แกลบ	ขีเ้ลือ่ย	กากถัว่เหลอืง	
ถ่านไม้	และดินเหนียว	เป็นต้น

	 งานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษา	และพัฒนาสมบัติของ
พอลเิมอร์น�าไฟฟ้า	(conductive	polymer)	ซึง่พอลไิพรโรล	
(polypyrrole)	เป็นหนึง่ในพอลเิมอร์น�าไฟฟ้าทีไ่ด้รบัความสนใจ	
เนื่องจากขั้นตอนการสังเคราะห์ที่ไม่ซับซ้อน	มีเสถียรภาพ	 
มีคุณสมบัติดูดซับสาร	และแลกเปลี่ยนไอออนที่ด	ีตลอดจน
ราคาสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ไม่สูงจนเกินไป	 จึงมี
การน�าพอลไิพรโรลมาใช้ในงานด้านสิง่แวดล้อม	ส�าหรบัก�าจดั
สารเคมีและไอออนของโลหะ	เช่น	ปรอท	นิกเกิล	แคดเมียม	
สารหนู	ทองแดง	 เหล็ก	 โครเมียม	สีย้อม	และสารฮอร์โมน	
เป็นต้น
	 การวจิยันีมุ้ง่พฒันาการบ�าบดัน�า้เสยีด้วยกระบวนการ
ทางกายภาพ-เคมี	 โดยน�าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่
สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น	 และมีมูลค่าต�่า	 เช่น	 แกลบ	 
ขุยมะพร้าว	และฟางข้าว	มาใช้เป็นวัตถุดิบ	ร่วมกับถ่านหรือ
คาร์บอนกัมมันต์	 เพื่อผลิตวัสดุบ�าบัดน�้าเสีย	“พอลิไพรโรล
คอมพอสิท”	ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารเคมี	 และ 
โลหะหนัก	ในน�า้เสีย	นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ประโยชน	์และ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับวัตถุดิบเหลือทิ้งทางเกษตรใน
ประเทศอีกทางหนึ่ง
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สรรสาระ

วัสดุและวัสดุวิศวกรรมกับ
การรับรอง ISO/IEC 17025

 ไพรจิตร  ทิพพิลา  
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

สำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

 

 

 ป ั จ จุ บั น วั ส ดุ แ ละ วั ส ด วิ ศ วก ร รมมี บทบาทต ่ อ 
นักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีวิศวกรหรือคนทั่วไปทั้งในเชิงของ 
ผู้ใช้	 ผู้ผลิต	 ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตตลอดจนผู้ออกแบบวัสด	ุ 
ทั้งในรูปแบบองค์ประกอบ	และโครงสร้าง	 ซึ่งบุคคลเหล่านี้จ�าเป็น
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	อุปกรณ	์หรือผลิตภัณฑ์	 โดย
คณุสมบตัขิองวสัดนุัน้จะแสดงลกัษณะเฉพาะตวัเมือ่มแีรงภายนอก
มากระทบ	หรอือยูใ่นสภาวะทีต่่างๆกนั	เช่น	ความแขง็แรงดงึ	(tensile	
strength)	 ของวัสดุ	 จะสามารถวัดได้จากความต้านทานของวัสดุ
เมื่อมีแรงดึงมากระท�า	 เป็นต้น	 และวัสดุวิศวกรรม	 (Engineering	
Materials)	 หมายถึง	 วัสดุหนึ่งๆ	 ที่ได้ถูกน�ามาใช้งานโดยผ่านการ
ออกแบบและการค�านวณทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับโครงสร้างหรือ
กระบวนการผลติของวสัดนัุน้ๆ	เพือ่ให้ได้มาซึง่คณุสมบตัติามทีต้่องการ
หรือตามท่ีได้ถกูก�าหนดไว้ในกระบวนการออกแบบชิน้งานทางวศิวกรรม	
โดยทีวั่สดแุละวสัดุวศิวกรรมสามารถแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่
	 1.	 โลหะ	 (Metallic	 Materials)	 เป็นวัสดุที่ประกอบ
ด้วยธาตุที่เป็นโลหะเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้	 และบาง
ครั้งอาจมีอโลหะประกอบอยู่ด้วยก็ได	้
	 2.	 วัสดุพอลิเมอร	์ (พลาสติก)	 (Polymeric	 (Plastic)	
Materials)	วสัดพุอลเิมอร์ส่วนมากประกอบด้วยสารอนิทรีย์	(คาร์บอน 
เป็นองค์ประกอบ)	ที่มีโมเลกุลเป็นโซ่ยาวๆ	หรือเป็นโครงข่าย	โดย
โครงสร้างแล้ววัสดุพอลิเมอร์ส่วนใหญ่ไม่มีรูปร่างผลึก	 แต่บางชนิด
ประกอบด้วยของผสมของส่วนที่มีรูปร่างผลึกและส่วนมากไม่ม ี
รูปร่างผลึก	

	 3.	 วัสดุเซรามิก	 (Ceramic	 Materials)	 วัสดุเซรามิกส์
เป็นสารอนินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุที่เป็นโลหะและอโลหะรวม
ตัวกันด้วยพันธะเคม	ี วัสดุเซรามิกมีโครงสร้างเป็นได้ทั้งแบบมีรูป
ร่างผลึก	และไม่มีรูปร่างผลึกหรือเป็นของผสมของทั้งสองแบบ	
	 4.	 วัสดุผสม	 (Composite	 Materials)	 วัสดุผสมเป็น
ของผสมที่ได้จากวัสด	ุ2	ชนิดหรือมากกว่า	2	ชนิดมาผสมกัน	วัสดุ
ผสมส่วนมากประกอบด้วยสารเติม	 (filler)	 หรือวัสดุเสริมแรงที่
เหมาะสมกับตัวประสานพวกเรซิ่น	
 ทั้งนี้การเลือกใช้วัสดุหรือวัสดุวิศวกรรมหรือผลิตวัสดุ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานน้ันจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ของวัสดุให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน	 ซึ่งสามารถตรวจ
สอบคุณสมบัติของวัสดุว่าเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการ
ของเราหรือไม่	โดยการส่งวัสดุไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆ	หรือองค์
ประกอบต่างๆ	 กับห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับ	 หรือห้องปฏิบัติ
การทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิารตาม	 ISO/IEC	 17025	
เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผลการทดสอบวัสดุจากห้องปฏิบัติการเป็น
ทีน่่าเชือ่ถอืและได้รบัยอมรับในระดับสากล	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
โดยส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิารเป็นหน่วยรบัรองระบบ
งานห้องปฏบิติัการ	 (Accreditation	Body)	แห่งหนึง่ของประเทศไทย 
ทีไ่ด้รบัการลงนามการยอมรบัร่วมกับ	Asia	Pacific	Accreditation	
Cooperation	(APAC)	และ	International	Laboratory	Accreditation	
Cooperation	 (ILAC)	 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	 2548	 ที่ให้บริการ
ด้านการรับรองความสามารถห้องปฏบิติัการทดสอบตาม	ISO/IEC	17025 
ทีเ่ก่ียวข้องกับวสัดแุละวสัดวุศิวกรรม	เช่น	วสัดกุ่อสร้าง	สิง่ทอ	ของเล่น	
ยางพาราและผลติภณัฑ์ยาง	รองเท้าและเคร่ืองหนงั	ผลติภณัฑ์พลาสตกิ	
เซรามิก	แก้ว	กระดาษ	ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง	
	 ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม	 ISO/IEC	 17025	 จาก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 และให้บริการทดสอบด้านวัสดุและวัสดุ
วิศวกรรมอยู่หลายห้องปฏิบัติการซึ่งผู ้ใช้บริการสามารถเข้าไป
เลือกใช้และตรวจสอบรายฃื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม	ISO/IEC	17025	ได้จาก	
http://labthai.dss.go.th/main.php?filename=index
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วลัยพร ร่มรื่น
นักวิชาการเผยแพร่ชำานาญการพิเศษ 
สำานักงานเลขานุการกรมแนวโน้มบรรจุภัณฑ์พล�สติก

 
 

	 ในประเทศไทยภาครฐัได้ประกาศกฎเกณฑ์	 และมาตรการต่างๆ	
เพือ่ผลักดนัการลดการใช้พลาสตกิและน�าบรรจภุณัฑ์พลาสตกิหมนุเวยีน
มาใช้ใหม่มากขึ้น	 เพื่อบูรณาการจัดการขยะพลาสติกที่มีเป้าหมายให้
ปรมิาณขยะพลาสติกทีน่�าไปก�าจดัจะต้องลดลง	 ผลติภัณฑ์พลาสตกิต่างๆ
ให้มีการออกแบบและผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 และรณรงค์
ให้มกีารน�าพลาสตกิกลบัมาใช้หลงัการบรโิภคร้อยละ	60	ภายในปี	พ.ศ.	2564		
โดยเริม่รณรงค์ตัง้แต่เมษายน	พ.ศ.	2561	มกีารร่วมมอืภาครฐักับบรษัิทผลติ
น�้าดื่มเลิกหุ้มฝาขวดน�า้ดื่มด้วยพลาสติก	 (cap	 seal)	 เป้าหมายเพื่อลด
ปรมิาณขยะพลาสติกให้ได้ปีละ	520	ตนั	และในส่วนของกรมวทิยาศาสตร์
บริการได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก
รณรงค์ให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้วสัดทุีผ่ลติขึน้จากพลาสตกิผูป้ระกอบการร้านค้า	 และร้านสะดวกซือ้
ที่ตั้งอยู่ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ	งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแก่
ผู้ซื้อสินค้าทุกประเภท	 และงดใช้ช้อนส้อม	 และแก้วน�า้พลาสติกชนิดใช้
ครั้งเดียว	ตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	2561		
	 จากการรณรงค์ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อลดใช้พลาสติก	
กระแสการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในอนาคตจะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบพื้นฐานแบบบริโภคครั้งเดียว	(single	
use)	เช่น	ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว	(shopping	bag)	ขวดน�้าพลาสติกแบบ
พืน้ฐาน		ซึง่จะเหน็ได้ว่าขณะทีแ่นวโน้มบรรจุภณัฑ์พลาสตกิพืน้ฐาน	จะมี
มลูค่าเพิม่ต�า่	 ความต้องการแผ่นฟิล์มเพ่ือน�าไปผลิตพลาสตกิแบบอ่อนตวั	
(flexible	 packaging)	 กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตวั	(flexible	plastic	packaging)	ตวัอย่างเช่น	ผลติภัณฑ์นวตักรรม
ทีต่อบโจทย์แนวโน้มของการใส่ใจต่อสขุภาพมากขึน้	 เช่น	 Active	 Packaging	
ช่วยรกัษาคณุภาพอาหาร	 และยดือายกุารเกบ็รกัษาผลติภณัฑ์	 จากการใช้
กระบวนการต่างๆ	 โดยการดดูออกซเิจน	 การควบคมุความชืน้	 การดูดหรอื
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อนัเนือ่งมาจากแบคทเีรยีหรอืราบางประเภทที่
ปล่อยออกมาระหว่างการเจรญิเตบิโต		ซึง่เป็นอกีหนึง่โอกาสให้ผูป้ระกอบการ
พฒันาตลาดส�าหรบัแผ่นฟิล์มเพือ่ใช้ส�าหรบัพลาสตกิแบบอ่อนตวั		(flexible	
plastic	packing)	ทีย่งัมีความต้องการทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
	 นอกจากการใช้นวตักรรมพลาสตกิแบบอ่อนตวัในต่างประเทศ
มกีารใช้พลาสตกิชวีภาพเน้นนวตักรรมเพือ่สิง่แวดล้อม	 โดยในยโุรปตะวันตก
เป็นผูบ้ริโภคพลาสตกิชวีภาพรายใหญ่ทีส่ดุของภมูภิาคซึง่พลาสตกิชวีภาพ	
เป็นผลติภณัฑ์นวตักรรมอกีหนึง่ทางเลอืกส�าหรบัการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมที่ทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก	 โดยหลายๆ	ประเทศได้มีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริม
การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ใชวัตถุดิบจากชีวมวลหรืออินทรีย์
สารจากวตัถดุบิทางการเกษตรซึง่ย่อยสลายได้	 เพือ่มาทดแทนการใช้พลาสตกิ
ทั่วไปที่ใช้วัตถุดิบจากปิโตรเคมีซึ่งย่อยสลายไม่ได้จึงส่งผลให้ตลาด

พลาสตกิชีวภาพมโีอกาสเตบิโตได้อกีมากในอนาคต	โดยปัจจบุนัความต้องการ
พลาสติกชีวภาพในตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ	50	ต่อป	ี
และ	 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 คาดว่า	 ในปี	 2563	 ปริมาณความ
ต้องการพลาสตกิชวีภาพของโลกจะพุง่สงูขึน้สูร่ะดบัประมาณ	 1.3	 ล้านตนั	
โดยมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ	216.5	เมื่อเทียบกับป	ี2555	ซึ่งมี
ปริมาณความต้องการอยู่เพียง	0.4	ล้านตัน	
	 ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์บริการเล็งเห็นความส�าคัญของ
แนวโน้มพลาสติกชีวภาพได้มีการประชุมหารือสร้างความร่วมมือด้าน
วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรมด้านพลาสตกิชวีภาพ		ณ	ราชอาณาจกัร
เบลเย่ียมและราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์เมือ่เดอืนพฤษภาคม	2562	เพือ่
สร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร	์ เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมด้าน
พลาสตกิชวีภาพ	 กบัองค์กรเชีย่วชาญระดบัโลกทีม่ปีระสบการณ์สงูในด้าน
พลาสตกิชวีภาพของราชอาณาจักรเบลเยีย่มและราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์	
รวม	4	หน่วยงาน	คือ	(1)	Wageningen	University	&	Research	(2)	
Rodenburg	Biopolymers	(3)	Public	Waste	Agency	of	Flanders	
(OVAM)	และ	(4)	Organic	Waste	Systems	(OWS)	โดยมปีระเด็นการหารอื
ด้านการวจิยั	พฒันาผลติภณัฑ์นวัตกรรม	การพัฒนามาตรฐานวธิทีดสอบ	
มาตรฐานผลิตภัณฑ	์ การบริหารจัดการขยะ	 และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลย	ีรวมถงึการเย่ียมชมห้องปฏบิตักิารและโรงงานต้นแบบ	ซึง่เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการใน
อนาคตในการวิจัยพัฒนา	 การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจากขยะ
พลาสตกิ	(From	plastic	waste	to	performance	materials)	การพฒันา
ห้องปฏบิตักิารทดสอบและจดัท�ามาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัพลาสตกิชวีภาพ
ที่ยังไม่มีในประเทศไทย	
	 แนวโน้มในอนาคตการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจะมี 
ส่วนช่วยสร้างความยัง่ยนืให้อตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์พลาสติก	 สะท้อนให้ 
ผูป้ระกอบการไทยต้องปรบัตวัน�านวตักรรมเข้ามาช่วยในการปรบัปรงุพฒันา 
การผลิตสนิค้าบรรจภุณัฑ์	 การสร้างนวตักรรมให้กับบรรจภัุณฑ์พลาสตกิ	
ทีม่คีวามโดดเด่นแตกต่าง	ค�านงึถงึประโยชน์การใช้งานและตอบโจทย์ผูบ้ริโภค
เพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจสามารถเติบโต	และอาจเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ได้อย่างยั่งยืน

ภาพตัวอย่างช้อนทานได	้ท�าจากข้าวฟ่าง	ผลิตภัณฑ์นวตกรรมในอินเดีย
เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค	และมีวิตามินแร่ธาตุ

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

เอกสำรอ้ำงอิง
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	 วันท่ี	 9	 พฤศจิกายน	 2561	 นาย	 เดช	 บัวคลี่	 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	เป็นประธานกล่าวต้อนรบัคณะอาจารย์	และนกัศึกษา	จาก	โรงเรียนวทิยาศาสตร์จฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั	บรุรีมัย์	ในการเข้าศกึษาดงูานห้องปฏบิตักิาร	จ�านวน	161	คน	ทัง้นีค้ณะอาจารย์	และนกัศกึษา	จาก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	 บุรีรัมย์	 ได้ศึกษาเข้าดูงาน	 4	 ห้องปฏิบัติการ	 คือ	 ห้องปฏิบัติการ 
ด้านอาหาร	ห้องปฏบิตักิารด้านเซรามกิ	ห้องปฏบิตักิารด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม	และห้องปฏบิตักิารด้านสารอนิทรย์ี
ในผลติภณัฑ์บรโิภค	ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการศกึษากบัเนือ้หารายวชิาทีเ่รยีน	โดยทีน่กัเรยีนได้ฝึกปฏบิตัจิริงในห้อง
ปฏบิตักิารของกรมวทิยาศาสตร์บริการ	และสามารถน�าไปปรบัใช้ในชวีติและต่อยอดในการศกึษาในอนาคตได้ต่อไป	

วศ.ต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
บุรีรัมย์เข้าศึกษาดูงาน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตเครื่องกรองน้ำาอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
OTOP” ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

วันที่	 10-15	พฤศจิกายน	2561	นางอุมาพร	สุขม่วง	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมด้วย	ดร.จันทร์เพ็ญ	
เมฆาอภริกัษ์	รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	และคณะ	 เข้าประชมุหารือความร่วมมอืการเพิม่ศกัยภาพการด�าเนนิงาน
ด้านการรับรองความสามารถบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กับหน่วยงาน	Joint	Accreditation	
System	of	Australia	and	New	Zealand	(JAS-ANZ)	ซึง่เป็นหน่วยรบัรองระบบงาน	(Accreditation	Body	:	AB)	
ของออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์	รวมทัง้ประชมุความร่วมมอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัหน่วยรบัรองบคุลากร	
(Certification	Body	for	Persons)	ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูของออสเตรเลยี	ได้แก่	AUSTSWIM	และ	MOBIUS	INSTITUTE	
มุง่หวงัสร้างรากฐานส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศและการรบัรองความสามารถบคุลากรของประเทศไทย
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ณ	เครือรัฐออสเตรเลีย

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	
หนองบวัล�าภ	ูเลย	สกลนคร	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องประมาณ	450	คน	ณ	โรงแรมหนองคาย	ธาวลิล่า	อ�าเภอ
เมือง	จังหวัดหนองคาย

วศ. เข้าประชุมความร่วมมือกับประเทศเครือรัฐออสเตรเลียมุ่งเป้าสร้างศักยภาพการรับรอง
ความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที	่14-22	พฤศจิกายน	2561	นายอรุณ	คงแก้ว	นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	และคณะ
ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	 “การผลิตเครื่องกรองน�้าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ	์
OTOP”	ให้แก่ผู้ประกอบการ	OTOP	ในพื้นที่จังหวัดปัตตาน	ีและจังหวัดนราธิวาส	ณ	ที่ท�าการองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลท่าข้าม	อ�าเภอปะนาเระ	จงัหวดัปัตตาน	ีและทีท่�าการองค์การบรหิารส่วนต�าบลตนัหยงมสั	อ�าเภอระแงะ	
จงัหวดันราธวิาส	โดยผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้รบัความรูเ้รือ่งน�า้	และการปรบัปรงุคณุภาพน�า้	และได้ฝึกปฏบิตัผิลติ
สารกรองสนมิเหลก็	ผลติเครือ่งกรองน�า้อ่อนมีก�าลงัการผลติ	600	–	1,000	ลติร/ชัว่โมง	จ�านวน	60	ชดุ	น�าไปตดิตัง้
ใช้งานในกลุม่ผูป้ระกอบการ	OTOP	เครือ่งกรองน�า้อ่อนน�า้เป็นเทคโนโลยพีร้อมใช้ทีม่ต้ีนทนุต�า่	บ�ารงุรกัษาง่าย	สามารถผลติ
ขึน้มาเองได้	ผลจากการฝึกอบรมคร้ังนีเ้กิดวิทยากรตวัคณูระดบัท้องถิน่สามารถขยายผลการด�าเนนิงานในท้องถิน่ต่อไป

วศ. ลงพื้นที่หนองคาย แก้ปัญหาพัฒนาการผลิตยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 
และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน
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23	พฤศจกิายน	2561	–	ดร.สมคดิ	จาตศุรพีทิกัษ์	รองนายกรฐัมนตร	ี เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพเิศษ	
ภายในงานขบัเคลือ่น	Thailand	4.0	ด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	:Thailand	4.0	in	the	Making	ใน
โอกาสนี	้ นางอมุาพร	 สขุม่วง	 อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	 พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที	่ ให้การต้อนรบั 
ณ	ศนูย์การค้าสยามสแควร์วนั	นางอมุาพร	สขุม่วง	อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ	กล่าวว่า	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร
เล็งเห็นความส�าคัญของการน�าวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (วทน.)	 มาใช้พัฒนาเพื่อให้ประเทศไทย 
ก้าวข้ามกบัดกักลุม่ประเทศรายได้ปานกลางสูป่ระเทศทีม่รีายได้สงูและยกฐานะเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างเตม็รปูแบบ
สู่การสร้างแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยปฏิรูปกระบวนทรรศน์ในการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลย	ีเพื่อ
สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเอง	องค์กร	สังคม	และประเทศชาติต่อไปในอนาคต	จึงได้น�าผล
งานต่างๆของหน่วยงานมาร่วมจัดแสดงเพื่อน�าเสนอภาพรวมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการขับเคลื่อน	 Thailand	 4.0	 อย่าง
เป็นรูปธรรม

วศ. ร่วมจัดแสดงผลงานในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม :Thailand 4.0 in the Making

28	พฤศจกิายน	2561	นางอมุาพร		สขุม่วง	อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เป็นประธานเปิดสมัมนา	เรือ่ง	การ
สร้างความสุขในที่ท�างาน(Happy	Workplace)		โดยได้รับเกียรติจาก	รองศาสตราจารย	์ดร.	ศิรินันท์	กิตติสุข
สถติ	ผูอ้�านวยการศนูย์วจิยัความสขุคนท�างานแห่งประเทศไทย	สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยั
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	

วศ.ร่วมมือกับศูนย์วิจัยความสุขคนทำางานแห่งประเทศไทย เสริมสร้างความสุขในที่ทำางาน

วนัที	่ 13	 -	 14	 ธนัวาคม	 2561กลุม่งานรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ์	 กองความสามารถห้องปฏิบตักิารและรับรอง
ผลติภัณฑ์		กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	จดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิาร	หลกัสตูร	“ข้อก�าหนดทัว่ไปส�าหรบัหน่วย
ตรวจตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17020	:	2012	ให้กบัเจ้าหน้าทีข่อง	วศ.	ณ	ห้อง	519		ชัน้	5	อาคารสถานศกึษาเคมปีฏิบตัิ	
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำาหนดทั่วไปสำาหรับหน่วยตรวจ
ตามมาตรฐาน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบของขวัญปีใหม่ 2562 แก่ประชาชน

13	ธันวาคม	2561	นางอุมาพร	สุขม่วง	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ	“ตลาดนัด
ผลติภัณฑ์ชมุชน”	เพือ่เป็นของขวญัประชาชนเนือ่งในโอกาสปีใหม่	2562	ซึง่ผูป้ระกอบการ	OTOP	ได้มตีลาดขายสนิค้า
เพิม่รายได้		ประชาชนทัว่ไปได้จบัจ่ายซือ้สนิค้าทีมี่คุณภาพราคาถกูเนือ่งจากได้ซ้ือจากผู้ขายโดยตรง	ซึง่ได้คดัเลอืกสนิค้า
ที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนากระบวนการผลิตแล้วมาจัด
จ�าหน่าย	 โดยครั้งนี้มีผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม	กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	กลุ่มผ้าและสิ่งทอ	
และกลุ่มของใช้ของประดับตกแต่ง	 	หมุนเวียนเข้าร่วมจัดจ�าหน่ายกว่า	20	ร้านค้า	นางอุมาพร	สุขม่วง	กล่าวว่า	กรม
วทิยาศาสตร์บรกิาร	ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและควบคมุคณุภาพสนิค้า	OTOP	ด้านอาหารและเครือ่งดืม่	สมนุไพร
ที่ไม่ใช่อาหาร	 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	 	 ของใช้-ของประดับตกแต่งและของท่ีระลึก	พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการยก
ระดับคุณภาพสินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานส่งเสริมการทดสอบตลาดกับผู้บริโภค	 ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสทางการแข่งขัและเป็นที่ยอมรับใน
เวทีการค้าต่อไป
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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	ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและรับรองห้อง
ปฏิบัติการ	และรักษาการเลขานุการกรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ได้น�าคณะข้าราชการ	พนักงาน	เจ้าหน้าที่	ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในครั้งนี้ด้วย	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล	กรุงเทพฯ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงาน “เราทำาความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์คน รัก คลอง 
“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำาความดี”

วศ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing 

วนัท่ี	11	มกราคม	2562	นางอมุาพร	สขุม่วง	อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	น�าทีมผูบ้ริหารตรวจเยีย่มการจดังาน“ถนน
สายวิทยาศาสตร์”	เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าป	ี2562	ภายใต้แนวคิด	“สนุกวิทย์	พิชิตตารางธาตุ”	ชวนเยาวชน
สมัผสักบักจิกรรมและการทดลองทางวทิยาศาสตร์	ให้เดก็ไทยได้เรยีนรู้อย่างใกล้ชิด	เพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร	์พัฒนาความคิด	ณ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกิจกรรมไฮไลท	์ได้แก่	สถานีที	่16	Pt-Bath	
Bomb	Bar	จะได้สมัผสัและทดลองผลติภณัฑ์สปาสมนุไพร	ทีม่สีมบตัใินการบ�ารงุผวิ	กลิน่หอมจากสมนุไพร	ใช้ส�าหรบั
ใส่ลงในอ่างน�้าเพื่อให้มีกลิ่นหอมและยังช่วยบ�ารุงผิว	โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ	จัดกิจกรรมรวม	7	สถานี	ประกอบ
ด้วย	สถานทีี	่12	–	18	ได้แก่	สถานทีี	่12	Pt-Refreshing	ชวนทดลองท�ายาดมสมนุไพร	สถานทีี	่13	Pt-Ca	cal		เรยีนรู้

ตารางธาตุผ่านเกมที่ให้ความเพลินสนุกสนาน	สถานีที่	14	Pt-Reuse	การท�ามหัศจรรย์หลอดดูด	สถานีที่	15	Pt-Knowledge	เรียนรู	้ธาตุที่เกี่ยวข้อง
กับหนังสือพิมพ์	กิจกรรมแต้มสีรักษ์โลก	,สถานีที	่17	Pt-Knockdown	เรียนรู้สัญลักษณ์ธาตุผ่านเกมฝึกทักษะ/ฝึกใช้สมาธิ	และสถานีที่	18	Pt-	แกะ	
รอย	ธาตุ	จะได้ร่วมสนุกเกมปาเป้าแกะรอยธาตุ

วศ. เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับ นักวิทยาศาสตร์  สำานักงานพิสูจน์หลักฐาน สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

วศ. สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์ ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2562

วนัที	่20	ธนัวาคม	2561	ดร.จนัทร์เพญ็	เมฆาอภริกัษ์	รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เป็นประธานเปิดการสมัมนา
เชงิปฏบิตักิาร	หลกัสตูร	“Harmonization	of	Assessor,	TSC,	LAC	in	Testing	Laboratory	Accreditation”	โดยม	ี
ดร.พจมาน	ท่าจนี	ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร	กล่าวรายงานวตัถปุระสงค์การจดังาน	ซึง่จดัขึน้
ระหว่างวนัที	่20	-21	ธนัวาคม	2561	ณ	ชลพฤกษ์	รสีอร์ท	จงัหวดันครนายก	โดยมผีูป้ระเมนิ	คณะอนกุรรมการพจิารณา
รบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิารทีเ่กีย่วข้อง	คณะกรรมการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร	และเจ้าหน้าทีข่องส�านกั
บรหิารและรบัรองห้องปฏบิติัการ	 เข้าร่วมสมัมนา	จ�านวน	93	คน	 เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าห้องปฏิบตักิารทีไ่ด้รบัการ
รบัรองมกีารจดัท�าระบบบรหิารงานและมคีวามสามารถเป็นไปตามข้อก�าหนด	 ISO/IEC	17025	 เพือ่ให้การด�าเนนิงาน
ด้านการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิารทดสอบด�าเนนิไปโดยมแีนวทางและหลกัการทางวชิาการทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั

วนัที	่8	มกราคม	2562		นางสาวอรุาวรรณ	อุน่แก้ว	รองอธิบดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เป็นประธานในการต้อนรบั	
คณะข้าราชการต�ารวจในสังกดั	ส�านกังานพสิจูน์หลกัฐานต�ารวจ	ในการฝึกอบรมหลักสตูร	นกัวทิยาศาสตร์	(สบ1)	
รุ่นที่	 9	 งบประมาณปี	 2562	 เป้าหมายสร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานของงานพิสูจน์ 
หลกัฐาน	ทัง้ด้านบคุลากร	เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์	และห้องปฏิบตักิาร	มผีูเ้ข้าศึกษาดงูานรวมกว่า	70	คน	โดยคณะ
ข้าราชการต�ารวจฯ	 เข้าชมห้องปฏิบัติการด้านแก้ว	 พลาสติก	 และด้านผลิตภัณฑ์โลหะของกองเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์อุปโภค	 รวมทั้งเยี่ยมชมแหล่งความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์	 ของส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเป็นองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีทีจ่ะเป็นประโยชน์กบัการด�าเนนิงาน
ด้านพิสูจน์หลักฐาน	 ให้มีความถูกต้อง	 เที่ยงตรง	 เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	 เสริมสร้างขีดความสามารถของส�านักงานพิสูจน์ 
หลักฐาน	สร้างความเชื่อมั่นและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
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15	 มกราคม	 2562	 ดร.จันทร์เพ็ญ	 เมฆาอภิรักษ์	 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ที่ปรึกษาคณะท�างานศนูย์
ประสานงานสารนเิทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (ศปว.)	 และดร.ลดา	พนัธ์สขุมุธนา	 ผูอ้�านวยการส�านักหอ
สมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ประธานคณะท�างาน	ศปว.	พร้อม
กับบุคลากรส�านักหอสุมดฯ	 และบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายสมาชิก	 ศปว.	 เข้าเยี่ยมชมส�านักดจิทิลัและ
สารสนเทศ	 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	 (วว.)	 เป้าหมายร่วมมอืเครอืข่าย	 สร้างความเข้ม
แขง็	 แหล่งเรยีนรูส้ารนเิทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี ซึง่ได้รบัเกียรตจิาก	 ดร.อาภารตัน์	 มหาขันธ์	 รองผู้
ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ให้การต้อนรับ	 ณ	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย	จังหวัดปทุมธานี

ศปว. สร้างความร่วมมือ แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ. จัดการแสดงและจำาหน่ายสินค้าโครงการยกระดับสินค้าOTOPใน 10 จังหวัดเป้าหมาย 
ภายใต้ชื่องาน“สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” 

วนัที	่27	มกราคม	2561	ทมี	Plagrim		พฒันาโครงสร้างและระบบขับเคลือ่นของหุน่ยนต์ภาคสนาม	กรมวทิยาศาสตร์
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		การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที	่23-27มกราคม	2561	กรมวิทยาศาสตร์บริการส่งเสริมกิจกรรม
วิจัยพัฒนาโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม		เป้าหมายสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ภาคสนามเพื่อปรับ
ใช้กับการปฏิบัติการจริง	ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกท�าลายหรือได้รับความเสียหายขณะปฏิบัติการ		หุ่นยนต์ภาคสนาม
เป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามส�าคญัในภารกจิทีม่นษุย์เข้าถงึพืน้ทีไ่ด้ยากหรอืมคีวามเสีย่งต่อชวีติของผูป้ฏบิตักิาร	อกีทัง้หาก
ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์จะช่วยเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นย�า	 รวมทั้งลดเวลาการเก็บข้อมูลและลดเวลาปฏิบัติงานใน 
สภาพแวดล้อมที่มนุษย์ไม่สามารถท�าได้

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่ง 4 Robot เข้าร่วมงาน Seacon War of Steel ครั้งที่ 4

วศ.มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการไทย 10 หน่วยงาน และ Myanmar 1 หน่วยงาน 
สร้างความเชื่อมั่นการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

	25	มกราคม	2562	นางอมุาพร	สขุม่วง	อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บริการ	เป็นประธานมอบใบรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร
ให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ	 โดย	 นางพจมาน	 ท่าจีน	 
ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิาร	ได้รายงานข้อมลูห้องปฏบัิตกิารทดสอบและผูจ้ดัโปรแกรมทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองฯ	รวม	11	หน่วยงาน	โดยกระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าและให้ผล
การทดสอบสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล	 ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก	 คาดหวังให ้
ห้องปฏิบัติการและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการขยายขอบข่ายขอการรับรองให้ครอบคลุม
ตามความต้องการเพิม่ขึน้	จะเหน็ถงึประโยชน์ทีจ่ะส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของสนิค้าทัง้ในกลุม่ของอตุสาหกรรม
แก้ว	กระจก	ทอง	การเกษตร	ปุ๋ยเคม	ีรวมถึงภาคราชการ	ต่อไป
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วันที	่ 16	 มกราคม	 2562	 นางอุมาพร	 สุขม่วง	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 ทีม 
นักวิทยาศาสตร์	เข้าร่วมพิธีเปิดงาน	“สืบสานภูษาวิถ	ี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	กาฬสินธุ	์อานาจเจริญ	บุรีรัมย์	นราธิวาส	และ
ปัตตานี)	นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท�าให้ผู้ผลิต	ผู้ประกอบการ	OTOP	ได้มีช่องทางการจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น	และมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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