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พัั ฒนาการด้้าน วทน. ของ
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) ในมุุมมองของท่่าน

รองอธิิบดีก
ี รมวิิทยาศาสตร์์บริิการ

ความทรงจำำ�ที่่�ประทัับใจในรั้้�ว วศ.

ส่่วนตััวเข้้ามาทำำ�งานที่่� วศ. เพราะคุุณพ่่ออยากให้้เป็็นข้้าราชการ
ซึ่่�งท่่านมองว่่าเป็็นน้ำำ��ซึึมบ่่อทราย แต่่มีีความมั่่�นคง เมื่่�อถึึงวัันนี้้�ในวัันที่่�มีี
โรคระบาดไวรััสโควิิด-19 เราจึึงรู้้�ได้้เลยว่่าคุุณพ่่อเป็็นผู้้�มีีวิิสััยทััศน์์จริิงๆ
เนื่่�องจากข้้าราชการดููจะเป็็นอาชีีพเดีียวที่่�ไม่่ได้้รัับผลกระทบด้้านรายได้้
จากสถานการณ์์ดังั กล่่าว วัันแรกที่่เ� ข้้ามาทำำ�งานคืือวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2528
ในตำำ�แหน่่งนัักวิิทยาศาสตร์์ กลุ่่�มงานวิิเคราะห์์แร่่และโลหะ กองเคมีี
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ รู้้�สึึกตื่่�นเต้้นมากถามตััวเองว่่านี่่�เราได้้ทำำ�งาน
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กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) ถืือว่่าเป็็นงานที่่�เป็็นรากฐานในการ
ปฏิิบัติั กิ ารทางวิิชาการมายาวนาน กว่่า 130 ปีี มีีการพััฒนาการงานด้้าน
วทน. มาตั้้ง� แต่่การแยกแร่่ธาตุุ เพื่่�อนำำ�ธาตุุที่่มีีคุุ
� ณค่่า มีีราคามาใช้้ประโยชน์์
ในการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจของประเทศมีีการพััฒนางานด้้านเภสััชกรรม
เพื่่�อพััฒนายาสมุุนไพรทดแทนยานำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ ซึ่่�งมีีราคาแพง
ในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดของการพััฒนางานด้้าน
มาตรฐาน ที่่�นัับได้้ว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง ที่่�นำำ�แนวคิิดในการพิิจารณา
กิิจกรรมเฉพาะอย่่างมีีระเบีียบ ประสานความร่่วมมืือกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกฝ่่าย รวมทั้้�งมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนางานด้้านมาตรวิิทยาของประเทศ
และส่่งผลต่่อมาให้้ วศ. ยกระดัับเป็็นหน่่วยงานที่่�ดำำ�เนิินการด้้าน
โครงสร้้างพื้้�นฐานทางคุุณภาพของประเทศ (National Quality
Infrastructure, NQI)
โดยปััจจุุบัันงานด้้านมาตรวิิทยาได้้ดำำ�เนิินการด้้านการสอบเทีียบ
เครื่่�องมืือวััดทั้้ง� ในระดัับทุุติิยภููมิแิ ละระดัับใช้้งาน งานด้้านการตรวจสอบ
และรัับรองมีีการให้้บริิการวิิเคราะห์์ทดสอบผลิิตภััณฑ์์ตั้้�งแต่่อาหาร
น้ำำ��ดื่่�ม เครื่่�องใช้้ในครััวเรืือน วััสดุุประเภทต่่าง ๆ เช่่น วััสดุุสััมผััสอาหาร
ยาง แก้้ว กระดาษ พลาสติิก เคมีีภััณฑ์์ การวิิจััยเพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
นวััตกรรม การจััดโปรแกรมการทดสอบความชำำ�นาญห้้องปฏิิบััติิการ
งานด้้านการพััฒนาบุุคลากรด้้าน NQI มีีสถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้าน NQI
งานด้้านการรัับรองมีีหน่่วยงานรัับรองระบบงานให้้แก่่หน่่วยตรวจสอบ
และรัับรอง และมีีการบริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ทุุกกิิจกรรมดำำ�เนิินการตามมาตรฐานสากล ในส่่วนของ
งานด้้านการมาตรฐาน วศ. ยัังได้้รัับมอบหมายจากสำำ�นักั งานมาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นองค์์กรกำำ�หนดมาตรฐาน
(Standard Developing Organizations, SDO) อีีกด้้วย
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ในหน่่วยงานด้้านวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีีที่่�มีีชื่่�อเสีียงขนาดนี้้�
เลยหรืือ ตอนเริ่่ม� ทำำ�งานใหม่่ๆ รุ่น�่ พี่่จ� ะช่่วยสอนงานให้้ทั้้ง� เทคนิิคที่�่
เป็็น Classical Method เช่่น การตกตะกอน การไทเทรต
พอเริ่่ม� มีีความชำำ�นาญก็็ได้้ใช้้เครื่่�องมืือพิิเศษ ได้้แก่่ เครื่่�อง Flam
Atomic Absorption Spectrophotometer ตอนนั้้�น วศ.
น่่าจะมีีเพีียงเครื่่�องเดีียว
โดยส่่วนตััวที่่�ได้้เป็็นข้้าราชการคนหนึ่่�งคิิดว่่า วศ. เป็็น
หน่่วยงานที่่�มอบทุุกอย่่างในชีีวิิต ไม่่ว่่าจะเป็็นการได้้รัับโอกาส
ศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาโท ได้้รัับทุุนฝึึกงานที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�น
ถึึง 3 ครั้้�ง ในหลัักสููตร Research and Development
on Materials and Resources, Implementation of
Conformity Assessment for Industry และ “การให้้ค่่ากำำ�หนด
วััสดุุอ้้างอิิงด้้วยเทคนิิค Isotope Dilution-Inductively Couple
Plasma-Mass Spectrometer, ID-ICP-MS โดยการฝึึกงาน
ครั้้�งที่่� 3 นี้้�ทำำ�ให้้ได้้มีีการพััฒนาวิิธีีการให้้ค่่าวััสดุุอ้้างอิิงตะกั่่�ว
ในน้ำำ��ด้้วยเทคนิิค ID-ICP-MS ซึ่่�งเป็็นวิิธีีทดสอบระดัับ primary
method ได้้ร่่วมการประชุุม Asia Pacific Metrology Program,
APMP ทำำ�ให้้ได้้ความรู้้�ประสบการณ์์มาปรัับปรุุงพััฒนาตนเอง
และพััฒนางานที่่�รัับผิิดชอบ รวมถึึงได้้มีีโอกาสอบรมหลัักสููตร
การป้้องกัันราชอาณจัักร รุ่่น� ที่่� 58 ที่่วิ� ทิ ยาลััยป้้องราชอาณาจัักร
ทำำ�ให้้ได้้ใช้้เครืือข่่ายนัักศึึกษา วปอ. รุ่่�น 58 ช่่วยสนัับสนุุน
การทำำ�งานของ วศ. ได้้อย่่างสะดวกและคล่่องตััวมากขึ้้�น
และตลอดเวลาที่่อ� ยู่่กั� บั วศ. ได้้เห็็นพััฒนาการของหน่่วยงาน
ที่่�ต้้องปรัับบทบาทภารกิิจและโครงสร้้างเพื่่�อให้้สอดรัับกัับ
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่่�อปีี พ.ศ. 2545 ที่่�มีี
มติิ ครม. ให้้กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ ต้้องออกนอกระบบและ
จััดตั้้�งเป็็นองค์์กรมหาชน ตอนนั้้�นเพื่่�อจะยัังคงเป็็นหน่่วยงาน
ราชการ เราจึึงมีีการตั้้�งสำำ�นัักบริิหารและรัับรองห้้องปฏิิบััติิการ
เพื่่�อรองรัับบุุคลากรที่่�ยัังต้้องการเป็็นข้้าราชการจนถึึงปััจจุุบััน
การรัับรองห้้องปฏิิบัติั กิ ารฯ ดัังกล่่าว กลายเป็็นภารกิิจหลัักและ

เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล จนทำำ�ให้้ วศ. เป็็นหน่่วยงานสำำ�คััญ
ในโครงสร้้างพื้้�นฐานทางคุุณภาพของประเทศ ที่่ต้� อ้ งดำำ�เนิินงาน
ภารกิิจด้้วยระบบคุุณภาพในขณะนี้้�
และเมื่่�อพููดถึึงการดำำ�เนิินงานภารกิิจด้้วยระบบคุุณภาพ
ของ วศ. นอกจากช่่วยสร้้างภาพลัักษณ์์องค์์กรที่่ดีี� แล้้ว ยัังมีีอีีก
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญคืือการทำำ�ระบบคุุณภาพ ทำำ�ให้้คนคิิดเป็็นระบบ
มีีเหตุุผล และคิิดวิิเคราะห์์จนถึึงสาเหตุุหลััก (root cause
analysis) ด้้วย
ภาพ วศ. ในอนาคตกัับคนรุ่่�นต่่อไป

อยากเห็็น วศ. ในแบบที่่�มีีอััตลัักษณ์์หรืือผลิิตภััณฑ์์อะไร
สัักอย่่าง ที่่�เมื่่�อทุุกคนเห็็นแล้้วทำำ�ให้้ต้้องนึึกถึึง ว่่าใช่่เลย..
“นี่่�คืือ วศ.” โดยไม่่ต้้องทำำ�อะไรที่่�ใหญ่่โต แต่่มีีจุุดยืืนที่่�แข็็งแรง
มั่่�นคง สามารถปรัับเปลี่่�ยนตััวเองได้้อย่่างมีีพลวััตร (Dynamic)
ตลอดเวลา อยากเห็็นภาพการทำำ�งานร่่วมกัันแบบ Cross
function ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มองเห็็นจุุดเด่่นจุุดด้้อยของการทำำ�งาน
ของแต่่ละภาคส่่วน รู้้�ว่่าเรามีีงานอะไรเขามีีงานอะไร มองเห็็น
ภาพรวมขององค์์กรมากขึ้้น� และเติิมเต็็มส่่วนที่่ข� าดซึ่่�งกัันและกััน
ลดความช้ำำ�ซ้
� ้อน ลดขั้้�นตอนที่่�ไม่่จำำ�เป็็น ไม่่ดููดาย ช่่วยเหลืือกััน
และนำำ�งานที่่แ� ยกกัันอยู่่เ� ป็็นส่่วนๆ เช่่น งานจุุลชีีววิิทยาที่่มีี� อยู่่เ� ป็็น
ภารกิิจเล็็กๆ ในหลายกลุ่่�มงานมารวมกัันเพื่่�อพััฒนางานรองรัับ
ภารกิิจในอนาคตขององค์์กร มีีการใช้้ทรััพยากรด้้านเครื่่�องมืือ
สารเคมีี สารมาตรฐานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผ่่านการจััดให้้มีี
ศููนย์์เครื่่�องมืือวิิทยาศาสตร์์ที่่�เป็็นรููปธรรม มีีการเตรีียมการ
ล่่วงหน้้าในเรื่่�องเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ และเทคโนโลยีีที่่�ใช้้เพื่่�อเอื้้�อ
ประโยชน์์ให้้เกิิดการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการใหม่่ๆ หรืือ
สามารถพัั ฒ นาต่่อยอดผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ห รืื อ การบริิ ก ารเดิิ ม ให้้ มีี
ประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น และเตรีียมความพร้้อมด้้านการพััฒนาวิิธีี
ทดสอบสำำ�หรัับสิินค้้าใหม่่ เพื่่�อให้้ได้้สินิ ค้้าที่่มีีคุุ
� ณภาพและความ
ปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภค ตามเป้้าหมายที่่ก� รมวิิทยาศาสตร์์บริิการตั้้ง� ไว้้

พิิพััฒน์์ ดีียอดยิ่่�ง นัักวิิชาการเผยแพร่่

วศ. วัันนี้้�

“นวััตกรรมหุ่่�นยนต์์

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคไวรััสโควิิด-19 หน่่วยงาน
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุุกภาคส่่วนต่่างร่่วมมืือร่่วมใจ
เพื่่�อฝ่่าวิิกฤติิสถานการณ์์โควิิด-19 ในครั้้�งนี้้� โดยมีีความตระหนัักและ
พร้้อมปฏิิบัติั ตัิ วั ตามมาตรการต่่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุุขอย่่างเต็็มที่่�
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการแพร่่กระจายของไวรััสดัังกล่่าว โดยเฉพาะ
มาตรการ D-M-H-T-T-A ซึ่่ง� หมายถึึง เว้้นระยะห่่าง สวมหน้้ากากอนามััย
100 % ล้้างมืือบ่่อยๆ ตรวจวััดอุุณหภููมิิ ตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19 และใช้้
แอพพลิิเคชัันไทยชนะและหมอชนะ
เมื่่�อวิิเคราะห์์สถานการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด-19 ในประเทศไทย
พบว่่ายัังมีีความเสี่่�ยงและจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อสะสมเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
หน่่วยงานด้้านสาธารณสุุขจึึงได้้ร่่วมบููรณาการกัับหน่่วยงานต่่างๆ
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อจัั ดเตรีียมพื้้�นที่่� สำำ �หรัับ
โรงพยาบาลสนามรองรัับจำำ�นวนผู้้�ป่่วยติิดเชื้้อ� ดัังกล่่าว และเมื่่อ� ผู้้�ป่่วยเพิ่่�ม
มากขึ้้�นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของบุุคลากรทางการแพทย์์และเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องยิ่่�งมีีความเสี่่�ยงมากขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน ดัังนั้้�น การใช้้เครื่่�องมืือ
และอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ในสภาวะวิิกฤติิดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องสามารถ
อำำ�นวยความสะดวก ป้้องกัันและลดความเสี่่�ยงจากการสััมผััสระหว่่าง
บุุคลากรทางการแพทย์์และผู้้�ติิดเชื้้�อ เพื่่�อให้้สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและปลอดภััย
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม (อว.) เป็็นหน่่วยงานที่่�ให้้บริิการทางด้้านวิิ ทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ที่่�หลากหลายทั้้�งด้้านวิิจััยและพััฒนา การตรวจสอบ การทดสอบ การกำำ�หนดมาตรฐาน
รวมทั้้� ง เป็็ น สถานปฏิิ บั ั ติ ิ ก ารกลางทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีีของประเทศ รวมถึึ ง
นวััตกรรมด้้าน “หุ่่�นยนต์์” โดยในอดีีต วศ. ได้้พััฒนาเรืือหุ่่�นยนต์์เพื่่�อรัับมืือกัับสถานการณ์์
น้ำำ��ท่่วมโดยมีีภารกิิจหลัักเพื่่�อเก็็บข้้อมููลความลึึกของคููคลองใช้้ประโยชน์์ในงานป้้องกัันอุุทกภััย
และการระบายน้ำำ��ออกจากพื้้�นที่่�ท่่วมขััง และอำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�งานอื่่�น ๆ
ปััจจุุบััน เมื่่�อเกิิดวิิกฤตการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 วศ. จึึงมีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุน
และพััฒนาอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ทั้้�งในด้้านการทดสอบ และพััฒนาประสิิทธิภิ าพของชุุด PPE
สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ รวมทั้้ง� “การพััฒนานวััตกรรมหุ่่น� ยนต์์” เพื่่�อช่่วยเหลืือการทำำ�งาน
ของบุุคลากรทางการแพทย์์ จากสถานการณ์์ที่่�มีีผู้้�ติิดเชื้้�อจำำ�นวนมากเข้้ารัับการรัักษาตััวใน
โรงพยาบาลสนาม โดยมีีวััตถุุประสงค์์ลดหรืือหลีีกเลี่่ย� งการสััมผััสระหว่่างบุุคลากรทางการแพทย์์
และผู้้�ติิดเชื้้�อให้้มากที่่สุุด
� สำำ�หรัับนวััตกรรมหุ่่�นยนต์์ ที่่�นัักวิิทยาศาสตร์์ของ วศ. และหน่่วยงาน
เครืือข่่ายได้้พััฒนาขึ้้�นผลิิตขึ้้�นในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 นั้้�น ประกอบด้้วย

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรทางการแพทย์์
ในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19”
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“เจ้้าแบก” หุ่่น� ยนต์์ขนส่่ง มีีความสามารถในการรัับน้ำำ�� หนัักการขนส่่งได้้ถึงึ 250 กิิโลกรััม ปฏิิบัติั ภิ ารกิิจขนส่่ง เคลื่่�อนย้้ายผู้้�ติดิ เชื้้อ�
หรืืออุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ในสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร เคลื่่�อนที่่ด้� ว้ ยความเร็็ว 0.5 เมตรต่่อวิินาทีี ควบคุุมโดยการบัังคัับ
ผ่า่ นกล้้องด้้วยระบบวิิทยุุบังั คัับ มีีจุุดเด่่นคืือ โครงสร้้างขนาดใหญ่่และแข็็งแรง ออกแบบมาเพื่่�อแบกรัับน้ำำ�� หนัักของผู้้�ป่่วยหรืือผู้้�ติิดเชื้้อ�
จากโรคโควิิด-19 ที่่�แพร่่กระจายเชื้้�อได้้ง่่ายซึ่่�งจะเป็็นอุุปสรรคในการทำำ�งานของบุุคลากรทางการแพทย์์ เจ้้าแบกเป็็นตััวช่่วยสำำ�หรัับ
บุุคลากรทางการแพทย์์ให้้สามารถดููแลผู้้�ป่่วย และลดความเสี่่�ยงจากการใกล้้ชิิดกัับผู้้�ติิดเชื้้�อได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเจ้้าแบก
เป็็นนวััตกรรมหุ่่น� ยนต์์ที่ใ�่ ช้้งานได้้ง่่าย สามารถควบคุุมการเคลื่่�อนที่่ด้� ว้ ยรีีโมทคอนโทรล และมีีกล้้องแสดงผลการเคลื่่�อนที่่ข� องหุ่่น� ยนต์์
ที่่�สามารถบัังคัับได้้จากระยะไกล ประมาณ 50-100 เมตร เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์อีีกด้้วย
“หุ่่�นยนต์์ปิ่่�นโต 2” เป็็นหุ่่�นยนต์์บัังคัับมืือ โดย วศ. ร่่วมกัับคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้รัับทุุนสนัับสนุุน
จากสำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) ปรัับปรุุงและพััฒนานวััตกรรมปิ่่�นโตให้้มีีประสิิทธิิภาพอำำ�นวยความสะดวกกัับบุุคลากร
ทางการแพทย์์มากยิ่่�งขึ้้�น ช่่วยปฏิิบััติภิ ารกิิจการขนส่่งอาหาร ยา เวชภััณฑ์์แก่่ผู้้�ติิดเชื้้�อ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงและเพิ่่�มระยะห่่างระหว่่าง
บุุคลากรทางการแพทย์์กับั ผู้้�ติดิ เชื้้อ� ใช้้งานโดยควบคุุมผ่า่ นทางรีีโมทคอนโทรลระยะไกล มีีระบบแสดงผลการเคลื่่�อนที่่ผ่� า่ นจอแสดงผล
เพิ่่ม� ความแม่่นยำำ�และลดความเสีียหายของอุุปกรณ์์ขณะใช้้งาน สามารถใช้้งานติิดต่่อกัันได้้นานถึึง 8-9 ชั่่ว� โมง โดยการพััฒนาระบบจััดเก็็บ
แบตเตอรี่่ที่� มีี�่ ประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� เนื่่อ� งด้้วยนวััตกรรมที่่ผลิ
� ติ ออกมา มีีความจำำ�เป็็นรองรัับกัับสถานการณ์์ที่เ�่ ร่่งด่่วน กระบวนการผลิิต
จึึงจััดทำำ�ให้้ง่่ายและรวดเร็็วมากที่่สุุด
� ซึ่่ง� หากมีีวััสดุุอุุปกรณ์์ที่ค�่ รบถ้้วน สามารถผลิิตหุ่่น� ยนต์์ปิ่น�่ โต 2 ได้้ภายใน 1 วััน เนื่่อ� งจากบุุคลากร
ของ วศ. มีีประสบการณ์์และทัักษะในการคิิดค้้นออกแบบและผลิิตนวััตกรรมหุ่่�นยนต์์ เพื่่�อใช้้งานอำำ�นวยความสะดวกในด้้านต่่างๆ
ส่่งผลให้้การผลิิตหุ่่�นยนต์์เพื่่�อใช้้ในสถานการณ์์เร่่งด่่วนสามารถจััดทำำ�ได้้รวดเร็็วนั่่�นเอง
“นวััตกรรม Dr.D” เป็็นหุ่่�นยนต์์รููปแบบอััตโนมััติิ สามารถตั้้�งโปรแกรมคำำ�สั่่�งไว้้ล่่วงหน้้าและใช้้งานได้้ตามที่่�เราต้้องการ
สามารถเคลื่่�อนที่่�ได้้อััตโนมััติิ มีีเซนเซอร์์ในการควบคุุมการเคลื่่�อนที่่�ได้้อย่่างแม่่นยำำ� และสามารถคอนโทรลได้้จากโทรศััพท์์ที่่�ใช้้
ในปััจจุุบันั โดยต้้องมีีแอปพลิิเคชััน Dr.D รองรัับ ปฏิิบัติั ภิ ารกิิจขนส่่งยาและเวชภััณฑ์์ อาหาร เอกสาร ขยะอัันตราย และตู้้�ความดัันลบ
รองรัับน้ำำ�� หนัักได้้ 100 กิิโลกรััม เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกและรวดเร็็วสำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์มากยิ่่�งขึ้้�น
จะเห็็นได้้ว่่าการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมหุ่่�นยนต์์ โดย วศ. สามรถนำำ�ไปใช้้งานได้้จริิงเป็็นรููปธรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์์
วิิกฤตโควิิด-19 ตั้้�งแต่่การระบาดในช่่วงปลายปีี 2563 จนถึึงปีี 2564 เป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพองค์์กรและบุุคลากรของ วศ.
ซึ่่ง� มีีความพร้้อมด้้านวิิจัยั และพััฒนาที่่ส� ามารถตอบโจทย์์สังั คมและประเทศได้้ และในอนาคต วศ. มุ่่ง� ขยายผลจากงานวิิจัยั และพััฒนา
เพื่่�อผลิิตหุ่่�นยนต์์และเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ต่่างๆ ให้้เหมาะสมกัับภารกิิจด้้านสาธารณสุุขของประเทศให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
เพื่่�อลดการนำำ�เข้้าเทคโนโลยีีจากต่่างประเทศ และช่่วยส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการทำำ�งานให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ได้้ต่่อไป

SPECIAL
GUEST
SPECIAL GUEST ฉบัับนี้้� เราได้้มีีโอกาสเดิินทางไปยัังจัังหวััดกระบี่่� จัังหวััดที่่�มีีศัักยภาพด้้านการท่่องเที่่�ยว

เป็็ น อัั น ดัั บต้้ นๆ ของประเทศไทย อีีกทั้้� ง ยัั ง มีีผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อัั ต ลัั ก ษณ์์ เชิิ ง วัั ฒ นธรรมที่่� ขึ้้� น ชื่่� อ คืือผ้้าบาติิ ก โดย
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ ได้้ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการจััดทำำ�โครงการพััฒนากรรมวิิธีีการย้้อมสีีธรรมชาติิเพื่่�อให้้
เกิิดมาตรฐานกระบวนการผลิิตและการกำำ�หนดคุุณสมบััติิของวััตถุุดิิบในการย้้อมจากสีีธรรมชาติิสำำ�หรัับผ้้าบาติิก
ภายใต้้ชุุดโครงการการสร้้างนวััตกรรมชุุมชนเพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก และบรรเทาผลกระทบจากโควิิด-19
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดกระบี่่� (กระบี่่�โมเดล) ด้้วยการนำำ�องค์์ความรู้้ท� างวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรม ที่่�เหมาะสม
ไปถ่่ายทอดให้้กัับนวััตกรท้้องถิ่่�นนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในกระบวนการผลิิตผ้้าบาติิก เพื่่�อให้้เกิิดผลิิตภััณฑ์์ผ้้าบาติิก
ที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ของจัังหวััดกระบี่่� และมีีคุุณภาพ สร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชนช่่วยยกระดัับเศรษฐกิิจฐานรากให้้เข้้มแข็็ง
ยิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งได้้รัับการยอมรัับและเป็็นที่่รู้� ้�จัักในระดัับสากลต่่อไป

คุุณวรรณีี อิิสลามนุุกููล

กลุ่่�มมารีีลัันตา

รู้้�จัักกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ ครั้้�งแรกจากโครงการ “กระบี่่�โมเดล”
ปััจจุุบัันอบรมมาเป็็นครั้้�งที่่� 2 แล้้ว ทางคณะนัักวิิทยาศาสตร์์ ให้้ความรู้้�ที่่�เป็็น
ประโยชน์์แก่่ประชาชนด้้วยองค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิจััยและ
นวััตกรรมสามารถนำำ�ไปพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ได้้จริิง และให้้คำำ�ปรึึกษาเชิิงลึึกด้้าน
เทคนิิคการย้้อมสีีธรรมชาติิ ทำำ�ให้้เกิิดลวดลายบนผืืนผ้้าที่่ไ� ม่่ซ้ำำ��กันั ในแต่่ละผืืน
เป็็นการสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ และสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อเสริิมสร้้างรายได้้ในครััวเรืือนและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีคุุณค่่า
น่่าสะสม

คุุณสุุภาวดีี กิ่่ง
� เล็็ก

จากเดิิมกลุ่่�มของเราทำำ�ผ้้าติิกโดยใช้้กรรมวิิธีีที่่�มีีสีีเคมีี ซึ่่�งส่่งผลเสีียต่่อ
ทรััพยากรธรรมชาติิในชุุมชนหลัังจากที่่ไ� ด้้เข้้าร่่วมอบรมกัับกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ
ทางนัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�ลงพื้้�นที่่�มาให้้คำำ�ปรึึกษาเชิิงลึึกด้้านเทคนิิคการย้้อมสีี
ธรรมชาติิจากพืืชที่่�หาได้้ง่่ายในท้้องถิ่่�น มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ ลดต้้นทุุน และ
เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม จึึงมีีแนวคิิด หาเปลืือกไม้้ ผลไม้้จากป่่าในชุุมชน นำำ�มา
สร้้างสรรค์์ให้้เกิิดสีีรููปแบบใหม่่กัับผลิิตภััณฑ์์ อีีกทั้้�งยัังสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มด้้วย
การเขีียนลวดลายบาติิกที่่�มีีเอกลัักษณ์์ประจำำ�ถิ่่�นเพื่่�อให้้เกิิดงานตามอััตลัักษณ์์
และวััฒนธรรมที่่�โดดเด่่นของพื้้�นถิ่่�น
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ประธานกลุ่่�มต้้นทัังบาติิก ต.คลองยาง อ.เกาะลัันตา จ.กระบี่่�
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สรรสาระ

ผลิิตภััณฑ์์นมทางเลืือกใหม่่ :

น้ำำ��นมจากพืื ชพร้้อมดื่่�ม
คำำ�สำำ�คััญ : ปลายข้้าว เม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์ นมจากพืืช
ทางเลืือกผลิิตภััณฑ์์นมจากพืื ช

ปััจจุุบัันผู้้�บริิโภคหัันมารัับประทานอาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�มาจากพืืชเพิ่่�มมากขึ้้�น
โดยเฉพาะผลิิตภััณฑ์์นมจากพืืช (Plant based milk)1 เนื่่�องจากผู้้�บริิโภคบางกลุ่่�ม
แพ้้โปรตีีนจากนมวััว (cow’s milk allergy) โดยมีีอาการผื่่น� ขึ้้น� ตามผิิวหนััง ปาก และ
ลิ้้น� บวม หลัังจากดื่่ม� นมวััวภายใน 15 นาทีี – 2 ชั่่ว� โมง หรืือในกรณีีผู้้�บริิโภคที่่ไ� ม่่สามารถ
ย่่อยแลคโตสในนมวััวได้้ (lactose intolerant) เพราะระบบย่่อยอาหารในร่่างกาย
ไม่่สามารถผลิิตเอนไซม์์แลคเตส (lactase) ได้้เพีียงพอ ทำำ�ให้้มีีอาการท้้องอืืด ท้้องเสีีย
รู้้�สึึกไม่่สบายท้้อง ซึ่่�งมัักเกิิดในช่่วง 2 – 8 ชั่่�วโมงหลัังจากดื่่�มนมวััว ผลิิตภััณฑ์์นมจาก
พืืชจึึงเป็็นอีีกหนึ่่�งทางเลืือก เพราะถืือว่่าเป็็นวััตถุุดิิบที่่�มาจากธรรมชาติิ (natural)
มีีลัักษณะคล้้ายนม แต่่ไม่่มีีส่่วนผสมของไขมัันนม แนวโน้้มความต้้องการผลิิตภััณฑ์์นม
จากพืืชมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีี 2562 มีีอััตราการเติิบโตสููงสุุดร้้อยละ
7.4 ต่่อปีี ในขณะที่่น� มวััวมีีอััตราการเติิบโตเพีียงร้้อยละ 4.0 ต่่อปีี2 ผลิิตภััณฑ์์นมจากพืืช
มีีที่่�มาจากหลายแหล่่ง ได้้แก่่ 1) ธััญพืืช เช่่น นมข้้าวโอ๊๊ต และนมข้้าว 2) เมล็็ดถั่่�วแห้้ง
เปลืือกอ่่อน เช่่น นมถั่่�วเหลืือง และนมถั่่�วลัันเตา 3) ตระกููลพืืชผััก เช่่น นมมัันฝรั่่�ง
4) ตระกููลเมล็็ดพืชื เช่่น นมเมล็็ดแฟลกซ์์ นมเมล็็ดกัญ
ั ชง และ 5) ตระกููลถั่่ว� เปลืือกแข็็ง
เช่่น นมอััลมอนด์์ นมเม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์ และนมมะพร้้าว เป็็นต้้น ซึ่่�งคุุณสมบััติิของ
นมจากพืืชแต่่ละชนิิดจะมีีความแตกต่่างกัันไปตามชนิิดของพืืช คุุณภาพของวััตถุุดิิบ
และกระบวนการผลิิต3
การเพิ่่� มมููลค่่าให้้กัับสิินค้้าเกษตร
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ปลายข้้าวหรืือข้้าวหััก (broken rice หรืือ chipped rice หรืือ brewer’s rice)
คืือ ส่่วนของเมล็็ดข้า้ วที่่หั� กั และจมููกข้้าว (เอมบริิโอ) ได้้จากกระบวนการสีีข้้าวเปลืือก
และแยกข้้าวเมล็็ดเต็็มออกไป ซึ่่�งจะได้้ปลายข้้าวประมาณร้้อยละ 15 ของน้ำำ��หนััก
ข้้าวเปลืือก4 ปลายข้้าวแบ่่งเป็็น 3 ขนาด ได้้แก่่ ปลายข้้าวใหญ่่ (ขนาด 3/4 ของข้้าวขาว)
ร้้อยละ 8 ปลายข้้าวกลาง (ขนาด 1/2 ของข้้าวขาว) ร้้อยละ 5 และปลายข้้าวเล็็ก
(ขนาด 1/4 ของข้้าวขาว) ร้้อยละ 2 โดยทั่่ว� ไปปลายข้้าวมีีองค์์ประกอบทางเคมีีที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
ได้้แก่่ โปรตีีนร้้อยละ 8 ไขมัันร้้อยละ 0.9 และกากใยร้้อยละ 1 มีีคุุณค่่าทางโภชนาการ
ใกล้้เคีียงกัับข้้าวเต็็มเมล็็ด แต่่มีีราคาเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 20-30 บาท ซึ่่ง� ถููกกว่่าข้้าวเต็็มเมล็็ด
2-3 เท่่า5 อย่่างไรก็็ตามในช่่วงปีี 2562-2564 ประเทศไทยมีีปริิมาณการส่่งออกปลายข้้าว
ประมาณ 1.1-1.5 ล้้านตััน/ปีี และมีีตลาดส่่งออกหลัักในประเทศจีีน และประเทศ
ในทวีีปแอฟริิกา6 ส่่วนใหญ่่นำำ�ไปใช้้เป็็นอาหารสััตว์์ซึ่่ง� ไม่่คุ้้�มค่่า จึึงจำำ�เป็็นต้้องหาแนวทาง
ใช้้ประโยชน์์ในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าของปลายข้้าวให้้สููงขึ้้�น

เรีียบเรีียงโดย เจนจิิรา จัันทร์์มีี และการ์์ตููน เพ็็งพรม

การพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มน้ำำ��นมข้้าว
ผสมเม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์พร้้อมดื่่�ม

กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ โดยสำำ�นักั เทคโนโลยีีชุุมชน เล็็งเห็็น
ถึึงความสำำ�คััญของการนำำ�เทคโนโลยีีการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์
เครื่่�องดื่่�มมาประยุุกต์์ใช้้ โดยการวิิจััยและพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์

เครื่่�องดื่่�มสุุขภาพจากพืืชที่่�ให้้พลัังงานสููง เพื่่�อตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคในปััจจุุบััน ช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิต
และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าเกษตรทั้้�งปลายข้้าวหััก และ
เม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์ที่่�เกิิดการแตกหัักจากกระบวนการผลิิต
ทำำ�ให้้จำำ�หน่่ายไม่่ได้้ราคา และนำำ�งานวิิจััยไปถ่่ายทอดให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการ เพื่่�อสร้้างงาน สร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชน
การผลิิตเครื่่�องดื่่�มน้ำำ��นมข้้าวผสมเม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์
พร้้ อ มดื่่� ม เริ่่� ม ต้้ น จากกระบวนการสกัั ดน้ำ ำ � � นมปลายข้้ า ว
หอมมะลิิหักั และน้ำำ�� นมเม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์หักั ซีีกในอััตราส่่วนที่่�
เหมาะสม บรรจุุใส่่ขวดแก้้ว นึ่่�งไล่่อากาศ ปิิดฝาให้้สนิิท และนำำ�
มาผ่่านกระบวนการฆ่่าเชื้้อ� ด้้วยความร้้อนในระดัับพาสเจอร์์ไรซ์์
เพื่่�อทำำ�ลายจุุลิินทรีีย์์ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรค ตลอดจนเอนไซม์์ที่่�ทำำ�ให้้
อาหารเน่่าเสีีย ดัังภาพที่่� 1
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มน้ำำ��นมข้้าวผสมเม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์
พร้้อมดื่่�ม มีีลัักษณะสีีขาวเนีียน และรสชาติิที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์
ปราศจากการเติิมแต่่งสีี สารกัันเสีียหรืือวััตถุุเจืือปน จััดเป็็น
เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีคุุณภาพตรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุุข
(ฉบัับที่่� 356) พ.ศ. 2556 เรื่่อ� ง เครื่่�องดื่่ม� ในภาชนะบรรจุุที่่ปิิด
� สนิิท
จึึงมีีความปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภค
จุุดเด่่นของผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มน้ำำ��นมข้้าว
ผสมเม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์พร้้อมดื่่�ม

เครื่่�องดื่่�มน้ำำ��นมข้้าวผสมเม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์พร้้อมดื่่�ม
เป็็นเครื่่�องดื่่ม� ที่่ดื่่� ม� ง่่าย มีีคุุณค่่าทางสารอาหารและโภชนาการสููง
ทั้้�งวิิตามิินบีี 1 วิิตามิินอีี ฟอสฟอรััส แคลเซีียม แมกนีีเซีียม
และเหล็็ก โดยผู้้�บริิโภคจะได้้รัับพลัังงานจากปลายข้้าวและ
เม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์ ร่่างกายสามารถดููดซึึมนำำ�ไปใช้้ได้้ทัันทีี
เหมาะสำำ�หรัับผู้้�บริิโภคทุุกเพศ ทุุกวััย และผู้้�บริิโภคที่่ดู� แู ลสุุขภาพ
หรืือผู้้�บริิโภคที่่�ไม่่สามารถรัับประทานนมวััวได้้ หรืือผู้้�บริิโภคที่่�
รัับประทานมัังสวิิรััติิ

ภาพที่่� 1 กระบวนการผลิิตเครื่่�องดื่่�มน้ำำ�� นมข้้าวผสมเม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์พร้้อมดื่่�ม
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มะม่่วงหิิ ม พานต์์ (Anacardium occidentale L.)
จััดอยู่่�ในวงศ์์ Anacardiaceae พบมากในประเทศอิินเดีีย
บราซิิล แอฟริิกาตะวัันออก และเวีียดนาม7 มะม่่วงหิิมพานต์์
เป็็ น พืื ช อุุตสาหกรรมที่่ � สำ ำ �คั ั ญ ชนิิ ด หนึ่่� ง ของประเทศไทย
กำำ�ลัังได้้รัับความสนใจจากภาครััฐบาลและภาคเอกชนในการ
พััฒนาให้้เป็็นพืืชเศรษฐกิิจเพื่่�อเป็็นสิินค้้าส่่งออก พบมากใน
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือและภาคใต้้ของประเทศ เม็็ดมะม่่วง
หิิมพานต์์มีีลัักษณะคล้้ายรููปไต สามารถรัับประทานได้้ทั้้�งดิิบ
และทอด โดยนิิยมแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์อาหารว่่างร้้อยละ 60
และนำำ�มาใช้้ในการผลิิตขนมอีีกร้้อยละ 40 เม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์
เป็็นพืืชที่่�อุุดมไปด้้วยไขมัันร้้อยละ 47.1 เถ้้าร้้อยละ 4.7 กากใย
ร้้อยละ 1.2 และโปรตีีนร้้อยละ 19.8 เม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์
มีีน้ำำ��มัันในปริิมาณสููง ประกอบด้้วยกรดโอเลอิิกร้้อยละ 73.73
กรดไลโนเลอิิกร้้อยละ 13.60 และกรดสเตีียริิกร้้อยละ 10.20
ซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยลดระดัับโคเลสเตอรอลในเลืือดได้้
การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับผลิิตผลทางการเกษตร โดยการ
แปรรููปหรืือแปรสภาพจากลัักษณะเดิิมด้้วยกระบวนการผลิิต
ที่่�ไม่่ซัับซ้้อน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อ
สุุขภาพของผู้้�บริิโภคในปััจจุุบััน ซึ่่�งข้้าวและมะม่่วงหิิมพานต์์
เป็็ น หนึ่่� ง ในสิิ น ค้้ า เกษตรของไทยที่่ � อุุด มไปด้้ ว ยคุุณค่่าทาง
โภชนาการสููง ทั้้�งโปรตีีน กรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััว คาร์์โบไฮเดรต
วิิตามิิน และเกลืือแร่่หลายชนิิด สามารถนำำ�กระบวนการแปรรููป
และการถนอมอาหาร เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้กัับสิินค้้าเกษตร
รวมทั้้�งเกิิดผลิิตภััณฑ์์อาหารชนิิดใหม่่ที่่�มีีมูลค่่
ู าสููงขึ้้�น
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การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีสู่่�ผู้้�ประกอบการ

กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ ได้้ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิตเครื่่�องดื่่�มน้ำำ��นมข้้าวผสมเม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์พร้้อมดื่่�ม โดยการ
จััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ หลัักสููตรเทคโนโลยีีการแปรรููปผัักและผลไม้้ (การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์) ให้้แก่่
กลุ่่�มขนมหาดส้้มแป้้น และกลุ่่�มถนอมอาหาร ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการที่่� ผลิิตอาหารและเบเกอรี่่�ในพื้้�นที่่�ตำำ�บลหาดส้้มแป้้น
อำำ�เภอเมืืองระนอง จัังหวััดระนอง มีีความต้้องการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มจากเม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์ซีีกหรืือแตกหัักที่่�มีีอยู่่�เป็็น
จำำ�นวนมากในท้้องถิ่่�น ปััจจุุบัันผู้้�ประกอบการอยู่่�ระหว่่างทดลองผลิิตโดยจััดจำำ�หน่่ายให้้กัับผู้้�บริิโภคในพื้้�นที่่� เพื่่�อดููแนวโน้้มทาง
การตลาด ซึ่่�งเบื้้�องต้้นได้้รัับการยอมรัับจากผู้้�บริิโภคเป็็นอย่่างดีี
เอกสารอ้้างอิิง
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ห้้องปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารทดสอบน้ำำ�� ตาลและผลิิตภััณฑ์์น้ำ�ำ� ตาล
ยกระดัับความเชื่�อ
่ มั่่�นนวััตกรรมสู่่�อนาคต
ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมานี้้�นวััตกรรมการพิิมพ์์ 3 มิิ ติ ิ หรืือ
3D Printing เป็็นที่่�นิิยมกัันอย่่างแพร่่หลาย ไม่่ว่่าจะเป็็น
การผลิิตชิ้้�นส่่วนยานอวกาศ ชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ การสร้้าง
ปะการัังเทีียมเพื่่�อช่่วยซ่่อมแซมและรัักษาระบบนิิเวศในทะเล
รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์หรืือวััสดุุทางการแพทย์์และทัันตกรรม เช่่น
อุุปกรณ์์ช่่วยฟััง แขนเทีียม หรืือขาเทีียม สำำ�หรัับผู้้�พิิการ
อวััยวะเทีียมต่่างๆ ฟัันปลอม ครอบฟััน เป็็นต้้น เนื่่�องจาก
นวััตกรรมการพิิมพ์์ 3 มิิติินี้้�สามารถช่่วยในการสร้้างชิ้้�นงาน
หรืือชิ้้�นส่่วนต้้นแบบที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้ด้้วยขั้้�นตอนการสร้้าง
แบบปกติิภายใต้้ต้้นทุุนที่่จำ� �กั
ำ ดั โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้เครื่่อ� งมืือ
หรืือวิิธีีการที่่�ใช้้ในอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ และชิ้้�นงานหรืือ
ชิ้้�นส่่วนยัังมีีความแข็็งแรง ปลอดภััยและคงทนอีีกด้้วย

ภาพที่่� 1 กระบวนการขึ้้�นรููปชิ้้�นงานด้้วยเทคนิิค Fused Deposition
Modeling หรืือ FDM จาก https://www.icst3dprinter-group.com/

polylactic acid หรืือ polylactide
ปััจจุุบัันผู้้�ผลิิตกรดแลคติิกรายใหญ่่ของโลกได้้ขยายกำำ�ลััง
การผลิิต เพื่่�อตอบสนองความต้้องการในตลาดโลก ซึ่่�งประเทศ
ไทยถืือเป็็นหนึ่่�งในฐานการผลิิตกรดแลคติิกแห่่งแรกในภููมิิภาค
เอเชีีย เนื่่�องจากประเทศไทยมีีแหล่่งวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพจำำ�นวน
มาก และอุุตสาหกรรมน้ำำ�� ตาลของไทยยัังมีีการพััฒนาและเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง จนเป็็นที่่ย� อมรัับจากนานาประเทศ ทำำ�ให้้ประเทศ
ไทยมีีส่่วนแบ่่งการส่่งออกในตลาดโลกของปริิมาณการค้้าน้ำำ��ตาล
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การสร้้างชิ้้�นงานของเครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติิ มีีหลายวิิธีีแต่่วิิธีีที่่�
ได้้รัับความนิิยมมากที่่�สุุดคืือ การใช้้พลาสติิกร้้อนเรีียงตััวขึ้้�น
เป็็นชิ้้น� งาน โดยเทคนิิคนี้้ใ� ช้้เส้้นพลาสติิกมาผ่า่ นหััวที่่ใ� ห้้ความร้้อน
จนพลาสติิกละลายเป็็นของเหลวแล้้วฉีีดหรืือโรยเรีียงเป็็นชั้้�นๆ
เรีียกว่่า Fused Deposition Modeling หรืือ FDM เมื่่อ� ชิ้้น� งาน
ขึ้้�นรููปเสร็็จแล้้วสามารถตััดออกได้้ในภายหลััง ทำำ�ให้้ผิิวของ
ชิ้้�นงานไม่่เรีียบ มีีลัักษณะเป็็นชั้้�นๆ เนื่่�องจากขึ้้�นรููปด้้วยการ
เรีียงตััวเชื่่�อมติิดกัันของเส้้นพลาสติิกขนาดเล็็กมากๆ ซึ่่�งความ
แข็็งแรงของชิ้้�นงานขึ้้�นอยู่่�กัับวััสดุุของเส้้นพลาสติิกที่่�นำำ�มาใช้้
นั่่�นคืือ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) เป็็นวััสดุุ
ที่่�มีีความแข็็งแรงคงทน ส่่วน Polylactic acid (PLA) เป็็นวััสดุุ
ที่่ทำ� �ำ มาจากธรรมชาติิ มีีความแข็็งแรงคงทน น้ำำ�� หนัักเบา ปลอดภััย
ไม่่ไวไฟ และไม่่มีีกลิ่่�นฉุุนขณะขึ้้�นรููปชิ้้�นงาน
Polylactic acid (PLA) เป็็นพลาสติิกที่่�สามารถย่่อยสลาย
เองได้้ (Bioplastice) โดยผลิิตจากวััสดุุธรรมชาติิ ได้้แก่่ ข้้าวโพด
หรืืออ้้อย จากนั้้น� ผ่า่ นกระบวนการหมััก (Fermentation) โดยใช้้
แบคทีีเรีีย Lactobacillus brevis ได้้ผลผลิิตเป็็นกรดแลคติิก
(Lactic acid) ซึ่่�งกรดแลคติิกนี้้�เป็็นโมโนเมอร์์ที่่�จะนำำ�ไปใช้้เป็็น
สารตั้้�งต้้นในการผลิิตเป็็นพลาสติิก โดยนำำ�ไปผ่า่ นกระบวนการ
Ring opening polymerization (ROP) ได้้เป็็นพอลิิเมอร์์ที่เ�่ รีียกว่่า
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ภาพที่่� 2 Life cycle of polylactic acid (PLA) จากhttps://bioplasticsnews.com/polylactic-acid-or-polylactide-pla/

เป็็นอัันดัับ 2 รองจากประเทศบราซิิล ซึ่่�งหากมองถึึงศัักยภาพ
ในการแข่่งขัันในตลาดโลกแล้้วนั้้�น ประเทศไทยได้้เปรีียบด้้าน
ทำำ�เลที่่�ตั้้�งอยู่่�ในเอเชีียซึ่่�งเป็็นภููมิิภาคที่่�มีีความต้้องการบริิโภค
น้ำำ�� ตาลสููง ทำำ�ให้้ได้้เปรีียบด้้านต้้นทุุนการขนส่่งที่่ต่ำ� ��ำ กว่่าประเทศ
คู่่�แข่่ง
ด้้านผู้้�ประกอบการโรงงานน้ำำ��ตาลมีีจำำ�นวนมากถึึง 57 แห่่ง
ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�ใกล้้แหล่่งเพาะปลููก เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวก
ในการจััดหาวััตถุุดิิบให้้ตรงตามแผนการผลิิต, ประหยััดต้้นทุุน
ขนส่่ง และเพิ่่�มความสะดวกในการติิดต่่อ นอกจากนี้้�ยัังมีี
กระบวนการตรวจสอบคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ก่่อนส่่งออกสิินค้้า
ไปต่่างประเทศ ซึ่่� ง ได้้ มีี มาตรฐานผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อุุ ตสาหกรรม
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น้ำำ��ตาลทรายกำำ�หนดเกณฑ์์คุุณลัักษณะต่่างๆ ของผลิิตภััณฑ์์
น้ำำ��ตาล เช่่น โพลาไรเซชััน เถ้้าคอนดัักทิิวิิตีี ความชื้้�น สีี เป็็นต้้น
จากข้้อมููลที่่�นำำ�เสนอจะเห็็นได้้ว่่าประเทศไทยมีีศัักยภาพ
และเป็็นที่่�ยอมรัับของคู่่�ค้้าในการเชื่่�อมั่่�นผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ตาลที่่�
ผลิิตได้้ ส่่วนหนึ่่�งนั้้�นเป็็นผลจากการมีีกระบวนการตรวจสอบ
จากห้้องปฏิิบััติิการที่่�ได้้รัับการประเมิินความสามารถในการ
ทดสอบจากหน่่วยรัับรองที่่�สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย สร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการ และช่่วยให้้ผู้้�มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่ต� ามกฎหมายในการ
ตััดสิินได้้ว่่าผลิิตภััณฑ์์มีีสมบััติิเป็็นไปตามเงื่่�อนไข และผลการ
ตรวจสอบนั้้น� เป็็นที่่ย� อมรัับของทุุกภาคส่่วนในทุุกประเทศ ปััจจุุบันั
กองบริิหารและรัับรองห้้องปฏิิบััติิการ กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ
ซึ่่� งเป็็ นหน่่วยรัั บรองระบบงานที่่ � มีีภารกิิ จและหน้้ าที่่ � ความ
รัับผิิดชอบด้้านการรัับรองระบบงานห้้องปฏิิบััติิการทดสอบ
ตาม ISO/IEC 17025 ได้้ให้้รับั รองความสามารถห้้องปฏิิบัติั กิ าร
ทดสอบน้ำำ�� ตาลและผลิิตภััณฑ์์น้ำ�ำ� ตาล จำำ�นวน 9 ห้้องปฏิิบััติิการ
(ข้้อมููล ณ เมษายน 2564) ดัังนี้้�
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	ลำำ�ดับ		
ั
รายชื่่�อห้้องปฏิิบัติั ิการทดสอบ	วัันที่่�ได้้รัับการรัับรอง	ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทดสอบ
1	ห้้องปฏิิบััติิการทดสอบผลิิตภััณฑ์์สุุดท้้าย
15 กรกฎาคม 2563	น้ำำ�� ตาลทรายขาว
		 บริิษัทั น้ำำ��ตาลสระบุุรีี จำำ�กััด		น้ำ�ำ� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
2	ห้้องปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์		
18 กัันยายน 2562	น้ำำ�� ตาลทรายขาว
		 บริิษัทั น้ำำ��ตาลพิิษณุุโลก จำำ�กัด		น้ำ
ั
�ำ� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
3	ห้้องปฏิิบััติิการแผนกการค้้าระหว่่างประเทศ
24 กัันยายน 2563	น้ำำ�� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
		 บริิษััท บููโร เวอริิทััส เอคิิว แล็็บ (ประเทศไทย) จำำ�กัด	
ั
4	ห้้องปฏิิบััติิการเคมีีวิิเคราะห์์
15 กรกฎาคม 2563	น้ำำ�� ตาลทรายขาว
		 บริิษัทั อุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาลอีีสาน จำำ�กััด		น้ำ�ำ� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
5	ห้้องปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ��ตาล
26 มิิถุุนายน 2563	น้ำำ��ตาลทรายขาว
		 บริิษััท ไทยอุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาล จำำ�กััด	
	น้ำำ�� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
6	ห้้องปฏิิบััติิการทดสอบ		
25 มิิถุุนายน 2562	น้ำำ��ตาลทรายขาว
		 บริิษััท น้ำำ��ตาลทิิพย์์กำ�ำ แพงเพชร จำำ�กััด		น้ำ�ำ� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
					
กากน้ำำ��ตาล
7	ห้้องปฏิิบััติิการทดสอบ		
26 มิิถุุนายน 2563	น้ำำ��ตาลทรายขาว
		 บริิษััท อุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาลบ้้านไร่่ จำำ�กััด		น้ำ�ำ� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
8 แผนกวิิเคราะห์์และควบคุุมคุุณภาพ
15 กรกฎาคม 2563	น้ำำ�� ตาลทรายขาว
		 บริิษััท ไทยรุ่่�งเรืืองอุุตสาหกรรม จำำ�กััด	
	น้ำำ�� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
9 ห้องปฏิิบัติั ิการ		
24 กัันยายน 2563	น้ำำ�� ตาลทรายดิิบ, 		
		 บริิษััท โคเทคนา อิินสเปคชั่่�น (ประเทศไทย) จำำ�กััด		น้ำ�ำ� ตาลทรายขาว,
					น้ำำ�� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�

เอกสารอ้้างอิิง
กองอุุตสาหกรรมอ้้อย น้ำำ��ตาลทราย และอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�อง.(), พลาสติิกที่่�สลายตััวได้้ทางชีีวภาพ: Polylactic acid (PLA)
แหล่่งข้้อมููล http://www.ocsb.go.th/upload/bioindustry/fileupload/9757-9874.pdf?fbclid=IwAR1aI852-QKXyJDjRUGxh
AOlyxqA8TIaRXtjYbIpc053fgl2rUoOqWBdvuQ ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2564
Polylactic Acid or Polylactide (PLA), แหล่่งข้้อมููล https://bioplasticsnews.com/polylactic-acid-or-polylactide-pla/
ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2564
เครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติิ คืืออะไร, แหล่่งข้้อมููล https://www.icst3dprinter-group.com/15691244/เครื่่�องพิิมพ์์-3มิิติิ-คืืออะไร?
fbclid=IwAR3Nhq-SVXmVhM0caUcl-4mUsFJbkSXeIEsTrtO-vxPrZRg9s8lbWVKOY5E ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2564
ชััยวััช โซวเจริิญสุุข.(2564) อุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาล.แนวโน้้มธุุรกิิจ/อุุตสาหกรรม ปีี 2564-2566 วิิจััยกรุุงศรีี, แหล่่งข้้อมููล https://www.
krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Agriculture/Sugar/IO/io-sugar-21 ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2564
มาตราฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม น้ำำ��ตาลทราย, ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม ฉบัับที่่� 5384 (พ.ศ. 2562) หน้้า ๖๙ เล่่ม ๑๓๖
ตอนพิิเศษ ๑๘๕ ง
การรัับมืือกัับผลกระทบการระบาดโควิิด-19 ต่่ออุุตสาหกรรมอ้้อยและน้ำำ��ตาลทรายไทย, แหล่่งข้้อมููล http://sugar-asia.com/
การรัับมืือกัับผลกระทบ ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2564
อุุตสาหกรรมอ้้อยและน้ำำ��ตาลทราย เร่่งบริิหารต้้นทุุนการผลิิต รัับมืือความเสี่่�ยงด้้านราคา หลััง COVID-19 ฉุุดการบริิโภคน้ำำ��ตาล
ชะลอตััว, แหล่่งข้้อมููล https://www.csdlabservices.com/2020/อุุตสาหกรรมอ้้อยและน้ำำ�� ตาล ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2564
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รายละเอีียดรายการทดสอบและช่่วงของการทดสอบที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองของแต่่ละห้้องปฏิิบัติั กิ ารทดสอบ สามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้ที่�่
http://bla.dss.go.th หรืือสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�หมายเลข 02 201 7125 หรืืออีีเมล bla@dss.go.th
การรัับรองระบบงานห้้องปฏิิบัติั กิ ารและการตรวจสอบผลิิตภััณฑ์์ ดัังที่่ก� ล่่าวมานั้้น� เป็็นองค์์ประกอบหนึ่่ง� ของโครงสร้้างพื้้�นฐานทาง
คุุณภาพซึ่่�งจะช่่วยยกระดัับความสามารถในการแข่่งขัันสิินค้้าไทย และสร้้างมููลค่่าด้้วยคุุณภาพและนำำ�ไปสู่่ก� ารพััฒนาเป็็นนวััตกรรม
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โควิิดกัับการอบรมออนไลน์์ในแบบ

“ยุุคนิิวนอร์์มอล” (New Normal)
ในยุุคปััจจุุ บัั นทุุกคนก็็ทราบกัันดีีว่่าใน
สถานการณ์์ โ ลกเราตอนนี้้� มีีปั ั ญ หาที่่ �
สำำ�คัญ
ั หลัักๆ ที่่ทั่่� ว� โลกต้้องได้้รัับผลกระทบ
คืือ การแพร่่กระจายของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า
ที่่รู้� จั�้ กั กัันในชื่่อ� ว่่า โควิิด-19 ทำำ�ให้้ประชาชน
ส่่วนใหญ่่ ไม่่สามารถทำำ�กิจวั
ิ ตั รประจำำ�วันั
เหมืือนแต่่ก่่อนเพราะคอยแต่่ต้้องป้้องกััน
ตััวเองจาก โควิิด-19 ทุุกวิิธีี ไม่่ว่่าจะเป็็น
การล้้างมืือด้้วยแอลกอฮอล์์เจล แมสที่่ต้้� อง
ใส่่ทุุกครั้้�งเหมืือนจะเป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญใน
การดำำ�รงชีีวิิต

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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หน่่วยงานที่่�มีีผลกระทบมีีจำำ�นวนมาก บางรายก็็ถึึงขั้้�นปิิดตััวลง เพราะ
สภาพปััจจุุบัันที่่�ได้้รัับผลกระทบ ซึ่่�งกองพััฒนาศัักยภาพนัักวิิทยาศาสตร์์
ห้้องปฏิิบััติิการ (พศ.) สัังกััดกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ ได้้รัับผลกระทบเช่่นกััน
เมื่่�อย้้อนกลัับไปก่่อนที่่�มีีโควิิด-19 กองพััฒนาศัักยภาพฯ ได้้ให้้บริิการจััดฝึึก
อบรมแก่่บุุคลากรทางห้้องปฏิิบััติิของหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งภายนอก และภายใน
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ เป็็นจำำ�นวนมาก เพราะจะเป็็นการจััดฝึกึ อบรมในสถานที่่�
(รููปแบบออฟไลน์์) ที่่�จะมีีการใช้้เครื่่�องมืือทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ และสามารถ
สอบถามทางวิิทยากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถได้้แบบถึึงตััวบุุคคล แต่่พอมอง
กลัับมา การอบรมแบบเดิิมอาจจะมีีความเสี่่ย� งต่่อการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ทำำ�ให้้กองพััฒนาศัักยภาพฯ ได้้มีีการเลื่่อ� นฝึึกอบรมบางหลัักสููตร โดยส่่งผลกระทบ
กัับผู้้�รัับการฝึึกอบรมและหน่่วยงาน ดัังนั้้�นกองพััฒนาศัักยภาพฯ ได้้ตระหนัักถึึง
ความจำำ�เป็็นของการเว้้นระยะห่่างเพื่่�อความปลอดภััยต่่อสุุขภาพของทุุกฝ่่าย
โดยสััดส่่วนระหว่่างการจััดฝึกึ อบรมรููปแบบออฟไลน์์ สู่่ก� ารจััดฝึกึ อบรมออนไลน์์
นั้้�นเกืือบจะเป็็น 100% เลย เพื่่�อที่่ส� ามารถดำำ�เนิินการจััดฝึกึ อบรมให้้แก่่บุุคลากร

นางสาวจรวยพร แดงจิ๋๋�ว (นว.) กองพััฒนาศัักยภาพนัักวิิทยาศาสตร์์ห้้องปฏิิบััติิการ

ที่่�มา :

เฉลี่่�ยแล้้วต่ำำ��กว่่าเดิิม และมีีอััตราการว่่างงานที่่สู� ูงอย่่างต่่อเนื่่�อง
หลัังเกิิดวิกิ ฤติิการเงิิน และข้้อมููลตามราชบััณฑิิตยสภาได้้บัญ
ั ญััติิ
ศััพท์์ “New Normal” เพิ่่�มเข้้ามา โดย รศ.มาลีี บุุญศิิริิพัันธ์์
คณะกรรมการบััญญััติิศััพท์์นิิเทศศาสตร์์ ราชบััณฑิิตยสภา
ได้้อธิิบายคำำ�นี้้ผ่� า่ นทางเฟซบุ๊๊�ก Malee Boonsiripunth เอาไว้้ว่่า
“New Normal” แปลว่่า ความปกติิใหม่่, ฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่
หมายถึึง รููปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างใหม่่ที่่�แตกต่่างจากอดีีต
อัันเนื่่อ� งจากมีีบางสิ่่ง� มากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิิบัติั ิ
ที่่ค� นในสัังคมคุ้้�นเคยอย่่างเป็็นปกติิและเคยคาดหมายล่่วงหน้้าได้้
ต้้องเปลี่่ย� นแปลงไปสู่่วิ� ถีีิ ใหม่่ภายใต้้หลัักมาตรฐานใหม่่ที่่ไ� ม่่คุ้้�นเคย
ซึ่่ง� การจััดการอบรมในยุุค New Normal จะมีีทั้้ง� e-Learning,
การอบรมเสมืือนจริิง หรืือ Virtual Training, Classroom Training,
On-the-job Training และ Virtual assisted on-the-job
training โดย ณ ปััจจุุบัันกองพััฒนาศัักยภาพฯ ได้้มีีการอบรม
ให้้กัับหน่่วยงานภายใต้้ความร่่วมมืือ ในรููปแบบ online Video
Comference ผ่่านระบบ Zoom และ Google Meeting
ทำำ�ให้้ จำำ �นวนผู้้�เข้้าฝึึกอบรมมีีจำำ �นวนมากและห่่างไกลจาก
สถานการณ์์โควิิด-19 ได้้อย่่างแน่่นอน

• บทความเรื่่�อง The New Normal กัับการปรัับตััวสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลง ในยุุค Digital Transformation โดยศศิิมา สุุขสว่่าง
Tags: the new normal กัับการปรัับตััว เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ www.sasimasuk.com
• บทความเรื่่�อง ‘New Normal’ คืืออะไร? เมื่่�อโควิิด-19 ผลัักเราสู่่�ชีีวิิต ‘ปกติิวิิถีีใหม่่’ !
เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ www.bangkokbiznews.com
• บทความเรื่่�อง การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ การจััดอบรมหรืือ Training ในองค์์กร สำำ�หรัับยุุค New Normal
เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ www.bangkokbiznews.com
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ทางห้้องปฏิิบััติิของหน่่วยงานต่่างๆ ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมมุ่่�งสู่่�
การเป็็น NQI Academy เพื่่�อพััฒนางานและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
บุุคลากร นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาหลัักสููตรการฝึึกอบรมออนไลน์์
ของกองพััฒนาศัักยภาพฯ ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น เป็็นที่่�ยอมรัับแก่่
หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�ต้้องการพััฒนาบุุคลากร และทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่าย
หลายส่่วนที่่�เกิิดจากการอบรมแบบออฟไลน์์ลดลง
ดัั ง นั้้� น การที่่ � จ ะให้้ เข้้ า กัั บ สถานการณ์์ ใ นยุุคปัั จจุุบั ั น
ทางกองพััฒนาศัักยภาพฯ ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััด
ฝึึกอบรม เพื่่�อให้้สอดคล้้องและเข้้ากัับในยุุคปััจจุุบันั ที่่ต้� อ้ งเผชิิญ
กัับโควิิด-19 ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว ได้้นำำ�ไปสู่่�การจััดฝึึก
อบรมรููปแบบออนไลน์์ ในยุุค New Normal หรืือ Training
ในยุุค New Normal บางคนอาจสงสััยว่่า “New Normal”
คืืออะไร คำำ�ว่่า “New Normal” แปลเป็็นภาษาไทยได้้ว่่า
“ความเป็็นปกติิในรููปแบบใหม่่” ซึ่่�งคำำ�นี้้� ถููกกล่่าวไว้้ครั้้�งแรก
จากผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งบริิษััท Pacific Investment Management
(PIMCO) Mr. Bill Gross
ซึ่่�งตอนที่่�เขาพููดนั้้�น ใช้้อ้้างอิิงถึึงวิิกฤติิเศรษฐกิิจที่่�สภาวะ
เศรษฐกิิจโลก ที่่�มีีการเติิบโตลดลง แล้้วการเติิบโตในแต่่ละปีี
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บทบาทของห้้องสมุุดกัับการส่่งเสริิม

การใช้้สารสนเทศมาตรฐาน

ในอดีีตห้้องสมุุดเป็็นเพีียงแหล่่งศึึกษาหาความรู้้�และการให้้บริิการขั้้�นพื้้�นฐาน เช่่น
บริิการยืืม-คืืน บริิการห้้องอ่่าน บริิการตอบคำำ�ถามและช่่วยค้้นคว้้า ฯลฯ แต่่ปััจจุุบัันบทบาท
ของห้้องสมุุดได้้เปลี่่�ยนแปลงไปตามยุุคสมััย รููปแบบการให้้บริิการมีีความหลากหลายขึ้้�น
ความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ได้้เข้้ามามีีบทบาทมากยิ่่�งขึ้้�น และการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมของผู้้�ใช้้บริิการจากที่่�ต้้องเดิินทางมาห้้องสมุุดด้้วยตนเองเป็็นการสืืบค้้นผ่่าน
ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทำำ�ให้้ห้้องสมุุดต้้องปรัับตััว โดยนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้พััฒนางานบริิการ
และการจััดการสารสนเทศให้้อยู่่ใ� นรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อให้้ผู้้ใ� ช้้บริิการสามารถเข้้าถึึง
สารสนเทศต่่าง ๆ ได้้สะดวก รวดเร็็ว ทุุกที่่� ทุุกเวลา รวมทั้้�งการบริิการเชิิงรุุกเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการที่่�ตรงตามความต้้องการมากยิ่่�งขึ้้�น

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ในปีี 2561 กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) ได้้รัับการจดทะเบีียนเป็็นองค์์กรกำำ�หนดมาตรฐาน
(Standards Developing Organization; SDO) ประเภทขั้้�นสููงจากสำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรม (สมอ.) (SDO หมายถึึง หน่่วยงานที่่มีีค
� วามสามารถในการจััดทำำ�มาตรฐานให้้เป็็นไป
ตามหลัักการสากล) กลไกการมาตรฐานเพื่่�อรัับรองคุุณภาพสิินค้้าเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้
ผู้้�ประกอบการไทยสามารถแข่่งขัันได้้ในเวทีีการค้้าโลก ซึ่่�งในการกำำ�หนดมาตรฐานนั้้�น สารสนเทศ
ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีโดยเฉพาะสารสนเทศด้้านมาตรฐานมีีความสำำ �คััญและจำำ�เป็็น
อย่่างยิ่่�งต่่อการนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการกำำ�หนดร่่างมาตรฐานคุุณลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และมาตรฐาน
วิิธีีทดสอบผลิิตภััณฑ์์ เพราะเป็็นสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อกำำ�หนดคุุณลัักษณะ เกณฑ์์คุุณภาพ
วิิธีีทดสอบคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ ดัังนั้้�น กองหอสมุุดและศููนย์์สารสนเทศวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี (สท.) เป็็นอีีกหนึ่่�งห้้องสมุุดที่่�มีีการปรัับตััวและนำำ�เทคโนโลยีีต่่างๆ มาใช้้ในการพััฒนา
งานบริิการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่เพีียงแต่่การพััฒนาบริิการขั้้�นพื้้�นฐานเท่่านั้้�น แต่่ยัังปรัับเปลี่่�ยน
กระบวนการทำำ�งานเชิิงรุุกให้้สามารถเข้้าถึึงความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการให้้มากยิ่่�งขึ้้�นอีีกด้้วย

นางสาวพนารััตน์์ มอญใต้้ นัักวิิทยาศาสตร์์ชำำ�นาญการ กองหอสมุุดและศููนย์์สารสนเทศวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

ใช้้มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพสิินค้้า
เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลความต้้องการมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
ที่่�ตรงตามความต้้องการของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม และ
สารสนเทศมาตรฐานถููกนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์มากที่่�สุุด จากการ
สำำ�รวจความต้้องการใช้้มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมของ
กลุ่่�มตััวอย่่างจากอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย ใน 4 สาขา ได้้แก่่
1) ผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีต 2) ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก 3) กระดาษและ
ผลิิตภััณฑ์์กระดาษ และ 4) ผลิิตภััณฑ์์อาหาร โดยส่่งแบบสำำ�รวจฯ
ทางหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์และจดหมายให้้กัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมสาขาดัังกล่่าวฯ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 454 คน ได้้รัับ
แบบสำำ�รวจคืืน จำำ�นวน 91 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 20.04 ของผู้้�ตอบ
แบบสำำ�รวจทั้้�งหมด ซึ่่�งผลจากการสำำ�รวจพบว่่า มาตรฐานที่่�
กลุ่่�มตััวอย่่างจากภาคอุุตสาหกรรมใช้้ ได้้แก่่ 1) มอก. 2) ISO
3) ASTM 4) TAPPI 5) JIS และอื่่น� ๆ โดยมีีรายละเอีียดดัังตาราง
ที่่� 1 สำำ�หรัับตััวอย่่างมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ อุุตสาหกรรมที่่ต้� อ้ งการ
ให้้จัดั ทำำ�มีีดังั นี้้� 1) ผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีต เช่่น คอนกรีีตแห้้งสำำ�เร็็จรูปู
คอนกรีีตผสมเสร็็จ 2) พลาสติิก เช่่น เทปพัันเกลีียวสำำ�หรัับงาน
ประปา พลาสติิกบรรจุุภััณฑ์์ 3) กระดาษและผลิิตภััณฑ์์กระดาษ
เช่่น กล่่องกระดาษลููกฟููก กระดาษกล่่องเคลืือบ และ 4) ผลิิตภััณฑ์์
อาหาร เช่่น ข้้าว แป้้งข้้าวโพด โดยมีีรายละเอีียดดัังตารางที่่� 2
สำำ�หรัับข้้อมููลที่่�ต้้องการให้้มีีอยู่่�ในฐานข้้อมููลด้้านมาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม ได้้แก่่ มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ วิิธีีการ
วิิเคราะห์์ ทดสอบ กฎหมาย/ระเบีียบ/ข้้อบัังคัับ หน่่วยงานที่่�ให้้
บริิการวิิเคราะห์์ ทดสอบ บทความวิิชาการ งานวิิจััย สิิทธิิบััตร
ระบุุข้้อบัังคัับทั้้�งกายภาพ ชีีวภาพ เคมีี มาตรฐานอ้้างอิิงอื่่�นๆ ที่่�
ระบุุอ้้างอิิงไว้้ใน มอก. แต่่ละฉบัับ ข้้อมููลเปรีียบเทีียบ มอก. ไทย
กัับมาตรฐานต่่างประเทศ และขั้้�นตอนระเบีียบปฏิิบััติิในการ
ขอรัับรอง ตามลำำ�ดัับ

ตารางที่ 1 มาตรฐานที่กลุ่มตัวอย่างจากภาคอุตสาหกรรมใช้ 10 อันดับแรก
		
รายชื่่�อมาตรฐาน	ร้้อยละ
มอก. (มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม)		
70.33
ISO (International Organization for Standardization)
65.93
ASTM (ASTM International)		
30.77
TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry)
17.58
JIS (Japanese Industrial Standards)		
12.09
FSC (Forest Stewardship Council)		
8.79
DIN (Deutsches Institut für Normung)		
8.79
AOAC (AOAC International)		
7.69
GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point)
7.69
AWWA (American Water Works Association) 6.59
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โดยในปีีงบประมาณ 2563 สท. ได้้จัดั ทำำ�กิิจกรรมสารสนเทศ
เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม ภายใต้้โครงการ
พััฒนามาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพ
สิินค้้า ซึ่่�งผู้้�จััดทำำ�ร่่างมาตรฐานของ วศ. สามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้
ประกอบการจััดทำำ�ร่่างมาตรฐานใหม่่ พััฒนามาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
และวิิธีีการทดสอบผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรม
เป้้าหมายของประเทศ ตลอดจนช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการ
สามารถนำำ�สารสนเทศวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีไปใช้้พััฒนา
สิิ น ค้้ า ให้้ มีีคุุ ณภาพเป็็ น ที่่ � ย อมรัั บ ทั้้� ง ภายในประเทศและ
ต่่างประเทศ กิิจกรรมดัังกล่่าวฯ ได้้ทำำ�การสำำ�รวจความต้้องการ
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องการให้จัดท�ำ
	ผลิิตภััณฑ์์			
มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมที่่ต้้� องการ
ผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีต
• 	คอนกรีีตแห้้งสำำ�เร็็จรููป (6 คน)
		
• 	คอนกรีีตผสมเสร็็จ (3 คน)
		
• แผ่่นผนัังคอนกรีีตหล่่อสำำ�เร็็จรููป (พรีีคาสท์์) /Precast concrete ใช้้กัับงานอาคาร
			 โครงสร้้างต่่างๆ (2 คน)
		
•	คอนกรีีตบล็็อกไม่่รัับน้ำำ��หนััก
		
•	คอนกรีีตผสมเสร็็จชนิิดเปีียก
		
•	คอนกรีีตสำำ�หรัับการผลิิตเสาเข็็มไมโครไพล์์
		
• ชนิิดและข้้อจำำ�กััดของปููนซีีเมนต์์สำำ�หรัับงานคอนกรีีต
		
•	ปููนซีีเมนต์์
		
•	ปููนสำำ�เร็็จรููปเทปรัับระดัับพื้้�น
		
•	ปููนไฮบริิด ซีีเมนต์์ขาว
		
• แผ่่นคอนกรีีต
		
•	ฝาท่่อระบายน้ำำ��คอนกรีีต
		
• ใยเหล็็กเสริิมคอนกรีีต
		
• มาตรฐานหิิน
		
• มาตรฐานทราย
ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก
• กระสอบพลาสติิก (มอก. 729)
		
• ชามพลาสติิกใส่่บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป
		
• เทปพัันเกลีียว
		
• เทปพัันเกลีียวสำำ�หรัับงานประปา
		
• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ยา
		
•	พลาสติิกบรรจุุภััณฑ์์
		
•	ฟิิล์์มยืืดพัันพาเลท (ฟิิล์์มพลาสติิกชนิิด PE)
		
•	ฟิิล์์มยืืดพัันพาเลทแบบฮููด (ฟิิล์์มพลาสติิกชนิิด HDPE)
		
•	ฟิิล์์มยืืดพัันหญ้้า (ฟิิล์์มพลาสติิกชนิิด PE)
		
•	ฟิิล์์มใสถนอมอาหาร
		
• สติิกเกอร์์
		
• Flexible Packaging
		
• LAB TEST เกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์สำ�ำ หรัับอุุตสาหกรรมอาหาร
		
• โฟมกล่่อง
		
• โฟมก่่อสร้้าง
		
• แผ่่นฉนวน (EPS, PIR)
		
•	พลาสติิกย่่อยสลายได้้สำ�ำ หรัับบรรจุุอาหาร
		
• บรรจุุภััณฑ์์อาหารและบรรจุุภััณฑ์์อััจฉริิยะ (Smart packaging)
		
•	ถุุงเก็็บน้ำำ��นมแม่่
กระดาษและผลิิตภััณฑ์์
• กล่่องกระดาษลููกฟููก (3 คน)
กระดาษ		
• กระดาษทำำ�ลููกฟููก (2 คน)
		
• กระดาษกล่่องเคลืือบ (2 คน)
		
• กระดาษคราฟท์์ (2 คน)
		
• งานพิิมพ์์และบรรจุุภััณฑ์์กระดาษ (2 คน)
		
• กระดาษแข็็งเพื่่�อการพิิมพ์์
		
• กระดาษเคลืือบ
		
• กระดาษถ่่ายเอกสาร
		
• กระดาษทำำ�ผิิวกล่่อง
		
• กระดาษทำำ�สำำ�เนาชนิิดไร้้คาร์์บอน

สรรสาระ

ข้้อมููลจากผลการสำำ�รวจนี้้� สท. ได้้ส่่งมอบให้้คณะกรรมการกำำ�หนดมาตรฐานของ วศ. เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณาจััดทำำ�ร่่าง
มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (มอก.) ต่่อไป นอกจากนี้้� สท. ยัังใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบการพััฒนาฐานข้้อมููลด้า้ นมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรมเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพสิินค้้า ในปีี 2564 รวมทั้้�งขยายการบริิการข้้อมููลด้า้ นมาตรฐานสู่่ผู้้�� ประกอบการในกลุ่่ม� อุุตสาหกรรม
เป้้าหมาย โดยจััดหาสารสนเทศด้้านมาตรฐานเพิ่่�มมากขึ้้�น ปััจจุุบััน สท. มีีสารสนเทศมาตรฐานทั้้�งสิ่่�งพิิมพ์์และออนไลน์์ เช่่น ASTM,
AOAC, AACC, AATCC, AASHTO, ASHRAE, USP, BP, JIS, NFPA, TAPPI ฯลฯ ผู้้�ใช้้บริิการสามารถสืืบค้้นสารสนเทศทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีได้้ทาง http://siweb.dss.go.th และตรวจสอบรายการสารสนเทศมาตรฐานได้้ทาง http://siweb1.dss.go.th/
standardinhouse/
การจััดทำำ�กิจิ กรรมสารสนเทศเพื่่�อยกระดัับมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมดัังกล่่าวฯ นัับเป็็นบทบาทเชิิงรุุกที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการเข้้าไป
สนัับสนุุนข้้อมููลสำ�ำ หรัับนำำ�ไปใช้้ประกอบการจััดทำำ�ร่่าง มอก. ของผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับคณะกรรมการกำำ�หนดมาตรฐานของ วศ. ที่่�เป็็น
ผู้้�ใช้้บริิการกลุ่่�มหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญของห้้องสมุุด ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการสามารถนำำ�สารสนเทศและมาตรฐานไปใช้้ประโยชน์์ในการ
ยกระดัับสิินค้้าและบริิการให้้มีีเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ทัันสมััยต่่อไป
เอกสารอ้างอิง

อรสา อ่่อนจัันทร์์. SDO บทบาทใหม่่ของกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ. วารสารกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ [ออนไลน์์]. กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ.
พฤษภาคม 2562, 68(210), 4-5 [อ้้างถึึงวัันที่่� 30 มีีนาคม 2564]. เข้้าถึึงจาก: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2562_68_210_
P4-5.pdf
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	ผลิิตภััณฑ์์			
มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมที่่ต้้� องการ
• กระดาษทำำ�สำำ�เนาชนิิดไร้้คาร์์บอน
		
• กระดาษบรรจุุภััณฑ์์
		
• กระดาษไวความร้้อน
		
• กระดาษพิิมพ์์และเขีียน และในแวดวงอุุตสาหกรรมกระดาษ
		
• โซเดีียมซิิลิิเกต
		
• Test liner paper
		
• Slide Angle
ผลิิตภััณฑ์์อาหาร
•	ข้้าว (2 คน)
		
• พัันธุ์์�ข้้าว
		
• เครื่่�องดื่่�มน้ำำ��อััดลมและน้ำำ��ดื่่�ม
		
• แป้้งข้้าวโพด
		
• แป้้งมัันสำำ�ปะหลััง ประเภท Native starch แบบรายละเอีียดชััดเจนให้้เป็็นมาตรฐานเดีียว
			 ฉบัับเดีียว
อื่่�นๆ
ผลิิตภััณฑ์์วััสดุุก่่อสร้้าง
		
• กระเบื้้�องเซรามิิก
		
• กระเบื้้�องมุุงหลัังคาเซรามิิก และครอบ
		
• กาวยาแนว
		
• แปหลัังคา สำำ�เร็็จรููป เหล็็กเคลืือบกััลวาไนซ์์
		
• แผ่่นกาว Butyl ปิิดรอยต่่อ จุุดต่่อ ป้้องกัันการรั่่�วซึึม ส่่วนต่่างๆ ของหลัังคา
		
• เหล็็กชุุบสัังกะสีี
		
•	อุุปกรณ์์ยึึด วััสดุุมุุงหลัังคา และครอบ ป้้องกัันการหลุุดปลิิว เช่่น ตะปููเกลีียวชนิิดต่่างๆ และ
			 ขอยึึดกระเบื้้�อง
		
อื่่�นๆ
		
• Battery
		
• การวิิเคราะห์์ทดสอบคุุณภาพน้ำำ��
		
•	สิ่่�งทอ
		
•	สิินค้้าหลายๆ ประเภทที่่�ขายตามร้้านทุุกอย่่าง 20 บาท
		
•	วััสดุุ/อุุปกรณ์์ในระบบน้ำำ��ดีี/น้ำำ�� เสีีย
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ประเทศไทยกำำ�ลังั จะเริ่่ม� ใช้้แผนยุุทธศาสตร์์การขัับเคลื่่อ� น
ประเทศไทยด้้วยโมเดลเศรษฐกิิ จชีี วภาพ-เศรษฐกิิ จ
หมุุนเวีียน-เศรษฐกิิ จสีี เขีียว (Bio-Circular-Green
Economy : BCG Model) โดยที่่�ผ่่านมาประเทศไทย
ใช้้ทรััพยากรและความหลากหลายทางชีีวภาพสร้้างการ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งผลของการพััฒนาดัังกล่่าวต้้อง
แลกด้้วยความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรและการลดลง
ของความหลากหลายทางชีีวภาพ เกิิดของเหลืือทิ้้�งที่่�
สร้้างมลพิิษ ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม ปััญหาสุุขภาพ จึึงต้้องใช้้
งบประมาณจำำ � นวนมากเพื่่� อ แก้้ปัั ญ หา แต่่ที่่� ผ่่ านมา
เศรษฐกิิจไทย ไม่่สามารถสร้้างมููลค่่าให้้กัับทรััพยากรได้้
เต็็มศัักยภาพ เกิิดการพััฒนาแบบกระจุุกตััวและก่่อให้้เกิิด
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ระหว่่างภาคส่่วนต่่างๆ เป็็นอย่่างมาก
โมเดลเศรษฐกิิจใหม่่ที่่เ� รีียกว่่า “BCG” หรืือ Bio-CircularGreen Economy เศรษฐกิิจชีีวภาพ-เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเศรษฐกิิจสีีเขีียว เป็็นรููปแบบการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่พั� ฒ
ั นา
ต่่อยอดจากจุุดแข็็งของประเทศไทย โดยโมเดลเศรษฐกิิจ
BCG ทำำ �หน้้ าที่่� บูู รณาการการพัั ฒ นาตั้้� ง แต่่ต้้นน้ำำ� �ถึ ึ ง
ปลายน้ำำ�� ใช้้องค์์ความรู้้ด้้� านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรม สร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม (Value Creation) จากฐาน
ความหลากหลายของทรััพยากรชีีวภาพและวััฒนธรรม

	ปัั จ จัั ย ที่่ � สำ ำ �คั ั ญ ต่่อเศรษฐกิิ จ ของประเทศไทย คืื อ
การส่่งออกและการท่่องเที่่�ยว แต่่ปััญหาและอุุปสรรคของสิินค้้
าไทยคืือมาตรฐานและกฏระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยองค์์การเพื่่�อ
ความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ (Organisation for
Economic Co-operation and Development : OECD)
ได้้ประมาณการว่่ามากกว่่า 80% ของการค้้าโลกได้้รับั ผลกระทบ
จากมาตรฐานและกฎระเบีียบ และการศึึกษาของ U.S. Departmment of Commerce ในเรื่่�อง Standard and Regulations:
Measuring the Link to Goods Trade ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า
มากกว่่า 93% ของการค้้าโลกมีีผลกระทบจากมากมาตรฐา
นและกฎระเบีียบ และโดยเฉพาะกฎระเบีียบทางเทคนิิคของ
สหภาพยุุโรป (European Union : EU) จะส่่งผลกระทบถึึง
92% ของสิินค้้าไทยทั้้�งหมดที่่�นำำ�เข้้า EU ส่่งผลให้้ประเทศจ
ำ�เป็็นต้้องส่่งเสริิมและพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางคุุณภาพ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้านการตรวจสอบและรัับรองให้้เข้้มแข็็ง
การดำำ�เนิินงานโดยหน่่วยงานต่่างๆ ต้้องมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้
สามารถผลัักดัันให้้สินิ ค้้าและบริิการได้้รับั การตรวจสอบและรัับ
รองตามมาตรฐานและกฎระเบีียบที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
นอกจากนั้้�นระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการตรว
จสอบและรัับรองจะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้สามารถผ
ลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�ได้้มาตรฐาน ซึ่่�งประเทศไทยจะต้้องป
ฏิิบััติิตามความตกลงว่่า ด้้วยอุุปสรรคทางเทคนิิคต่่อการค้้า

เทพวิิทููรย์์ ทองศรีี นัักวิิทยาศาสตร์์ชำำ�นาญการพิิเศษ

เอกสารอ้้างอิิง

อย่่างไรก็็ ต ามหน่่วยตรวจสอบและรัั บ รองของประเทศ
ในบางสาขามีีจำำ � นวนไม่่เพีียงพอและยัั ง มีีความสามารถ
ไม่่ครอบคลุุมและรองรัับกัับการพััฒนาและสถานการณ์์โลก
ดัั ง นั้้� น จึึ ง มีีความจำำ � เป็็ น อย่่างเร่่งด่่วนที่่ � ต้ ้ อ งพัั ฒ นาหน่่วย
ตรวจสอบและรัับรองรวมทั้้�งบุุคลากรให้้มีีจำำ�นวนและศัักยภาพ
เพีียงพอต่่อความต้้องการในอนาคต
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการมีีภารกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็น
ต่่อการพััฒนาประเทศ โดยการให้้บริิการทดสอบ สอบเทีียบ
ในห้้องปฏิิบััติิการวิิทยาศาสตร์์ และจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมระบบ
โครงสร้้างพื้้�นฐาน ด้้านคุุณภาพ เพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันและลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในระบบเศรษฐกิิจและ
สัังคม ด้้วยการพััฒนา ส่่งเสริิม สนัับสนุุน ภาคอุุตสาหกรรม
ภาคการผลิิต ภาคการบริิการ และภาคการเกษตร ให้้สามารถ
พััฒนาสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััย และเกิิด
นวััตกรรม วิิจััยและพััฒนา การให้้องค์์ความรู้้�สารสนเทศ และ
การพััฒนาบุุคลากรในห้้องปฏิิบัติั กิ าร และการพััฒนาห้้องปฏิิบัติั ิ
การทดสอบ สอบเทีียบ ทั้้ง� ภายในองค์์กร และหน่่วยงานภายนอก
ให้้มีีความเข้้มแข็็ง มีีคุุณภาพและความสามารถให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ
ในระดัั บ สากล ตลอดจนส่่งเสริิ ม สภาพแวดล้้ อ มในระบบ
โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านคุุณภาพของประเทศด้้วยการรัับรอง
ระบบงานห้้องปฏิิบััติิการและการทดสอบความชำำ�นาญห้้อง
ปฏิิบััติิการที่่�ส่่งผลโดยตรงต่่อการควบคุุมคุุณภาพของห้้อง
ปฏิิบััติิการ เอื้้�อให้้เกิิดการตรวจสอบคุุณภาพวััตถุุดิิบ และการ
พััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต ในกลุ่่ม� อุุตสาหกรรมเป้้าหมาย
อย่่างเป็็นระบบและได้้มาตรฐาน ส่่งผลต่่อคุุณภาพของสิินค้้า
และบริิการ
ด้้วยเหตุุนี้้�กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการจึึงต้้องพััฒนาให้้เป็็น
หน่่วยงานในการเพิ่่�มขีีดความสามารถด้้านการแข่่งขัันของ
ประเทศด้้วยกระบวนการการตรวจสอบรัับรองที่่�มีีมาตรฐาน
เทีียบเท่่าสากล ให้้ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของประเทศมีีคุุณภาพ
สามารถแข่่งขัันได้้กัับนานาประเทศ

1. Standard and Regulations: Measuring the Link to Goods Trade, Office of Standards and Investment Policy
Industry & Analysis International Trade Administration, U.S. Department of Commerce, June 2016
2. Quality Infrastructure of the Americas: STRATEGIC ROADMAP, United Nation Industrial Development
Organization, 2017
3.	ข้้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิิจสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน กระทรวง
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมพฤศจิิกายน 2562

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ที่่�เป็็น
ความตกลงที่่�จะให้้ประเทศสมาชิิกใช้้กฎระเบีียบทางวิิชาการ
(Technical Regulations) มาตรฐาน (Standards) หรืือ
กระบวนการตรวจสอบรัับรอง (Conformity Assessment
Procedures) การเป็็นสมาชิิกภายใต้้ TBT มีีผลบัังคัับให้้ประเทศ
สมาชิิกมีีข้้อผููกพัันที่่�จะต้้องแจ้้งร่่างกฎระเบีียบดัังกล่่าวให้้
ประเทศสมาชิิกอื่่�นทราบล่่วงหน้้าก่่อนที่่�กฎระเบีียบจะมีีผล
บัังคัับใช้้ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ประเทศสมาชิิกอื่่�นแสดงข้้อคิิดเห็็น
ยกเว้้นกรณีีฉุุกเฉิินเร่่งด่่วนหรืือเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความ
มั่่�นคงของรััฐ ซึ่่�งสามารถดำำ�เนิินการประกาศใช้้กฎระเบีียบได้้
ทัั นทีี ซึ่่� งเป็็ นประเด็็น ทางด้้านเทคนิิคที่ ่�อ ยู่่�ในรููปแบบของ
มาตรฐานและกฎระเบีียบที่่มีีค
� วามเข้้มงวดมากขึ้้�น
โครงสร้้างพื้้�นฐานทางด้้านคุุณภาพของประเทศ (National
Quality Infrastructure: NQI) เป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�คััญใน
การนำำ�สินิ ค้้าเข้้าสู่่ต� ลาดโลก โดยเฉพาะตลาดประเทศพััฒนาแล้้ว
ผ่่านการสร้้างการยอมรัับในความปลอดภััยและความเชื่่�อมั่่�นใน
คุุณภาพของสิินค้้าและบริิการ เพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันให้้กัับสิินค้้าไทย โดยเฉพาะสิินค้้ากลุ่่�ม BCG ซึ่่�งเป็็น
กลุ่่�มที่่�เน้้นที่่�มาของวััตถุุดิิบ ความสามารถที่่�จะหมุุนเวีียนกลัับ
มาใช้้ใหม่่และกระบวนการผลิิตที่่�คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของ
สิ่่ง� แวดล้้อมและมนุุษย์์ ดัังนั้้น� ความสามารถในการพิิสูจน์
ู ที่์ ม�่ าของ
วััตถุุดิิบในเชิิงวิิทยาศาสตร์์ และการรัับรองกระบวนการผลิิต
การสามารถหมุุนเวีียนกัับมาใช้้ใหม่่และการย่่อยสลายได้้ใน
ธรรมชาติิจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นที่่�ใช้้ยืืนยัันความเป็็นผลิิตภััณฑ์์
BCG ที่่�แท้้จริิง NQI ยัังเป็็นกลไกหลัักในทางวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีในการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค และส่่งเสริิมการวิิจััยและ
พััฒนานวััตกรรม ซึ่่ง� กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการพร้้อมเป็็นส่่วนหนึ่่ง�
ในการเสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของภาคการผลิิต
และบริิการของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในกระบวนการ
พััฒนาสิินค้้าและบริิการให้้มีีคุุณภาพ มีีมาตรฐาน และมีีความ
ปลอดภััย ด้้วยการให้้บริิการทดสอบของห้้องปฏิิบัติั กิ ารทดสอบ
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การพัั ฒนาวิิธีีเตรีียมตััวอย่่างที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

สำำ�หรับ
ั การวิิเคราะห์์ปริิมาณฟีีนอลในน้ำำ��
กรมวิิทยาศาสตร์์บริกิ าร กองผลิิตภััณฑ์์อาหารและวััสดุุสััมผััสอาหาร (อว.) กลุ่่ม� น้ำำ�อุุป
� โภคและบริิโภค (นบ.) ให้้บริิการ
ทดสอบรายการฟีีนอลในน้ำำ�� ตามมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมน้ำำ��บริิโภค (มอก.257-2549) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุุข ฉบัับที่่� 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบัับที่่� 135 (พ.ศ. 2534) เรื่่อ� งน้ำำ�บริ
� โิ ภคในภาชนะบรรจุุที่่ปิิ� ดสนิิท เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการและคุ้้�มครองผู้้บริ
� โิ ภค เนื่่�องจากน้ำำ�� เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�รงชีีวิิตประชาชนจึึงควรบริิโภคน้ำำ�� ที่่ส� ะอาด
และได้้มาตรฐาน การปนเปื้้�อนของฟีีนอลสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมสาเหตุุหนึ่่�งมาจากภาคอุุตสาหกรรมที่่�อาจเกิิดการแพร่่ออกสู่่�
สิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต กระบวนการจััดเก็็บ กระบวนการขนส่่ง และกระบวนการกำำ�จััดของเสีีย หากมีีการ
ปนเปื้้�อนจะทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายต่่อคน สััตว์์ ระบบนิิเวศ และสิ่่�งแวดล้้อมได้้ ความเป็็นพิิษของฟีีนอลที่่�เกิิดจากการ
สััมผััสทำำ�ให้้เกิิดการระคายเคืืองต่่อผิิวหนััง เยื่่อ� บุุตา เยื่่อ� บุุระบบทางเดิินหายใจ มีีอาการวิิงเวีียนศีีรษะ อาเจีียน ท้้องร่่วง
ถ้้าได้้รัับฟีีนอลเข้้าทางปากเพีียง 4.8 มิิลลิิกรััม จะทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตได้้ภายใน 15 นาทีี หรืือหากได้้รัับฟีีนอลเป็็นเวลานาน
จนเกิิดการสะสมในร่่างกายระยะยาวอาจก่่อให้้เกิิดโรคตัับ และโรคมะเร็็งได้้ ดัังนั้้�นในมาตรฐานดัังกล่่าวข้้างต้้นจึึงกำำ�หนด
ให้้มีีฟีีนอลได้้ไม่่เกิิน 0.001 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร
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การทดสอบสารที่่มีี� ปริิมาณน้้อยมาก ๆ จำำ�เป็็นต้้องมีีวิิธีีการ
แยกสารที่่�ต้้องการทดสอบออกจากสารตััวอย่่างให้้เหมาะสม
เทคนิิคการสกััดเป็็นเทคนิิคหนึ่่ง� ที่่ส� ามารถแยกสารและเตรีียมตััว
อย่่างได้้พร้้อมกััน การสกััด (extraction) เป็็นกระบวนการแยก
องค์์ประกอบที่่�มีีในสาร โดยต้้องมีีตััวทำำ�ละลายที่่�สามารถ
พาสารที่่�ต้้องการสกััดออกมา กระบวนการนี้้�จะเกิิดขึ้้�นได้้
เมื่่�อองค์์ประกอบที่่�ต้้องการแยกต้้องละลายออกมาพร้้อมกัับ
ตัั ว ทำำ �ล ะลายขณะที่่ � องค์์ ป ระกอบอื่่� น ๆ ยัั ง คงเหลืื ออยู่่� ใน
เฟสเริ่่�มต้้น กระบวนการนี้้�อาจเรีียกได้้ว่่าเป็็นกระบวนการแยก
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเฟส 2 เฟส นบ.อว. ได้้พััฒนาวิิธีีเตรีียมตััวอย่่าง
ด้้วยเทคนิิคการสกััดด้้วยของเหลว-ของเหลว (liquid-liquid
extraction) เป็็นการสกััดระดัับจุุลภาคด้้วยของเหลวแบบ
กระจาย (dispersive liquid-liquid microextraction, DLLME)
เนื่่�องจากทำำ�ได้้ง่่าย ราคาถููก ลดปริิมาณตััวอย่่างทดสอบ ลดการ
ใช้้ตัวั ทำำ�ละลายอิินทรีีย์์จำ�ำ นวนมาก แต่่ให้้ประสิิทธิภิ าพการสกััด
ที่่�ดีี และที่่�สำ�คั
ำ ัญใช้้เวลาในการสกััดน้้อยมาก ช่่วยลดระยะเวลา
ทดสอบ ลดค่่าใช้้จ่่าย และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
การสกััดระดัับจุุลภาคด้ว
้ ยของเหลว
แบบกระจาย (dispersive liquid-liquid
microextraction, DLLME)

อาศััยหลัักการของระบบตััวทำำ�ละลาย 3 ส่่วน (ternary

component solvent system) ซึ่่�งประกอบด้้วยตััวทำำ�ละลาย
ที่่�ใช้้สกััด (extraction solvent) ตััวทำำ�ละลายกระจายตััว
(dispersive หรืือ disperser solvent) และสารละลายที่่�มีีน้ำำ��
เป็็นองค์์ประกอบ (aqueous solution) กระบวนการสกััด
ด้้วยเทคนิิคนี้้�จะผสมตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้สกััดในปริิมาตรน้้อย ๆ
(ไมโครลิิตร) กัับตััวทำำ�ละลายกระจายตััวที่่ป� ริิมาตรระดัับมิิลลิลิิ ติ ร
ในอััตราส่่วนที่่�เหมาะสม เมื่่�อฉีีดสารละลายผสมดัังกล่่าวเข้้าสู่่�
สารละลายตััวอย่่างอย่่างรวดเร็็วจะเกิิดเป็็นสารละลายขุ่่�น
กระจายตััวไปทั่่ว� (cloudy solution) สารที่่ต้� อ้ งการสกััดจะเข้้า
ไปในตััวทำำ�ละลายที่่ใ� ช้้สกััดซึ่่ง� กระจายตััวทั่่�วสารละลายตััวอย่่าง
จากนั้้�นนำำ�ไปปั่่�นเหวี่่ย� ง ตััวทำำ�ละลายที่่ใ� ช้้สกััดจะเกิิดการแยกชั้้น�
2 ชั้้�น นำำ�ชั้้�นล่่าง (ส่่วนที่่�สกััด) ไปทดสอบต่่อไป

ภาพที่่� 1 ขั้้�นตอนการสกััดด้้วยเทคนิิค DLLME
ที่่�มา : พิิมพา สร้้อยสููงเนิิน, 2561

นางอัังสนา ฉั่่�วสุุวรรณ์์ นัักวิิทยาศาสตร์์ชำำ�นาญการพิิเศษ นางสาวพิิชญาภา ราชธรรมมา นัักวิิทยาศาสตร์์ชำำ�นาญการ
นางสาวอัังค์์วรา พููลเกษม นัักวิิทยาศาสตร์์ชำำ�นาญการ

1. ชนิิดของตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้สกััด การเลืือกตััวทำำ�ละลาย
ที่่�ใช้้สกััดให้้เหมาะสมถืือเป็็นปััจจััยหลััก เนื่่�องจากมีีผลต่่อการ
ดึึงสารที่่ส� นใจจากตััวอย่่างเข้้าสู่่เ� ฟสสกััด โดยทั่่�วไปตััวทำำ�ละลาย
ที่่ใ� ช้้สกััดที่เ�่ ลืือกใช้้ควรมีีค่่าการละลายน้ำำ�ต่ำ
� ��ำ และมีีความหนาแน่่น
มากกว่่าน้ำำ�� เพื่่�อให้้สามารถแยกตััวทำำ�ละลายออกจากชั้้�นน้ำำ��ได้้
ง่่ายโดยอาศััยการปั่่�นเหวี่่�ยง อีีกทั้้�งตััวทำำ�ละลายควรมีีคุุณสมบััติิ
ในการสกััดสารที่่�สนใจได้้ดีีและสามารถนำำ�ไปใช้้ทดสอบด้้วย
เทคนิิคอื่่น� ๆ ต่่อได้้ง่่าย ตััวทำำ�ละลายที่่นิ� ยิ มใช้้ ได้้แก่่ สารอิินทรีีย์์
ที่่�มีีอนุุพัันธ์์เป็็นฮาโลเจน เช่่น คลอโรเบนซีีน คลอโรฟอร์์ม
คาร์์บอนเตตระคลอไรด์์ เป็็นต้้น
2. ชนิิดของตััวทำำ�ละลายกระจายตััว ตััวทำำ�ละลายกระจายตััว
ที่่ดีีจ
� ะต้้องละลายได้้ทั้้ง� ในตััวทำำ�ละลายที่่ใ� ช้้สกััดและในน้ำำ�� ซึ่่ง� จะมีี
ผลทำำ�ให้้ตัวั ทำำ�ละลายที่่ใ� ช้้สกััดสามารถกระจายตััวเป็็นหยดเล็็ก ๆ
อยู่่�ในน้ำำ��และเกิิดเป็็นสารละลายขุ่่�นได้้ ส่่งผลให้้พื้้�นที่่�ผิิวสััมผััส
ระหว่่างตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้สกััดและสารละลายตััวอย่่างเพิ่่�มขึ้้�น
ประสิิทธิิภาพการสกััดจึึงเพิ่่�มขึ้้�นนั่่�นเอง โดยทั่่�วไปตััวทำำ�ละลาย
กระจายตััวที่่�นิิยมใช้้ได้้แก่่ เมทานอล เอทานอล อะซีีโตไนไทรล์์
อะซิิโตน เป็็นต้้น
3. ปริิมาตรของตััวทำำ�ละลายที่่ใ� ช้้สกััด ปริิมาตรของตััวทำำ�ละลาย
ที่่ใ� ช้้สกััดมีีผลอย่่างมากต่่อค่่าการเพิ่่�มความเข้้มข้้น (enrichment
factor, EF) เมื่่�อเพิ่่�มปริิมาตรตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้สกััดจะทำำ�ให้้
ปริิมาตรของเฟสสกััดที่ไ�่ ด้้หลัังจากการปั่่น� เหวี่่ย� งเพิ่่�มขึ้้น� ส่่งผลให้้
ความเข้้มข้้นของสารที่่�สนใจในเฟสสกััดลดลงจึึงทำำ�ให้้ค่่า EF
ลดลงด้้วย ดัังนั้้�นปริิมาตรของตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้สกััดที่่�เหมาะสม
จะต้้องคำำ�นึงึ ถึึงทั้้�งการได้้ค่่า EF ที่่สู� งู และต้้องมีีปริิมาตรมากพอ
ที่่�จะนำำ�ไปวิิเคราะห์์ด้้วยเทคนิิคอื่่�นต่่อหลัังจากปั่่�นเหวี่่�ยง
4. ปริิมาตรของตััวทำำ�ละลายกระจายตััว ปริิมาตรของ
ตััวทำำ�ละลายกระจายตััวส่่งผลโดยตรงต่่อการกระจายตััวของ

ตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้สกััดในสารละลายตััวอย่่าง ถ้้าปริิมาตรตััว
ทำำ�ละลายกระจายตััวน้้อยเกิินไปจะทำำ�ให้้ตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้สกััด
กระจายตััวในสารละลายตััวอย่่างไม่่สมบููรณ์์ ในทางตรงกัันข้้าม
ถ้้าปริิมาตรตััวทำำ�ละลายกระจายตััวมากเกิินไปจะทำำ�ให้้สารที่่�
สนใจละลายในน้ำำ�� ได้้ดีีขึ้้�น เนื่่�องจากทำำ�ให้้ความมีีขั้้�วระหว่่างน้ำำ��
และตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้สกััดแตกต่่างกัันน้้อยลง ส่่งผลให้้สกััด
สารที่่�สนใจเข้้าสู่่�ตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้สกััดได้้ไม่่ดีี ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
ประสิิทธิิภาพการสกััดลดลง
5. เวลาที่่�ใช้้ในการสกััด หมายถึึง ระยะเวลาตั้้�งแต่่เริ่่�มฉีีด
สารผสมของตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้สกััดกัับตััวทำำ�ละลายกระจายตััว
ในสารตััวอย่่างจนถึึงการปั่่น� เหวี่่ย� ง แต่่เวลาในการสกััดจะมีีผลต่่อ
ประสิิทธิิภาพการสกััดน้้อยมาก เนื่่�องจากเมื่่�อตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้
สกััดเกิิดการกระจายตััวเป็็นหยดเล็็ก ๆ ทำำ�ให้้การถ่่ายโอนมวลของ
สารที่่�สนใจจากสารละลายตััวอย่่างไปยัังตััวทำำ�ละลายที่่�ใช้้สกััด
เกิิดได้้อย่่างรวดเร็็ว การสกััดจึงึ ใช้้เวลาน้้อยซึ่่ง� ถืือเป็็นข้้อดีีสำำ�คัญ
ั
ของเทคนิิค DLLME
6. การเติิมเกลืือ หรืือการเพิ่่�มความแรงไอออน (ionic
strength) ของสารละลายมัักส่่งผลต่่อการละลายของสารที่่�
ต้้องการวิิเคราะห์์หรืือสารอิินทรีีย์์ในน้ำำ�� โดยจะส่่งผลอย่่างไรนั้้�น
ขึ้้น� อยู่่กั� บั ชนิิดของสารที่่ส� นใจที่่ศึ� กึ ษา สารบางชนิิดอาจจะละลาย
ในน้ำำ��ได้้ลดลง ซึ่่�งส่่งผลให้้ค่่าการกลัับคืืนของการสกััดมีีค่่ามาก
แต่่สารบางชนิิดอาจจะส่่งผลในทิิศทางตรงกัันข้้าม อย่่างไรก็็ตาม
การเติิมเกลืือมีีผลต่่อประสิิทธิิภาพการสกััดน้้อยมากเมื่่�อเทีียบ
กัับปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
จากการศึึกษาวิิธีีเตรีียมตััวอย่่างด้้วยเทคนิิค DLLME สำำ�หรัับ
หาปริิมาณฟีีนอลในน้ำำ�ดื่่
� �มพบว่่ามีีขีีดจำำ�กััดการตรวจหา (LOD)
เท่่ากัับ 0.5 ไมโครกรััมต่่อลิิตร ขีีดจำำ�กััดการวััดปริิมาณ (LOQ)
เท่่ากัับ 1.0 ไมโครกรััมต่่อลิิตร ค่่าการคืืนกลัับ (recovery) เท่่ากัับ
96.0-100.5% และค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานสััมพััทธ์์ (RSD)
เท่่ากัับ 4.4-6.1%
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กราฟเปรีียบเทีียบวิิธีเี ตรีียมตััวอย่่างแบบเดิิมกัับวิิธีีที่พัั่� ฒนา

จากกราฟพบว่่าวิิธีีเตรีียมตััวอย่่างด้้วยเทคนิิคการสกััดระดัับจุุลภาคด้้วยของเหลวแบบกระจาย (dispersive liquid-liquid
microextraction, DLLME) สามารถลดปริิมาณตััวอย่่างทดสอบได้้ 20 เท่่า ลดการใช้้ตััวทำำ�ละลายอิินทรีีย์์และสารเคมีีได้้ 60-62,
500 เท่่า ลดระยะเวลาในการเตรีียมตััวอย่่างได้้ 7.7 เท่่า และลดปริิมาณของเสีียจากการทดสอบได้้ 21 เท่่า ทำำ�ให้้ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�สนใจสามารถติิดต่่อสอบถาม เกี่่�ยวกัับการบริิการทดสอบน้ำำ�อุุ
� ปโภคและบริิโภคได้้ที่่� กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ กองผลิิตภััณฑ์์
อาหารและวััสดุุสััมผััสอาหาร กลุ่่�มน้ำำ��อุุปโภคและบริิโภค โทรศััพท์์ 0-2201-7219-20
เอกสารอ้้างอิิง
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ทดสอบอิิฐคอนกรีีต และคอนกรีีตบล็็อกตามมาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์์อุต
ุ สาหกรรมอิิฐคอนกรีีตและคอนกรีีตบล็็อก
ฉบัับใหม่่
ปััจจุุบัันกระทรวงอุุตสาหกรรมได้้ออกประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม ยกเลิิกมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมอิิฐคอนกรีีต
และคอนกรีีตบล็็อกฉบัับเก่่าพร้้อมทั้้�งประกาศใช้้มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมฉบัับใหม่่ จำำ�นวน 4 ฉบัับด้้วยกััน
ดัังรายละเอีียดด้้านล่่างนี้้� และได้้ประกาศใช้้มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม เพิ่่�มเติิมอีีก 1 ฉบัับ คืือ มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรมคอนกรีีตบล็็อกเชิิงตัันไม่่รัับน้ำำ��หนััก (มอก. 2895-2561) ซึ่่�งทุุกมาตรฐานทุุกฉบัับมีีผลใช้้แล้้วในปััจจุุบััน
	ชื่่�อมาตรฐาน
• มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมคอนกรีีตบล็็อกรัับน้ำำ��หนััก
• มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมคอนกรีีตบล็็อกไม่่รัับน้ำำ��หนััก
• มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมอิิฐคอนกรีีต
• มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมคอนกรีีตบล็็อกเชิิงตัันรัับน้ำำ�� หนััก

เลขที่่� มอก. ฉบัับเก่่า
มอก. 57-2533
มอก. 58-2530
มอก. 59-2516
มอก. 60-2516

เลขที่่� มอก. ฉบัับใหม่่
มอก. 57-2560
มอก. 58-2560
มอก. 59-2561
มอก. 2895-2561

ภาพที่่� 1 อิิฐคอนกรีีต

ภาพที่่� 2 คอนกรีีตบล็็อก

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้้�งนี้้� มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมอิิฐคอนกรีีตและคอนกรีีตบล็็อก ทั้้�ง 5 ฉบัับดัังกล่่าว ได้้กำำ�หนดขอบข่่ายของวััสดุุที่่�เป็็น
ส่่วนผสมสำำ�หรัับทำำ�อิิฐคอนกรีีต และคอนกรีีตบล็็อก คืือ ทำำ�จากปููนซีีเมนต์์ น้ำำ�� และวััสดุุผสมที่่�เหมาะสมชนิิดต่่างๆ และจะมีีสารอื่่�น
ผสมอยู่่�ด้้วยหรืือไม่่ก็็ได้้ ดัังนั้้�น ตามขอบข่่ายที่่�กำำ�หนดในมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมดัังกล่่าวจึึงยอมให้้สามารถใส่่วััสดุุผสมที่่�
เหมาะสมชนิิดต่่างๆ ได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นวััสดุุเหลืือทิ้้�งจากกระบวนการผลิิต วััสดุุเหลืือจากการเกษตร หรืือขยะที่่ไ� ม่่เป็็นอัันตราย เป็็นต้้น
จึึงเป็็นการเปิิดกว้้างให้้มีีการพััฒนาอิิฐคอนกรีีต และคอนกรีีตบล็็อกที่่ห� ลากหลายมากขึ้้น� แต่่ยัังอยู่่ใ� นขอบข่่ายที่่ส� ามารถนำำ�ผลิติ ภััณฑ์์
ดัังกล่่าวมาขอการรัับรองตามมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมได้้
ความแตกต่่างระหว่่างอิิฐคอนกรีีต และคอนกรีีตบล็็อก ได้้ถูกู กำำ�หนดตามบทนิิยามในมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมอิิฐคอนกรีีต
(มอก. 59-2561) ที่่�กำำ�หนดว่่า “อิิฐคอนกรีีต (concrete building brick) หมายถึึง อิิฐที่่�ทำ�ด้
ำ ้วยคอนกรีีตมีีความหนาไม่่มากกว่่า
100 มิิลลิิเมตร สามารถยกวางได้้ด้้วยมืือเดีียว ผลิิตสำำ�หรัับการใช้้งานทั่่�วไป อาจมีีร่่อง รูู หรืือไม่่ก็็ได้้” ดัังนั้้�น หากมีีความหนาเกิิน
100 มิิลลิิเมตร ก็็เข้้าข่่ายเป็็นคอนกรีีตบล็็อก หรืือผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ ตามขอบข่่ายในมาตรฐานนั้้�นๆ ตััวอย่่าง อิิฐคอนกรีีต
และคอนกรีีตบล็็อกเป็็นไปตามภาพที่่� 1 และภาพที่่� 2 ตามลำำ�ดัับ
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ตามมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมอิิฐคอนกรีีตและ
คอนกรีีตบล็็ อ กฉบัั บ ใหม่่ ได้้ แ บ่่งคอนกรีีตบล็็ อ กออกเป็็ น
2 รููปทรง คืือ คอนกรีีตบล็็อกกลวงและคอนกรีีตบล็็อกเชิิงตััน
โดยในมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมคอนกรีีตบล็็อกกลวง
รัับน้ำำ�� หนััก (มอก. 57-2560) และมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
คอนกรีีตบล็็อกกลวงไม่่รัับน้ำำ�� หนััก (มอก. 58-2560) ได้้กำำ�หนด
บทนิิยามทางด้้านรููปทรงของคอนกรีีตบล็็อกกลวงโดยพิิจารณา
จากพื้้�นที่่�หน้้าตััดสุุทธิิ ซึ่่�งคอนกรีีตบล็็อกกลวงจะต้้องมีีพื้้�นที่่�
หน้้าตััดสุุทธิิน้้อยกว่่าร้้อยละ 75 ของพื้้�นที่่�หน้้าตััดรวมที่่�ระนาบ
เดีียวกััน ดัังนั้้�น หากคอนกรีีตบล็็อกมีีพื้้�นที่่�หน้้าตััดสุุทธิิไม่่น้้อย
กว่่าร้้อยละ 75 ของพื้้�นที่่�หน้้าตััดรวมที่่�ระนาบเดีียวกััน ก็็อยู่่�ใน
ขอบข่่ายของคอนกรีีตบล็็อกเชิิงตััน ตามมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรมคอนกรีีตบล็็อกเชิิงตัันรัับน้ำำ�� หนััก (มอก. 60-2560)
และมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมคอนกรีีตบล็็อกเชิิงตััน
ไม่่รัับน้ำำ�� หนััก (มอก. 2895-2561) แล้้วแต่่ละกรณีี
การแบ่่งคอนกรีีตบล็็อกกลวง และคอนกรีีตบล็็อกเชิิงตัันตาม
มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมฉบัับใหม่่ ในแง่่ของการนำำ�ไป
ใช้้งานที่่ต้� อ้ งการความแข็็งแรงที่่แ� ตกต่่างกััน แบ่่งออกเป็็น 2 ชนิิด
คืือ ชนิิดรัับน้ำำ��หนัักและชนิิดไม่่รัับน้ำำ��หนััก โดยกำำ�หนดตามค่่า
ความต้้านแรงอััดสุุทธิิ ซึ่่�งคอนกรีีตบล็็อกรัับน้ำำ��หนัักต้้องมีีความ

ต้้านแรงอััดสุุทธิแิ ต่่ละก้้อน ไม่่น้้อยกว่่า 12.4 เมกะพาสคััล (MPa)
และความต้้านแรงอััดสุุทธิเิ ฉลี่่ย� ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 13.8 เมกะพาสคััล
(MPa) ส่่วนคอนกรีีตบล็็อกไม่่รัับน้ำำ�� หนัักต้้องมีีความต้้านแรงอััด
สุุทธิิแต่่ละก้้อน ไม่่น้้อยกว่่า 3.45 เมกะพาสคััล (MPa) และความ
ต้้านแรงอััดสุุทธิเิ ฉลี่่ย� ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 4.14 เมกะพาสคััล (MPa)
รายการทดสอบผลิิตภััณฑ์์อิิฐคอนกรีีตและคอนกรีีตบล็็อก
ตามมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม แสดงดัังตารางที่่� 1
ปัั จจุุบั ั น กลุ่่ � ม วัั ส ดุุก่่อสร้้ า ง กองวัั ส ดุุวิิ ศ วกรรม
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ มีีความพร้้อมให้้บริิการวิิเคราะห์์
ทดสอบอิิฐคอนกรีีตและคอนกรีีตบล็็อกในทุุกผลิิตภััณฑ์์และ
ทุุกรายการทดสอบ ตามมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมอิิฐ
คอนกรีีตและคอนกรีีตบล็็อกฉบัับใหม่่ กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ
ยัังได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�ตรวจสอบผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
ตามความในมาตรา 5 แห่่งพระราชบััญญััติิมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์
ตามมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมอิิฐคอนกรีีตและคอนกรีีต
บล็็อกฉบัับใหม่่ ทั้้�งนี้้�ผู้้�สนใจสามารถส่่งตััวอย่่างทดสอบได้้ที่่�
กลุ่่�มวััสดุุก่่อสร้้าง กองวััสดุุวิิศวกรรม กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ
โทรศััพท์์ 0 2201 7352

ตารางที่ 1 รายการทดสอบผลิตภัณฑ์อิฐคอนกรีต และคอนกรีตบล็อก
มาตรฐานเลขที่่			
�
รายการทดสอบ
ขนาด	ลัักษณะทั่่�วไป	 ความต้้านแรงอััดสุุทธิิ
ความหนาแน่่น
มอก. 57-2560				
มอก. 58-2560					
มอก. 59-2561
มอก. 60-2560
มอก. 2895-2561					
หมายเหตุุ 1. “ ” หมายถึึง มาตรฐานกำำ�หนดให้้ต้้องทดสอบ
2. “ - ” หมายถึึง มาตรฐานไม่่กำำ�หนดให้้ต้้องทดสอบ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (2560), คอนกรีีตบล็็อกกลวงรัับน้ำำ��หนััก, มอก. 57-2560
สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (2560), คอนกรีีตบล็็อกกลวงไม่่รัับน้ำำ��หนััก, มอก. 58-2560
สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (2561), อิิฐคอนกรีีต, มอก. 59-2561
สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (2560), คอนกรีีตบล็็อกเชิิงตัันรัับน้ำำ��หนััก, มอก. 60-2560
สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (2561), คอนกรีีตบล็็อกเชิิงตัันไม่่รัับน้ำำ�� หนััก, มอก. 2895-2561

การดููดซึึมน้ำำ��
-

ว่่าที่่� ร.ต.ศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ � ดีีอ่ำำ�� นัักวิิทยาศาสตร์์ กลุ่่�มสอบเทีียบเครื่่�องมืือวััด

สรรสาระ

การพัั ฒนานวััตกรรมการวััดของ

มาตรวิิทยาระดัับทุุติิยภููมิิ
การวััดคืือปฏิิบััติิการทั้้�งปวงที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการตััดสิินค่่าของปริิมาณ ผลที่่�ได้้ของการวััดจะแบ่่งเป็็นสองส่่วน
ส่่วนแรกคืือค่่าการวััดต่่างๆ และอีีกส่่วนคืือความไม่่แน่่นอนที่่�เกิิดจากการวััด ตััวอย่่างเช่่น ผลการตุ้้�มน้ำำ��หนััก 100 g
ค่่าแก้้ (correction) 0.01 g ค่่าความไม่่แน่่นอนของการวััด (uncertainty) ± 0.0015 g กรมวิิทยาศาสตร์์บริกิ าร (วศ.)
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการวััด ระบบการวััดของแต่่ละประเทศเหมืือนกััน คืือ ต้้องการให้้ผลการวััดในประเทศ
สามารถสอบย้้อนกลัับไปสู่่�มาตรฐานการวััดสากล หรืือที่่�เรีียกว่่าความสามารถสอบกลัับได้้ทางการวััดสู่่�หน่่วยวััดสากล
(measurement traceability to the international system of units; SI Units) ซึ่่�งเป็็นหััวใจของระบบมาตรวิิทยา
กิิจกรรมหลัักที่่�ทำำ�ให้้ผลการวััดสามารถสอบกลัับได้้สู่่�หน่่วยวััดสากล ได้้แก่่ การสอบเทีียบเครื่่�องมืือวััดในแต่่ละระดัับ
โดยเชื่่�อมโยงกัันจนถึึงหน่่วยวััดในระดัับสากล

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงสร้้างระบบมาตรวิิทยาที่่มีีค
� วามเชื่่อ� มโยงของผลการวััด
หรืือความสามารถสอบกลัับได้้ทางการวััด (measurement
traceability) จากเครื่่�องมืือวััดที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตของ
ภาคอุุตสาหกรรม ตลอดจนเครื่่�องมืือวััดที่่�ใช้้ในห้้องปฏิิบััติิการ
วิิเคราะห์์และทดสอบที่่�ได้้รัับการสอบเทีียบโดยห้้องปฏิิบััติิการ
การสอบเทีียบเครื่่�องมืือวััด วศ. มีีการพััฒนาความสามารถของ
ห้้องปฏิิบััติิการอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อยกระดัับการเป็็นห้้องปฏิิบััติิ
การสอบเทีียบระดัับทุุติิยภููมิิ โดยเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ ได้้แก่่
การเข้้ารวมการวััดเปรีียบเทีียบระดัับในชาติิ (proficiency
testing) ระดัับนานาชาติิ (interlaboratory comparison)
จััดทำำ�ระบบห้้องปฏิิบัติั กิ ารตาม ISO/IEC 17025 เพื่่อ� ดำำ�เนิินการ
ให้้หน่่วยการวััดของ วศ. เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับชาติิ

ปััจจุุบัันยุุค Digital 4.0 เมื่่�อโลกขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีี
หุ่่�นยนต์์จะมีีบทบาทมากขึ้้�น สำำ�หรัับระบบวััดอััตโนมััติิมีีแนว
โน้้มในการใช้้งานเพิ่่�มสููงขึ้้น� ตามความเปลี่่ย� นแปลงของเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมใหม่่ๆ จึึงเป็็นที่่�น่่าจัับตาว่่าภายในเวลาอัันใกล้้นี้้�
ยัังมีีนวััตกรรมใหม่่ใด ที่่�การวััดอััตโนมััติิสามารถไปต่่อได้้อีีก
โดยสำำ�หรัับการวััดแล้้วความแม่่นยำำ�นั้้�นถืือเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญขั้้�น
พื้้�นฐานที่่�อย่่างไรก็็ต้้องมีี แต่่ในอนาคตนอกจากความแม่่นยำำ�
สิ่่�งที่่�ต้้องมีีคืือความรวดเร็็วในการวััดเพื่่�อแข่่งกัับเวลา ผลการวััด
ต้้องถููกต้้องแม่่นยำำ�และรวดเร็็ว โดยการใช้้การวััดอััตโนมััติิเข้้า
มาเป็็นตััวช่่วย โดยเหตุุผลในการตััดสิินใจใช้้ระบบอััตโนมััติิ
ควรมองลัักษณะงานที่่�ใช้้งาน ดัังนี้้�
1. งานที่่ต้้� องการความถููกต้้องและแม่่นยำำ� ข้้อดีีของระบบ
อััตโนมััติิคืือ ขจััดความผิิดพลาดที่่�เกิิดจากคนออกไปจากระบบ
ให้้ได้้มากที่่สุุด
� และช่่วยทดแทนข้้อเสีียของการใช้้คน คืือระบบ
อััตโนมััติไิ ม่่สร้้างความผิิดพลาด หรืือมีีความผิิดพลาดเกิิดขึ้้น� น้้อย
เทีียบกัับคน ตััวอย่่างของงานที่่�ต้้องการความแม่่นยำำ�สููงและ
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ระบบอััตโนมััติิ ทำำ�ได้้ดีีกว่่ามนุุษย์์ เช่่น งานเชื่่อ� ม การยิิงจุุดในจุุด
ที่่�สำำ�คััญๆ เป็็นต้้น รวมถึึงงานอื่่�นๆ ที่่�ต้้องการความแม่่นยำำ�สููง
เช่่น การตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้า ต้้องรวดเร็็ว คงที่่� มีีคุุณภาพ
2. งานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง งานอัันตรายและงานที่่�ซัับซ้้อน
ซึ่่�งระบบอััตโนมััติิทำำ�งานที่่�มีีลัักษณะเหล่่านี้้�ได้้ดีี เพราะถ้้าใช้้คน
ก็็จะอาจเกิิดความเสี่่�ยงเป็็นอัันตรายต่่อร่่างกายได้้ และในจุุดที่่�
สลัับซัับซ้้อน การใช้้แรงคนอาจมีีสภาพไม่่คงที่่� หากคนงาน
เจ็็บป่่วยหรืืออารมณ์์ไม่่ดีี เป็็นต้้น จุุดไหนงานมีีปริิมาณมาก
หรืือเริ่่�มยากมากขึ้้�น ถ้้าคนงานทำำ�แล้้วมีีปััญหามากเกิิดความ
วุ่่�นวายในระบบการผลิิต ก็็จะแทนด้้วยระบบอััตโนมััติิ เช่่น
งานการตััดขึ้้�นรููปเหล็็กเป็็นโครงหรืือชิ้้�นส่่วน ต่่างๆ ที่่�มีีรููปแบบ
หลากหลาย เป็็นต้้น
3. งานหนััก งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการยก การโยก หรืือการ
เคลื่่�อนย้้าย วััสดุุอุุปกรณ์์ที่มีี�่ ขนาดใหญ่่และมีีน้ำำ�� หนัักมากๆ ควรใช้้
ระบบอััตโนมััติิจำำ�พวกแขนกล ให้้หยิิบจัับแทนแรงงานคนจะ
สะดวกมากกว่่า และปลอดภััยกว่่าการใช้้คนยกสิ่่�งของดัังกล่่าว
4. งานที่่ทำ� �ซ้ำ
ำ �ำ� ทำำ�บ่่อยๆ มีีจำำ�นวนมาก เช่่น งานขนย้้ายสิินค้้า
งานบรรจุุหีีบห่่อ และงานติิดฉลาก ติิดบาร์์โค้้ดผลิติ ภััณฑ์์ เป็็นต้้น
งานประเภทนี้้�เป็็นงานซ้ำำ��ซากจำำ�เจ ส่่งผลต่่อการทำำ�งานของคน
เนื่่�องด้้วยความเคยชิินอาจจะทำำ�ให้้เกิิดอาการหละหลวมในงาน
ที่่รั� ับผิิดชอบ อาจส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพของสิินค้้า
กลุ่่ม� สอบทีียบเครื่่�องมืือวััด ดำำ�เนิินการพััฒนาห้้องปฏิิบัติั กิ าร
ให้้เป็็น Smart Laboratory เช่่น การควบคุุมสภาวะแวดล้้อม
ผ่่านมืือถืือ การแจ้้งเตืือนความผิิดปกติิ ของอุุณหภููมิิ ความชื้้�น
และความดัันของห้้องปฏิิบััติิการผ่่าน LINE Notify ระบบ
QR Code ฐานข้้อมููลในการบัันทึึกก่่อนเข้้าห้้องปฏิิบััติิการ
รวมถึึ ง ยัั ง สร้้ า งเครื่่� อ งมืื อ สำำ � หรัั บ ลดไฟฟ้้ า สถิิ ต สำำ� หรัั บ งาน
ทดสอบและสอบเทีียบ Data Logger บัันทึึกอุุณหภููมิิ ความดัันและ
ความชื้้น� สำำ�หรัับใช้้ on-site สอบเทีียบเครื่่�องชั่่ง� น้ำำ�� หนััก เป็็นต้้น
ด้้านงานวิิจัยั และวััตกรรมต่่างๆ ดำำ�เนิินการเพื่่�อช่่วยในเรื่่อ� ง
การสอบเทีียบ เพิ่่�มขีีดความสามารถห้้องปฏิิบััติิการ โดยระบบ
อััตโนมััติิเข้้ามามีีบทบาททำำ�ให้้การสอบเทีียบมีีความรวดเร็็ว
และแม่่นยำำ� ลดความผิิดพลาดที่่�เกิิดจากทัักษะความชำำ�นาญ
(human error) ส่่งผลให้้ค่่า Calibration and Measurement
Capability (CMC) มีีค่่าลดน้้อยลง ซึ่่�งบุุคลากรห้้องปฏิิบััติิการ
ยัังสามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมอื่่น� ๆ ควบคู่่ไ� ด้้ เช่่น จััดทำำ�ระบบคุุณภาพ
การจััดซื้้อ� จััดจ้า้ ง การตรวจรัับพััสดุุ เป็็นต้้น โดยตััวอย่่างงานวิิจัยั
บางส่่วนที่่เ� กี่่ย� วกัับนวััตกรรมด้้านการสอบเทีียบ ที่่ก� ลุ่่ม� สอบเทีียบ
เครื่่�องมืือวััด ห้้องปฏิิบัติั ิการด้้านมวลและปริิมาตร (mass and
volume calibration laboratory) ได้้ดำ�ำ เนิินการไปแล้้วและ
กำำ�ลัังดำำ�เนิินการอยู่่� ณ ปััจจุุบััน มีีดัังนี้้�
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โครงการพัั ฒนาระบบอััตโนมััติิ
สำำ�หรัับสอบเทีียบตุ้้�มน้ำำ��หนัักมาตรฐาน

การสอบเทีียบตุ้้�มน้ำำ�� หนัักมาตรฐานแบบอััตโนมััติิ ออกแบบ
โดยใช้้ PLC ควบคุุมการทำำ�งาน ของแขนกล โดยแขนกลเคลื่่�อนที่่�
โดยใช้้สเต็็ปปิ้้�งมอเตอร์์เป็็นแบบเชิิงเส้้น ซึ่่ง� จะอยู่่ใ� นรููปแบบแกน
คาร์์ทีีเซีียน (cartesian axis) X, Y และ Z ผลที่่�ได้้จากโครงการ
สามารถสั่่�งแขนกลให้้ทำำ�งานสอบเทีียบตุ้้�มน้ำำ��หนัักได้้ 24 ชม.
ขนาดน้ำำ��หนัักในการสอบเทีียบ 1 mg - 1 kg ลดการใช้้คน
ผลของค่่า Repeatability มีีค่่าคงที่่� การวางตำำ�แหน่่งแม่่นยำำ�
สามารถนำำ�ข้อ้ มููลดิบิ (DATA) ที่่ไ� ด้้ไปคำำ�นวณค่่าและออกรายงาน
ได้้ทัันทีี

โครงการการพัั ฒนา
เครื่่�องปรัับระดัับเมนิิสคััสแบบอััตโนมััติิ

การใช้้เครื่่�องปรัับระดัับเมนิิสคััสแบบอััตโนมััติิ ใช้้หลัักการ
Digital Image Processing มาแทนการใช้้สายตาคนในการอ่่าน
Meniscus เมื่่�อเปรีียบเทีียบผลการวััดกัับการใช้้วิิธีีการตวงวััด
แบบเดิิม พบว่่าการใช้้เครื่่�องมืือที่่�พััฒนาขึ้้�น ให้้ผลการวััด
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โครงการพัั ฒนาระบบอััตโนมััติิสำำ�หรัับ
สอบเทีียบเครื่่�องชั่่�ง (กำำ�ลัังวิิจััยพัั ฒนา)

แนวความคิิ ด มาจากการใช้้ แขนกลในสายการผลิิ ต
อุุตสาหกรรม (Industrial Robot) นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้เป็็นต้้น
แบบในงานด้้านสอบเทีียบเครื่่�องชั่่�งแบบ on-site Service
ออกแบบโดยใช้้ ชุุด แขนกลแบบสกาลา (scara robot
Mechanical) ชนิิด 4 แกน โดยสามารถ integrate ปลายแขน
(tool tip) ให้้ตรงกัับความต้้องการ มีีโหมดการเคลื่่�อนที่่�แบบ

Manual และ Automatic และซอฟต์์แวร์์เปิิดให้้สามารถแก้้ไข
เพิ่่�มเติิมเองได้้ เป้้าหมาย คืือ สามารถสอบเทีียบเครื่่�องชั่่ง� ได้้สูงู สุุด
200 g โดยเจ้้าหน้้าที่่จ� ะปรัับ Alignment ระบบ และสั่่ง� ให้้แขนกล
ทำำ�งานสอบเทีียบเครื่่�องชั่่ง� อััตโนมััติข้ิ อ้ มููลผลการสอบเทีียบกลัับ
มาที่่� Office เพื่่�อทำำ�การคำำ�นวณและออกรายงานต่่อไป
กลุ่่ � ม สอบเทีียบเครื่่� อ งมืื อ วัั ด กองความสามารถห้้ อ ง
ปฏิิบััติิการและรัับรองผลิิตภััณฑ์์ (สผ.) ถืือว่่าเป็็นกลุ่่�มงานที่่�
ช่่วยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกลุ่่ม� งานอื่่น� ๆ ทั้้�งภายนอกและภายใน
มีีบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเชิิงวิิทยาศาสตร์์ ฟิิสิิกส์์และ
วิิศวกรรม ดำำ�เนิินการพััฒนาต่่อยอดงานด้้านมาตรวิิทยาระดัับ
ทุุติิยภููมิิให้้เป็็นเชิิงหุ่่�นยนต์์หรืือบอทที่่�จะเข้้าไปทำำ�งานแทนคน
(robotic process automation; RPA)
หากสนใจท่่านสามารถติิดต่่อสอบถามขอใช้้บริิการได้้ที่่�
02 201 7324, 02 201 7331-3
หรืือดููรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับงานบริิการของ
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการได้้ที่่� www.dss.go.th

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ปริิมาตรของปิิเปตต์์ให้้มีี Accuracy and Precision ที่่�ดีีขึ้้�น
ช่่วยลดความผิิดพลาดที่่เ� กิิดจาก Human error ในการปรัับระดัับ
เมนิิสคััสให้้อยู่่�บนระดัับขีีดบอกปริิมาตร (meniscus setting)
ที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานไม่่สามารถปรัับระดัับเมนิิสคััสให้้อยู่่�ตำำ�แหน่่งขีีด
บอกปริิมาตรได้้
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รอบรู้้� รอบโลก

นวััตกรรมการจััดการขยะอิินทรีีย์์
ปััจจุุบัันปััญหาขยะมููลฝอยเป็็นปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อยู่่�ในขั้้�นวิิกฤตและอยู่่�ในความสนใจของสัังคม โดยเฉพาะปััญหา
ขยะพลาสติิกซึ่่�งย่่อยสลายยาก แต่่ความจริิงแล้้ว กว่่าร้้อยละ 50 ของขยะมููลฝอยทั้้�งหมด เป็็นขยะอิินทรีีย์์ เช่่น
เศษอาหาร เศษผััก ผลไม้้ เป็็นต้้น ที่่�แม้้จะสามารถย่่อยสลายได้้เองตามธรรมชาติิ แต่่ต้้องใช้้เวลานานในการย่่อยสลาย
และจำำ�เป็็นต้้องมีีวิิธีีจััดการที่่เ� หมาะสม ไม่่เช่่นนั้้�นก็็จะกลายเป็็นแหล่่งรวมเชื้้อ� โรค ส่่งกลิ่่�นเหม็็น เกิิดปััญหาต่่อสัังคมและ
สภาพแวดล้้อมตามมา
ถัังหมัักชีีวภาพแบบไม่่ใช้้ออกซิิเจน (Anaerobic bio-digester) นัับเป็็นทางเลืือกใหม่่ของการกำำ�จััดของเสีียที่่�แหล่่งกำำ�เนิิด
โดยใช้้เทคโนโลยีีการย่่อยแบบแห้้งโดยไม่่ใช้้ออกซิิเจนซึ่่ง� ได้้ผลผลิติ เป็็นปุ๋๋ย� อิินทรีีย์์ และก๊๊าซชีีวภาพในระหว่่างกระบวนการหมัักของเสีีย
ซึ่่�งสามารถเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงานสีีเขีียว ถัังหมัักชีีวภาพแบบไม่่ใช้้ออกซิิเจนจึึงเป็็นการจััดการขยะอิินทรีีย์์ที่่�ยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งในอดีีตการใช้้ถัังหมัักชีีวภาพแบบไม่่ใช้้ออกซิิเจนมัักทำำ�ในโรงงานอุุตสาหกรรม หรืือฟาร์์มปศุุสััตว์์ขนาดใหญ่่
ซึ่่ง� ใช้้พื้้น� ที่่ใ� นการติิดตั้้ง� ถัังหมัักชีีวภาพค่่อนข้้างมาก ดัังรููปที่่� 1 แต่่ปััจจุุบันั มีีการออกแบบให้้ถังั หมัักเล็็กลงจากเดิิมถึึง 70% ซึ่่ง� เหมาะ
กัับการติิดตั้้�งในโรงงานอุุตสาหกรรมประเภทอาหาร ห้้างสรรพสิินค้้า โรงอาหาร และชุุมชน เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายในการขนส่่งมากำำ�จััด
ดัังรููปที่่� 2
เทคโนโลยีีการย่่อยแบบแห้้งโดยไม่่ใช้้ออกซิิเจนเปลี่่ย� นขยะอิินทรีีย์์ให้้เป็็นพลัังงานและปุ๋๋ย� สามารถติิดตั้้ง� ในสถานที่่ที่� มีี�่ ขยะอิินทรีีย์์
ในพื้้�นที่่�ได้้ เนื่่�องจากมีีขนาดเล็็กใช้้พื้้�นที่่�น้้อย โดยมีีระบบและขั้้�นตอนการทำำ�งานดัังรููปที่่� 3 และรููปที่่� 4 สามารถลดปริิมาณของเสีีย
ได้้ร้้อยละ 96 ได้้ผลผลิิตเป็็นปุ๋๋�ยปริิมาณร้้อยละ 4 หลัังกระบวนการย่่อย 20 วััน ทำำ�ให้้ลดค่่าใช้้จ่่ายในการกำำ�จััดขยะได้้ถึึงร้้อยละ 50
ถัังหมัักชีีวภาพแบบไม่่ใช้้ออกซิิเจนสามารถผลิิตไฟฟ้้าจากก๊๊าซชีีวภาพประมาณ 250 kwh/ton และลดปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
(CO2) ที่่�ปลดปล่่อยสู่่�บรรยากาศได้้ถึึง 700 kgCO2/ton [4]
จะเห็็นได้้ว่่าการทำำ�งานของถัังหมัักชีีวภาพแบบไม่่ใช้้ออกซิิเจน ช่่วยลดปััญหาขยะอิินทรีีย์์ ลดปริิมาณขยะมููลฝอยที่่ต้� อ้ งนำำ�ไปกำำ�จััด
ลดค่่าใช้้จ่่าย ลดการใช้้พื้้น� ที่่ใ� นการฝัังกลบ และยัังช่่วยลดปััญหาสัังคม เศรษฐกิิจและสิ่่ง� แวดล้้อม อย่่างไรก็็ตามการใช้้ถังั หมัักชีีวภาพ
แบบไม่่ใช้้ออกซิิเจน หรืือใช้้วิิธีีการกำำ�จััดขยะอิินทรีีย์์แบบใด ๆ จะไม่่สามารถทำำ�ได้้สำำ�เร็็จเลย ถ้้าไม่่เริ่่�มที่่�ต้้นทาง คืือการคััดแยกขยะ
หากทุุกคนเห็็นความสำำ�คััญของปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น และร่่วมมืือกััน ก็็สามารถจััดการปััญหาขยะได้้ไม่่ยาก
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รููปที่่� 1 Anaerobic Digestion In The Northwest [3]

รูปที่ 2 Dry anaerobic digestion system [2]

วีีรภััทร์์ ทองอนัันต์์ นัักวิิทยาศาสตร์์ปฏิิบััติิการ กองเคมีีภััณฑ์์และผลิิตภััณฑ์์อุุปโภค

รอบรู้้�
รอบโลก

รูปที่ 3 ระบบการย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้งโดยไม่ใช้ออกซิเจน [4]

รููปที่่� 4 ขั้้�นตอนการทำำ�งานของเทคโนโลยีีการย่่อยแบบแห้้ง [4]

[1]	ถัังหมัักรัักษ์์โลก…เปลี่่�ยนขยะให้้เป็็นประโยชน์์ [ออนไลน์์]. [อ้้างถึึงวัันที่่� 3 มีีนาคม 2564].
เข้้าถึึงจาก: https://www.greennetworkthailand.com/ถัังหมัักรัักษ์์โลก-green-cone
[2] Anaerobic bio-digester to proceed organic waste - A waste management solution that turns organic waste to
resources: energy + fertilizer [online]. [viewed 2 March 2021]. Available from: https://solarimpulse.com/
efficient-solutions/anaerobic-bio-digester-to-proceed-organic-waste
[3] Anaerobic Digestion In The Northwest [online]. [viewed 2 March 2021].
Available from: https://www.biocycle.net/anaerobic-digestion-in-the-northwest
[4] ENWISE [online]. [viewed 2 March 2021]. Available from: https://www.enwise.io
[5] How Does Anaerobic Digestion Work? [online]. [viewed 2 March 2021].
Available from: https://www.epa.gov/agstar/how-does-anaerobic-digestion-work
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พฤศจิกายน 2563
วศ. ให้้ ก ารรัั บ รองห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก ารและผู้้� จัั ด โปรแกรม
การทดสอบความชำำ�นาญห้้องปฏิิบััติิการ เพื่่� อยกระดัับ
คุุณภาพสิินค้้าไทยให้ไ้ ด้้มาตรฐานสากล

วัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2563 นายแพทย์์ปฐม สวรรค์์ปััญญาเลิิศ อธิิบดีี
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ ประธานในพิิธีีมอบใบรัับรองระบบงานห้้องปฏิิบััติิการให้้
กัับห้้องปฏิิบััติิการที่่�ได้้รัับรองความสามารถห้้องปฏิิบััติิการทดสอบตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 และผู้้�จัดั โปรแกรมการทดสอบความชำำ�นาญห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่ไ� ด้้รับั
การรัับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จำำ�นวน 42 ห้้องปฏิิบัติั กิ าร
เป็็นสิ่่ง� ที่่ยื� นื ยัันได้้ว่่า กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการมีีความมุ่่ง� มั่่น� ที่่จ� ะพััฒนารัับรองระบบ
งานห้้องปฏิิบัติั กิ าร ทำำ�ให้้สินิ ค้้าไทยที่่ผ่� า่ นการตรวจรัับรองจากห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่ไ� ด้้รับั
การรัับรองตามมาตรฐานสากลให้้เป็็นที่่�ยอมรัับมากยิ่่�งขึ้้�น และพร้้อมที่่�จะให้้
คำำ�แนะนำำ� รวมทั้้ง� ผลัักดัันให้้อุุตสาหกรรมอื่่น� ๆ ได้้รับั การรัับรองฯ ต่่อไป ณ ห้้องประชุุม
ภููมิิบดิินทร์์ ชั้้�น 6 อาคารสถานศึึกษาเคมีีปฏิิบััติิกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ
วศ. เดิินหน้้างานวิิจััยฯ ตั้้�งเป้้ายกระดัับผู้้�ประกอบการ
เซรามิิกลำำ�ปาง

13 พฤศจิิกายน 2563 ณ ศาลากลางจัังหวััดลำ�ำ ปาง กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.)
โดย นพ.ปฐม สวรรค์์ปััญญาเลิิศ อธิิบดีีกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ ได้้เข้้าร่่วมประชุุม
“การนำำ�งานด้้านอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม ขัับเคลื่่�อนไทยไปด้้วยกััน
เพื่่อ� พััฒนาจัังหวััดลำ�ำ ปาง” ซึ่่ง� มีีศาสตราจารย์์พิเิ ศษ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยละนวััตกรรม เป็็นประธานการ
ประชุุมและมอบนโยบายการนำำ�งานด้้านอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม
(อววน.) ขัับเคลื่่�อนไทยไปด้้วยกัันเพื่่�อพััฒนาจัังหวััดลำำ�ปาง วศ. ได้้ส่่งเสริิมงานวิิจััย
และพััฒนาเทคโนโลยีีเซรามิิกมาอย่่างยาวนานและต่่อเนื่่�อง มุ่่�งเน้้นใช้้กระบวนการ
ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีพััฒนาคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ให้้ได้้มาตรฐาน โดยเน้้นการ
ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่�อพััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความหลากหลายและเป็็นที่่�
ต้้องการของตลาด
วศ. DSS Paper Neverland ดิินแดนมหััศจรรย์์ ในงาน
มหกรรมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ 2563
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14 พฤศจิิ ก ายน 2563 ดร.จัั น ทร์์ เ พ็็ ญ เมฆาอภิิ รั ั ก ษ์์ รองอธิิ บ ดีี
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ เข้้าร่่วมงานมหกรรมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
2563 โดยศาสตราจารย์์พิเิ ศษ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง อว.
พร้้อมด้้วย นายแพทย์์สิริิ ฤิ กษ์์ ทรงศิิวิไิ ล ปลััดกระทรวง อว. และผู้้�บริิหาร อว.ให้้เกีียรติิ
เยี่่�ยมชมบููธนิิทรรศการ วศ. โดยจััดขึ้้�นภายใต้้แนวคิิด “DSS Paper Neverland
ดิินแดนมหััศจรรย์์ เพื่่�อส่่งเสริิมสาระการเรีียนวิิทยาศาสตร์์ใกล้้ตััวเกี่่�ยวกัับกระดาษ
กระตุ้้�นให้้เด็็กๆ และเยาวชนเห็็นถึึงความสำำ �คััญการใช้้ประโยชน์์ความรู้้�ทาง
วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีต่่อไป ณ อาคารชาเลนเจอร์์ 2 อิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี

DSS NEWS
ธันวาคม 2563
วศ. จััดฝึึกอบรม “การพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารโดยใช้้ศาสตร์์
การปรุุงอาหารแนวใหม่่ : Molecular Gastronomy”

วัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2563 กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ โดยสำำ�นัักเทคโนโลยีีชุุมชน
จััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการหลัักสููตร “การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารโดยใช้้ศาสตร์์
การปรุุงอาหารแนวใหม่่ :.Molecular.Gastronomy” ณ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภููเก็็ต
จัังหวััดภูเู ก็็ต เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการสามารถนำำ�องค์์ความรู้้�ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์ไปประยุุกต์์
ใช้้ในการพััฒนากระบวนการผลิิต ยกระดัับคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์และก่่อให้้เกิิดการสร้้าง
รายได้้ในชุุมชนเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีรููปแบบหลากหลาย มีีความน่่าสนใจ
และดึึงดููดผู้้�บริิโภค ช่่วยยกระดัับคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์อาหาร และส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการ
นำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของโลก และการ
เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบอุุตสาหกรรมอาหารในอนาคตต่่อไป

วศ. จัับมืือ 3 หน่่วยงาน ผนึึกกำำ�ลัังรัับรองระบบงานไทย
ตอบสนองผู้้�ใช้้บริิการ ด้้วยเครืือข่่าย Single platform

15 ธัันวาคม 2563 กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ (วพ.) และสำำ�นักั งานมาตรฐานสิินค้้า
เกษตรและอาหารแห่่งชาติิ (มอกช.) ผนึึกกำำ�ลัังเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพด้้านการเพิ่่�ม
ผลิิตภาพ การมาตรฐานและนวััตกรรม เพื่่อ� สร้้างความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ
ยกระดัับมาตรฐานสิินค้้าและบริิการ แก้้ปัญ
ั หาความซ้ำำ�ซ้
� อ้ นและขาดการประสานงาน
หน่่วยงาน เซ็็น MOU ลงนามข้้อตกลงความร่่วมมืือการรัับรองระบบงานในประเทศไทย
แบบเครืือข่่าย Single platform เป็็นรููปธรรม นำำ�ระบบการรัับรองแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เข้้ามาใช้้พััฒนาบริิหารจััดการและพััฒนาผู้้�ตรวจประเมิินให้้ได้้มาตรฐานเดีียวกััน ณ
โรงแรม เดอะ เบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ�� กรุุงเทพฯ

วัันที่่� 21ธัันวาคม 2563 กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) นำำ�โดย ดร.ภููวดีี ตู้้�จิินดา
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักพััฒนาศัักยภาพนัักวิิทยาศาสตร์์ห้้องปฏิิบััติิการ นำำ�คณะเจ้้าหน้้าที่่�
ลงพื้้�นที่่จั� งั หวััดฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี และระยอง เพื่่�อติิดตามความก้้าวหน้้าหลัังการลงนาม
บัันทึึกความเข้้าใจ (MoU) ระหว่่าง วศ. กัับมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ และระหว่่าง
วศ. กัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตศรีีราชา จััดทำำ�หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
(Non-Degree) เพื่่�อเพิ่่�มสมรรถนะของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานในห้้องปฏิิบััติิการ
โดยเฉพาะภาคเอกชน และเพื่่�อประชาสััมพัันธ์์โครงการ “การพััฒนาศัักยภาพหน่่วย
ตรวจสอบและรัับรองของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาท้้องถิ่่�นตาม
ศาสตร์์พระราชา” เพื่่�อสานต่่อความร่่วมมืือของหน่่วยงานในกระทรวง อว. ให้้มีีความ
เข้้มแข็็ง เป็็นรููปธรรมเพื่่�อการพััฒนาพื้้�นที่่�ในส่่วนภููมิิภาคอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
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วศ. ลงพื้้� นที่่�ภาคตะวัันออกผนึึกกำำ�ลัง
ั สถาบัันการศึึกษาและ
ภาคเอกชนเพื่่� อพัั ฒนาศัักยภาพบุุคลากรด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
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วศ. รัับรางวััลผลงานเด่่นนวััตกรรมชุุด PPE รัับมืือ
วิิกฤติิโควิิด-19 ของกระทรวง อว. ประจำำ�ปีี 2563

24 ธัันวาคม 2563 ศ.(พิิเศษ) ดร.อเนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อว.) เป็็นประธาน
ในการแถลงข่่าวสรุุปผลงานเด่่นปีี 2563 และแผนยุุทธศาสตร์์ปีี 2564
พร้้ อ มมอบรางวัั ลผล งานวิิ จั ั ย และนวัั ต กรรมเด่่นตอบรัั บ ชีีวิิ ต วิิ ถีี ใหม่่
(New Normal) และการปรัับตััวอัันเนื่่�องมาจากภาวะวิิกฤติิโควิิ ด-19
โดยผลงานนวััตกรรมชุุด PPE ป้้องกัันการติิดเชื้้อ� สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์
ของกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) เป็็นหนึ่่�งในผลงานเด่่นที่่�ได้้รัับรางวััล
ผลงานนวััตกรรมชุุด PPE ป้้องกัันการติิดเชื้้�อสำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์
ได้้ถููกพััฒนาขึ้้�นและได้้เกิิดการใช้้งานจริิงอย่่างเป็็นรููปธรรม ในช่่วงปีี 2563
ซึ่่�งเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ในประเทศไทย ณ
ห้้องรอยััลมณีียา บอลรููม โรงแรมเรอเนสซองซ์์ ราชประสงค์์ กรุุงเทพฯ
มกราคม 2564
วศ. ผลัักดัันผลงานวิิจัย
ั และพัั ฒนาหุ่่�นยนต์์ขนส่่ง 2 รุ่่�น สนัับสนุุน
การบริิหารจััดการสถานการณ์์โควิิด-19

กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) พััฒนางานวิิจัยั เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการนำำ�ผลงานวิิจัยั และพััฒนา
สนัับสนุุนการปฏิิบัติั ภิ ารกิิจของบุุคลากรทางการแพทย์์ พััฒนาหุ่่น� ยนต์์ขนส่่ง “DrD” สำำ�หรัับใช้้ใน
ภารกิิจขนส่่งยาและเวชภััณฑ์์ อาหาร เอกสาร ขยะอัันตราย และตู้้�ความดัันลบ รองรัับน้ำำ�� หนัักได้้
100 กิิโลกรััม และปััจจุุบัันได้้สนัับสนุุนหุ่่�นยนต์์ดัังกล่่าว จำำ�นวน 2 ตััว ให้้กัับโรงพยาบาล
สมเด็็จพระปิ่่�นเกล้้า ซึ่่�งเป็็นโรงพยาบาลในสัังกััดกรมแพทย์์ทหารเรืือ นอกจากนี้้� วศ. ยัังได้้
พััฒนาต่่อยอดหุ่่น� ยนต์์ขนส่่ง “เจ้้าแบก” ที่่ส� ามารถรัับน้ำำ�� หนัักการขนส่่งได้้ถึงึ 250 กิิโลกรััม สำำ�หรัับ
ปฏิิบััติิภารกิิจขนส่่งอุุปกรณ์์ต่่างๆ ในสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร เคลื่่�อนที่่ด้� ้วย
ความเร็็ว 0.5 เมตรต่่อวิินาทีี โดยบัังคัับผ่่านกล้้องด้้วยระบบวิิทยุุบัังคัับ ซึ่่�งพร้้อมสนัับสนุุนให้้กัับ
สถานพยาบาล หรืือโรงพยาบาลสนามที่่�ต้้องการใช้้หุ่่�นยนต์์ช่่วยปฏิิบััติิภารกิิจแทนแรงงาน
คนทั่่�วไปได้้ หรืือไปเสริิมการใช้้งานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 ต่่อไป
วศ. ผลิิตเจลล้้างมืือสููตรพิิ เศษ มอบ กทม.และจัังหวััดพื้้� นที่่�
สีีแดง จััดทำำ�คลิิปวีีดีีโอสาธิิตวิิธีีทำำ�เจลเผยแพร่่ให้้ประชาชน

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

32

เมื่่อ� วัันที่่� 19 มกราคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์์ปัญ
ั ญาเลิิศ อธิิบดีีกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ
(วศ.) ได้้มอบหมายให้้นักั วิิทยาศาสตร์์ เร่่งผลิิตเจลแอลกอฮอล์์สำ�ำ หรัับล้้างมืือสููตรของ วศ.
บรรจุุขวดขนาด 30 มิิลลิลิิ ติ ร จำำ�นวน 5,000 ขวด เพื่่�อสนัับสนุุนให้้กับั บุุคลกรทางการแพทย์์
และเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติภิ ารกิิจในพื้้�นที่่ซึ่่� �งมีีความเสี่่�ยงเสี่่�ยงการระบาดของโควิิด-19 ทั้้�งใน
กรุุงเทพมหานคร จัังหวััดสมุุทรสาคร ชลบุุรีี ระยอง จัันทบุุรีี และตราด นอกจากนี้้�ยัังใช้้
สำำ�หรัับแจกจ่่ายให้้บุุคลากรของ วศ. ไว้้ใช้้พกพาติิดตัวั เพื่่�อความสะดวกและถููกสุุขอนามััย
พร้้อมดำำ�เนิินการจััดทำำ�คลิิปวีีดีีโอสั้้�นๆ สอนวิิธีีการทำำ� เจลล้้างมืือสููตรพิิเศษผสม
ว่่านหางจระเข้้ เพื่่�อเผยแพร่่ให้้ประชาชนทั่่�วไปนำำ�ไปทดลองผลิิตไว้้ใช้้เองในครััวเรืือน
ซึ่่�งเป็็นสููตรที่่�เหมาะสมกัับการใช้้งานถููกสุุขอนามััยไว้้พกติิดตััวล้้างมืือฆ่่าเชื้้�อโรคได้้ทุุกที่่�
ทุุกเวลา
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วศ. เร่่งพัั ฒนาห้้องทดสอบมาตรฐานรองรัับ PAPR ฝีีมืือคนไทยช่่วยลดค่่าจ่่ายใช้้ในการ
ทดสอบจากต่่างประเทศ

กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ เผยว่่าจากการระบาดระลอกแรกเมื่่�อต้้นปีี 2563 ทำำ�ให้้อุุปกรณ์์ PAPR ที่่�ใช้้ในโรงพยาบาลไม่่เพีียงพอ
ต่่อความต้้องการของบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อ จึึงมีีหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชนจำำ�นวนหนึ่่�ง
ได้้พััฒนา PAPR ขึ้้�นเองในประเทศ เพื่่�อให้้บุุคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุขที่่�ตรวจและดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยจากการระบาด
ของ Covid-19 ได้้ใช้้ในการป้้องกัันตนเองจากการติิดเชื้้�อ วศ. ได้้รัับความร่่วมมืือจากหลายหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งภาครััฐ
และเอกชนในการร่่างข้้อกำำ�หนดคุุณลัักษณะของ PAPR สำำ�หรัับใช้้ทางการแพทย์์ และกำำ�ลัังดำำ�เนิินการจััดหาเครื่่�องมืือทดสอบ
ที่่�จำำ�เป็็นและจััดสร้้างห้้องปฏิิบััติิการทดสอบชุุด PPE รวมถึึง PAPR ที่่�เป็็นไปตามมาตรฐานสากลในปีีงบประมาณ 2564
จึึงดำำ�เนิินการรวมสรรพกำำ�ลัังและทรััพยากร จาก วศ. และหน่่วยงานเครืือข่่ายความร่่วมมืือ เพื่่�อจััดสร้้างเครื่่�องมืือและวิิธีีการ
ทดสอบที่่�สามารถใช้้ในการทดสอบ PAPR แบบ in-house method ได้้ในเวลาจำำ�กััดไปพลางก่่อน

วศ. พัั ฒนาชุุดสมาร์์ทคิิทเพิ่่� มความถููกต้้องให้เ้ ครื่่�องวััดอุณ
ุ หภููมิิอิน
ิ ฟาเรดพร้้อมจััดทำ�ต้้
ำ นแบบ
นำำ�ร่่องให้้ผู้้�ประกอบการ
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วศ. พััฒนาชุุดสมาร์์ทคิทิ หรืือชุุดถ่่ายโอนมาตรฐาน (transfer standard) ใช้้ตรวจสอบความถููกต้้องของการอ่่านค่่าอุุณหภููมิิ
ของเครื่่�องวััดอุุณหภููมิิชนิิดไม่่สััมผััส (อิินฟาเรด) เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนหน่่วยตรวจหรืือจุุดคััดกรองตรวจหาผู้้�ติิดเชื้้�อโรค COVID – 19
มีีความมั่่�นใจว่่ามีีผลการวััดอุุณหภููมิิที่่�ถููกต้้อง แม่่นยำำ� และน่่าเชื่่�อถืือ โดยชุุดสมาร์์ทคิิทมีีหลัักการทำำ�งานโดยเมื่่�อกระแสไฟฟ้้าถููกส่่ง
ผ่่านวงจรของสารกึ่่�งตััวนำำ�ความร้้อนจะค่่อยๆ เพิ่่�มขึ้้�นที่่�จุุดรอยต่่อด้้านหนึ่่�งและจะถููกดููดกลืืนอีีกด้้านหนึ่่�งเรีียกว่่า Peltier Effect
ซึ่่ง� หลัักการนี้้นำ� �ำ มาใช้้ในการพััฒนาชุุดสมาร์์ทคิทดั
ิ งั กล่่าว โดยสถานภาพปััจจุุบันั ชุุดสมาร์์ทคิทนี้้
ิ � ได้้ยื่่น� ขอใบรัับรองการจดอนุุสิิทธิบัิ ตั ร
แล้้ว น่่าจะใช้้เวลาในการรัับรองไม่่เกิิน 6 เดืือน โดย วศ. พร้้อมทำำ�เป็็นเครื่่�องต้้นแบบเพื่่�อเป็็นตััวอย่่างให้้กัับผู้้�ประกอบการต่่อไป

33

