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PEOPLE IN FOCUS
นางสาวน่ระนารถ แจั�งที่อง 
รองอธิ์บด่ืกรมวิทำยาศาสตร์บริการ
Change (การเปลุ่่�ยนผ่�าน)  

วศ. วันน้�  
“นวัตกรรมหุ่่�นยนต์ สนับสน่นการปฏิิบัติงานของบ่ค์ลุ่ากร 

ทำางการแพัทำยใ์นสถานการณ์แพัร�ระบาดืของไวรัสโค์วิดื-19”
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ผู้่ประกอบการผ้่าบาติก จั.กระบ่�

สรรสาระ  
• การผ่ลิุ่ตนำ�านมข้าวผ่สมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์

• ห้องปฏิิบัติการทำดืสอบนำ�าตาลุ่แลุ่ะผ่ลิุ่ตภัิณฑ์นำ�าตาลุ่ 

 ยกระดัืบค์วามเชื�อมั�นนวัตกรรมสู�อนาค์ต

• โค์วิดืกับการอบรมออนไลุ่น์ในแบบ “ย่ค์นิวนอร์มอลุ่” 

 (New Normal)

• บทำบาทำของห้องสม่ดืกับการส�งเสริมการใช้สารสนเทำศ

 มาตรฐาน

• กรมวิทำยาศาสตร์บริการกับงานบริการในย่ค์

 Disruptive Technology

• การพััฒนาวิธ่์เตร่ยมตัวอย�างท่ำ�เป็นมิตรต�อสิ�งแวดืลุ้่อม

 สำาหรับการวิเค์ราะห์ปริมาณฟีีนอลุ่ในนำ�า

• กรมวิทำยาศาสตร์บริการพัร้อมแลุ้่วสำาหรับการให้บริการ

 ทำดืสอบอิฐค์อนกร่ต แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อกตามมาตรฐาน

 ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐค์อนกร่ต แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อก

 ฉบับใหม�

• การพััฒนานวัตกรรมการวัดืของมาตรวิทำยาระดัืบท่ำติยภูิมิ

 

รอบร้� รอบโลก
• นวัตกรรมการจััดืการขยะอินทำร่ย์
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วารสารกรมวิทำยาศาสตร์บริการ ฉบับ 216 ก้าวสู�ทำศวรรษท่ำ� 14  
ของกรมวิทำยาศาสตร์บริการ วารสารฉบับน่�ไดื้รับเก่ยรติจัาก 
นางสาวน่ระนารถ แจั้งทำอง รองอธ์ิบดื่กรมวิทำยาศาสตร์บริการ  
ให้สัมภิาษณ์ถึงค์วามประทำับใจัแลุ่ะประสบการณ์การทำำางาน 
ในรั�วกรมวิทำยาศาสตร์บริการ ซึ�งม่บทำบาทำสำาค์ัญในการพััฒนา 
บ่ค์ลุ่ากรทำางดื้านวิทำยาศาสตร์แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่แลุ่ะนวัตกรรม  
อันเป็นกลุ่ไกสำาค์ัญในการขับเค์ลุ่ื �อนประเทำศสู �ค์วามมั �นค์ง  
มั�งค์ั �ง แลุ่ะยั�งยืน นอกจัากนั�นทำ่กทำ�านจัะไดื้ทำำาค์วามรู้จัักกับ 
อ่กบทำบาทำสำาค์ัญในการวิจััยแลุ่ะพััฒนาทำ�ามกลุ่างสถานการณ์ 
โค์วิดื-19 ของกรมวิทำยาศาสตร์บริการ ในค์อลุ่ัมน์ วศ. วันน่�  
เร่ยกไดื้ว�าวารสารฉบับน่ �จัะทำำาให้ทำ่กทำ�านไดื้เห็นบทำบาทำของ 
กรมวิทำยาศาสตร์บริการในหลุ่ากหลุ่ายบทำบาทำ รวมถึงเนื �อหา 
สาระมากมายทำ่ �น ักว ิทำยาศาสตร์ของเราไดื้น ำามาถ�ายทำอดื 
องค์์ค์วามรู้แลุ่ะบอกเลุ่�า...ให้กับผู้่อ�านท่ำกทำ�าน 

ส่ดืทำ้ายน่ �ขอขอบค์่ณทำ่กทำ�านทำ่ �ไดื ้ต ิดืตามอ�านวารสาร 
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ แลุ่ะหากม่ข้อเสนอแนะเพืั�อการปรับปร่ง 
วารสาร สามารถส�งมาไดื้ทำ่� E-Mail: pr@dss.go.th โทำรศัพัทำ์  
0 2201 7095-8 แลุ่ะโทำรสาร 0 2201 7470  
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในมุมมองของท่าน 
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) ถือว�าเป็นงานทำ่�เป็นรากฐานในการ 

ปฏิิบัติการทำางวิชาการมายาวนาน กว�า 130 ปี ม่การพััฒนาการงานด้ืาน  
วทำน. มาตั�งแต�การแยกแร�ธ์าต่ เพืั�อนำาธ์าต่ท่ำ�ม่ค่์ณค์�า ม่ราค์ามาใช้ประโยชน์  
ในการส�งเสริมเศรษฐกิจัของประเทำศม่การพััฒนางานดื้านเภิสัชกรรม 
เพัื�อพััฒนายาสม่นไพัรทำดืแทำนยานำาเข้าจัากต�างประเทำศ ซึ�งม่ราค์าแพัง 
ในช�วงสงค์รามโลุ่กค์รั�งทำ่� 2 เป็นแหลุ่�งกำาเนิดืของการพััฒนางานดื้าน 
มาตรฐาน ท่ำ�นับได้ืว�าเป็นสิ�งสำาคั์ญอย�างยิ�ง ท่ำ�นำาแนวคิ์ดืในการพิัจัารณา 
กิจักรรมเฉพัาะอย�างม่ระเบ่ยบ ประสานค์วามร�วมมือกับผู่้ทำ่�เก่�ยวข้อง 
ท่ำกฝ่่าย รวมทัำ�งม่ส�วนร�วมในการพััฒนางานด้ืานมาตรวิทำยาของประเทำศ  
แลุ่ะส�งผ่ลุ่ต�อมาให้ วศ. ยกระดับัเปี็นหุ่น�วยงานที่่�ดำาเนินการด�าน 
โครงสร�างพ้�นฐานที่างค่ณภาพของปีระเที่ศ (National Quality  
Infrastructure, NQI)  

โดืยปัจัจั่บันงานดื้านมาตรวิทำยาไดื้ดืำาเนินการดื้านการสอบเทำ่ยบ 
เค์รื�องมือวัดืทัำ�งในระดัืบท่ำติยภูิมิแลุ่ะระดัืบใช้งาน งานด้ืานการตรวจัสอบ 
แลุ่ะรับรองม่การให้บริการวิเค์ราะห์ทำดืสอบผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ตั�งแต�อาหาร 
นำ�าดืื�ม เค์รื�องใช้ในค์รัวเรือน วัสด่ืประเภิทำต�าง ๆ  เช�น วัสด่ืสัมผั่สอาหาร 
ยาง แก้ว กระดืาษ พัลุ่าสติก เค์ม่ภิัณฑ์ การวิจััยเพัื�อพััฒนาผ่ลุ่ิตภิัณฑ์
นวัตกรรม การจััดืโปรแกรมการทำดืสอบค์วามชำานาญห้องปฏิิบัติการ 
งานด้ืานการพััฒนาบ่ค์ลุ่ากรด้ืาน NQI ม่สถาบันพััฒนาบ่ค์ลุ่ากรด้ืาน NQI 
งานดื้านการรับรองม่หน�วยงานรับรองระบบงานให้แก�หน�วยตรวจัสอบ 
แลุ่ะรับรอง แลุ่ะม่การบริการด้ืานเทำค์โนโลุ่ย่สารสนเทำศทำางวิทำยาศาสตร์ 
แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย ่ท่ำกกิจักรรมดืำาเนินการตามมาตรฐานสากลุ่ ในส�วนของ 
งานด�านการมาตรฐาน วศ. ยังได�รับัมอบัหุ่มายจัากสำานักงานมาตรฐาน 
ผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมใหุ่�ที่ำาหุ่น�าที่่�เปี็นองค์กรกำาหุ่นดมาตรฐาน  
(Standard Developing Organizations, SDO) อ่กด�วย

ความทรงจำำาท้�ประทับใจำในรั�ว วศ.
ส�วนตัวเข้ามาทำำางานทำ่� วศ. เพัราะค์่ณพั�ออยากให้เป็นข้าราชการ 

ซึ�งทำ�านมองว�าเป็นนำ�าซึมบ�อทำราย แต�ม่ค์วามมั�นค์ง เมื�อถึงวันน่�ในวันท่ำ�ม่
โรค์ระบาดืไวรัสโค์วิดื-19 เราจัึงรู้ไดื้เลุ่ยว�าค์่ณพั�อเป็นผู่้ม่วิสัยทำัศน์จัริงๆ 
เนื�องจัากข้าราชการดูืจัะเป็นอาช่พัเดื่ยวทำ่�ไม�ไดื้รับผ่ลุ่กระทำบดื้านรายได้ื 
จัากสถานการณ์ดัืงกลุ่�าว วันแรกท่ำ�เข้ามาทำำางานคื์อวันท่ำ� 1 ก่มภิาพัันธ์์ 2528  
ในตำาแหน�งนักวิทำยาศาสตร์ กลุ่่�มงานวิเค์ราะห์แร�แลุ่ะโลุ่หะ กองเค์ม่ 
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ รู้สึกตื�นเต้นมากถามตัวเองว�าน่�เราไดื้ทำำางาน

CHANGE
(การเปล่ี่�ยนผ่่าน)

นางสาวนรีะนารถ แจ้้งทอง 
รองอธิิบด่ีกรมวิิทยาศาสตร์บริการ

นางสาวน่ระนารถ แจั�งที่อง รองอธิิบัด่กรมวิที่ยาศาสตร์บัริการ
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ในหน�วยงานดื้านวิทำยาศาสตร์เทำค์โนโลุ่ย่ทำ่�ม่ชื�อเส่ยงขนาดืน่� 
เลุ่ยหรือ ตอนเริ�มทำำางานใหม�ๆ  ร่�นพ่ั�จัะช�วยสอนงานให้ทัำ�งเทำค์นิค์ท่ำ� 
เป็น Classical Method เช�น การตกตะกอน การไทำเทำรต  
พัอเริ�มม่ค์วามชำานาญก็ได้ืใช้เค์รื�องมือพิัเศษ ได้ืแก� เค์รื�อง Flam 
Atomic Absorption Spectrophotometer ตอนนั�น วศ. 
น�าจัะม่เพ่ัยงเค์รื�องเด่ืยว 

โดืยส�วนตัวทำ่�ไดื้เป็นข้าราชการค์นหนึ�งค์ิดืว�า วศ. เป็น 
หน�วยงานทำ่�มอบทำ่กอย�างในช่วิต ไม�ว�าจัะเป็นการไดื้รับโอกาส 
ศึกษาต�อในระดืับปริญญาโทำ ไดื้รับทำ่นฝ่ึกงานทำ่�ประเทำศญ่�ป่่น 
ถึง 3 ค์รั�ง ในหลุ่ักสูตร Research and Development  
on Materials and Resources, Implementation of  
Conformity Assessment for Industry แลุ่ะ “การให้ค์�ากำาหนดื 
วัสด่ือ้างอิงด้ืวยเทำค์นิค์ Isotope Dilution-Inductively Couple  
Plasma-Mass Spectrometer, ID-ICP-MS โดืยการฝ่ึกงาน 
ค์รั�งทำ่� 3 น่�ทำำาให้ไดื้ม่การพััฒนาวิธ์่การให้ค์�าวัสดื่อ้างอิงตะกั�ว 
ในนำ�าด้ืวยเทำค์นิค์ ID-ICP-MS ซึ�งเป็นวิธ่์ทำดืสอบระดัืบ primary  
method ได้ืร�วมการประช่ม Asia Pacific Metrology Program, 
APMP ทำำาให้ไดื้ค์วามรู้ประสบการณ์มาปรับปร่งพััฒนาตนเอง 
แลุ่ะพััฒนางานทำ่�รับผ่ิดืชอบ รวมถึงไดื้ม่โอกาสอบรมหลุ่ักสูตร 
การป้องกันราชอาณจัักร ร่�นท่ำ�  58 ท่ำ�วิทำยาลัุ่ยป้องราชอาณาจัักร  
ทำำาให้ไดื้ใช้เค์รือข�ายนักศึกษา วปอ. ร่�น 58 ช�วยสนับสน่น 
การทำำางานของ วศ. ได้ือย�างสะดืวกแลุ่ะค์ลุ่�องตัวมากขึ�น  

แลุ่ะตลุ่อดืเวลุ่าท่ำ�อยู�กับ วศ. ได้ืเห็นพััฒนาการของหน�วยงาน 
ทำ่�ต้องปรับบทำบาทำภิารกิจัแลุ่ะโค์รงสร้างเพัื�อให้สอดืรับกับ 
สถานการณ์ท่ำ�เปลุ่่�ยนแปลุ่งไป โดืยเฉพัาะเมื�อปี พั.ศ. 2545 ท่ำ�ม่ 
มติ ค์รม. ให้กรมวิทำยาศาสตร์บริการ ต้องออกนอกระบบแลุ่ะ 
จััดืตั�งเป็นองค์์กรมหาชน ตอนนั�นเพัื�อจัะยังค์งเป็นหน�วยงาน 
ราชการ เราจึังม่การตั�งสำานักบริหารแลุ่ะรับรองห้องปฏิิบัติการ 
เพัื�อรองรับบ่ค์ลุ่ากรทำ่�ยังต้องการเป็นข้าราชการจันถึงปัจัจั่บัน 
การรับรองห้องปฏิิบัติการฯ ดัืงกลุ่�าว กลุ่ายเป็นภิารกิจัหลัุ่กแลุ่ะ 

เป็นท่ำ�ยอมรับในระดัืบสากลุ่ จันทำำาให้ วศ. เป็นหน�วยงานสำาคั์ญ 
ในโค์รงสร้างพืั�นฐานทำางค่์ณภิาพัของประเทำศ ท่ำ�ต้องดืำาเนินงาน
ภิารกิจัด้ืวยระบบค่์ณภิาพัในขณะน่� 

แลุ่ะเมื�อพัูดืถึงการดืำาเนินงานภิารกิจัดื้วยระบบค์่ณภิาพั 
ของ วศ. นอกจัากช�วยสร้างภิาพัลัุ่กษณ์องค์์กรท่ำ�ด่ืแลุ้่ว ยังม่อ่ก
สิ�งหนึ�งท่ำ�สำาคั์ญคื์อการทำำาระบบค่์ณภิาพั ทำำาให้ค์นคิ์ดืเป็นระบบ 
ม่เหต่ผ่ลุ่ แลุ่ะค์ิดืวิเค์ราะห์จันถึงสาเหต่หลุ่ัก (root cause 
analysis) ด้ืวย

ภาพั วศ. ในอนาคตกับคนรุ่นต่อไป
อยากเห็น วศ. ในแบบทำ่�ม่อัตลุ่ักษณ์หรือผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อะไร 

สักอย�าง ทำ่ �เมื �อทำ่กค์นเห็นแลุ่้วทำำาให้ต้องนึกถึง ว�าใช�เลุ่ย.. 
“น่�ค้อ วศ.” โดืยไม�ต้องทำำาอะไรท่ำ�ใหญ�โต แต�ม่จ่ัดืยืนท่ำ�แข็งแรง 
มั�นค์ง สามารถปรับเปลุ่่�ยนตัวเองได้ือย�างม่พัลุ่วัตร (Dynamic)  
ตลุ่อดืเวลุ่า อยากเห็นภิาพัการทำำางานร�วมกันแบบ Cross 
function ซึ�งจัะทำำาให้มองเห็นจั่ดืเดื�นจั่ดืดื้อยของการทำำางาน 
ของแต�ลุ่ะภิาค์ส�วน รู้ว�าเราม่งานอะไรเขาม่งานอะไร มองเห็น 
ภิาพัรวมขององค์์กรมากขึ�นแลุ่ะเติมเต็มส�วนท่ำ�ขาดืซึ�งกันแลุ่ะกัน 
ลุ่ดืค์วามชำ�าซ้อน ลุ่ดืขั�นตอนท่ำ�ไม�จัำาเป็น ไม�ดูืดืาย ช�วยเหลืุ่อกัน  
แลุ่ะนำางานท่ำ�แยกกันอยู�เป็นส�วนๆ เช�น งานจ่ัลุ่ช่ววิทำยาท่ำ�ม่อยู�เป็น 
ภิารกิจัเล็ุ่กๆ ในหลุ่ายกลุ่่�มงานมารวมกันเพืั�อพััฒนางานรองรับ
ภิารกิจัในอนาค์ตขององค์์กร ม่การใช้ทำรัพัยากรดื้านเค์รื�องมือ 
สารเค์ม่ สารมาตรฐานอย�างม่ประสิทำธ์ิภิาพั ผ่�านการจััดืให้ม่ 
ศูนย์เค์รื�องมือวิทำยาศาสตร์ทำ่�เป็นรูปธ์รรม ม่การเตร่ยมการ 
ลุ่�วงหน้าในเรื�องเค์รื�องมืออ่ปกรณ์ แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่ทำ่�ใช้เพัื�อเอื�อ 
ประโยชน์ให้เกิดืการพััฒนาผ่ลุ่ิตภิัณฑ์แลุ่ะบริการใหม�ๆ หรือ 
สามารถพััฒนาต�อยอดืผ่ลุ่ิตภิัณฑ์หรือการบริการเดืิมให้ม่ 
ประสิทำธ์ิภิาพัสูงขึ�น แลุ่ะเตร่ยมค์วามพัร้อมดื้านการพััฒนาวิธ์่ 
ทำดืสอบสำาหรับสินค้์าใหม� เพืั�อให้ได้ืสินค้์าท่ำ�ม่ค่์ณภิาพัแลุ่ะค์วาม 
ปลุ่อดืภัิยต�อผู้่บริโภิค์ ตามเป้าหมายท่ำ�กรมวิทำยาศาสตร์บริการตั�งไว้
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จัากสถานการณ์การแพัร�ระบาดืของโรค์ไวรัสโค์วิดื-19 หน�วยงาน 
ทำั�งภิาค์รัฐ ภิาค์เอกชนแลุ่ะประชาชนทำ่กภิาค์ส�วนต�างร�วมมือร�วมใจั 
เพัื�อฝ่่าวิกฤติสถานการณ์โค์วิดื-19 ในค์รั�งน่� โดืยม่ค์วามตระหนักแลุ่ะ 
พัร้อมปฏิิบัติตัวตามมาตรการต�างๆ ของกระทำรวงสาธ์ารณส่ขอย�างเต็มท่ำ�  
เพัื�อลุ่ดืค์วามเส่�ยงจัากการแพัร�กระจัายของไวรัสดืังกลุ่�าว โดืยเฉพัาะ 
มาตรการ D-M-H-T-T-A ซึ�งหมายถึง เว้นระยะห�าง สวมหน้ากากอนามัย  
100 % ลุ้่างมือบ�อยๆ ตรวจัวัดือ่ณหภูิมิ ตรวจัหาเชื�อโค์วิดื-19 แลุ่ะใช้ 
แอพัพัลิุ่เค์ชันไทำยชนะแลุ่ะหมอชนะ  

เมื�อวิเค์ราะห์สถานการณ์แพัร�ระบาดืของโค์วิดื-19 ในประเทำศไทำย 
พับว�ายังม่ค์วามเส่�ยงแลุ่ะจัำานวนผู้่ติดืเชื�อสะสมเพิั�มสูงขึ�นอย�างต�อเนื�อง  
หน�วยงานดื้านสาธ์ารณส่ขจัึงไดื้ร�วมบูรณาการกับหน�วยงานต�างๆ  
ทำั �งภิาค์รัฐ ภิาค์เอกชน ส�วนทำ้องถิ �น เพัื �อจััดืเตร่ยมพัื �นทำ่ �สำาหรับ 
โรงพัยาบาลุ่สนามรองรับจัำานวนผู้่ป่วยติดืเชื�อดัืงกลุ่�าว แลุ่ะเมื�อผู้่ป่วยเพิั�ม 
มากขึ�นการปฏิิบัติหน้าทำ่�ของบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์แลุ่ะเจั้าหน้าทำ่� 
ทำ่�เก่�ยวข้องยิ�งม่ค์วามเส่�ยงมากขึ�นเช�นเดื่ยวกัน ดืังนั�น การใช้เค์รื�องมือ 
แลุ่ะอ่ปกรณ์ทำางการแพัทำย์ในสภิาวะวิกฤติดัืงกลุ่�าวจัำาเป็นต้องสามารถ 
อำานวยค์วามสะดืวก ป้องกันแลุ่ะลุ่ดืค์วามเส่�ยงจัากการสัมผ่ัสระหว�าง 
บ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์แลุ่ะผู่้ติดืเชื�อ เพัื�อให้สามารถทำำางานไดื้อย�างม ่
ประสิทำธิ์ภิาพัแลุ่ะปลุ่อดืภัิย 

กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทำรวงการอ่ดืมศึกษา วิทำยาศาสตร์  
วิจััยแลุ่ะนวัตกรรม (อว.) เป็นหน�วยงานทำ่�ให้บริการทำางดื้านวิทำยาศาสตร์แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่
ทำ่ �หลุ่ากหลุ่ายทำั�งดื้านวิจััยแลุ่ะพััฒนา การตรวจัสอบ การทำดืสอบ การกำาหนดืมาตรฐาน 
รวมทำั �งเป็นสถานปฏิิบัติการกลุ่างทำางวิทำยาศาสตร์แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่ของประเทำศ รวมถึง 
นวัตกรรมดื้าน “หุ่่�นยนต์” โดืยในอดื่ต วศ. ไดื้พััฒนาเรือห่�นยนต์เพัื�อรับมือกับสถานการณ ์
นำ�าทำ�วมโดืยม่ภิารกิจัหลุ่ักเพัื�อเก็บข้อมูลุ่ค์วามลุ่ึกของค์ูค์ลุ่องใช้ประโยชน์ในงานป้องกันอ่ทำกภิัย 
แลุ่ะการระบายนำ�าออกจัากพืั�นท่ำ�ทำ�วมขัง แลุ่ะอำานวยค์วามสะดืวกในการทำำางานอื�น ๆ 

ปัจัจั่บัน เมื�อเกิดืวิกฤตการแพัร�ระบาดืของโรค์โค์วดิื-19 วศ. จัึงม่ส�วนร�วมในการสนับสนน่
แลุ่ะพััฒนาอ่ปกรณ์ทำางการแพัทำย์ ทัำ�งในด้ืานการทำดืสอบ แลุ่ะพััฒนาประสิทำธิ์ภิาพัของช่ดื PPE 
สำาหรับบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์ รวมทัำ�ง “การพัฒนานวัตกรรมหุ่่�นยนต์” เพืั�อช�วยเหลืุ่อการทำำางาน 
ของบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์ จัากสถานการณ์ทำ่�ม่ผู่้ติดืเชื�อจัำานวนมากเข้ารับการรักษาตัวใน 
โรงพัยาบาลุ่สนาม โดืยม่วัตถ่ประสงค์์ลุ่ดืหรือหลุ่่กเลุ่่�ยงการสัมผั่สระหว�างบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์ 
แลุ่ะผู่้ติดืเชื�อให้มากทำ่�ส่ดื สำาหรับนวัตกรรมห่�นยนต์ ทำ่�นักวิทำยาศาสตร์ของ วศ. แลุ่ะหน�วยงาน 
เค์รือข�ายได้ืพััฒนาขึ�นผ่ลิุ่ตขึ�นในช�วงการแพัร�ระบาดืของโรค์โค์วิดื-19 นั�น ประกอบด้ืวย

สนับสนุนการปฏิิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ 
ในสถานการณ์์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19”

“นวัตกรรมหุุ่�นยนต์
วศ. วันน้�พิพัฒน์ ด่ยอดยิ�ง นักวิชาการเผู้ยแพร�
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“เจั�าแบัก” ห่�นยนต์ขนส�ง ม่ค์วามสามารถในการรับนำ�าหนักการขนส�งได้ืถึง 250 กิโลุ่กรัม ปฏิิบัติภิารกิจัขนส�ง เค์ลืุ่�อนย้ายผู้่ติดืเชื�อ 
หรืออ่ปกรณ์ต�าง ๆ  ในสภิาพัแวดืลุ้่อมทัำ�งภิายในแลุ่ะภิายนอกอาค์าร เค์ลืุ่�อนท่ำ�ด้ืวยค์วามเร็ว 0.5 เมตรต�อวินาท่ำ ค์วบค่์มโดืยการบังคั์บ 
ผ่�านกลุ้่องด้ืวยระบบวิทำย่บังคั์บ ม่จ่ัดืเดื�นคื์อ โค์รงสร้างขนาดืใหญ�แลุ่ะแข็งแรง ออกแบบมาเพืั�อแบกรับนำ�าหนักของผู้่ป่วยหรือผู้่ติดืเชื�อ 
จัากโรค์โค์วิดื-19 ท่ำ�แพัร�กระจัายเชื�อได้ืง�ายซึ�งจัะเป็นอ่ปสรรค์ในการทำำางานของบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์ เจ้ัาแบกเป็นตัวช�วยสำาหรับ 
บ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์ให้สามารถดืูแลุ่ผู่้ป่วย แลุ่ะลุ่ดืค์วามเส่�ยงจัากการใกลุ่้ชิดืกับผู่้ติดืเชื�อไดื้อย�างม่ประสิทำธ์ิภิาพั โดืยเจั้าแบก 
เป็นนวัตกรรมห่�นยนต์ท่ำ�ใช้งานได้ืง�าย สามารถค์วบค่์มการเค์ลืุ่�อนท่ำ�ด้ืวยร่โมทำค์อนโทำรลุ่ แลุ่ะม่กลุ้่องแสดืงผ่ลุ่การเค์ลืุ่�อนท่ำ�ของห่�นยนต์  
ท่ำ�สามารถบังคั์บได้ืจัากระยะไกลุ่ ประมาณ 50-100 เมตร เพืั�ออำานวยค์วามสะดืวกให้กับบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์อ่กด้ืวย

“หุ่่�นยนต์ป่ี�นโต 2” เป็นห่�นยนต์บังคั์บมือ โดืย วศ. ร�วมกับค์ณะวิศวกรรมศาสตร์ จ่ัฬาลุ่งกรณ์มหาวิทำยาลัุ่ย ได้ืรับท่ำนสนับสน่น 
จัากสำานักงานการวิจััยแห�งชาติ (วช.) ปรับปร่งแลุ่ะพััฒนานวัตกรรมป่�นโตให้ม่ประสิทำธ์ิภิาพัอำานวยค์วามสะดืวกกับบ่ค์ลุ่ากร 
ทำางการแพัทำย์มากยิ�งขึ�น ช�วยปฏิิบัติภิารกิจัการขนส�งอาหาร ยา เวชภัิณฑ์แก�ผู้่ติดืเชื�อ เพืั�อลุ่ดืค์วามเส่�ยงแลุ่ะเพิั�มระยะห�างระหว�าง 
บ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์กับผู้่ติดืเชื�อ ใช้งานโดืยค์วบค่์มผ่�านทำางร่โมทำค์อนโทำรลุ่ระยะไกลุ่ ม่ระบบแสดืงผ่ลุ่การเค์ลืุ่�อนท่ำ�ผ่�านจัอแสดืงผ่ลุ่ 
เพิั�มค์วามแม�นยำาแลุ่ะลุ่ดืค์วามเส่ยหายของอ่ปกรณ์ขณะใช้งาน สามารถใช้งานติดืต�อกันได้ืนานถึง 8-9 ชั�วโมง โดืยการพััฒนาระบบจััดืเก็บ 
แบตเตอร่�ท่ำ�ม่ประสิทำธิ์ภิาพัมากขึ�น เนื�องด้ืวยนวัตกรรมท่ำ�ผ่ลิุ่ตออกมา ม่ค์วามจัำาเป็นรองรับกับสถานการณ์ท่ำ�เร�งดื�วน กระบวนการผ่ลิุ่ต 
จึังจััดืทำำาให้ง�ายแลุ่ะรวดืเร็วมากท่ำ�ส่ดื ซึ�งหากม่วัสด่ือ่ปกรณ์ท่ำ�ค์รบถ้วน สามารถผ่ลิุ่ตห่�นยนต์ป่�นโต 2 ได้ืภิายใน 1 วัน เนื�องจัากบ่ค์ลุ่ากร 
ของ วศ. ม่ประสบการณ์แลุ่ะทัำกษะในการคิ์ดืค้์นออกแบบแลุ่ะผ่ลิุ่ตนวัตกรรมห่�นยนต์ เพืั�อใช้งานอำานวยค์วามสะดืวกในด้ืานต�างๆ  
ส�งผ่ลุ่ให้การผ่ลิุ่ตห่�นยนต์เพืั�อใช้ในสถานการณ์เร�งดื�วนสามารถจััดืทำำาได้ืรวดืเร็วนั�นเอง

“นวัตกรรม Dr.D” เป็นห่�นยนต์รูปแบบอัตโนมัติ สามารถตั�งโปรแกรมค์ำาสั�งไว้ลุ่�วงหน้าแลุ่ะใช้งานไดื้ตามทำ่�เราต้องการ  
สามารถเค์ลุ่ื�อนทำ่�ไดื้อัตโนมัติ ม่เซนเซอร์ในการค์วบค์่มการเค์ลุ่ื�อนทำ่�ไดื้อย�างแม�นยำา แลุ่ะสามารถค์อนโทำรลุ่ไดื้จัากโทำรศัพัทำ์ทำ่�ใช้ 
ในปัจัจ่ับัน โดืยต้องม่แอปพัลิุ่เค์ชัน Dr.D รองรับ ปฏิิบัติภิารกิจัขนส�งยาแลุ่ะเวชภัิณฑ์ อาหาร เอกสาร ขยะอันตราย แลุ่ะตู้ค์วามดัืนลุ่บ  
รองรับนำ�าหนักได้ื 100 กิโลุ่กรัม เพืั�ออำานวยค์วามสะดืวกแลุ่ะรวดืเร็วสำาหรับบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์มากยิ�งขึ�น 

จัะเห็นไดื้ว�าการวิจััยแลุ่ะพััฒนานวัตกรรมห่�นยนต์ โดืย วศ. สามรถนำาไปใช้งานไดื้จัริงเป็นรูปธ์รรมโดืยเฉพัาะในสถานการณ์ 
วิกฤตโค์วิดื-19 ตั�งแต�การระบาดืในช�วงปลุ่ายปี 2563 จันถึงปี 2564 เป็นการแสดืงให้เห็นถึงศักยภิาพัองค์์กรแลุ่ะบ่ค์ลุ่ากรของ วศ.  
ซึ�งม่ค์วามพัร้อมด้ืานวิจััยแลุ่ะพััฒนาท่ำ�สามารถตอบโจัทำย์สังค์มแลุ่ะประเทำศได้ื แลุ่ะในอนาค์ต วศ. ม่�งขยายผ่ลุ่จัากงานวิจััยแลุ่ะพััฒนา 
เพัื�อผ่ลุ่ิตห่�นยนต์แลุ่ะเค์รื�องมืออ่ปกรณ์ต�างๆ ให้เหมาะสมกับภิารกิจัดื้านสาธ์ารณส่ขของประเทำศให้ม่ประสิทำธ์ิภิาพัมากยิ�งขึ�น  
เพืั�อลุ่ดืการนำาเข้าเทำค์โนโลุ่ย่จัากต�างประเทำศ แลุ่ะช�วยส�งเสริมประสิทำธิ์ภิาพัการทำำางานให้กับบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์ได้ืต�อไป

วศ. วันนี�



SPECIAL GUEST ฉบัับัน่� เราได�ม่โอกาสเดินที่างไปียังจัังหุ่วัดกระบ่ั� จัังหุ่วัดท่ี่�ม่ศักยภาพด�านการที่�องเท่ี่�ยว 
เปี็นอันดับัต�นๆ ของปีระเที่ศไที่ย อ่กทัี่�งยังม่ผู้ลิิตภัณฑ์์อัตลัิกษณ์เชิงวัฒนธิรรมท่ี่�ข ึ�นช้�อค้อผู้�าบัาติก โดย 
กรมวิที่ยาศาสตร์บัริการ ได�ร�วมเปี็นส�วนหุ่นึ�งในการจััดที่ำาโครงการพัฒนากรรมวิธ่ิการย�อมส่ธิรรมชาติเพ้�อใหุ่� 
เกิดมาตรฐานกระบัวนการผู้ลิิตแลิะการกำาหุ่นดค่ณสมบััติของวัตถ่ดิบัในการย�อมจัากส่ธิรรมชาติสำาหุ่รับัผู้�าบัาติก 
ภายใต�ช่ดโครงการการสร�างนวัตกรรมช่มชนเพ้�อพัฒนาเศรษฐกิจัฐานราก แลิะบัรรเที่าผู้ลิกระที่บัจัากโควิด-19 
ในพ้�นท่ี่�จัังหุ่วัดกระบ่ั� (กระบ่ั�โมเดลิ) ด�วยการนำาองค์ความร้�ที่างวิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลิย่ แลิะนวัตกรรม ท่ี่�เหุ่มาะสม 
ไปีถ�ายที่อดใหุ่�กับันวัตกรที่�องถิ�นนำาไปีปีระย่กต์ใช�ในกระบัวนการผู้ลิิตผู้�าบัาติก เพ้�อใหุ่�เกิดผู้ลิิตภัณฑ์์ผู้�าบัาติก 
ท่ี่�เปี็นอัตลัิกษณ์ของจัังหุ่วัดกระบ่ั� แลิะม่ค่ณภาพ สร�างรายได�ใหุ่�กับัช่มชนช�วยยกระดับัเศรษฐกิจัฐานรากใหุ่�เข�มแข็ง 
ยิ�งขึ�น อ่กทัี่�งได�รับัการยอมรับัแลิะเป็ีนท่ี่�ร้�จัักในระดับัสากลิต�อไปี

คุณสุภาวด้้ กิ�งเล็ก 
ปีระธิานกล่ิ�มต�นทัี่งบัาติก ต.คลิองยาง อ.เกาะลัินตา จั.กระบ่ั�

จัากเดืิมกลุ่่�มของเราทำำาผ่้าติกโดืยใช้กรรมวิธ์่ทำ่ �ม่ส่เค์ม่ ซึ �งส�งผ่ลุ่เส่ยต�อ 
ทำรัพัยากรธ์รรมชาติในช่มชนหลัุ่งจัากท่ำ�ได้ืเข้าร�วมอบรมกับกรมวิทำยาศาสตร์บริการ 
ทำางนักวิทำยาศาสตร์ทำ่�ลุ่งพัื�นทำ่�มาให้ค์ำาปรึกษาเชิงลุ่ึกดื้านเทำค์นิค์การย้อมส ่
ธ์รรมชาติจัากพัืชทำ่�หาไดื้ง�ายในทำ้องถิ�น มาใช้ให้เกิดืประโยชน์ ลุ่ดืต้นทำ่น แลุ่ะ 
เป็นมิตรกับสิ�งแวดืลุ้่อม จึังม่แนวคิ์ดื หาเปลืุ่อกไม้ ผ่ลุ่ไม้จัากป่าในช่มชน นำามา 
สร้างสรรค์์ให้เกิดืส่รูปแบบใหม�กับผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ อ่กทำั�งยังสร้างมูลุ่ค์�าเพัิ�มดื้วย 
การเข่ยนลุ่วดืลุ่ายบาติกทำ่�ม่เอกลุ่ักษณ์ประจัำาถิ�นเพัื�อให้เกิดืงานตามอัตลุ่ักษณ์ 
แลุ่ะวัฒนธ์รรมท่ำ�โดืดืเดื�นของพืั�นถิ�น

คุณวรรณ้ อิสลามนุก้ล 
กล่ิ�มมาร่ลัินตา 

รู้จัักกรมวิทำยาศาสตร์บริการ ค์รั�งแรกจัากโค์รงการ “กระบ่ั�โมเดลิ” 
ปัจัจ่ับันอบรมมาเป็นค์รั�งท่ำ� 2 แลุ้่ว ทำางค์ณะนักวิทำยาศาสตร์ ให้ค์วามรู้ท่ำ�เป็น 
ประโยชน์แก�ประชาชนด้ืวยองค์์ค์วามรู้ทำางวิทำยาศาสตร์ เทำค์โนโลุ่ย่ วิจััยแลุ่ะ 
นวัตกรรมสามารถนำาไปพััฒนาผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ได้ืจัริง แลุ่ะให้ค์ำาปรึกษาเชิงลึุ่กด้ืาน 
เทำค์นิค์การย้อมส่ธ์รรมชาติ ทำำาให้เกิดืลุ่วดืลุ่ายบนผื่นผ้่าท่ำ�ไม�ซำ�ากันในแต�ลุ่ะผื่น 
เป็นการสร้างผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ทำ่�ม่ค์่ณภิาพั แลุ่ะสร้างค์่ณภิาพัช่วิตของค์นในช่มชน
ให้ดื่ยิ�งขึ�นเพัื�อเสริมสร้างรายไดื้ในค์รัวเรือนแลุ่ะพััฒนาผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ให้ม่ค์่ณค์�า 
น�าสะสม
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นำ�านมจ้ากพืชพร้อมดืื่�ม
คำาสำาคัญ : ปีลิายข�าว เม็ดมะม�วงหิุ่มพานต์ นมจัากพ้ช

ทางเลือกผลิตภัณฑ์์นมจำากพืัช
ปัจัจ่ับันผู่้บริโภิค์หันมารับประทำานอาหารแลุ่ะเค์รื�องดืื�มทำ่�มาจัากพืัชเพิั�มมากขึ�น 

โดืยเฉพัาะผ่ลิุ่ตภัิณฑ์นมจัากพืัช (Plant based milk)1 เนื�องจัากผู้่บริโภิค์บางกลุ่่�ม 
แพ้ัโปรต่นจัากนมวัว (cow’s milk allergy) โดืยม่อาการผื่�นขึ�นตามผิ่วหนัง ปาก แลุ่ะ 
ลิุ่�นบวม หลัุ่งจัากดืื�มนมวัวภิายใน 15 นาท่ำ – 2 ชั�วโมง หรือในกรณ่ผู้่บริโภิค์ท่ำ�ไม�สามารถ 
ย�อยแลุ่ค์โตสในนมวัวได้ื (lactose intolerant) เพัราะระบบย�อยอาหารในร�างกาย 
ไม�สามารถผ่ลิุ่ตเอนไซม์แลุ่ค์เตส (lactase) ได้ืเพ่ัยงพัอ ทำำาให้ม่อาการท้ำองอืดื ท้ำองเส่ย 
รู้สึกไม�สบายท้ำอง ซึ�งมักเกิดืในช�วง 2 – 8 ชั�วโมงหลัุ่งจัากดืื�มนมวัว ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์นมจัาก 
พัืชจัึงเป็นอ่กหนึ�งทำางเลุ่ือก เพัราะถือว�าเป็นวัตถ่ดืิบทำ่�มาจัากธ์รรมชาติ (natural) 
ม่ลัุ่กษณะค์ลุ้่ายนม แต�ไม�ม่ส�วนผ่สมของไขมันนม แนวโน้มค์วามต้องการผ่ลิุ่ตภัิณฑ์นม
จัากพืัชม่ปริมาณเพิั�มขึ�นอย�างต�อเนื�อง โดืยในปี 2562 ม่อัตราการเติบโตสูงส่ดืร้อยลุ่ะ 
7.4 ต�อปี ในขณะท่ำ�นมวัวม่อัตราการเติบโตเพ่ัยงร้อยลุ่ะ 4.0 ต�อปี2 ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์นมจัากพืัช 
ม่ท่ำ�มาจัากหลุ่ายแหลุ่�ง ได้ืแก� 1) ธั์ญพืัช เช�น นมข้าวโอ๊ต แลุ่ะนมข้าว 2) เมล็ุ่ดืถั�วแห้ง 
เปลืุ่อกอ�อน เช�น นมถั�วเหลืุ่อง แลุ่ะนมถั�วลัุ่นเตา 3) ตระกูลุ่พืัชผั่ก เช�น นมมันฝ่รั�ง  
4) ตระกูลุ่เมล็ุ่ดืพืัช เช�น นมเมล็ุ่ดืแฟีลุ่กซ์ นมเมล็ุ่ดืกัญชง แลุ่ะ 5) ตระกูลุ่ถั�วเปลืุ่อกแข็ง  
เช�น นมอัลุ่มอนด์ื นมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ แลุ่ะนมมะพัร้าว เป็นต้น ซึ�งค่์ณสมบัติของ 
นมจัากพืัชแต�ลุ่ะชนิดืจัะม่ค์วามแตกต�างกันไปตามชนิดืของพืัช ค่์ณภิาพัของวัตถ่ดิืบ 
แลุ่ะกระบวนการผ่ลิุ่ต3

การเพิั�มม้ลค่าให้�กับสินค�าเกษตร
ปลุ่ายข้าวหรือข้าวหัก (broken rice หรือ chipped rice หรือ brewer’s rice) 

คื์อ ส�วนของเมล็ุ่ดืข้าวท่ำ�หักแลุ่ะจัมูกข้าว (เอมบริโอ) ได้ืจัากกระบวนการส่ข้าวเปลืุ่อก 
แลุ่ะแยกข้าวเมลุ่็ดืเต็มออกไป ซึ�งจัะไดื้ปลุ่ายข้าวประมาณร้อยลุ่ะ 15 ของนำ�าหนัก 
ข้าวเปลืุ่อก4 ปลุ่ายข้าวแบ�งเป็น 3 ขนาดื ได้ืแก� ปลุ่ายข้าวใหญ� (ขนาดื 3/4 ของข้าวขาว)  
ร้อยลุ่ะ 8 ปลุ่ายข้าวกลุ่าง (ขนาดื 1/2 ของข้าวขาว) ร้อยลุ่ะ 5 แลุ่ะปลุ่ายข้าวเล็ุ่ก  
(ขนาดื 1/4 ของข้าวขาว) ร้อยลุ่ะ 2 โดืยทัำ�วไปปลุ่ายข้าวม่องค์์ประกอบทำางเค์ม่ท่ำ�สำาคั์ญ  
ได้ืแก� โปรต่นร้อยลุ่ะ 8 ไขมันร้อยลุ่ะ 0.9 แลุ่ะกากใยร้อยลุ่ะ 1 ม่ค่์ณค์�าทำางโภิชนาการ 
ใกลุ้่เค่์ยงกับข้าวเต็มเมล็ุ่ดื แต�ม่ราค์าเฉลุ่่�ยกิโลุ่กรัมลุ่ะ 20-30 บาทำ   ซึ�งถูกกว�าข้าวเต็มเมล็ุ่ดื 
2-3 เทำ�า5 อย�างไรก็ตามในช�วงปี 2562-2564 ประเทำศไทำยม่ปริมาณการส�งออกปลุ่ายข้าว 
ประมาณ 1.1-1.5 ลุ่้านตัน/ปี แลุ่ะม่ตลุ่าดืส�งออกหลุ่ักในประเทำศจั่น แลุ่ะประเทำศ 
ในทำว่ปแอฟีริกา6 ส�วนใหญ�นำาไปใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ�งไม�ค้่์มค์�า จึังจัำาเป็นต้องหาแนวทำาง 
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต�างๆ เพืั�อเพิั�มมูลุ่ค์�าของปลุ่ายข้าวให้สูงขึ�น

ผลิิตภััณ์ฑ์์นมทางเลืิอกใหม่ : 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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มะม�วงหิมพัานต์ (Anacardium occidentale L.) 
จััดือยู�ในวงศ์ Anacardiaceae พับมากในประเทำศอินเดื่ย 
บราซิลุ่ แอฟีริกาตะวันออก แลุ่ะเว่ยดืนาม7 มะม�วงหิมพัานต ์
เป็นพัืชอ่ตสาหกรรมทำ่ �ส ำาค์ัญชนิดืหนึ �งของประเทำศไทำย  
กำาลุ่ังไดื้รับค์วามสนใจัจัากภิาค์รัฐบาลุ่แลุ่ะภิาค์เอกชนในการ
พััฒนาให้เป็นพัืชเศรษฐกิจัเพัื�อเป็นสินค์้าส�งออก พับมากใน 
ภิาค์ตะวันออกเฉ่ยงเหนือแลุ่ะภิาค์ใต้ของประเทำศ เม็ดืมะม�วง
หิมพัานต์ม่ลุ่ักษณะค์ลุ่้ายรูปไต สามารถรับประทำานไดื้ทำั�งดืิบ 
แลุ่ะทำอดื โดืยนิยมแปรรูปเป็นผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อาหารว�างร้อยลุ่ะ 60 
แลุ่ะนำามาใช้ในการผ่ลิุ่ตขนมอ่กร้อยลุ่ะ 40 เม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ 
เป็นพืัชท่ำ�อ่ดืมไปด้ืวยไขมันร้อยลุ่ะ 47.1 เถ้าร้อยลุ่ะ 4.7 กากใย    
ร้อยลุ่ะ 1.2 แลุ่ะโปรต่นร้อยลุ่ะ 19.8 เม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ 
ม่นำ�ามันในปริมาณสูง ประกอบดื้วยกรดืโอเลุ่อิกร้อยลุ่ะ 73.73 
กรดืไลุ่โนเลุ่อิกร้อยลุ่ะ 13.60 แลุ่ะกรดืสเต่ยริกร้อยลุ่ะ 10.20 
ซึ�งม่ส�วนช�วยลุ่ดืระดัืบโค์เลุ่สเตอรอลุ่ในเลืุ่อดืได้ื

การสร้างมูลุ่ค์�าเพัิ�มให้กับผ่ลุ่ิตผ่ลุ่ทำางการเกษตร โดืยการ
แปรรูปหรือแปรสภิาพัจัากลุ่ักษณะเดืิมดื้วยกระบวนการผ่ลุ่ิต
ทำ่�ไม�ซับซ้อน เพัื�อให้สอดืค์ลุ่้องกับค์วามต้องการผ่ลุ่ิตภิัณฑ์เพัื�อ 
ส่ขภิาพัของผู่้บริโภิค์ในปัจัจั่บัน ซึ�งข้าวแลุ่ะมะม�วงหิมพัานต์ 
เป็นหนึ �งในสินค์้าเกษตรของไทำยทำ่ �อ่ดืมไปดื้วยค์่ณค์�าทำาง 
โภิชนาการสูง ทำั�งโปรต่น กรดืไขมันไม�อิ�มตัว ค์าร์โบไฮเดืรต 
วิตามิน แลุ่ะเกลืุ่อแร�หลุ่ายชนิดื สามารถนำากระบวนการแปรรูป 
แลุ่ะการถนอมอาหาร เพัื �อสร้างค์่ณค์�าให้กับสินค์้าเกษตร  
รวมทัำ�งเกิดืผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อาหารชนิดืใหม�ท่ำ�ม่มูลุ่ค์�าสูงขึ�น

การพััฒนาผลิตภัณฑ์์เครื�องดื้�มนำ�านมข�าว 
ผสมเม็ด้มะม่วงหิ้มพัานต์พัร�อมดื้�ม

กรมวิทำยาศาสตร์บริการ โดืยสำานักเทำค์โนโลุ่ย่ช่มชน เล็ุ่งเห็น 
ถึงค์วามสำาค์ัญของการนำาเทำค์โนโลุ่ย่การแปรรูปผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ 
เค์รื�องดืื�มมาประย่กต์ใช้ โดืยการวิจััยแลุ่ะพััฒนาเป็นผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ 

เค์รื�องดืื�มส่ขภิาพัจัากพัืชทำ่�ให้พัลุ่ังงานสูง เพัื�อตอบสนองต�อ 
ค์วามต้องการของผู่้บริโภิค์ในปัจัจั่บัน ช�วยลุ่ดืต้นทำ่นการผ่ลุ่ิต 
แลุ่ะสร้างมูลุ่ค์�าเพัิ�มให้กับสินค์้าเกษตรทำั�งปลุ่ายข้าวหัก แลุ่ะ
เม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ทำ่�เกิดืการแตกหักจัากกระบวนการผ่ลุ่ิต 
ทำำาให้จัำาหน�ายไม�ไดื้ราค์า แลุ่ะนำางานวิจััยไปถ�ายทำอดืให้แก� 
ผู้่ประกอบการ เพืั�อสร้างงาน สร้างรายได้ืให้กับช่มชน 

การผ่ลุ่ิตเค์รื �องดืื �มนำ �านมข้าวผ่สมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต ์
พัร้อมดืื �ม เริ �มต้นจัากกระบวนการสกัดืนำ �านมปลุ่ายข้าว 
หอมมะลิุ่หักแลุ่ะนำ�านมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์หักซ่กในอัตราส�วนท่ำ�
เหมาะสม บรรจ่ัใส�ขวดืแก้ว นึ�งไลุ่�อากาศ ป่ดืฝ่าให้สนิทำ แลุ่ะนำา
มาผ่�านกระบวนการฆ�าเชื�อด้ืวยค์วามร้อนในระดัืบพัาสเจัอร์ไรซ์  
เพัื�อทำำาลุ่ายจั่ลุ่ินทำร่ย์ทำ่�ทำำาให้เกิดืโรค์ ตลุ่อดืจันเอนไซม์ทำ่�ทำำาให้ 
อาหารเน�าเส่ย ดัืงภิาพัท่ำ� 1

ผ่ลุ่ิตภิัณฑ์เค์รื�องดืื�มนำ�านมข้าวผ่สมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์
พัร้อมดืื�ม ม่ลุ่ักษณะส่ขาวเน่ยน แลุ่ะรสชาติทำ่�เป็นเอกลุ่ักษณ์ 
ปราศจัากการเติมแต�งส่ สารกันเส่ยหรือวัตถ่เจัือปน จััดืเป็น 
เค์รื�องดืื�มทำ่�ม่ค์่ณภิาพัตรงตามประกาศกระทำรวงสาธ์ารณส่ข 
(ฉบับท่ำ� 356) พั.ศ. 2556 เรื�อง เค์รื�องดืื�มในภิาชนะบรรจ่ัท่ำ�ป่ดืสนิทำ  
จึังม่ค์วามปลุ่อดืภัิยต�อผู้่บริโภิค์ 

จุำด้เด่้นของผลิตภัณฑ์์เครื�องดื้�มนำ�านมข�าว
ผสมเม็ด้มะม่วงหิ้มพัานต์พัร�อมดื้�ม

เค์รื�องดืื�มนำ�านมข้าวผ่สมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์พัร้อมดืื�ม 
เป็นเค์รื�องดืื�มท่ำ�ดืื�มง�าย ม่ค่์ณค์�าทำางสารอาหารแลุ่ะโภิชนาการสูง 
ทำั�งวิตามินบ่ 1 วิตามินอ่ ฟีอสฟีอรัส แค์ลุ่เซ่ยม แมกน่เซ่ยม 
แลุ่ะเหลุ่็ก โดืยผู่้บริโภิค์จัะไดื้รับพัลุ่ังงานจัากปลุ่ายข้าวแลุ่ะ 
เม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ ร�างกายสามารถดืูดืซึมนำาไปใช้ไดื้ทำันทำ่ 
เหมาะสำาหรับผู้่บริโภิค์ท่ำกเพัศ ท่ำกวัย แลุ่ะผู้่บริโภิค์ท่ำ�ดูืแลุ่ส่ขภิาพั 
หรือผู่้บริโภิค์ทำ่�ไม�สามารถรับประทำานนมวัวไดื้ หรือผู่้บริโภิค์ทำ่� 
รับประทำานมังสวิรัติ

ภาพท่ี่� 1 กระบวนการผลิิตเคร่�องด่ื่�มนำ�านมข้้าวผสมเม็ดื่มะม่วงหิิมพานต์พร้อมด่ื่�ม

วา
รส

าร
กร

มว
ิทย

าศ
าส

ตร
์บร

ิกา
ร

7

สรรสาระเร่ยบัเร่ยงโดย เจันจิัรา จัันที่ร์ม่ แลิะการ์ต้น เพ็งพรม



การถ่่ายทอด้เทคโนโลย้ส่้ผ้�ประกอบการ
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ ไดื้ถ�ายทำอดืเทำค์โนโลุ่ย่การผ่ลุ่ิตเค์รื�องดืื�มนำ�านมข้าวผ่สมเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์พัร้อมดืื�ม โดืยการ 

จััดืฝ่ึกอบรมเชิงปฏิิบัติการ หลุ่ักสูตรเทำค์โนโลุ่ย่การแปรรูปผ่ักแลุ่ะผ่ลุ่ไม้ (การพััฒนาผ่ลุ่ิตภิัณฑ์เม็ดืมะม�วงหิมพัานต์) ให้แก� 
กลุ่่ �มขนมหาดืส้มแป้น แลุ่ะกลุ่่�มถนอมอาหาร ซึ �งเป็นผู่ ้ประกอบการทำ่�ผ่ลุ่ิตอาหารแลุ่ะเบเกอร่ �ในพัื �นทำ่ �ตำาบลุ่หาดืส้มแป้น 
อำาเภิอเมืองระนอง จัังหวัดืระนอง ม่ค์วามต้องการพััฒนาผ่ลุ่ิตภิัณฑ์เค์รื�องดืื�มจัากเม็ดืมะม�วงหิมพัานต์ซ่กหรือแตกหักทำ่�ม่อยู�เป็น 
จัำานวนมากในทำ้องถิ�น ปัจัจั่บันผู่้ประกอบการอยู�ระหว�างทำดืลุ่องผ่ลุ่ิตโดืยจััดืจัำาหน�ายให้กับผู่้บริโภิค์ในพัื�นทำ่� เพัื�อดืูแนวโน้มทำาง 
การตลุ่าดื ซึ�งเบื�องต้นได้ืรับการยอมรับจัากผู้่บริโภิค์เป็นอย�างด่ื
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ห้�องปฏิิบัติการทด้สอบนำ�าตาลและผลิตภัณฑ์์นำ�าตาล  
ยกระดับความเชืื่�อมั�นนวัตกรรมส่่อนาคต

การสร้างชิ�นงานของเค์รื�องพัิมพั์ 3 มิติ ม่หลุ่ายวิธ์่แต�วิธ์่ทำ่�
ไดื้รับค์วามนิยมมากทำ่�ส่ดืค์ือ การใช้พัลุ่าสติกร้อนเร่ยงตัวขึ�น 
เป็นชิ�นงาน โดืยเทำค์นิค์น่�ใช้เส้นพัลุ่าสติกมาผ่�านหัวท่ำ�ให้ค์วามร้อน  
จันพัลุ่าสติกลุ่ะลุ่ายเป็นของเหลุ่วแลุ่้วฉ่ดืหรือโรยเร่ยงเป็นชั�นๆ  
เร่ยกว�า Fused Deposition Modeling หรือ FDM เมื�อชิ�นงาน 
ขึ�นรูปเสร็จัแลุ่้วสามารถตัดืออกไดื้ในภิายหลุ่ัง ทำำาให้ผ่ิวของ 
ชิ�นงานไม�เร่ยบ ม่ลุ่ักษณะเป็นชั�นๆ เนื�องจัากขึ�นรูปดื้วยการ 
เร่ยงตัวเชื�อมติดืกันของเส้นพัลุ่าสติกขนาดืเลุ่็กมากๆ ซึ�งค์วาม 
แข็งแรงของชิ�นงานขึ�นอยู�กับวัสดื่ของเส้นพัลุ่าสติกทำ่�นำามาใช้  
นั�นค์ือ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) เป็นวัสดื่ 
ท่ำ�ม่ค์วามแข็งแรงค์งทำน ส�วน Polylactic acid (PLA) เป็นวัสด่ื 
ท่ำ�ทำำามาจัากธ์รรมชาติ ม่ค์วามแข็งแรงค์งทำน นำ�าหนักเบา ปลุ่อดืภัิย  
ไม�ไวไฟี แลุ่ะไม�ม่กลิุ่�นฉ่นขณะขึ�นรูปชิ�นงาน

Polylactic acid (PLA) เป็นพัลุ่าสติกท่ำ�สามารถย�อยสลุ่าย 
เองได้ื (Bioplastice) โดืยผ่ลิุ่ตจัากวัสด่ืธ์รรมชาติ ได้ืแก� ข้าวโพัดื 
หรืออ้อย จัากนั�นผ่�านกระบวนการหมัก (Fermentation) โดืยใช้ 
แบค์ทำ่เร่ย Lactobacillus brevis ไดื้ผ่ลุ่ผ่ลุ่ิตเป็นกรดืแลุ่ค์ติก 
(Lactic acid) ซึ�งกรดืแลุ่ค์ติกน่�เป็นโมโนเมอร์ท่ำ�จัะนำาไปใช้เป็น 
สารตั�งต้นในการผ่ลุ่ิตเป็นพัลุ่าสติก โดืยนำาไปผ่�านกระบวนการ 
Ring opening polymerization (ROP) ได้ืเป็นพัอลิุ่เมอร์ท่ำ�เร่ยกว�า 

ในช�วงหุ่ลิายปีีที่่�ผู้�านมาน่�นวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติ หุ่ร้อ  
3D Printing เปี็นที่่�นิยมกันอย�างแพร�หุ่ลิาย ไม�ว�าจัะเปี็น 
การผู้ลิิตชิ�นส�วนยานอวกาศ ชิ�นส�วนยานยนต์ การสร�าง 
ปีะการังเท่ี่ยมเพ้�อช�วยซ่�อมแซ่มแลิะรักษาระบับันิเวศในที่ะเลิ  
รวมถึงผู้ลิิตภัณฑ์์หุ่ร้อวัสด่ที่างการแพที่ย์แลิะทัี่นตกรรม เช�น  
อ่ปีกรณ์ช�วยฟััง แขนเที่่ยม หุ่ร้อขาเที่่ยม สำาหุ่รับัผู้้�พิการ  
อวัยวะเที่่ยมต�างๆ ฟัันปีลิอม ครอบัฟััน เปี็นต�น เน้�องจัาก 
นวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติน่�สามารถช�วยในการสร�างชิ�นงาน 
หุ่ร้อชิ�นส�วนต�นแบับัที่่�ไม�สามารถที่ำาได�ด�วยขั�นตอนการสร�าง 
แบับัปีกติภายใต�ต�นท่ี่นท่ี่�จัำากัด โดยไม�จัำาเป็ีนต�องใช�เคร้�องม้อ 
หุ่ร้อวิธิ่การที่่�ใช�ในอ่ตสาหุ่กรรมขนาดใหุ่ญ� แลิะชิ�นงานหุ่ร้อ 
ชิ�นส�วนยังม่ความแข็งแรง ปีลิอดภัยแลิะคงที่นอ่กด�วย 

polylactic acid หรือ polylactide 
ปัจัจั่บันผู่้ผ่ลุ่ิตกรดืแลุ่ค์ติกรายใหญ�ของโลุ่กไดื้ขยายกำาลุ่ัง 

การผ่ลิุ่ต เพืั�อตอบสนองค์วามต้องการในตลุ่าดืโลุ่ก ซึ�งประเทำศ
ไทำยถือเป็นหนึ�งในฐานการผ่ลุ่ิตกรดืแลุ่ค์ติกแห�งแรกในภิูมิภิาค์ 
เอเช่ย เนื�องจัากประเทำศไทำยม่แหลุ่�งวัตถ่ดิืบท่ำ�ม่ค่์ณภิาพัจัำานวน 
มาก แลุ่ะอ่ตสาหกรรมนำ�าตาลุ่ของไทำยยังม่การพััฒนาแลุ่ะเติบโต
อย�างต�อเนื�อง จันเป็นท่ำ�ยอมรับจัากนานาประเทำศ  ทำำาให้ประเทำศ 
ไทำยม่ส�วนแบ�งการส�งออกในตลุ่าดืโลุ่กของปริมาณการค้์านำ�าตาลุ่ 

ภาพที่่� 1 กระบวนการข้้�นรูปชิ้ิ�นงานดื่้วยเที่คนิค Fused Deposition  
Modeling หิร่อ FDM จาก https://www.icst3dprinter-group.com/
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เป็นอันดัืบ 2 รองจัากประเทำศบราซิลุ่ ซึ�งหากมองถึงศักยภิาพั 
ในการแข�งขันในตลุ่าดืโลุ่กแลุ่้วนั�น ประเทำศไทำยไดื้เปร่ยบดื้าน 
ทำำาเลุ่ทำ่�ตั�งอยู�ในเอเช่ยซึ�งเป็นภิูมิภิาค์ทำ่�ม่ค์วามต้องการบริโภิค์ 
นำ�าตาลุ่สูง ทำำาให้ได้ืเปร่ยบด้ืานต้นท่ำนการขนส�งท่ำ�ตำ�ากว�าประเทำศ 
คู์�แข�ง 

ด้ืานผู้่ประกอบการโรงงานนำ�าตาลุ่ม่จัำานวนมากถึง 57 แห�ง 
ส�วนใหญ�อยู�ในพัื�นทำ่�ใกลุ่้แหลุ่�งเพัาะปลุู่ก เพัื�อเพัิ�มค์วามสะดืวก 
ในการจััดืหาวัตถ่ดืิบให้ตรงตามแผ่นการผ่ลุ่ิต, ประหยัดืต้นทำ่น 
ขนส�ง แลุ่ะเพัิ�มค์วามสะดืวกในการติดืต�อ นอกจัากน่�ยังม ่
กระบวนการตรวจัสอบค์่ณภิาพัผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ก�อนส�งออกสินค์้า 
ไปต�างประเทำศ ซึ �งไดื้ม่มาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรม 

นำ�าตาลุ่ทำรายกำาหนดืเกณฑ์ค์่ณลุ่ักษณะต�างๆ ของผ่ลุ่ิตภิัณฑ ์
นำ�าตาลุ่ เช�น โพัลุ่าไรเซชัน เถ้าค์อนดัืกทิำวิต่ ค์วามชื�น ส่ เป็นต้น 

จัากข้อมูลุ่ทำ่�นำาเสนอจัะเห็นไดื้ว�าประเทำศไทำยม่ศักยภิาพั 
แลุ่ะเป็นทำ่�ยอมรับของค์ู�ค์้าในการเชื�อมั�นผ่ลุ่ิตภิัณฑ์นำ�าตาลุ่ทำ่�
ผ่ลุ่ิตไดื้ ส�วนหนึ�งนั�นเป็นผ่ลุ่จัากการม่กระบวนการตรวจัสอบ 
จัากห้องปฏิิบัติการทำ่�ไดื้รับการประเมินค์วามสามารถในการ 
ทำดืสอบจัากหน�วยรับรองทำ่�สร้างค์วามเชื�อมั�นให้แก�ผู่้บริโภิค์ 
แลุ่ะผู้่ม่ส�วนได้ืส�วนเส่ย สร้างค์วามได้ืเปร่ยบในการแข�งขันให้แก�
ผู้่ประกอบการ แลุ่ะช�วยให้ผู้่ม่อำานาจัหน้าท่ำ�ตามกฎหมายในการ 
ตัดืสินไดื้ว�าผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ม่สมบัติเป็นไปตามเงื�อนไข แลุ่ะผ่ลุ่การ 
ตรวจัสอบนั�นเป็นท่ำ�ยอมรับของท่ำกภิาค์ส�วนในท่ำกประเทำศ ปัจัจ่ับัน 
กองบริหารแลุ่ะรับรองห้องปฏิิบัติการ กรมวิทำยาศาสตร์บริการ  
ซึ �งเป็นหน�วยรับรองระบบงานทำ่�ม่ภิารกิจัแลุ่ะหน้าทำ่ �ค์วาม 
รับผ่ิดืชอบดื้านการรับรองระบบงานห้องปฏิิบัติการทำดืสอบ 
ตาม ISO/IEC 17025 ได้ืให้รับรองค์วามสามารถห้องปฏิิบัติการ
ทำดืสอบนำ�าตาลุ่แลุ่ะผ่ลิุ่ตภัิณฑ์นำ�าตาลุ่ จัำานวน 9 ห้องปฏิิบัติการ 
(ข้อมูลุ่ ณ เมษายน 2564) ดัืงน่�

ภาพท่ี่� 2 Life cycle of polylactic acid (PLA) จากhttps://bioplasticsnews.com/polylactic-acid-or-polylactide-pla/
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  บริษัทำ อ่ตสาหกรรมนำ�าตาลุ่อ่สาน จัำากัดื  นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�
 5 ห้องปฏิิบัติการวิเค์ราะห์ค่์ณภิาพันำ�าตาลุ่  26 มิถ่นายน 2563 นำ�าตาลุ่ทำรายขาว
  บริษัทำ ไทำยอ่ตสาหกรรมนำ�าตาลุ่ จัำากัดื   นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�
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  บริษัทำ โค์เทำค์นา อินสเปค์ชั�น (ประเทำศไทำย) จัำากัดื  นำ�าตาลุ่ทำรายขาว,
     นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�
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โควิดกับการอบรมออนไลิน์ในแบบ

หน�วยงานทำ่�ม่ผ่ลุ่กระทำบม่จัำานวนมาก บางรายก็ถึงขั�นป่ดืตัวลุ่ง เพัราะ 
สภิาพัปัจัจั่บันทำ่ �ไดื้รับผ่ลุ่กระทำบ ซึ �งกองพััฒนาศักยภิาพันักวิทำยาศาสตร ์
ห้องปฏิิบัติการ (พัศ.) สังกัดืกรมวิทำยาศาสตร์บริการ ไดื้รับผ่ลุ่กระทำบเช�นกัน 
เมื�อย้อนกลุ่ับไปก�อนทำ่�ม่โค์วิดื-19 กองพััฒนาศักยภิาพัฯ ไดื้ให้บริการจััดืฝ่ึก 
อบรมแก�บ่ค์ลุ่ากรทำางห้องปฏิบิัติของหน�วยงานต�างๆ ทำั�งภิายนอก แลุ่ะภิายใน 
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ เป็นจัำานวนมาก เพัราะจัะเป็นการจััดืฝึ่กอบรมในสถานท่ำ�  
(รูปแบบออฟีไลุ่น์) ทำ่�จัะม่การใช้เค์รื�องมือทำางดื้านวิทำยาศาสตร์ แลุ่ะสามารถ 
สอบถามทำางวิทำยากรทำ่�ม่ค์วามรู้ค์วามสามารถไดื้แบบถึงตัวบ่ค์ค์ลุ่ แต�พัอมอง 
กลัุ่บมา การอบรมแบบเดิืมอาจัจัะม่ค์วามเส่�ยงต�อการแพัร�ระบาดืของโรค์โค์วิดื-19  
ทำำาให้กองพััฒนาศักยภิาพัฯ ได้ืม่การเลืุ่�อนฝึ่กอบรมบางหลัุ่กสูตร โดืยส�งผ่ลุ่กระทำบ 
กับผู้่รับการฝึ่กอบรมแลุ่ะหน�วยงาน ดัืงนั�นกองพััฒนาศักยภิาพัฯ ได้ืตระหนักถึง 
ค์วามจัำาเป็นของการเว้นระยะห�างเพัื�อค์วามปลุ่อดืภิัยต�อส่ขภิาพัของทำ่กฝ่่าย  
โดืยสัดืส�วนระหว�างการจััดืฝึ่กอบรมรูปแบบออฟีไลุ่น์ สู�การจััดืฝึ่กอบรมออนไลุ่น์ 
นั�นเกือบจัะเป็น 100% เลุ่ย เพืั�อท่ำ�สามารถดืำาเนินการจััดืฝึ่กอบรมให้แก�บ่ค์ลุ่ากร 

ในย่คปีัจัจั่บัันที่่กคนก็ที่ราบักันด่ว�าใน 
สถานการณ์โลิกเราตอนน่ �ม ่ปี ัญหุ่าที่่ � 
สำาคัญหุ่ลัิกๆ ท่ี่�ทัี่�วโลิกต�องได�รับัผู้ลิกระที่บั 
ค้อ การแพร�กระจัายของเช้�อไวรัสโคโรน�า  
ท่ี่�ร้�จัักกันในช้�อว�า โควิด-19 ที่ำาใหุ่�ปีระชาชน 
ส�วนใหุ่ญ� ไม�สามารถที่ำากิจัวัตรปีระจัำาวัน 
เหุ่ม้อนแต�ก�อนเพราะคอยแต�ต�องปี้องกัน
ตัวเองจัาก โควิด-19 ท่ี่กวิธ่ิ ไม�ว�าจัะเป็ีน                
การลิ�างม้อด�วยแอลิกอฮอล์ิเจัลิ แมสท่ี่�ต�อง 
ใส�ที่่กครั�งเหุ่ม้อนจัะเปี็นปีัจัจััยที่่�สำาคัญใน
การดำารงช่วิต

“ยุคนิวนอร์มอล” (New Normal)

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ทำางห้องปฏิิบัติของหน�วยงานต�างๆ ได้ือย�างต�อเนื�อง พัร้อมม่�งสู� 
การเป็น NQI Academy เพืั�อพััฒนางานแลุ่ะเพิั�มประสิทำธิ์ภิาพั 
บ่ค์ลุ่ากร นำาไปสู�การพััฒนาหลุ่ักสูตรการฝ่ึกอบรมออนไลุ่น์ 
ของกองพััฒนาศักยภิาพัฯ ทำ่�เพัิ�มมากขึ�น เป็นทำ่�ยอมรับแก� 
หน�วยงานต�างๆ ท่ำ�ต้องการพััฒนาบ่ค์ลุ่ากร แลุ่ะทำำาให้ค์�าใช้จั�าย
หลุ่ายส�วนท่ำ�เกิดืจัากการอบรมแบบออฟีไลุ่น์ลุ่ดืลุ่ง

ดืังนั �นการทำ่ �จัะให้เข ้าก ับสถานการณ์ในย่ค์ปัจัจั่บ ัน  
ทำางกองพััฒนาศักยภิาพัฯ ไดื้ม่การปรับเปลุ่่�ยนรูปแบบการจััดื 
ฝึ่กอบรม เพืั�อให้สอดืค์ลุ้่องแลุ่ะเข้ากับในย่ค์ปัจัจ่ับันท่ำ�ต้องเผ่ชิญ 
กับโค์วดิื-19 ซึ�งการเปลุ่่�ยนแปลุ่งดืังกลุ่�าว ไดื้นำาไปสู�การจััดืฝ่ึก 
อบรมรูปแบบออนไลุ่น์ ในย่ค์ New Normal หรือ Training  
ในย่ค์ New Normal บางค์นอาจัสงสัยว�า “New Normal” 
ค์ืออะไร ค์ำาว�า “New Normal” แปลุ่เป็นภิาษาไทำยไดื้ว�า 
“ความเปี็นปีกติในร้ปีแบับัใหุ่ม�” ซึ�งค์ำาน่� ถูกกลุ่�าวไว้ค์รั�งแรก 
จัากผู่้ร�วมก�อตั�งบริษัทำ Pacific Investment Management 
(PIMCO) Mr. Bill Gross 

ซึ�งตอนทำ่�เขาพัูดืนั�น ใช้อ้างอิงถึงวิกฤติเศรษฐกิจัทำ่�สภิาวะ
เศรษฐกิจัโลุ่ก ทำ่�ม่การเติบโตลุ่ดืลุ่ง แลุ่้วการเติบโตในแต�ลุ่ะปี 

ท้�มา : 
• บทำค์วามเรื�อง The New Normal กับการปรับตัวสำาหรับการเปลุ่่�ยนแปลุ่ง ในย่ค์ Digital Transformation โดืยศศิมา ส่ขสว�าง 
 Tags: the new normal กับการปรับตัว เผ่ยแพัร�ในเว็บไซต์ www.sasimasuk.com 
• บทำค์วามเรื�อง ‘New Normal’ คื์ออะไร? เมื�อโค์วิดื-19 ผ่ลัุ่กเราสู�ช่วิต ‘ปกติวิถ่ใหม�’ ! 
 เผ่ยแพัร�ในเว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com 
• บทำค์วามเรื�อง การเปลุ่่�ยนแปลุ่งรูปแบบ การจััดือบรมหรือ Training ในองค์์กร สำาหรับย่ค์ New Normal  
 เผ่ยแพัร�ในเว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com

เฉลุ่่�ยแลุ้่วตำ�ากว�าเดิืม แลุ่ะม่อัตราการว�างงานท่ำ�สูงอย�างต�อเนื�อง 
หลัุ่งเกิดืวิกฤติการเงิน แลุ่ะข้อมูลุ่ตามราชบัณฑิตยสภิาได้ืบัญญัติ 
ศัพัท์ำ “New Normal” เพิั�มเข้ามา โดืย รศ.มาลุ่่ บ่ญศิริพัันธ์์  
ค์ณะกรรมการบัญญัติศัพัทำ์นิเทำศศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภิา 
ได้ือธิ์บายค์ำาน่�ผ่�านทำางเฟีซบ๊่ก Malee Boonsiripunth เอาไว้ว�า  
“New Normal” แปลุ่ว�า ค์วามปกติใหม�, ฐานวิถ่ช่วิตใหม� 
หมายถึง รูปแบบการดืำาเนินช่วิตอย�างใหม�ทำ่�แตกต�างจัากอดื่ต 
อันเนื�องจัากม่บางสิ�งมากระทำบ จันแบบแผ่นแลุ่ะแนวทำางปฏิิบัติ 
ท่ำ�ค์นในสังค์มค้่์นเค์ยอย�างเป็นปกติแลุ่ะเค์ยค์าดืหมายลุ่�วงหน้าได้ื  
ต้องเปลุ่่�ยนแปลุ่งไปสู�วิถ่ใหม�ภิายใต้หลัุ่กมาตรฐานใหม�ท่ำ�ไม�ค้่์นเค์ย 

ซึ�งการจััดืการอบรมในย่ค์ New Normal จัะม่ทัำ�ง e-Learning,  
การอบรมเสมือนจัริง หรือ Virtual Training, Classroom Training,  
On-the-job Training แลุ่ะ Virtual assisted on-the-job  
training โดืย ณ ปัจัจ่ับันกองพััฒนาศักยภิาพัฯ ได้ืม่การอบรม 
ให้กับหน�วยงานภิายใต้ค์วามร�วมมือ ในรูปแบบ online Video  
Comference ผ่�านระบบ Zoom แลุ่ะ Google Meeting  
ทำำาให้จัำานวนผู่ ้เข้าฝ่ึกอบรมม่จัำานวนมากแลุ่ะห�างไกลุ่จัาก 
สถานการณ์โค์วิดื-19 ได้ือย�างแน�นอน

วา
รส

าร
กร

มว
ิทย

าศ
าส

ตร
์บร

ิกา
ร

13

สรรสาระนางสาวจัรวยพร แดงจิั�ว (นว.) กองพัฒนาศักยภาพนักวิที่ยาศาสตร์หุ่�องปีฏิิบััติการ



บทบาทของห้องสมุดกับการส่งเสริมบทบาทของห้องสมุดกับการส่งเสริม
การใช้สารสนเทศมาตรฐานการใช้สารสนเทศมาตรฐาน

ในอด่ตหุ่�องสม่ดเปี็นเพ่ยงแหุ่ลิ�งศึกษาหุ่าความร้�แลิะการใหุ่�บัริการขั�นพ้�นฐาน เช�น 
บัริการย้ม-ค้น บัริการหุ่�องอ�าน บัริการตอบัคำาถามแลิะช�วยค�นคว�า ฯลิฯ แต�ปัีจัจ่ับัันบัที่บัาที่ 
ของหุ่�องสม่ดได�เปีลิ่�ยนแปีลิงไปีตามย่คสมัย ร้ปีแบับัการใหุ่�บัริการม่ความหุ่ลิากหุ่ลิายขึ�น 
ความก�าวหุ่น�าของเที่คโนโลิย่ต�าง ๆ ได�เข�ามาม่บัที่บัาที่มากยิ�งขึ�น แลิะการปีรับัเปีลิ่�ยน 
พฤติกรรมของผู้้�ใช�บัริการจัากที่่�ต�องเดินที่างมาหุ่�องสม่ดด�วยตนเองเปี็นการส้บัค�นผู้�าน 
ระบับัอิเล็ิกที่รอนิกส์ ที่ำาใหุ่�หุ่�องสม่ดต�องปีรับัตัว โดยนำาเที่คโนโลิย่มาใช�พัฒนางานบัริการ
แลิะการจััดการสารสนเที่ศใหุ่�อย้�ในร้ปีแบับัอิเล็ิกที่รอนิกส์ เพ้�อใหุ่�ผู้้�ใช�บัริการสามารถเข�าถึง 
สารสนเที่ศต�าง ๆ  ได�สะดวก รวดเร็ว ท่ี่กท่ี่� ท่ี่กเวลิา รวมทัี่�งการบัริการเชิงร่กเพ้�อตอบัสนอง 
ความต�องการของผู้้�ใช�บัริการท่ี่�ตรงตามความต�องการมากยิ�งขึ�น  

ในปี 2561 กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ืรับการจัดืทำะเบ่ยนเป็นองค์์กรกำาหนดืมาตรฐาน 
(Standards Developing Organization; SDO) ประเภิทำขั�นสูงจัากสำานักงานมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
อ่ตสาหกรรม (สมอ.) (SDO หมายถึง หน�วยงานท่ำ�ม่ค์วามสามารถในการจััดืทำำามาตรฐานให้เป็นไป 
ตามหลุ่ักการสากลุ่) กลุ่ไกการมาตรฐานเพัื�อรับรองค์่ณภิาพัสินค์้าเป็นเค์รื�องมือสำาค์ัญทำ่�ช�วยให ้
ผู่้ประกอบการไทำยสามารถแข�งขันไดื้ในเวทำ่การค์้าโลุ่ก ซึ�งในการกำาหนดืมาตรฐานนั�น สารสนเทำศ 
ทำางวิทำยาศาสตร์แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่โดืยเฉพัาะสารสนเทำศดื้านมาตรฐานม่ค์วามสำาค์ัญแลุ่ะจัำาเป็น 
อย�างยิ�งต�อการนำามาประย่กต์ใช้ในการกำาหนดืร�างมาตรฐานค์่ณลุ่ักษณะผ่ลุ่ิตภิัณฑ์แลุ่ะมาตรฐาน
วิธ์่ทำดืสอบผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ เพัราะเป็นสารสนเทำศทำ่�เก่�ยวข้องกับข้อกำาหนดืค์่ณลุ่ักษณะ เกณฑ์ค์่ณภิาพั 
วิธ์่ทำดืสอบค์่ณภิาพัของผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ต�าง ๆ ดืังนั�น กองหอสม่ดืแลุ่ะศูนย์สารสนเทำศวิทำยาศาสตร์แลุ่ะ 
เทำค์โนโลุ่ย่ (สทำ.) เป็นอ่กหนึ�งห้องสม่ดืทำ่�ม่การปรับตัวแลุ่ะนำาเทำค์โนโลุ่ย่ต�างๆ มาใช้ในการพััฒนา 
งานบริการมาอย�างต�อเนื�อง ไม�เพั่ยงแต�การพััฒนาบริการขั�นพัื�นฐานเทำ�านั�น แต�ยังปรับเปลุ่่�ยน
กระบวนการทำำางานเชิงร่กให้สามารถเข้าถึงค์วามต้องการของผู่้ใช้บริการให้มากยิ�งขึ�นอ่กดื้วย 
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โดืยในปีงบประมาณ 2563 สทำ. ไดื้จัดัืทำำากิจักรรมสารสนเทำศ 
เพืั�อยกระดัืบมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม ภิายใต้โค์รงการ 
พััฒนามาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมเพัื�อยกระดืับค์่ณภิาพั
สินค้์า ซึ�งผู้่จััดืทำำาร�างมาตรฐานของ วศ. สามารถนำาข้อมูลุ่ไปใช้ 
ประกอบการจััดืทำำาร�างมาตรฐานใหม� พััฒนามาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
แลุ่ะวิธ์่การทำดืสอบผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ เพัื�อขับเค์ลุ่ื�อนอ่ตสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทำศ ตลุ่อดืจันช�วยส�งเสริมให้ผู่้ประกอบการ 
สามารถนำาสารสนเทำศวิทำยาศาสตร์แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่ไปใช้พััฒนา 
สินค์้าให้ม ่ค์ ่ณภิาพัเป็นทำ่ �ยอมรับทำั �งภิายในประเทำศแลุ่ะ 
ต�างประเทำศ กิจักรรมดัืงกลุ่�าวฯ ได้ืทำำาการสำารวจัค์วามต้องการ

ใช้มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมเพืั�อยกระดัืบค่์ณภิาพัสินค้์า  
เพัื�อให้ไดื้ข้อมูลุ่ค์วามต้องการมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรม 
ทำ่�ตรงตามค์วามต้องการของผู่้ประกอบการอ่ตสาหกรรม แลุ่ะ 
สารสนเทำศมาตรฐานถูกนำาไปใช้ประโยชน์มากทำ่�ส่ดื จัากการ 
สำารวจัค์วามต้องการใช้มาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมของ 
กลุ่่�มตัวอย�างจัากอ่ตสาหกรรมเป้าหมาย ใน 4 สาขา ไดื้แก�  
1) ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ค์อนกร่ต 2) ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์พัลุ่าสติก 3) กระดืาษแลุ่ะ 
ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์กระดืาษ แลุ่ะ 4) ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อาหาร โดืยส�งแบบสำารวจัฯ 
ทำางหนังสืออิเลุ่็กทำรอนิกส์แลุ่ะจัดืหมายให้กับผู่้ทำ่�เก่�ยวข้องใน 
กลุ่่�มอ่ตสาหกรรมสาขาดัืงกลุ่�าวฯ จัำานวนทัำ�งสิ�น 454 ค์น ได้ืรับ 
แบบสำารวจัคื์น จัำานวน 91 ค์น คิ์ดืเป็นร้อยลุ่ะ 20.04 ของผู้่ตอบ 
แบบสำารวจัทำั�งหมดื ซึ�งผ่ลุ่จัากการสำารวจัพับว�า มาตรฐานทำ่� 
กลุ่่�มตัวอย�างจัากภิาค์อต่สาหกรรมใช้ ไดื้แก� 1) มอก. 2) ISO  
3) ASTM 4) TAPPI 5) JIS แลุ่ะอื�นๆ โดืยม่รายลุ่ะเอ่ยดืดัืงตาราง 
ท่ำ� 1 สำาหรับตัวอย�างมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ อ่ตสาหกรรมท่ำ�ต้องการ 
ให้จััดืทำำาม่ดัืงน่� 1) ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ค์อนกร่ต เช�น ค์อนกร่ตแห้งสำาเร็จัรูป  
ค์อนกร่ตผ่สมเสร็จั 2) พัลุ่าสติก เช�น เทำปพัันเกลุ่่ยวสำาหรับงาน 
ประปา พัลุ่าสติกบรรจ่ัภัิณฑ์ 3) กระดืาษแลุ่ะผ่ลิุ่ตภัิณฑ์กระดืาษ 
เช�น กลุ่�องกระดืาษลูุ่กฟูีก กระดืาษกลุ่�องเค์ลืุ่อบ แลุ่ะ 4) ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
อาหาร เช�น ข้าว แป้งข้าวโพัดื โดืยม่รายลุ่ะเอ่ยดืดัืงตารางท่ำ� 2  
สำาหรับข้อมูลุ่ทำ่�ต้องการให้ม่อยู�ในฐานข้อมูลุ่ดื้านมาตรฐาน 
ผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรม ไดื้แก� มาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ วิธ์่การ 
วิเค์ราะห์ ทำดืสอบ กฎหมาย/ระเบ่ยบ/ข้อบังคั์บ หน�วยงานท่ำ�ให้ 
บริการวิเค์ราะห์ ทำดืสอบ บทำค์วามวิชาการ งานวิจััย สิทำธิ์บัตร 
ระบ่ข้อบังคั์บทัำ�งกายภิาพั ช่วภิาพั เค์ม่ มาตรฐานอ้างอิงอื�นๆ ท่ำ� 
ระบ่อ้างอิงไว้ใน มอก. แต�ลุ่ะฉบับ ข้อมูลุ่เปร่ยบเท่ำยบ มอก. ไทำย  
กับมาตรฐานต�างประเทำศ แลุ่ะขั�นตอนระเบ่ยบปฏิิบัติในการ 
ขอรับรอง ตามลุ่ำาดัืบ 

ตารางที่่� 1 มาตรฐานที่่�กลิ่�มตัวอย�างจัากภาคอ่ตสาหุ่กรรมใช� 10 อันดับัแรก

  รายช้�อมาตรฐาน ร�อยลิะ

มอก. (มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม)  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 วา
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 ผู้ลิิตภัณฑ์์   มาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมท่ี่�ต�องการ
ผู้ลิิตภัณฑ์์คอนกร่ต •  ค์อนกร่ตแห้งสำาเร็จัรูป (6 ค์น)
  •  ค์อนกร่ตผ่สมเสร็จั (3 ค์น)
  •  แผ่�นผ่นังค์อนกร่ตหลุ่�อสำาเร็จัรูป (พัร่ค์าสทำ์) /Precast concrete ใช้กับงานอาค์าร  
   โค์รงสร้างต�างๆ (2 ค์น)
  • ค์อนกร่ตบล็ุ่อกไม�รับนำ�าหนัก
  • ค์อนกร่ตผ่สมเสร็จัชนิดืเปียก
  • ค์อนกร่ตสำาหรับการผ่ลิุ่ตเสาเข็มไมโค์รไพัล์ุ่
  • ชนิดืแลุ่ะข้อจัำากัดืของปูนซ่เมนต์สำาหรับงานค์อนกร่ต
  • ปูนซ่เมนต์
  • ปูนสำาเร็จัรูปเทำปรับระดัืบพืั�น
  • ปูนไฮบริดื ซ่เมนต์ขาว
  • แผ่�นค์อนกร่ต
  • ฝ่าทำ�อระบายนำ�าค์อนกร่ต
  • ใยเหล็ุ่กเสริมค์อนกร่ต
  • มาตรฐานหิน
  • มาตรฐานทำราย
ผู้ลิิตภัณฑ์์พลิาสติก • กระสอบพัลุ่าสติก (มอก. 729)
  • ชามพัลุ่าสติกใส�บะหม่�กึ�งสำาเร็จัรูป
  • เทำปพัันเกลุ่่ยว
  • เทำปพัันเกลุ่่ยวสำาหรับงานประปา
  • บรรจ่ัภัิณฑ์พัลุ่าสติกสำาหรับผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ยา
  • พัลุ่าสติกบรรจ่ัภัิณฑ์
  • ฟ่ีล์ุ่มยืดืพัันพัาเลุ่ทำ (ฟ่ีล์ุ่มพัลุ่าสติกชนิดื PE)
  • ฟ่ีล์ุ่มยืดืพัันพัาเลุ่ทำแบบฮูดื (ฟ่ีล์ุ่มพัลุ่าสติกชนิดื HDPE)
  • ฟ่ีล์ุ่มยืดืพัันหญ้า (ฟ่ีล์ุ่มพัลุ่าสติกชนิดื PE)
  • ฟ่ีล์ุ่มใสถนอมอาหาร
  • สติกเกอร์
  • Flexible Packaging
  • LAB TEST เก่�ยวกับบรรจ่ัภัิณฑ์สำาหรับอ่ตสาหกรรมอาหาร
  • โฟีมกลุ่�อง
  • โฟีมก�อสร้าง
  • แผ่�นฉนวน (EPS, PIR)
  • พัลุ่าสติกย�อยสลุ่ายได้ืสำาหรับบรรจ่ัอาหาร
  • บรรจ่ัภัิณฑ์อาหารแลุ่ะบรรจ่ัภัิณฑ์อัจัฉริยะ (Smart packaging)
  • ถ่งเก็บนำ�านมแม�
กระดาษแลิะผู้ลิิตภัณฑ์์ • กลุ่�องกระดืาษลูุ่กฟูีก (3 ค์น)
กระดาษ  • กระดืาษทำำาลูุ่กฟูีก (2 ค์น)
  • กระดืาษกลุ่�องเค์ลืุ่อบ (2 ค์น)
  • กระดืาษค์ราฟีท์ำ (2 ค์น)
  • งานพิัมพ์ัแลุ่ะบรรจ่ัภัิณฑ์กระดืาษ (2 ค์น)
  • กระดืาษแข็งเพืั�อการพิัมพ์ั
  • กระดืาษเค์ลืุ่อบ
  • กระดืาษถ�ายเอกสาร 
  • กระดืาษทำำาผิ่วกลุ่�อง
  • กระดืาษทำำาสำาเนาชนิดืไร้ค์าร์บอน

ตารางที่่� 2 ตัวอย�างมาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมที่่�ต�องการใหุ่�จััดที่ำา

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ข้อมูลุ่จัากผ่ลุ่การสำารวจัน่� สทำ. ได้ืส�งมอบให้ค์ณะกรรมการกำาหนดืมาตรฐานของ วศ. เพืั�อใช้ประกอบการพิัจัารณาจััดืทำำาร�าง 
มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม (มอก.) ต�อไป นอกจัากน่� สทำ. ยังใช้เป็นข้อมูลุ่ประกอบการพััฒนาฐานข้อมูลุ่ด้ืานมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
อ่ตสาหกรรมเพืั�อยกระดัืบค่์ณภิาพัสินค้์า ในปี 2564 รวมทัำ�งขยายการบริการข้อมูลุ่ด้ืานมาตรฐานสู�ผู้่ประกอบการในกลุ่่�มอ่ตสาหกรรม 
เป้าหมาย โดืยจััดืหาสารสนเทำศด้ืานมาตรฐานเพิั�มมากขึ�น ปัจัจ่ับัน สทำ. ม่สารสนเทำศมาตรฐานทัำ�งสิ�งพิัมพ์ัแลุ่ะออนไลุ่น์ เช�น ASTM, 
AOAC, AACC, AATCC, AASHTO, ASHRAE, USP, BP, JIS, NFPA, TAPPI ฯลุ่ฯ ผู้่ใช้บริการสามารถสืบค้์นสารสนเทำศทำางวิทำยาศาสตร์ 
แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่ไดื้ทำาง http://siweb.dss.go.th แลุ่ะตรวจัสอบรายการสารสนเทำศมาตรฐานไดืท้ำาง http://siweb1.dss.go.th/
standardinhouse/

การจััดืทำำากิจักรรมสารสนเทำศเพืั�อยกระดัืบมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมดัืงกลุ่�าวฯ นับเป็นบทำบาทำเชิงร่กท่ำ�สำาคั์ญในการเข้าไป 
สนับสน่นข้อมูลุ่สำาหรับนำาไปใช้ประกอบการจััดืทำำาร�าง มอก. ของผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ให้กับค์ณะกรรมการกำาหนดืมาตรฐานของ วศ. ท่ำ�เป็น 
ผู่้ใช้บริการกลุ่่�มหนึ�งทำ่�สำาค์ัญของห้องสม่ดื ซึ�งจัะส�งผ่ลุ่ให้ผู่้ประกอบการสามารถนำาสารสนเทำศแลุ่ะมาตรฐานไปใช้ประโยชน์ในการ 
ยกระดัืบสินค้์าแลุ่ะบริการให้ม่เทำค์โนโลุ่ยแ่ลุ่ะนวัตกรรมท่ำ�ทัำนสมัยต�อไป 

เอกสารอ�างอิง
อรสา อ�อนจัันทำร์. SDO บทำบาทำใหม�ของกรมวิทำยาศาสตร์บริการ. วารสารกรมวิทำยาศาสตร์บริการ [ออนไลุ่น์]. กรมวิทำยาศาสตร์บริการ. 
พัฤษภิาค์ม 2562, 68(210), 4-5 [อ้างถึงวันท่ำ� 30 ม่นาค์ม 2564]. เข้าถึงจัาก: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2562_68_210_
P4-5.pdf

 ผู้ลิิตภัณฑ์์   มาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมท่ี่�ต�องการ
  • กระดืาษทำำาสำาเนาชนิดืไร้ค์าร์บอน
  • กระดืาษบรรจ่ัภัิณฑ์
  • กระดืาษไวค์วามร้อน
  • กระดืาษพิัมพ์ัแลุ่ะเข่ยน แลุ่ะในแวดืวงอ่ตสาหกรรมกระดืาษ
  • โซเด่ืยมซิลิุ่เกต
  • Test liner paper
  • Slide Angle
ผู้ลิิตภัณฑ์์อาหุ่าร • ข้าว (2 ค์น)
  • พัันธ์่์ข้าว
  • เค์รื�องดืื�มนำ�าอัดืลุ่มแลุ่ะนำ�าดืื�ม
  • แป้งข้าวโพัดื
  • แป้งมันสำาปะหลัุ่ง ประเภิทำ Native starch แบบรายลุ่ะเอ่ยดืชัดืเจันให้เป็นมาตรฐานเด่ืยว 
   ฉบับเด่ืยว
อ้�นๆ   ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์วัสด่ืก�อสร้าง
  • กระเบื�องเซรามิก
  • กระเบื�องม่งหลัุ่งค์าเซรามิก แลุ่ะค์รอบ
  • กาวยาแนว
  • แปหลัุ่งค์า สำาเร็จัรูป เหล็ุ่กเค์ลืุ่อบกัลุ่วาไนซ์ 
  • แผ่�นกาว Butyl ป่ดืรอยต�อ จ่ัดืต�อ ป้องกันการรั�วซึม ส�วนต�างๆ ของหลัุ่งค์า
  • เหล็ุ่กช่บสังกะส่
  • อ่ปกรณ์ยึดื วัสด่ืม่งหลัุ่งค์า แลุ่ะค์รอบ ป้องกันการหลุ่่ดืปลิุ่ว เช�น ตะปูเกลุ่่ยวชนิดืต�างๆ แลุ่ะ 
   ขอยึดืกระเบื�อง
  อื�นๆ 
  • Battery 
  • การวิเค์ราะห์ทำดืสอบค่์ณภิาพันำ�า
  • สิ�งทำอ
  • สินค้์าหลุ่ายๆ ประเภิทำท่ำ�ขายตามร้านท่ำกอย�าง 20 บาทำ
  • วัสด่ื/อ่ปกรณ์ในระบบนำ�าด่ื/นำ�าเส่ย
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ปีระเที่ศไที่ยกำาลัิงจัะเริ�มใช�แผู้นย่ที่ธิศาสตร์การขบััเคล้ิ�อน 
ปีระเที่ศไที่ยด�วยโมเดลิเศรษฐกิจัช่วภาพ-เศรษฐกิจั 
หุ่ม่นเว่ยน-เศรษฐกิจัส่เข่ยว (Bio-Circular-Green  
Economy : BCG Model) โดยท่ี่�ผู้�านมาปีระเที่ศไที่ย 
ใช�ที่รัพยากรแลิะความหุ่ลิากหุ่ลิายที่างช่วภาพสร�างการ 
เติบัโตที่างเศรษฐกิจั ซ่ึ�งผู้ลิของการพัฒนาดังกลิ�าวต�อง 
แลิกด�วยความเส้�อมโที่รมของที่รัพยากรแลิะการลิดลิง 
ของความหุ่ลิากหุ่ลิายที่างช่วภาพ เกิดของเหุ่ลิ้อทิี่�งท่ี่� 
สร�างมลิพิษ ปัีญหุ่าสิ�งแวดลิ�อม ปัีญหุ่าส่ขภาพ จึังต�องใช� 
งบัปีระมาณจัำานวนมากเพ้�อแก�ปีัญหุ่า แต�ท่ี่�ผู้�านมา 
เศรษฐกิจัไที่ย ไม�สามารถสร�างม้ลิค�าใหุ่�กับัที่รัพยากรได� 
เต็มศักยภาพ เกิดการพัฒนาแบับักระจ่ักตัวแลิะก�อใหุ่�เกิด 
ความเหุ่ลิ้�อมลิำ�าระหุ่ว�างภาคส�วนต�างๆ เปี็นอย�างมาก 
โมเดลิเศรษฐกิจัใหุ่ม�ท่ี่�เร่ยกว�า “BCG” หุ่ร้อ Bio-Circular- 
Green Economy เศรษฐกจิัช่วภาพ-เศรษฐกจิัหุ่ม่นเว่ยน- 
เศรษฐกจิัส่เข่ยว เป็ีนร้ปีแบับัการพฒันาเศรษฐกจิัท่ี่�พัฒนา 
ต�อยอดจัากจ่ัดแข็งของปีระเที่ศไที่ย โดยโมเดลิเศรษฐกิจั 
BCG ที่ำาหุ่น�าท่ี่�บั้รณาการการพัฒนาตั�งแต�ต�นนำ�าถึง 
ปีลิายนำ�า ใช�องค์ความร้�ด�านวิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลิย่แลิะ 
นวัตกรรม สร�างม้ลิค�าเพิ�ม (Value Creation) จัากฐาน
ความหุ่ลิากหุ่ลิายของที่รัพยากรช่วภาพแลิะวัฒนธิรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการกับงานบริการในยุค

 ปัจัจััยทำ่ �สำาค์ัญต�อเศรษฐกิจัของประเทำศไทำย ค์ือ 
การส�งออกแลุ่ะการทำ�องเทำ่�ยว แต�ปัญหาแลุ่ะอป่สรรค์ของสินค์้
าไทำยค์ือมาตรฐานแลุ่ะกฏิระเบ่ยบทำ่�เก่�ยวข้องโดืยองค์์การเพัื�อ
ค์วามร�วมมือแลุ่ะการพััฒนาทำางเศรษฐกิจั (Organisation for 
Economic Co-operation and Development : OECD) 
ได้ืประมาณการว�ามากกว�า 80% ของการค้์าโลุ่กได้ืรับผ่ลุ่กระทำบ
จัากมาตรฐานแลุ่ะกฎระเบ่ยบ แลุ่ะการศึกษาของ U.S. Depart-
ment of Commerce ในเรื�อง Standard and Regulations: 
Measuring the Link to Goods Trade ไดื้แสดืงให้เห็นว�า 
มากกว�า 93% ของการค์้าโลุ่กม่ผ่ลุ่กระทำบจัากมากมาตรฐา
นแลุ่ะกฎระเบ่ยบ แลุ่ะโดืยเฉพัาะกฎระเบ่ยบทำางเทำค์นิค์ของ
สหภิาพัย่โรป (European Union : EU) จัะส�งผ่ลุ่กระทำบถึง 
92% ของสินค์้าไทำยทำั�งหมดืทำ่�นำาเข้า EU ส�งผ่ลุ่ให้ประเทำศจั
ำาเป็นต้องส�งเสริมแลุ่ะพััฒนาโค์รงสร้างพัื�นฐานทำางค์่ณภิาพั
โดืยเฉพัาะอย�างยิ�งดื้านการตรวจัสอบแลุ่ะรับรองให้เข้มแข็ง 
การดืำาเนินงานโดืยหน�วยงานต�างๆ ต้องม่ประสิทำธิ์ภิาพั เพืั�อให้
สามารถผ่ลัุ่กดัืนให้สินค้์าแลุ่ะบริการได้ืรับการตรวจัสอบแลุ่ะรับ
รองตามมาตรฐานแลุ่ะกฎระเบ่ยบท่ำ�เปลุ่่�ยนแปลุ่งอย�างรวดืเร็ว 

 นอกจัากนั�นระบบโค์รงสร้างพัื �นฐานดื้านการตรว
จัสอบแลุ่ะรับรองจัะเป็นปัจัจััยสำาค์ัญทำ่�จัะช�วยให้สามารถผ่
ลุ่ิตสินค์้าแลุ่ะบริการทำ่�ไดื้มาตรฐาน ซึ�งประเทำศไทำยจัะต้องป
ฏิิบัติตามค์วามตกลุ่งว�า ดื้วยอ่ปสรรค์ทำางเทำค์นิค์ต�อการค์้า 

DISRUPTIVE TECHNOLOGYDISRUPTIVE TECHNOLOGY
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(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ท่ำ�เป็น 
ค์วามตกลุ่งทำ่�จัะให้ประเทำศสมาชิกใช้กฎระเบ่ยบทำางวิชาการ  
(Technical Regulations) มาตรฐาน (Standards) หรือ 
กระบวนการตรวจัสอบรับรอง (Conformity Assessment 
Procedures) การเป็นสมาชิกภิายใต้ TBT ม่ผ่ลุ่บังคั์บให้ประเทำศ 
สมาชิกม่ข้อผู่กพัันทำ่�จัะต้องแจั้งร�างกฎระเบ่ยบดืังกลุ่�าวให้ 
ประเทำศสมาชิกอื�นทำราบลุ่�วงหน้าก�อนทำ่�กฎระเบ่ยบจัะม่ผ่ลุ่ 
บังค์ับใช้ เพัื�อเป่ดืโอกาสให้ประเทำศสมาชิกอื�นแสดืงข้อค์ิดืเห็น 
ยกเว้นกรณ่ฉ่กเฉินเร�งดื�วนหรือเป็นเรื�องทำ่�เก่�ยวข้องกับค์วาม 
มั�นค์งของรัฐ ซึ�งสามารถดืำาเนินการประกาศใช้กฎระเบ่ยบไดื้ 
ทำันทำ่ ซึ �งเป็นประเดื็นทำางดื้านเทำค์นิค์ทำ่ �อยู �ในรูปแบบของ 
มาตรฐานแลุ่ะกฎระเบ่ยบท่ำ�ม่ค์วามเข้มงวดืมากขึ�น 

โค์รงสร้างพืั�นฐานทำางด้ืานค่์ณภิาพัของประเทำศ (National 
Quality Infrastructure: NQI) เป็นโค์รงสร้างพืั�นฐานสำาคั์ญใน
การนำาสินค้์าเข้าสู�ตลุ่าดืโลุ่ก โดืยเฉพัาะตลุ่าดืประเทำศพััฒนาแลุ้่ว 
ผ่�านการสร้างการยอมรับในค์วามปลุ่อดืภิัยแลุ่ะค์วามเชื�อมั�นใน 
ค์่ณภิาพัของสินค์้าแลุ่ะบริการ เพัิ�มข่ดืค์วามสามารถในการ 
แข�งขันให้กับสินค์้าไทำย โดืยเฉพัาะสินค์้ากลุ่่�ม BCG ซึ�งเป็น 
กลุ่่�มทำ่�เน้นทำ่�มาของวัตถ่ดืิบ ค์วามสามารถทำ่�จัะหม่นเว่ยนกลุ่ับ 
มาใช้ใหม�แลุ่ะกระบวนการผ่ลุ่ิตทำ่�ค์ำานึงถึงค์วามปลุ่อดืภิัยของ 
สิ�งแวดืลุ้่อมแลุ่ะมน่ษย์ ดัืงนั�นค์วามสามารถในการพิัสูจัน์ท่ำ�มาของ 
วัตถ่ดืิบในเชิงวิทำยาศาสตร์ แลุ่ะการรับรองกระบวนการผ่ลุ่ิต  
การสามารถหม่นเว่ยนกับมาใช้ใหม�แลุ่ะการย�อยสลุ่ายไดื้ใน 
ธ์รรมชาติจัึงเป็นสิ�งทำ่�จัำาเป็นทำ่�ใช้ยืนยันค์วามเป็นผ่ลุ่ิตภิัณฑ์  
BCG ทำ่�แทำ้จัริง NQI ยังเป็นกลุ่ไกหลุ่ักในทำางวิทำยาศาสตร์แลุ่ะ 
เทำค์โนโลุ่ย่ในการค์่้มค์รองผู่้บริโภิค์ แลุ่ะส�งเสริมการวิจััยแลุ่ะ 
พััฒนานวัตกรรม ซึ�งกรมวิทำยาศาสตร์บริการพัร้อมเป็นส�วนหนึ�ง 
ในการเสริมสร้างข่ดืค์วามสามารถในการแข�งขันของภิาค์การผ่ลิุ่ต 
แลุ่ะบริการของประเทำศไทำย โดืยเฉพัาะอย�างยิ�งในกระบวนการ 
พััฒนาสินค์้าแลุ่ะบริการใหม้่ค์่ณภิาพั ม่มาตรฐาน แลุ่ะม่ค์วาม 
ปลุ่อดืภัิย ด้ืวยการให้บริการทำดืสอบของห้องปฏิิบัติการทำดืสอบ  

อย �างไรก ็ตามหน�วยตรวจัสอบแลุ่ะร ับรองของประเทำศ 
ในบางสาขาม่จั ำานวนไม�เพั่ยงพัอแลุ่ะยังม่ค์วามสามารถ 
ไม�ค์รอบค์ลุ่่มแลุ่ะรองรับกับการพััฒนาแลุ่ะสถานการณ์โลุ่ก  
ดืังนั �นจัึงม่ค์วามจัำาเป็นอย�างเร�งดื�วนทำ่ �ต ้องพััฒนาหน�วย 
ตรวจัสอบแลุ่ะรับรองรวมทำั�งบ่ค์ลุ่ากรให้ม่จัำานวนแลุ่ะศักยภิาพั
เพ่ัยงพัอต�อค์วามต้องการในอนาค์ต 

กรมวิทำยาศาสตร์บริการม่ภิารกิจัหลุ่ักทำ่�สำาค์ัญแลุ่ะจัำาเป็น 
ต�อการพััฒนาประเทำศ โดืยการให้บริการทำดืสอบ สอบเทำ่ยบ 
ในห้องปฏิิบัติการวิทำยาศาสตร์ แลุ่ะจััดืกิจักรรมส�งเสริมระบบ 
โค์รงสร้างพืั�นฐาน ด้ืานค่์ณภิาพั เพืั�อเสริมสร้างข่ดืค์วามสามารถ 
ในการแข�งขันแลุ่ะลุ่ดืค์วามเหลุ่ื�อมลุ่ำ�าในระบบเศรษฐกิจัแลุ่ะ
สังค์ม ดื้วยการพััฒนา ส�งเสริม สนับสน่น ภิาค์อ่ตสาหกรรม 
ภิาค์การผ่ลิุ่ต ภิาค์การบริการ แลุ่ะภิาค์การเกษตร ให้สามารถ 
พััฒนาสินค์้าแลุ่ะผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ทำ่�ม่ค์่ณภิาพั ปลุ่อดืภิัย แลุ่ะเกิดื 
นวัตกรรม วิจััยแลุ่ะพััฒนา การให้องค์์ค์วามรู้สารสนเทำศ แลุ่ะ 
การพััฒนาบ่ค์ลุ่ากรในห้องปฏิิบัติการ แลุ่ะการพััฒนาห้องปฏิิบัติ 
การทำดืสอบ สอบเท่ำยบ ทัำ�งภิายในองค์์กร แลุ่ะหน�วยงานภิายนอก 
ให้ม่ค์วามเข้มแข็ง ม่ค่์ณภิาพัแลุ่ะค์วามสามารถให้เป็นท่ำ�ยอมรับ 
ในระดืับสากลุ่ ตลุ่อดืจันส�งเสริมสภิาพัแวดืลุ่้อมในระบบ 
โค์รงสร้างพัื�นฐานดื้านค์่ณภิาพัของประเทำศดื้วยการรับรอง 
ระบบงานห้องปฏิิบัติการแลุ่ะการทำดืสอบค์วามชำานาญห้อง 
ปฏิิบัติการทำ่�ส�งผ่ลุ่โดืยตรงต�อการค์วบค์่มค์่ณภิาพัของห้อง 
ปฏิิบัติการ เอื�อให้เกิดืการตรวจัสอบค์่ณภิาพัวัตถ่ดืิบ แลุ่ะการ 
พััฒนาปรับปร่งกระบวนการผ่ลิุ่ต ในกลุ่่�มอ่ตสาหกรรมเป้าหมาย 
อย�างเป็นระบบแลุ่ะไดื้มาตรฐาน ส�งผ่ลุ่ต�อค์่ณภิาพัของสินค์้า 
แลุ่ะบริการ

ดื้วยเหต่น่�กรมวิทำยาศาสตร์บริการจัึงต้องพััฒนาให้เป็น 
หน�วยงานในการเพัิ �มข่ดืค์วามสามารถดื้านการแข�งขันของ 
ประเทำศดื้วยกระบวนการการตรวจัสอบรับรองทำ่�ม่มาตรฐาน 
เท่ำยบเทำ�าสากลุ่ ให้ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์แลุ่ะบริการของประเทำศม่ค่์ณภิาพั
สามารถแข�งขันได้ืกับนานาประเทำศ
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การทำดืสอบสารท่ำ�ม่ปริมาณน้อยมาก ๆ  จัำาเป็นต้องม่วิธ่์การ 
แยกสารทำ่�ต้องการทำดืสอบออกจัากสารตัวอย�างให้เหมาะสม  
เทำค์นิค์การสกัดืเป็นเทำค์นิค์หนึ�งท่ำ�สามารถแยกสารแลุ่ะเตร่ยมตัว
อย�างได้ืพัร้อมกัน การสกัดื (extraction) เป็นกระบวนการแยก 
องค์์ประกอบทำ่�ม่ในสาร โดืยต้องม่ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายทำ่�สามารถ 
พัาสารทำ่ �ต้องการสกัดืออกมา กระบวนการน่�จัะเกิดืขึ �นไดื้  
เมื�อองค์์ประกอบทำ่�ต้องการแยกต้องลุ่ะลุ่ายออกมาพัร้อมกับ 
ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายขณะทำ่�องค์์ประกอบอื�น ๆ ยังค์งเหลุ่ืออยู �ใน 
เฟีสเริ�มต้น กระบวนการน่�อาจัเร่ยกไดื้ว�าเป็นกระบวนการแยก 
ท่ำ�เก่�ยวข้องกับเฟีส 2 เฟีส นบ.อว. ได้ืพััฒนาวิธ่์เตร่ยมตัวอย�าง 
ดื้วยเทำค์นิค์การสกัดืดื้วยของเหลุ่ว-ของเหลุ่ว (liquid-liquid  
extraction) เป็นการสกัดืระดืับจั่ลุ่ภิาค์ดื้วยของเหลุ่วแบบ 
กระจัาย (dispersive liquid-liquid microextraction, DLLME)  
เนื�องจัากทำำาได้ืง�าย ราค์าถูก ลุ่ดืปริมาณตัวอย�างทำดืสอบ ลุ่ดืการ 
ใช้ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายอินทำร่ย์จัำานวนมาก แต�ให้ประสิทำธิ์ภิาพัการสกัดื 
ท่ำ�ด่ื แลุ่ะท่ำ�สำาคั์ญใช้เวลุ่าในการสกัดืน้อยมาก ช�วยลุ่ดืระยะเวลุ่า 
ทำดืสอบ ลุ่ดืค์�าใช้จั�าย แลุ่ะเป็นมิตรต�อสิ�งแวดืลุ้่อม 

การสกัด้ระดั้บจุำลภาคด้�วยของเห้ลว
แบบกระจำาย (dispersive liquid-liquid 
microextraction, DLLME)

อาศัยหลุ่ักการของระบบตัวทำำาลุ่ะลุ่าย 3 ส�วน (ternary 

การพัฒนาวิธีีเตรียมตัวอย่างที�เป็น็มิตรต่อสิ�งแวดล้ิอม
สำาหุ่รับการวิเคราะห์ุ่ปริมาณฟีนีอลในนำ�า

component solvent system) ซึ�งประกอบด้ืวยตัวทำำาลุ่ะลุ่าย 
ทำ่�ใช้สกัดื (extraction solvent) ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายกระจัายตัว 
(dispersive หรือ disperser solvent) แลุ่ะสารลุ่ะลุ่ายท่ำ�ม่นำ�า 
เป็นองค์์ประกอบ (aqueous solution) กระบวนการสกัดื 
ดื้วยเทำค์นิค์น่�จัะผ่สมตัวทำำาลุ่ะลุ่ายทำ่�ใช้สกัดืในปริมาตรน้อย ๆ 
(ไมโค์รลิุ่ตร) กับตัวทำำาลุ่ะลุ่ายกระจัายตัวท่ำ�ปริมาตรระดัืบมิลุ่ลิุ่ลิุ่ตร   
ในอัตราส�วนทำ่�เหมาะสม เมื�อฉ่ดืสารลุ่ะลุ่ายผ่สมดืังกลุ่�าวเข้าสู� 
สารลุ่ะลุ่ายตัวอย�างอย�างรวดืเร็วจัะเกิดืเป็นสารลุ่ะลุ่ายข่�น 
กระจัายตัวไปทัำ�ว  (cloudy  solution)  สารท่ำ�ต้องการสกัดืจัะเข้า 
ไปในตัวทำำาลุ่ะลุ่ายท่ำ�ใช้สกัดืซึ�งกระจัายตัวทัำ�วสารลุ่ะลุ่ายตัวอย�าง 
จัากนั�นนำาไปปั�นเหว่�ยง ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายท่ำ�ใช้สกัดืจัะเกิดืการแยกชั�น 
2 ชั�น นำาชั�นลุ่�าง (ส�วนท่ำ�สกัดื) ไปทำดืสอบต�อไป

กรมวิที่ยาศาสตร์บัริการ กองผู้ลิิตภัณฑ์์อาหุ่ารแลิะวัสด่สมัผัู้สอาหุ่าร (อว.) กล่ิ�มนำ�าอ่ปีโภคแลิะบัริโภค (นบั.) ใหุ่�บัริการ 
ที่ดสอบัรายการฟัีนอลิในนำ�า ตามมาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมนำ�าบัริโภค (มอก.257-2549) ปีระกาศกระที่รวง 
สาธิารณส่ข ฉบัับัท่ี่� 61 (พ.ศ. 2524) แลิะ ฉบัับัท่ี่� 135 (พ.ศ. 2534) เร้�องนำ�าบัริโภคในภาชนะบัรรจ่ัท่ี่�ป่ีดสนิที่ เพ้�อตอบัสนอง 
ความต�องการแลิะค่�มครองผู้้�บัริโภค เน้�องจัากนำ�าเป็ีนปัีจัจััยสำาคัญในการดำารงช่วิตปีระชาชนจึังควรบัริโภคนำ�าท่ี่�สะอาด 
แลิะได�มาตรฐาน การปีนเปี้�อนของฟัีนอลิส้�สิ�งแวดลิ�อมสาเหุ่ต่หุ่นึ�งมาจัากภาคอ่ตสาหุ่กรรมท่ี่�อาจัเกิดการแพร�ออกส้� 
สิ�งแวดลิ�อมจัากกระบัวนการผู้ลิิต กระบัวนการจััดเก็บั กระบัวนการขนส�ง แลิะกระบัวนการกำาจััดของเส่ย หุ่ากม่การ 
ปีนเปี้�อนจัะที่ำาใหุ่�เกิดอันตรายต�อคน สัตว์ ระบับันิเวศ แลิะสิ�งแวดลิ�อมได� ความเปี็นพิษของฟัีนอลิท่ี่�เกิดจัากการ 
สัมผัู้สที่ำาใหุ่�เกิดการระคายเค้องต�อผิู้วหุ่นัง เย้�อบ่ัตา เย้�อบ่ัระบับัที่างเดินหุ่ายใจั ม่อาการวิงเว่ยนศ่รษะ อาเจ่ัยน ที่�องร�วง 
ถ�าได�รับัฟีันอลิเข�าที่างปีากเพ่ยง 4.8 มิลิลิิกรัม จัะที่ำาใหุ่�เส่ยช่วิตได�ภายใน 15 นาท่ี่ หุ่ร้อหุ่ากได�รับัฟีันอลิเป็ีนเวลิานาน 
จันเกดิการสะสมในร�างกายระยะยาวอาจัก�อใหุ่�เกิดโรคตับั แลิะโรคมะเร็งได�  ดังนั�นในมาตรฐานดงักลิ�าวข�างต�นจึังกำาหุ่นด 
ใหุ่�ม่ฟีันอลิได�ไม�เกิน 0.001 มิลิลิิกรัมต�อลิิตร

ภาพท่ี่� 1 ข้้�นตอนการสก้ดื่ด้ื่วยเที่คนิค DLLME
ท่ี่�มา : พิมพา สร้อยสูงเนิน, 2561

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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สรรสาระ



ปัจำจัำยท้�ม้ผลต่อประสิทธิิภาพัการสกัด้
ได้�แก่ 

1. ชนิดืของตัวทำำาลุ่ะลุ่ายทำ่�ใช้สกัดื การเลุ่ือกตัวทำำาลุ่ะลุ่าย
ทำ่�ใช้สกัดืให้เหมาะสมถือเป็นปัจัจััยหลุ่ัก เนื�องจัากม่ผ่ลุ่ต�อการ 
ดึืงสารท่ำ�สนใจัจัากตัวอย�างเข้าสู�เฟีสสกัดื โดืยทัำ�วไปตัวทำำาลุ่ะลุ่าย 
ท่ำ�ใช้สกัดืท่ำ�เลืุ่อกใช้ค์วรม่ค์�าการลุ่ะลุ่ายนำ�าตำ�าแลุ่ะม่ค์วามหนาแน�น 
มากกว�านำ�า เพัื�อให้สามารถแยกตัวทำำาลุ่ะลุ่ายออกจัากชั�นนำ�าไดื้
ง�ายโดืยอาศัยการปั�นเหว่�ยง อ่กทัำ�งตัวทำำาลุ่ะลุ่ายค์วรม่ค่์ณสมบัติ 
ในการสกัดืสารทำ่�สนใจัไดื้ดื่แลุ่ะสามารถนำาไปใช้ทำดืสอบดื้วย 
เทำค์นิค์อื�น ๆ  ต�อได้ืง�าย ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายท่ำ�นิยมใช้ ได้ืแก� สารอินทำร่ย์ 
ทำ่�ม่อน่พัันธ์์เป็นฮาโลุ่เจัน เช�น ค์ลุ่อโรเบนซ่น ค์ลุ่อโรฟีอร์ม 
ค์าร์บอนเตตระค์ลุ่อไรด์ื เป็นต้น 

2. ชนิดืของตัวทำำาลุ่ะลุ่ายกระจัายตัว ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายกระจัายตัว 
ท่ำ�ด่ืจัะต้องลุ่ะลุ่ายได้ืทัำ�งในตัวทำำาลุ่ะลุ่ายท่ำ�ใช้สกัดืแลุ่ะในนำ�า ซึ�งจัะม่ 
ผ่ลุ่ทำำาให้ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายท่ำ�ใช้สกัดืสามารถกระจัายตัวเป็นหยดืเล็ุ่ก ๆ   
อยู�ในนำ�าแลุ่ะเกิดืเป็นสารลุ่ะลุ่ายข่�นไดื้ ส�งผ่ลุ่ให้พัื�นทำ่�ผ่ิวสัมผ่ัส
ระหว�างตัวทำำาลุ่ะลุ่ายทำ่�ใช้สกัดืแลุ่ะสารลุ่ะลุ่ายตัวอย�างเพัิ�มขึ�น 
ประสิทำธิ์ภิาพัการสกัดืจึังเพิั�มขึ�นนั�นเอง โดืยทัำ�วไปตัวทำำาลุ่ะลุ่าย
กระจัายตัวท่ำ�นิยมใช้ได้ืแก� เมทำานอลุ่ เอทำานอลุ่ อะซ่โตไนไทำรล์ุ่ 
อะซิโตน เป็นต้น 

3. ปริมาตรของตัวทำำาลุ่ะลุ่ายท่ำ�ใช้สกัดื ปริมาตรของตัวทำำาลุ่ะลุ่าย 
ท่ำ�ใช้สกัดืม่ผ่ลุ่อย�างมากต�อค์�าการเพิั�มค์วามเข้มข้น (enrichment  
factor, EF) เมื�อเพัิ�มปริมาตรตัวทำำาลุ่ะลุ่ายทำ่�ใช้สกัดืจัะทำำาให ้
ปริมาตรของเฟีสสกัดืท่ำ�ได้ืหลัุ่งจัากการปั�นเหว่�ยงเพิั�มขึ�น ส�งผ่ลุ่ให้ 
ค์วามเข้มข้นของสารทำ่�สนใจัในเฟีสสกัดืลุ่ดืลุ่งจัึงทำำาให้ค์�า EF  
ลุ่ดืลุ่งด้ืวย ดัืงนั�นปริมาตรของตัวทำำาลุ่ะลุ่ายท่ำ�ใช้สกัดืท่ำ�เหมาะสม 
จัะต้องค์ำานึงถึงทัำ�งการได้ืค์�า EF ท่ำ�สูง แลุ่ะต้องม่ปริมาตรมากพัอ  
ท่ำ�จัะนำาไปวิเค์ราะห์ด้ืวยเทำค์นิค์อื�นต�อหลัุ่งจัากปั�นเหว่�ยง 

4. ปริมาตรของตัวทำำาลุ่ะลุ่ายกระจัายตัว ปริมาตรของ 
ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายกระจัายตัวส�งผ่ลุ่โดืยตรงต�อการกระจัายตัวของ 

ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายทำ่�ใช้สกัดืในสารลุ่ะลุ่ายตัวอย�าง ถ้าปริมาตรตัว 
ทำำาลุ่ะลุ่ายกระจัายตัวน้อยเกินไปจัะทำำาให้ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายทำ่�ใช้สกัดื 
กระจัายตัวในสารลุ่ะลุ่ายตัวอย�างไม�สมบูรณ์ ในทำางตรงกันข้าม 
ถ้าปริมาตรตัวทำำาลุ่ะลุ่ายกระจัายตัวมากเกินไปจัะทำำาให้สารทำ่� 
สนใจัลุ่ะลุ่ายในนำ�าไดื้ดื่ขึ�น เนื�องจัากทำำาให้ค์วามม่ขั�วระหว�างนำ�า 
แลุ่ะตัวทำำาลุ่ะลุ่ายทำ่�ใช้สกัดืแตกต�างกันน้อยลุ่ง ส�งผ่ลุ่ให้สกัดื 
สารทำ่�สนใจัเข้าสู �ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายทำ่�ใช้สกัดืไดื้ไม�ดื่ ซึ �งจัะทำำาให ้
ประสิทำธิ์ภิาพัการสกัดืลุ่ดืลุ่ง 

5. เวลุ่าทำ่�ใช้ในการสกัดื หมายถึง ระยะเวลุ่าตั�งแต�เริ�มฉ่ดื 
สารผ่สมของตัวทำำาลุ่ะลุ่ายทำ่�ใช้สกัดืกับตัวทำำาลุ่ะลุ่ายกระจัายตัว 
ในสารตัวอย�างจันถึงการปั�นเหว่�ยง แต�เวลุ่าในการสกัดืจัะม่ผ่ลุ่ต�อ 
ประสิทำธิ์ภิาพัการสกัดืน้อยมาก เนื�องจัากเมื�อตัวทำำาลุ่ะลุ่ายท่ำ�ใช้ 
สกัดืเกิดืการกระจัายตัวเป็นหยดืเล็ุ่ก ๆ  ทำำาให้การถ�ายโอนมวลุ่ของ 
สารทำ่�สนใจัจัากสารลุ่ะลุ่ายตัวอย�างไปยังตัวทำำาลุ่ะลุ่ายทำ่�ใช้สกัดื 
เกิดืได้ือย�างรวดืเร็ว การสกัดืจึังใช้เวลุ่าน้อยซึ�งถือเป็นข้อด่ืสำาคั์ญ 
ของเทำค์นิค์ DLLME 

6. การเติมเกลุ่ือ หรือการเพัิ�มค์วามแรงไอออน (ionic 
strength) ของสารลุ่ะลุ่ายมักส�งผ่ลุ่ต�อการลุ่ะลุ่ายของสารทำ่� 
ต้องการวิเค์ราะห์หรือสารอินทำร่ยใ์นนำ�า โดืยจัะส�งผ่ลุ่อย�างไรนั�น 
ขึ�นอยู�กับชนิดืของสารท่ำ�สนใจัท่ำ�ศึกษา สารบางชนิดือาจัจัะลุ่ะลุ่าย 
ในนำ�าไดื้ลุ่ดืลุ่ง ซึ�งส�งผ่ลุ่ให้ค์�าการกลุ่ับค์ืนของการสกัดืม่ค์�ามาก 
แต�สารบางชนิดือาจัจัะส�งผ่ลุ่ในทิำศทำางตรงกันข้าม อย�างไรก็ตาม 
การเติมเกลุ่ือม่ผ่ลุ่ต�อประสิทำธ์ิภิาพัการสกัดืน้อยมากเมื�อเทำ่ยบ 
กับปัจัจััยอื�น ๆ ท่ำ�กลุ่�าวมาข้างต้น

จัากการศึกษาวิธ่์เตร่ยมตัวอย�างด้ืวยเทำค์นิค์ DLLME สำาหรับ 
หาปริมาณฟีีนอลุ่ในนำ�าดืื�มพับว�าม่ข่ดืจัำากัดืการตรวจัหา (LOD) 
เทำ�ากับ 0.5 ไมโค์รกรัมต�อลิุ่ตร ข่ดืจัำากัดืการวัดืปริมาณ (LOQ) 
เทำ�ากับ 1.0 ไมโค์รกรัมต�อลิุ่ตร ค์�าการคื์นกลัุ่บ (recovery) เทำ�ากับ  
96.0-100.5% แลุ่ะค์�าส�วนเบ่�ยงเบนมาตรฐานสัมพััทำธ์์ (RSD) 
เทำ�ากับ 4.4-6.1%
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สรรสาระนางอังสนา ฉั�วส่วรรณ์ นักวิที่ยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ นางสาวพิชญาภา ราชธิรรมมา นักวิที่ยาศาสตร์ชำานาญการ
นางสาวอังค์วรา พ้ลิเกษม นักวิที่ยาศาสตร์ชำานาญการ



จัากกราฟีพับว�าวิธ์่เตร่ยมตัวอย�างดื้วยเทำค์นิค์การสกัดืระดืับจั่ลุ่ภิาค์ดื้วยของเหลุ่วแบบกระจัาย (dispersive liquid-liquid  
microextraction, DLLME) สามารถลุ่ดืปริมาณตัวอย�างทำดืสอบได้ื 20 เทำ�า ลุ่ดืการใช้ตัวทำำาลุ่ะลุ่ายอินทำร่ย์แลุ่ะสารเค์ม่ได้ื 60-62, 
500 เทำ�า ลุ่ดืระยะเวลุ่าในการเตร่ยมตัวอย�างได้ื 7.7 เทำ�า แลุ่ะลุ่ดืปริมาณของเส่ยจัากการทำดืสอบได้ื 21 เทำ�า ทำำาให้ประหยัดืค์�าใช้จั�าย 
แลุ่ะเป็นมิตรต�อสิ�งแวดืลุ้่อม 

ผู้่สนใจัสามารถติดืต�อสอบถาม เก่�ยวกับการบริการทำดืสอบนำ�าอ่ปโภิค์แลุ่ะบริโภิค์ได้ืท่ำ� กรมวิทำยาศาสตร์บริการ กองผ่ลิุ่ตภัิณฑ์
อาหารแลุ่ะวัสด่ืสัมผั่สอาหาร กลุ่่�มนำ�าอ่ปโภิค์แลุ่ะบริโภิค์ โทำรศัพัท์ำ 0-2201-7219-20

เอกสารอ�างอิง
1. พิัมพัา สร้อยสูงเนิน. การสกัดืระดัืบจ่ัลุ่ภิาค์ด้ืวยของเหลุ่วแบบกระจัาย : หลัุ่กการแลุ่ะการพััฒนาในส�วนของตัวทำำาลุ่ะลุ่ายสกัดื.   
 วารสารวิทำยาศาสตร์บูรพัา. 2561, 23(3), 1284-1288.  
2. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION, and WATER ENVIRONMENT  
 FEDERATION. 5530 Phenols. In: Standard methods for the examination of water and wastewater. 23rded.  
 Washington,D.C.: APHA, 2017, Part 5530.
3. LAVILLA I., S. GIL, M. COSTAS and C. BENDICHO. Dispersive liquid–liquid microextraction combined with  
 microvolume spectrophotometry to turn green the 5530 APHA standard method for determining phenols  
 in water and wastewater. Talanta. 2012, 98, 197-202.
4. ZAHEDI, M.M., M. NASSIRI, S.M. POURMORTAZAVI and M. YOUSEFZADE. Optimization of dispersive liquid–liquid  
 microextraction for preconcentration and spectrophotometric determination of phenols in Chabahar Bay  
 seawater after derivatization with 4-aminoantipyrine. Marine Pollution Bulletin. 2014, 86(1-2), 512–517.

กราฟเปร่ยบเท่ี่ยบวิธ่ีเตร่ยมต้วอย่างแบบเดิื่มก้บวิธ่ีท่ี่�พ้ฒนา
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กรมวทิยาศาสตรบ์ริการพัร�อมแล�วสำาห้รบัการให้�บริการ 
ทด้สอบอฐิคอนกร้ต และคอนกร้ตบลอ็กตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์์อุตสาห้กรรมอฐิคอนกร้ตและคอนกร้ตบล็อก 
ฉบับให้ม่

ปัีจัจ่ับัันกระที่รวงอ่ตสาหุ่กรรมได�ออกปีระกาศกระที่รวงอ่ตสาหุ่กรรม ยกเลิิกมาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมอิฐคอนกร่ต 
แลิะคอนกร่ตบัลิ็อกฉบัับัเก�าพร�อมทัี่�งปีระกาศใช�มาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมฉบัับัใหุ่ม� จัำานวน 4 ฉบัับัด�วยกัน 
ดังรายลิะเอ่ยดด�านลิ�างน่� แลิะได�ปีระกาศใช�มาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรม เพิ�มเติมอ่ก 1 ฉบัับั ค้อ มาตรฐานผู้ลิิตภัณฑ์์ 
อ่ตสาหุ่กรรมคอนกร่ตบัล็ิอกเชิงตันไม�รับันำ�าหุ่นัก (มอก. 2895-2561) ซึ่�งท่ี่กมาตรฐานท่ี่กฉบัับัม่ผู้ลิใช�แลิ�วในปัีจัจ่ับััน    

ทัำ�งน่� มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐค์อนกร่ตแลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อก ทัำ�ง 5 ฉบับดัืงกลุ่�าว ได้ืกำาหนดืขอบข�ายของวัสด่ืท่ำ�เป็น 
ส�วนผ่สมสำาหรับทำำาอิฐค์อนกร่ต แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อก คื์อ ทำำาจัากปูนซ่เมนต์ นำ�า แลุ่ะวัสด่ืผ่สมท่ำ�เหมาะสมชนิดืต�างๆ แลุ่ะจัะม่สารอื�น 
ผ่สมอยู�ดื้วยหรือไม�ก็ไดื้ ดืังนั�น ตามขอบข�ายทำ่�กำาหนดืในมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมดืังกลุ่�าวจัึงยอมให้สามารถใส�วัสดื่ผ่สมทำ่� 
เหมาะสมชนิดืต�างๆ ได้ื ไม�ว�าจัะเป็นวัสด่ืเหลืุ่อทิำ�งจัากกระบวนการผ่ลิุ่ต วัสด่ืเหลืุ่อจัากการเกษตร หรือขยะท่ำ�ไม�เป็นอันตราย เป็นต้น 
จึังเป็นการเป่ดืกว้างให้ม่การพััฒนาอิฐค์อนกร่ต แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อกท่ำ�หลุ่ากหลุ่ายมากขึ�น แต�ยังอยู�ในขอบข�ายท่ำ�สามารถนำาผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
ดัืงกลุ่�าวมาขอการรับรองตามมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมได้ื 

ค์วามแตกต�างระหว�างอิฐค์อนกร่ต แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อก ได้ืถูกกำาหนดืตามบทำนิยามในมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐค์อนกร่ต  
(มอก. 59-2561) ท่ำ�กำาหนดืว�า “อิฐค์อนกร่ต (concrete building brick) หมายถึง อิฐท่ำ�ทำำาด้ืวยค์อนกร่ตม่ค์วามหนาไม�มากกว�า 
100 มิลุ่ลิุ่เมตร สามารถยกวางได้ืด้ืวยมือเด่ืยว ผ่ลิุ่ตสำาหรับการใช้งานทัำ�วไป อาจัม่ร�อง รู หรือไม�ก็ได้ื” ดัืงนั�น หากม่ค์วามหนาเกิน 
100 มิลุ่ลุ่ิเมตร ก็เข้าข�ายเป็นค์อนกร่ตบลุ่็อก หรือผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อื �นๆ ตามขอบข�ายในมาตรฐานนั�นๆ ตัวอย�าง อิฐค์อนกร่ต 
แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อกเป็นไปตามภิาพัท่ำ� 1 แลุ่ะภิาพัท่ำ� 2 ตามลุ่ำาดัืบ

 ช้�อมาตรฐาน เลิขท่ี่� มอก. ฉบัับัเก�า เลิขท่ี่� มอก. ฉบัับัใหุ่ม�

• มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบล็ุ่อกรับนำ�าหนัก มอก. 57-2533 มอก. 57-2560
• มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบล็ุ่อกไม�รับนำ�าหนัก มอก. 58-2530 มอก. 58-2560
• มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐค์อนกร่ต มอก. 59-2516 มอก. 59-2561
• มาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบล็ุ่อกเชิงตันรับนำ�าหนัก มอก. 60-2516    มอก. 2895-2561

ภาพท่ี่� 1 อิฐคอนกร่ต  ภาพท่ี่� 2 คอนกร่ตบล็ิอก วา
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ตามมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐค์อนกร่ตแลุ่ะ 
ค์อนกร่ตบลุ่็อกฉบับใหม� ไดื้แบ�งค์อนกร่ตบลุ่็อกออกเป็น  
2 รูปทำรง ค์ือ ค์อนกร่ตบลุ่็อกกลุ่วงแลุ่ะค์อนกร่ตบลุ่็อกเชิงตัน  
โดืยในมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบลุ่็อกกลุ่วง 
รับนำ�าหนัก (มอก. 57-2560)  แลุ่ะมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม 
ค์อนกร่ตบล็ุ่อกกลุ่วงไม�รับนำ�าหนัก (มอก. 58-2560) ได้ืกำาหนดื
บทำนิยามทำางด้ืานรูปทำรงของค์อนกร่ตบล็ุ่อกกลุ่วงโดืยพิัจัารณา 
จัากพัื�นทำ่�หน้าตัดืส่ทำธ์ิ ซึ�งค์อนกร่ตบลุ่็อกกลุ่วงจัะต้องม่พัื�นทำ่� 
หน้าตัดืส่ทำธิ์น้อยกว�าร้อยลุ่ะ 75 ของพืั�นท่ำ�หน้าตัดืรวมท่ำ�ระนาบ
เด่ืยวกัน ดัืงนั�น หากค์อนกร่ตบล็ุ่อกม่พืั�นท่ำ�หน้าตัดืส่ทำธิ์ไม�น้อย 
กว�าร้อยลุ่ะ 75 ของพืั�นท่ำ�หน้าตัดืรวมท่ำ�ระนาบเด่ืยวกัน ก็อยู�ใน 
ขอบข�ายของค์อนกร่ตบลุ่็อกเชิงตัน ตามมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ 
อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบล็ุ่อกเชิงตันรับนำ�าหนัก (มอก. 60-2560) 
แลุ่ะมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมค์อนกร่ตบลุ่็อกเชิงตัน 
ไม�รับนำ�าหนัก (มอก. 2895-2561) แลุ้่วแต�ลุ่ะกรณ่

การแบ�งค์อนกร่ตบล็ุ่อกกลุ่วง แลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อกเชิงตันตาม 
มาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑอ์่ตสาหกรรมฉบับใหม� ในแง�ของการนำาไป 
ใช้งานท่ำ�ต้องการค์วามแข็งแรงท่ำ�แตกต�างกัน แบ�งออกเป็น 2 ชนิดื  
ค์ือ ชนิดืรับนำ�าหนักแลุ่ะชนิดืไม�รับนำ�าหนัก โดืยกำาหนดืตามค์�า 
ค์วามต้านแรงอัดืส่ทำธิ์ ซึ�งค์อนกร่ตบล็ุ่อกรับนำ�าหนักต้องม่ค์วาม 

ต้านแรงอัดืส่ทำธิ์แต�ลุ่ะก้อน ไม�น้อยกว�า 12.4 เมกะพัาสคั์ลุ่ (MPa)  
แลุ่ะค์วามต้านแรงอัดืส่ทำธิ์เฉลุ่่�ย ต้องไม�น้อยกว�า 13.8 เมกะพัาสคั์ลุ่  
(MPa) ส�วนค์อนกร่ตบล็ุ่อกไม�รับนำ�าหนักต้องม่ค์วามต้านแรงอัดื 
ส่ทำธิ์แต�ลุ่ะก้อน ไม�น้อยกว�า 3.45 เมกะพัาสคั์ลุ่ (MPa) แลุ่ะค์วาม 
ต้านแรงอัดืส่ทำธิ์เฉลุ่่�ย ต้องไม�น้อยกว�า 4.14 เมกะพัาสคั์ลุ่ (MPa)

รายการทำดืสอบผ่ลุ่ิตภิัณฑอ์ิฐค์อนกร่ตแลุ่ะค์อนกรต่บลุ่็อก 
ตามมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม แสดืงดัืงตารางท่ำ� 1 

ป ัจัจั ่บ ัน กลุ่ ่ �มว ัสดื ่ก �อสร ้าง กองว ัสดื ่ว ิศวกรรม 
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ ม่ค์วามพัร้อมให้บริการวิเค์ราะห์ 
ทำดืสอบอิฐค์อนกร่ตแลุ่ะค์อนกร่ตบลุ่็อกในทำ่กผ่ลุ่ิตภิัณฑ์แลุ่ะ 
ทำ่กรายการทำดืสอบ ตามมาตรฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐ 
ค์อนกร่ตแลุ่ะค์อนกร่ตบล็ุ่อกฉบับใหม� กรมวิทำยาศาสตร์บริการ 
ยังไดื้รับการแต�งตั�งเป็นผู่้ตรวจัสอบผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรม 
ตามค์วามในมาตรา 5 แห�งพัระราชบัญญัติมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์
อ่ตสาหกรรม พั.ศ. 2511 แลุ่ะท่ำ�แก้ไขเพิั�มเติม สำาหรับผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
ตามมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรมอิฐค์อนกร่ตแลุ่ะค์อนกร่ต 
บลุ่็อกฉบับใหม� ทำั�งน่�ผู่้สนใจัสามารถส�งตัวอย�างทำดืสอบไดื้ทำ่� 
กลุ่่�มวัสดื่ก�อสร้าง กองวัสดื่วิศวกรรม กรมวทิำยาศาสตร์บริการ 
โทำรศัพัท์ำ 0 2201 7352

มาตรฐานเลิขท่ี่�   รายการที่ดสอบั
 ขนาด ลัิกษณะทัี่�วไปี ความต�านแรงอัดส่ที่ธิิ ความหุ่นาแน�น การด้ดซึ่มนำ�า
มอก. 57-2560    
มอก. 58-2560     -
มอก. 59-2561 
มอก. 60-2560 
มอก. 2895-2561     -

หมายเหต่  1. “   ” หมายถึง มาตรฐานกำาหนดืให้ต้องทำดืสอบ
              2. “ - ”  หมายถึง มาตรฐานไม�กำาหนดืให้ต้องทำดืสอบ

ตารางที่่� 1 รายการที่ดสอบัผู้ลิิตภัณฑ์์อิฐคอนกร่ต แลิะคอนกร่ตบัลิ็อก

เอกสารอ�างอิง
สำานักงานมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม (2560), ค์อนกร่ตบล็ุ่อกกลุ่วงรับนำ�าหนัก, มอก. 57-2560
สำานักงานมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม (2560), ค์อนกร่ตบล็ุ่อกกลุ่วงไม�รับนำ�าหนัก, มอก. 58-2560
สำานักงานมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม (2561), อิฐค์อนกร่ต, มอก. 59-2561
สำานักงานมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม (2560), ค์อนกร่ตบล็ุ่อกเชิงตันรับนำ�าหนัก, มอก. 60-2560
สำานักงานมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อ่ตสาหกรรม (2561), ค์อนกร่ตบล็ุ่อกเชิงตันไม�รับนำ�าหนัก, มอก. 2895-2561
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โค์รงสร้างระบบมาตรวิทำยาท่ำ�ม่ค์วามเชื�อมโยงของผ่ลุ่การวัดื 
หรือค์วามสามารถสอบกลุ่ับไดื้ทำางการวัดื (measurement  
traceability) จัากเค์รื�องมือวัดืทำ่�ใช้ในกระบวนการผ่ลุ่ิตของ  
ภิาค์อ่ตสาหกรรม ตลุ่อดืจันเค์รื�องมือวัดืทำ่�ใช้ในห้องปฏิิบัติการ 
วิเค์ราะห์แลุ่ะทำดืสอบทำ่�ไดื้รับการสอบเทำ่ยบโดืยห้องปฏิิบัติการ 
การสอบเท่ำยบเค์รื�องมือวัดื วศ. ม่การพััฒนาค์วามสามารถของ 
ห้องปฏิิบัติการอย�างต�อเนื�อง เพัื�อยกระดืับการเป็นห้องปฏิิบัติ 
การสอบเทำ่ยบระดืับทำ่ติยภิูมิ โดืยเข้าร�วมกิจักรรมต�างๆ ไดื้แก�  
การเข้ารวมการวัดืเปร่ยบเทำ่ยบระดืับในชาติ (proficiency 
testing) ระดืับนานาชาติ (interlaboratory comparison)  
จััดืทำำาระบบห้องปฏิิบัติการตาม ISO/IEC 17025 เพืั�อดืำาเนินการ 
ให้หน�วยการวัดืของ วศ. เป็นท่ำ�ยอมรับในระดัืบชาติ 

การพัฒนานวัตกรรมการวัดของ
มาตรวิทยาระดั้บทุติยภ้มิ

ปัจัจ่ับันย่ค์ Digital 4.0 เมื�อโลุ่กขับเค์ลืุ่�อนด้ืวยเทำค์โนโลุ่ย่ 
ห่�นยนต์จัะม่บทำบาทำมากขึ�น สำาหรับระบบวัดือัตโนมัติม่แนว 
โน้มในการใช้งานเพิั�มสูงขึ�นตามค์วามเปลุ่่�ยนแปลุ่งของเทำค์โนโลุ่ย่ 
แลุ่ะนวัตกรรมใหม�ๆ จัึงเป็นทำ่�น�าจัับตาว�าภิายในเวลุ่าอันใกลุ่้น่� 
ยังม่นวัตกรรมใหม�ใดื ทำ่�การวัดือัตโนมัติสามารถไปต�อไดื้อ่ก  
โดืยสำาหรับการวัดืแลุ่้วค์วามแม�นยำานั�นถือเป็นเรื�องสำาค์ัญขั�น 
พัื�นฐานทำ่�อย�างไรก็ต้องม่ แต�ในอนาค์ตนอกจัากค์วามแม�นยำา  
สิ�งท่ำ�ต้องม่คื์อค์วามรวดืเร็วในการวัดืเพืั�อแข�งกับเวลุ่า ผ่ลุ่การวัดื 
ต้องถูกต้องแม�นยำาแลุ่ะรวดืเร็ว โดืยการใช้การวัดือัตโนมัติเข้า 
มาเป็นตัวช�วย โดืยเหต่ผ่ลุ่ในการตัดืสินใจัใช้ระบบอัตโนมัติ 
ค์วรมองลัุ่กษณะงานท่ำ�ใช้งาน ดัืงน่�

1. งานท่ี่�ต�องการความถ้กต�องแลิะแม�นยำา ข้อด่ืของระบบ 
อัตโนมัติคื์อ ขจััดืค์วามผิ่ดืพัลุ่าดืท่ำ�เกิดืจัากค์นออกไปจัากระบบ 
ให้ได้ืมากท่ำ�ส่ดื แลุ่ะช�วยทำดืแทำนข้อเส่ยของการใช้ค์น คื์อระบบ 
อัตโนมัติไม�สร้างค์วามผิ่ดืพัลุ่าดื หรือม่ค์วามผิ่ดืพัลุ่าดืเกิดืขึ�นน้อย 
เทำ่ยบกับค์น ตัวอย�างของงานทำ่�ต้องการค์วามแม�นยำาสูงแลุ่ะ 

การวัดค้อปีฏิิบััติการทัี่�งปีวงท่ี่�ม่วัตถ่ปีระสงค์เพ้�อการตัดสินค�าของปีริมาณ ผู้ลิท่ี่�ได�ของการวัดจัะแบั�งเปี็นสองส�วน 
ส�วนแรกค้อค�าการวัดต�างๆ แลิะอ่กส�วนค้อความไม�แน�นอนท่ี่�เกิดจัากการวัด ตัวอย�างเช�น ผู้ลิการต่�มนำ�าหุ่นัก 100 g 
ค�าแก� (correction) 0.01 g ค�าความไม�แน�นอนของการวดั (uncertainty) ± 0.0015 g กรมวทิี่ยาศาสตร์บัริการ (วศ.)  
ตระหุ่นักถึงความสำาคัญของการวัด ระบับัการวัดของแต�ลิะปีระเที่ศเหุ่ม้อนกัน ค้อ ต�องการใหุ่�ผู้ลิการวัดในปีระเที่ศ 
สามารถสอบัย�อนกลัิบัไปีส้�มาตรฐานการวัดสากลิ หุ่ร้อท่ี่�เร่ยกว�าความสามารถสอบักลัิบัได�ที่างการวัดส้�หุ่น�วยวัดสากลิ 
(measurement traceability to the international system of units; SI Units) ซึ่�งเป็ีนหัุ่วใจัของระบับัมาตรวิที่ยา 
กิจักรรมหุ่ลัิกท่ี่�ที่ำาใหุ่�ผู้ลิการวัดสามารถสอบักลัิบัได�ส้�หุ่น�วยวัดสากลิ ได�แก� การสอบัเท่ี่ยบัเคร้�องม้อวัดในแต�ลิะระดับั 
โดยเช้�อมโยงกันจันถึงหุ่น�วยวัดในระดับัสากลิ
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ระบบอัตโนมัติ ทำำาได้ืด่ืกว�ามน่ษย์ เช�น งานเชื�อม การยิงจ่ัดืในจ่ัดื 
ทำ่�สำาค์ัญๆ เป็นต้น รวมถึงงานอื�นๆ ทำ่�ต้องการค์วามแม�นยำาสูง 
เช�น การตรวจัสอบค่์ณภิาพัสินค้์า ต้องรวดืเร็ว ค์งท่ำ� ม่ค่์ณภิาพั

2. งานท่ี่�ม่ความเส่�ยงส้ง งานอันตรายแลุ่ะงานทำ่�ซับซ้อน 
ซึ�งระบบอัตโนมัติทำำางานท่ำ�ม่ลัุ่กษณะเหลุ่�าน่�ได้ืด่ื เพัราะถ้าใช้ค์น 
ก็จัะอาจัเกิดืค์วามเส่�ยงเป็นอันตรายต�อร�างกายไดื้ แลุ่ะในจั่ดืทำ่� 
สลุ่ับซับซ้อน การใช้แรงค์นอาจัม่สภิาพัไม�ค์งทำ่� หากค์นงาน 
เจั็บป่วยหรืออารมณ์ไม�ดื่ เป็นต้น จั่ดืไหนงานม่ปริมาณมาก 
หรือเริ�มยากมากขึ�น ถ้าค์นงานทำำาแลุ่้วม่ปัญหามากเกิดืค์วาม 
ว่�นวายในระบบการผ่ลุ่ิต ก็จัะแทำนดื้วยระบบอัตโนมัติ เช�น  
งานการตัดืขึ�นรูปเหล็ุ่กเป็นโค์รงหรือชิ�นส�วน ต�างๆ ท่ำ�ม่รูปแบบ 
หลุ่ากหลุ่าย เป็นต้น

3. งานหุ่นัก งานทำ่�เก่�ยวข้องกับการยก การโยก หรือการ 
เค์ลืุ่�อนย้าย วัสด่ือ่ปกรณ์ท่ำ�ม่ขนาดืใหญ�แลุ่ะม่นำ�าหนักมากๆ ค์วรใช้ 
ระบบอัตโนมัติจัำาพัวกแขนกลุ่ ให้หยิบจัับแทำนแรงงานค์นจัะ 
สะดืวกมากกว�า แลุ่ะปลุ่อดืภัิยกว�าการใช้ค์นยกสิ�งของดัืงกลุ่�าว

4. งานท่ี่�ที่ำาซ่ำ�า ที่ำาบั�อยๆ ม่จัำานวนมาก เช�น งานขนย้ายสินค้์า  
งานบรรจ่ัห่บห�อ แลุ่ะงานติดืฉลุ่าก ติดืบาร์โค้์ดืผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ เป็นต้น  
งานประเภิทำน่�เป็นงานซำ�าซากจัำาเจั ส�งผ่ลุ่ต�อการทำำางานของค์น 
เนื�องด้ืวยค์วามเค์ยชินอาจัจัะทำำาให้เกิดือาการหลุ่ะหลุ่วมในงาน
ท่ำ�รับผิ่ดืชอบ อาจัส�งผ่ลุ่กระทำบต�อค่์ณภิาพัของสินค้์า

กลุ่่�มสอบท่ำยบเค์รื�องมือวัดื ดืำาเนินการพััฒนาห้องปฏิิบัติการ 
ให้เป็น Smart Laboratory เช�น การค์วบค่์มสภิาวะแวดืลุ้่อม 
ผ่�านมือถือ การแจ้ังเตือนค์วามผิ่ดืปกติ ของอ่ณหภูิมิ ค์วามชื�น 
แลุ่ะค์วามดืันของห้องปฏิิบัติการผ่�าน LINE Notify ระบบ  
QR Code ฐานข้อมูลุ่ในการบันทำึกก�อนเข้าห้องปฏิิบัติการ  
รวมถึงยังสร้างเค์รื �องมือสำาหรับลุ่ดืไฟีฟี้าสถิตสำาหรับงาน 
ทำดืสอบแลุ่ะสอบเท่ำยบ Data Logger บันทึำกอ่ณหภูิมิ ค์วามดัืนแลุ่ะ 
ค์วามชื�น สำาหรับใช้ on-site สอบเท่ำยบเค์รื�องชั�งนำ�าหนัก เป็นต้น

ด้ืานงานวิจััยแลุ่ะวัตกรรมต�างๆ ดืำาเนินการเพืั�อช�วยในเรื�อง 
การสอบเท่ำยบ เพิั�มข่ดืค์วามสามารถห้องปฏิิบัติการ โดืยระบบ 
อัตโนมัติเข้ามาม่บทำบาทำทำำาให้การสอบเทำ่ยบม่ค์วามรวดืเร็ว 
แลุ่ะแม�นยำา ลุ่ดืค์วามผ่ิดืพัลุ่าดืทำ่�เกิดืจัากทำักษะค์วามชำานาญ  
(human error) ส�งผ่ลุ่ให้ค์�า Calibration and Measurement  
Capability (CMC) ม่ค์�าลุ่ดืน้อยลุ่ง ซึ�งบ่ค์ลุ่ากรห้องปฏิิบัติการ 
ยังสามารถดืำาเนินกิจักรรมอื�นๆ ค์วบคู์�ได้ื เช�น จััดืทำำาระบบค่์ณภิาพั  
การจััดืซื�อจััดืจ้ัาง การตรวจัรับพััสด่ื เป็นต้น โดืยตัวอย�างงานวิจััย 
บางส�วนท่ำ�เก่�ยวกับนวัตกรรมด้ืานการสอบเท่ำยบ ท่ำ�กลุ่่�มสอบเท่ำยบ 
เค์รื�องมือวัดื ห้องปฏิิบัติการด้ืานมวลุ่แลุ่ะปริมาตร (mass and 
volume calibration laboratory) ได้ืดืำาเนินการไปแลุ้่วแลุ่ะ 
กำาลัุ่งดืำาเนินการอยู� ณ ปัจัจ่ับัน ม่ดัืงน่�

โครงการพััฒนาระบบอัตโนมัติ
สำาห้รับสอบเท้ยบตุ�มนำ�าห้นักมาตรฐาน

การสอบเท่ำยบต้่มนำ�าหนักมาตรฐานแบบอัตโนมัติ ออกแบบ 
โดืยใช้ PLC ค์วบค่์มการทำำางาน ของแขนกลุ่ โดืยแขนกลุ่เค์ลืุ่�อนท่ำ�
โดืยใช้สเต็ปป่�งมอเตอร์เป็นแบบเชิงเส้น ซึ�งจัะอยู�ในรูปแบบแกน
ค์าร์ท่ำเซ่ยน (cartesian axis) X, Y แลุ่ะ Z ผ่ลุ่ท่ำ�ได้ืจัากโค์รงการ 
สามารถสั�งแขนกลุ่ให้ทำำางานสอบเทำ่ยบต่้มนำ�าหนักไดื้ 24 ชม. 
ขนาดืนำ�าหนักในการสอบเทำ่ยบ 1 mg - 1 kg ลุ่ดืการใช้ค์น 
ผ่ลุ่ของค์�า Repeatability ม่ค์�าค์งทำ่� การวางตำาแหน�งแม�นยำา 
สามารถนำาข้อมูลุ่ดิืบ (DATA) ท่ำ�ได้ืไปค์ำานวณค์�าแลุ่ะออกรายงาน 
ได้ืทัำนท่ำ

โครงการการพััฒนา
เครื�องปรับระดั้บเมนิสคัสแบบอัตโนมัติ 

การใช้เค์รื�องปรับระดืับเมนิสค์ัสแบบอัตโนมัติ ใช้หลุ่ักการ 
Digital Image Processing มาแทำนการใช้สายตาค์นในการอ�าน 
Meniscus เมื�อเปร่ยบเทำ่ยบผ่ลุ่การวัดืกับการใช้วิธ์่การตวงวัดื 
แบบเดืิม พับว�าการใช้เค์รื �องมือทำ่ �พััฒนาขึ�น ให้ผ่ลุ่การวัดื 

26



สรรสาระ

ปริมาตรของป่เปตต์ให้ม่ Accuracy and Precision ทำ่�ดื่ขึ�น 
ช�วยลุ่ดืค์วามผิ่ดืพัลุ่าดืท่ำ�เกิดืจัาก Human error ในการปรับระดัืบ 
เมนิสคั์สให้อยู�บนระดัืบข่ดืบอกปริมาตร (meniscus setting) 
ทำ่�ผู่้ปฏิิบัติงานไม�สามารถปรับระดืับเมนิสค์ัสให้อยู�ตำาแหน�งข่ดื
บอกปริมาตรได้ื

โครงการพััฒนาระบบอัตโนมัติสำาห้รับ
สอบเท้ยบเครื�องชั�ง (กำาลังวิจัำยพััฒนา)

แนวค์วามค์ ิดืมาจัากการใช ้แขนกลุ่ในสายการผ่ลุ่ ิต 
อ่ตสาหกรรม (Industrial Robot) นำามาประย่กต์ใช้เป็นต้น 
แบบในงานดื้านสอบเทำ่ยบเค์รื�องชั�งแบบ on-site Service  
ออกแบบโดืยใช ้ช ่ดืแขนกลุ่แบบสกาลุ่า (scara robot  
Mechanical) ชนิดื 4 แกน โดืยสามารถ integrate ปลุ่ายแขน 
(tool tip) ให้ตรงกับค์วามต้องการ ม่โหมดืการเค์ลุ่ื�อนทำ่�แบบ 

Manual แลุ่ะ Automatic แลุ่ะซอฟีต์แวร์เป่ดืให้สามารถแก้ไข 
เพิั�มเติมเองได้ื เป้าหมาย คื์อ สามารถสอบเท่ำยบเค์รื�องชั�งได้ืสูงส่ดื  
200 g โดืยเจ้ัาหน้าท่ำ�จัะปรับ Alignment ระบบ แลุ่ะสั�งให้แขนกลุ่ 
ทำำางานสอบเท่ำยบเค์รื�องชั�งอัตโนมัติข้อมูลุ่ผ่ลุ่การสอบเท่ำยบกลัุ่บ
มาท่ำ� Office เพืั�อทำำาการค์ำานวณแลุ่ะออกรายงานต�อไป

กลุ่่ �มสอบเทำ่ยบเค์รื �องมือวัดื กองค์วามสามารถห้อง 
ปฏิิบัติการแลุ่ะรับรองผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ (สผ่.) ถือว�าเป็นกลุ่่�มงานทำ่� 
ช�วยส�งเสริมแลุ่ะสนับสน่นกลุ่่�มงานอื�นๆ ทัำ�งภิายนอกแลุ่ะภิายใน 
ม่บ่ค์ลุ่ากรท่ำ�ม่ค์วามรู้ค์วามสามารถเชิงวิทำยาศาสตร์ ฟ่ีสิกส์แลุ่ะ 
วิศวกรรม ดืำาเนินการพััฒนาต�อยอดืงานดื้านมาตรวทิำยาระดืับ 
ทำ่ติยภิูมิให้เป็นเชิงห่�นยนต์หรือบอทำทำ่�จัะเข้าไปทำำางานแทำนค์น  
(robotic process automation; RPA) 

หากสนใจัทำ�านสามารถติดืต�อสอบถามขอใช้บริการได้ืท่ำ� 
02 201 7324, 02 201 7331-3 
หรือดูืรายลุ่ะเอ่ยดืเก่�ยวกับงานบริการของ
กรมวิทำยาศาสตร์บริการได้ืท่ำ� www.dss.go.th
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ปีัจัจ่ับัันปีัญหุ่าขยะม้ลิฝอยเปี็นปีัญหุ่าสิ�งแวดลิ�อมท่ี่�อย้�ในขั�นวิกฤตแลิะอย้�ในความสนใจัของสังคม โดยเฉพาะปีัญหุ่า 
ขยะพลิาสติกซ่ึ�งย�อยสลิายยาก แต�ความจัริงแลิ�ว กว�าร�อยลิะ 50 ของขยะม้ลิฝอยทัี่�งหุ่มด เปี็นขยะอินที่ร่ย์ เช�น 
เศษอาหุ่าร เศษผัู้ก ผู้ลิไม� เป็ีนต�น ท่ี่�แม�จัะสามารถย�อยสลิายได�เองตามธิรรมชาติ แต�ต�องใช�เวลิานานในการย�อยสลิาย 
แลิะจัำาเป็ีนต�องม่วิธ่ิจััดการท่ี่�เหุ่มาะสม ไม�เช�นนั�นก็จัะกลิายเป็ีนแหุ่ลิ�งรวมเช้�อโรค ส�งกลิิ�นเหุ่ม็น เกิดปัีญหุ่าต�อสังคมแลิะ 
สภาพแวดลิ�อมตามมา

รูปท่ี่� 1 Anaerobic Digestion In The Northwest [3]  

รูปที่่� 2 Dry anaerobic digestion system [2]  

นวัตกรรมการจัำด้การขยะอินทร้ย์

ถังหมักช่วภิาพัแบบไม�ใช้ออกซิเจัน (Anaerobic bio-digester) นับเป็นทำางเลุ่ือกใหม�ของการกำาจััดืของเส่ยทำ่�แหลุ่�งกำาเนิดื  
โดืยใช้เทำค์โนโลุ่ย่การย�อยแบบแห้งโดืยไม�ใช้ออกซิเจันซึ�งได้ืผ่ลุ่ผ่ลิุ่ตเป็นป่�ยอินทำร่ย์ แลุ่ะก๊าซช่วภิาพัในระหว�างกระบวนการหมักของเส่ย 
ซึ�งสามารถเปลุ่่�ยนเป็นพัลุ่ังงานส่เข่ยว ถังหมักช่วภิาพัแบบไม�ใช้ออกซิเจันจัึงเป็นการจััดืการขยะอินทำร่ย์ทำ่�ยั�งยืนแลุ่ะเป็นมิตร 
ต�อสิ�งแวดืลุ่้อม ซึ�งในอดื่ตการใช้ถังหมักช่วภิาพัแบบไม�ใช้ออกซิเจันมักทำำาในโรงงานอ่ตสาหกรรม หรือฟีาร์มปศ่สัตว์ขนาดืใหญ�  
ซึ�งใช้พืั�นท่ำ�ในการติดืตั�งถังหมักช่วภิาพัค์�อนข้างมาก ดัืงรูปท่ำ� 1 แต�ปัจัจ่ับันม่การออกแบบให้ถังหมักเล็ุ่กลุ่งจัากเดิืมถึง 70% ซึ�งเหมาะ 
กับการติดืตั�งในโรงงานอ่ตสาหกรรมประเภิทำอาหาร ห้างสรรพัสินค้์า โรงอาหาร แลุ่ะช่มชน เพืั�อลุ่ดืค์�าใช้จั�ายในการขนส�งมากำาจััดื 
ดัืงรูปท่ำ� 2

เทำค์โนโลุ่ย่การย�อยแบบแห้งโดืยไม�ใช้ออกซิเจันเปลุ่่�ยนขยะอินทำร่ย์ให้เป็นพัลัุ่งงานแลุ่ะป่�ย สามารถติดืตั�งในสถานท่ำ�ท่ำ�ม่ขยะอินทำร่ย์ 
ในพืั�นท่ำ�ได้ื เนื�องจัากม่ขนาดืเล็ุ่กใช้พืั�นท่ำ�น้อย โดืยม่ระบบแลุ่ะขั�นตอนการทำำางานดัืงรูปท่ำ� 3 แลุ่ะรูปท่ำ� 4 สามารถลุ่ดืปริมาณของเส่ย 
ได้ืร้อยลุ่ะ 96 ได้ืผ่ลุ่ผ่ลิุ่ตเป็นป่�ยปริมาณร้อยลุ่ะ 4 หลัุ่งกระบวนการย�อย 20 วัน ทำำาให้ลุ่ดืค์�าใช้จั�ายในการกำาจััดืขยะได้ืถึงร้อยลุ่ะ 50  
ถังหมักช่วภิาพัแบบไม�ใช้ออกซิเจันสามารถผ่ลิุ่ตไฟีฟ้ีาจัากก๊าซช่วภิาพัประมาณ 250 kwh/ton แลุ่ะลุ่ดืปริมาณก๊าซค์าร์บอนไดืออกไซด์ื 
(CO2) ท่ำ�ปลุ่ดืปลุ่�อยสู�บรรยากาศได้ืถึง 700 kgCO2/ton [4]  

จัะเห็นได้ืว�าการทำำางานของถังหมักช่วภิาพัแบบไม�ใช้ออกซิเจัน ช�วยลุ่ดืปัญหาขยะอินทำร่ย์ ลุ่ดืปริมาณขยะมูลุ่ฝ่อยท่ำ�ต้องนำาไปกำาจััดื  
ลุ่ดืค์�าใช้จั�าย ลุ่ดืการใช้พืั�นท่ำ�ในการฝั่งกลุ่บ แลุ่ะยังช�วยลุ่ดืปัญหาสังค์ม เศรษฐกิจัแลุ่ะสิ�งแวดืลุ้่อม อย�างไรก็ตามการใช้ถังหมักช่วภิาพั 
แบบไม�ใช้ออกซิเจัน หรือใช้วิธ่์การกำาจััดืขยะอินทำร่ย์แบบใดื ๆ จัะไม�สามารถทำำาได้ืสำาเร็จัเลุ่ย ถ้าไม�เริ�มท่ำ�ต้นทำาง คื์อการคั์ดืแยกขยะ  
หากท่ำกค์นเห็นค์วามสำาคั์ญของปัญหาท่ำ�เกิดืขึ�น แลุ่ะร�วมมือกัน ก็สามารถจััดืการปัญหาขยะได้ืไม�ยาก
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รูปที่่� 3 ระบบการย่อยข้ยะอินที่ร่ย์แบบแหิ้งโดื่ยไม่ใชิ้้ออกซิเจน [4]  

รูปท่ี่� 4 ข้้�นตอนการที่ำางานข้องเที่คโนโลิย่การย่อยแบบแห้ิง [4]  
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วศ. ให้�การรับรองห้�องปฏิิบัติการและผ้�จัำด้โปรแกรม 
การทด้สอบความชำานาญห้�องปฏิิบัติการ เพืั�อยกระดั้บ 
คุณภาพัสินค�าไทยให้�ได้�มาตรฐานสากล

วันทำ่ � 9 พัฤศจัิกายน 2563 นายแพัทำย์ปฐม สวรรค์์ปัญญาเลุ่ิศ อธ์ิบดื่ 
กรมวทิำยาศาสตร์บริการ ประธ์านในพัธิ์่มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบิัติการให้ 
กับห้องปฏิิบัติการทำ่�ไดื้รับรองค์วามสามารถห้องปฏิิบัติการทำดืสอบตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 แลุ่ะผู้่จััดืโปรแกรมการทำดืสอบค์วามชำานาญห้องปฏิิบัติการท่ำ�ได้ืรับ 
การรับรองค์วามสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จัำานวน 42 ห้องปฏิิบัติการ  
เป็นสิ�งท่ำ�ยืนยันได้ืว�า กรมวิทำยาศาสตร์บริการม่ค์วามม่�งมั�นท่ำ�จัะพััฒนารับรองระบบ 
งานห้องปฏิิบัติการ ทำำาให้สินค้์าไทำยท่ำ�ผ่�านการตรวจัรับรองจัากห้องปฏิิบัติการท่ำ�ได้ืรับ 
การรับรองตามมาตรฐานสากลุ่ให้เป็นทำ่�ยอมรับมากยิ�งขึ �น แลุ่ะพัร้อมทำ่�จัะให ้
ค์ำาแนะนำา รวมทัำ�งผ่ลัุ่กดัืนให้อ่ตสาหกรรมอื�นๆ ได้ืรับการรับรองฯ ต�อไป ณ ห้องประช่ม 
ภูิมิบดิืนทำร์ ชั�น 6 อาค์ารสถานศึกษาเค์ม่ปฏิิบัติกรมวิทำยาศาสตร์บริการ 

วศ. เดิ้นห้น�างานวิจัำยฯ ตั�งเป้ายกระดั้บผ้�ประกอบการ 
เซรามิกลำาปาง

13 พัฤศจิักายน 2563 ณ ศาลุ่ากลุ่างจัังหวัดืลุ่ำาปาง กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
โดืย นพั.ปฐม สวรรค์์ปัญญาเลิุ่ศ อธิ์บด่ืกรมวิทำยาศาสตร์บริการ ได้ืเข้าร�วมประช่ม 
“การนำางานด้ืานอ่ดืมศึกษา วิทำยาศาสตร์ วิจััยแลุ่ะนวัตกรรม ขับเค์ลืุ่�อนไทำยไปด้ืวยกัน 
เพืั�อพััฒนาจัังหวัดืลุ่ำาปาง” ซึ�งม่ศาสตราจัารย์พิัเศษ ดืร.เอนก เหลุ่�าธ์รรมทัำศน์ รัฐมนตร่ 
ว�าการกระทำรวงการอ่ดืมศึกษา วิทำยาศาสตร์ วิจััยลุ่ะนวัตกรรม เป็นประธ์านการ 
ประช่มแลุ่ะมอบนโยบายการนำางานด้ืานอ่ดืมศึกษา วิทำยาศาสตร์ วิจััยแลุ่ะนวัตกรรม  
(อววน.) ขับเค์ลืุ่�อนไทำยไปด้ืวยกันเพืั�อพััฒนาจัังหวัดืลุ่ำาปาง วศ. ได้ืส�งเสริมงานวิจััย 
แลุ่ะพััฒนาเทำค์โนโลุ่ย่เซรามิกมาอย�างยาวนานแลุ่ะต�อเนื�อง ม่�งเน้นใช้กระบวนการ 
ทำางวิทำยาศาสตร์แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่พััฒนาค่์ณภิาพัผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ให้ได้ืมาตรฐาน โดืยเน้นการ 
ถ�ายทำอดืเทำค์โนโลุ่ย่เพัื�อพััฒนารูปแบบผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ให้ม่ค์วามหลุ่ากหลุ่ายแลุ่ะเป็นทำ่� 
ต้องการของตลุ่าดื

วศ. DSS Paper Neverland ดิ้นแด้นมหั้ศจำรรย์ ในงาน 
มห้กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย้แห่้งชาติ 2563 

14 พัฤศจั ิกายน 2563 ดืร.จั ันทำร ์ เพั ็ญ เมฆาอภิ ิร ักษ ์  รองอธ์ ิบดื ่ 
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ เข้าร�วมงานมหกรรมวิทำยาศาสตร์แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ยแ่ห�งชาติ  
2563 โดืยศาสตราจัารย์พิัเศษ ดืร.เอนก เหลุ่�าธ์รรมทัำศน์ รัฐมนตร่ว�าการกระทำรวง อว.  
พัร้อมด้ืวย นายแพัทำย์สิริฤกษ์ ทำรงศิวิไลุ่ ปลัุ่ดืกระทำรวง อว. แลุ่ะผู้่บริหาร อว.ให้เก่ยรติ 
เย่�ยมชมบูธ์นิทำรรศการ วศ. โดืยจััดืขึ�นภิายใต้แนวคิ์ดื “DSS Paper Neverland  
ดิืนแดืนมหัศจัรรย์ เพืั�อส�งเสริมสาระการเร่ยนวิทำยาศาสตร์ใกลุ้่ตัวเก่�ยวกับกระดืาษ  
กระต่้นให้เดื็กๆ แลุ่ะเยาวชนเห็นถึงค์วามสำาค์ัญการใช้ประโยชน์ค์วามรู ้ทำาง 
วิทำยาศาสตร์ แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่ต�อไป ณ อาค์ารชาเลุ่นเจัอร์ 2 อิมแพ็ัค์ เมืองทำองธ์าน่

พัฤศจำิกายน 2563
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วศ. จัำด้ฝึึกอบรม “การพััฒนาผลติภัณฑ์์อาห้ารโด้ยใช�ศาสตร์ 
การปรุงอาห้ารแนวให้ม่ : Molecular Gastronomy”  

วันท่ำ� 24 พัฤศจิักายน 2563 กรมวิทำยาศาสตร์บริการ โดืยสำานักเทำค์โนโลุ่ย่ช่มชน  
จััดืฝ่ึกอบรมเชิงปฏิิบัติการหลุ่ักสูตร “การพััฒนาผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อาหารโดืยใช้ศาสตร์ 
การปร่งอาหารแนวใหม� :.Molecular.Gastronomy” ณ มหาวิทำยาลัุ่ยราชภัิฏิภูิเก็ต  
จัังหวัดืภูิเก็ต เพืั�อให้ผู้่ประกอบการสามารถนำาองค์์ค์วามรู้ด้ืานวิทำยาศาสตร์ไปประย่กต์ 
ใช้ในการพััฒนากระบวนการผ่ลิุ่ต ยกระดัืบค่์ณภิาพัผ่ลิุ่ตภัิณฑ์แลุ่ะก�อให้เกิดืการสร้าง 
รายได้ืในช่มชนเพิั�มขึ�น เพืั�อพััฒนาผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ให้ม่รูปแบบหลุ่ากหลุ่าย ม่ค์วามน�าสนใจั 
แลุ่ะดึืงดูืดืผู้่บริโภิค์ ช�วยยกระดัืบค่์ณภิาพัผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อาหาร แลุ่ะส�งเสริมให้ผู้่ประกอบการ 
นำาองค์์ค์วามรู้ท่ำ�ได้ืรับไปใช้ประโยชน์ เพืั�อให้ทัำนต�อการเปลุ่่�ยนแปลุ่งของโลุ่ก แลุ่ะการ
เปลุ่่�ยนแปลุ่งรูปแบบอ่ตสาหกรรมอาหารในอนาค์ตต�อไป      

ธิันวาคม 2563

วศ. จัำบมือ 3 ห้น่วยงาน ผนึกกำาลังรับรองระบบงานไทย 
ตอบสนองผ้�ใช�บริการ ด้�วยเครือข่าย Single platform

15 ธั์นวาค์ม 2563 กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำานักงานมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
อ่ตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทำยาศาสตร์การแพัทำย์ (วพั.) แลุ่ะสำานักงานมาตรฐานสินค้์า 
เกษตรแลุ่ะอาหารแห�งชาติ (มอกช.) ผ่นึกกำาลุ่ังเสริมสร้างประสิทำธ์ิภิาพัดื้านการเพัิ�ม 
ผ่ลิุ่ตภิาพั การมาตรฐานแลุ่ะนวัตกรรม เพืั�อสร้างค์วามสามารถในการแข�งขันของประเทำศ  
ยกระดัืบมาตรฐานสินค้์าแลุ่ะบริการ แก้ปัญหาค์วามซำ�าซ้อนแลุ่ะขาดืการประสานงาน 
หน�วยงาน เซ็น MOU ลุ่งนามข้อตกลุ่งค์วามร�วมมือการรับรองระบบงานในประเทำศไทำย 
แบบเค์รือข�าย Single platform เป็นรูปธ์รรม นำาระบบการรับรองแบบอิเล็ุ่กทำรอนิกส์ 
เข้ามาใช้พััฒนาบริหารจััดืการแลุ่ะพััฒนาผู่้ตรวจัประเมินให้ไดื้มาตรฐานเดื่ยวกัน ณ 
โรงแรม เดือะ เบอร์เค์ลุ่่ย์ ประตูนำ�า กร่งเทำพัฯ

วศ. ลงพืั�นท้�ภาคตะวนัออกผนึกกำาลังสถ่าบันการศึกษาและ 
ภาคเอกชนเพืั�อพััฒนาศักยภาพับุคลากรด้�านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย้

วันท่ำ� 21ธั์นวาค์ม 2563 กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำาโดืย ดืร.ภูิวด่ื ตู้จิันดืา  
ผู้่อำานวยการสำานักพััฒนาศักยภิาพันักวิทำยาศาสตร์ห้องปฏิิบัติการ นำาค์ณะเจ้ัาหน้าท่ำ� 
ลุ่งพืั�นท่ำ�จัังหวัดืฉะเชิงเทำรา ชลุ่บ่ร่ แลุ่ะระยอง เพืั�อติดืตามค์วามก้าวหน้าหลัุ่งการลุ่งนาม 
บันทึำกค์วามเข้าใจั (MoU) ระหว�าง วศ. กับมหาวิทำยาลัุ่ยราชภัิฏิราชนค์รินทำร์ แลุ่ะระหว�าง 
วศ. กับมหาวิทำยาลัุ่ยเกษตรศาสตร์ วิทำยาเขตศร่ราชา จััดืทำำาหลัุ่กสูตรประกาศน่ยบัตร 
(Non-Degree) เพัื�อเพัิ�มสมรรถนะของเจั้าหน้าทำ่�ผู่ ้ปฏิิบัติงานในห้องปฏิิบัติการ 
โดืยเฉพัาะภิาค์เอกชน แลุ่ะเพัื�อประชาสัมพัันธ์์โค์รงการ “การพััฒนาศักยภิาพัหน�วย 
ตรวจัสอบแลุ่ะรับรองของสถาบันอ่ดืมศึกษาเพัื�อสนับสน่นการพััฒนาทำ้องถิ�นตาม 
ศาสตร์พัระราชา” เพืั�อสานต�อค์วามร�วมมือของหน�วยงานในกระทำรวง อว. ให้ม่ค์วาม 
เข้มแข็ง เป็นรูปธ์รรมเพืั�อการพััฒนาพืั�นท่ำ�ในส�วนภูิมิภิาค์อย�างมั�นค์งแลุ่ะยั�งยืน วา
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วศ. รับรางวัลผลงานเด่้นนวัตกรรมชุด้ PPE รับมือ 
วิกฤติโควิด้-19 ของกระทรวง อว. ประจำำาป ี2563

24 ธั์นวาค์ม 2563 ศ.(พิัเศษ) ดืร.อเนก เหลุ่�าธ์รรมทัำศน์ รัฐมนตร่ว�าการ 
กระทำรวงการอ่ดืมศึกษา วิทำยาศาสตร์ วิจััยแลุ่ะนวัตกรรม (อว.) เป็นประธ์าน 
ในการแถลุ่งข�าวสร่ปผ่ลุ่งานเดื�นปี 2563 แลุ่ะแผ่นย่ทำธ์ศาสตร์ปี 2564  
พัร้อมมอบรางวัลุ่ผ่ลุ่งานวิจั ัยแลุ่ะนวัตกรรมเดื�นตอบรับช่ว ิตวิถ ่ใหม�  
(New Normal) แลุ่ะการปรับตัวอันเนื �องมาจัากภิาวะวิกฤติโค์วิดื-19  
โดืยผ่ลุ่งานนวัตกรรมช่ดื PPE ป้องกันการติดืเชื�อสำาหรับบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์  
ของกรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหนึ�งในผ่ลุ่งานเดื�นทำ่�ไดื้รับรางวัลุ่  
ผ่ลุ่งานนวัตกรรมช่ดื PPE ป้องกันการติดืเชื�อสำาหรับบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์ 
ไดื้ถูกพััฒนาขึ�นแลุ่ะไดื้เกิดืการใช้งานจัริงอย�างเป็นรูปธ์รรม ในช�วงปี 2563 
ซึ�งเกิดืสถานการณ์การแพัร�ระบาดืของไวรัสโค์วิดื-19 ในประเทำศไทำย ณ 
ห้องรอยัลุ่มณ่ยา บอลุ่รูม โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์์ กร่งเทำพัฯ

วศ. ผลักดั้นผลงานวิจัำยและพััฒนาหุ่้นยนต์ขนส่ง 2 รุ่น สนับสนุน 
การบริห้ารจัำด้การสถ่านการณ์โควิด้-19

กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) พััฒนางานวิจััยเพืั�อเป็นส�วนหนึ�งในการนำาผ่ลุ่งานวิจััยแลุ่ะพััฒนา 
สนับสน่นการปฏิิบัติภิารกิจัของบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย ์พััฒนาห่�นยนต์ขนส�ง “DrD” สำาหรับใช้ใน
ภิารกิจัขนส�งยาแลุ่ะเวชภัิณฑ์ อาหาร เอกสาร ขยะอันตราย แลุ่ะตู้ค์วามดัืนลุ่บ รองรับนำ�าหนักได้ื 
100 กิโลุ่กรัม แลุ่ะปัจัจั่บันไดื้สนับสน่นห่�นยนต์ดืังกลุ่�าว จัำานวน 2 ตัว ให้กับโรงพัยาบาลุ่ 
สมเดื็จัพัระป่�นเกลุ่้า ซึ�งเป็นโรงพัยาบาลุ่ในสังกัดืกรมแพัทำย์ทำหารเรือ นอกจัากน่� วศ. ยังไดื้ 
พััฒนาต�อยอดืห่�นยนต์ขนส�ง “เจ้ัาแบก” ท่ำ�สามารถรับนำ�าหนักการขนส�งได้ืถึง 250 กิโลุ่กรัม สำาหรับ 
ปฏิิบัติภิารกิจัขนส�งอ่ปกรณ์ต�างๆ ในสภิาพัแวดืลุ้่อมทัำ�งภิายในแลุ่ะภิายนอกอาค์าร เค์ลืุ่�อนท่ำ�ด้ืวย 
ค์วามเร็ว 0.5 เมตรต�อวินาท่ำ โดืยบังคั์บผ่�านกลุ้่องด้ืวยระบบวิทำย่บังคั์บ ซึ�งพัร้อมสนับสน่นให้กับ 
สถานพัยาบาลุ่ หรือโรงพัยาบาลุ่สนามทำ่�ต้องการใช้ห่�นยนต์ช�วยปฏิิบัติภิารกิจัแทำนแรงงาน 
ค์นทัำ�วไปได้ื หรือไปเสริมการใช้งานให้เกิดืประโยชน์สูงส่ดืในช�วงสถานการณ์โค์วิดื-19 ต�อไป

มกราคม 2564

วศ. ผลิตเจำลล�างมือส้ตรพิัเศษ มอบ กทม.และจัำงห้วัด้พืั�นท้� 
ส้แด้ง จัำด้ทำาคลิปว้ด้้โอสาธิิตวิธ้ิทำาเจำลเผยแพัร่ให้�ประชาชน

เมื�อวันท่ำ� 19 มกราค์ม 2564 นพั.ปฐม สวรรค์์ปัญญาเลิุ่ศ อธิ์บด่ืกรมวิทำยาศาสตร์บริการ  
(วศ.) ได้ืมอบหมายให้นักวิทำยาศาสตร์ เร�งผ่ลิุ่ตเจัลุ่แอลุ่กอฮอล์ุ่สำาหรับลุ้่างมือสูตรของ วศ.  
บรรจ่ัขวดืขนาดื 30 มิลุ่ลิุ่ลิุ่ตร จัำานวน 5,000 ขวดื เพืั�อสนับสน่นให้กับบ่ค์ลุ่กรทำางการแพัทำย์  
แลุ่ะเจ้ัาหน้าท่ำ�ผู้่ปฏิิบัติภิารกิจัในพืั�นท่ำ�ซึ�งม่ค์วามเส่�ยงเส่�ยงการระบาดืของโค์วิดื-19 ทัำ�งใน  
กร่งเทำพัมหานค์ร จัังหวัดืสม่ทำรสาค์ร ชลุ่บ่ร่ ระยอง จัันทำบ่ร่ แลุ่ะตราดื นอกจัากน่�ยังใช้ 
สำาหรับแจักจั�ายให้บ่ค์ลุ่ากรของ วศ. ไว้ใช้พักพัาติดืตัวเพืั�อค์วามสะดืวกแลุ่ะถูกส่ขอนามัย  
พัร้อมดืำาเนินการจััดืทำำาค์ลุ่ิปว่ดื่โอสั �นๆ สอนวิธ์่การทำำา เจัลุ่ลุ่้างมือสูตรพัิเศษผ่สม 
ว�านหางจัระเข้ เพัื�อเผ่ยแพัร�ให้ประชาชนทำั�วไปนำาไปทำดืลุ่องผ่ลุ่ิตไว้ใช้เองในค์รัวเรือน  
ซึ�งเป็นสูตรทำ่�เหมาะสมกับการใช้งานถูกส่ขอนามัยไว้พักติดืตัวลุ่้างมือฆ�าเชื�อโรค์ไดื้ทำ่กทำ่� 
ท่ำกเวลุ่า
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วศ. เร่งพััฒนาห้�องทด้สอบมาตรฐานรองรับ PAPR ฝีึมือคนไทยช่วยลด้ค่าจ่ำายใช�ในการ
ทด้สอบจำากต่างประเทศ

กรมวิทำยาศาสตร์บริการ เผ่ยว�าจัากการระบาดืระลุ่อกแรกเมื�อต้นปี 2563 ทำำาให้อ่ปกรณ์ PAPR ท่ำ�ใช้ในโรงพัยาบาลุ่ไม�เพ่ัยงพัอ 
ต�อค์วามต้องการของบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์ทำ่�ม่ค์วามเส่�ยงในการติดืเชื�อ จัึงม่หน�วยงานทำั�งภิาค์รัฐแลุ่ะเอกชนจัำานวนหนึ�ง 
ไดื้พััฒนา PAPR ขึ�นเองในประเทำศ เพัื�อให้บ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์แลุ่ะสาธ์ารณส่ขทำ่�ตรวจัแลุ่ะดืูแลุ่รักษาผู่้ป่วยจัากการระบาดื 
ของ Covid-19 ไดื้ใช้ในการป้องกันตนเองจัากการติดืเชื�อ วศ. ไดื้รับค์วามร�วมมือจัากหลุ่ายหน�วยงานทำ่�เก่�ยวข้อง ทำั�งภิาค์รัฐ 
แลุ่ะเอกชนในการร�างข้อกำาหนดืค์่ณลุ่ักษณะของ PAPR สำาหรับใช้ทำางการแพัทำย์ แลุ่ะกำาลุ่ังดืำาเนินการจััดืหาเค์รื�องมือทำดืสอบ 
ทำ่�จัำาเป็นแลุ่ะจััดืสร้างห้องปฏิิบัติการทำดืสอบช่ดื PPE รวมถึง PAPR ทำ่�เป็นไปตามมาตรฐานสากลุ่ในปีงบประมาณ 2564  
จัึงดืำาเนินการรวมสรรพักำาลุ่ังแลุ่ะทำรัพัยากร จัาก วศ. แลุ่ะหน�วยงานเค์รือข�ายค์วามร�วมมือ เพัื�อจััดืสร้างเค์รื�องมือแลุ่ะวิธ์่การ 
ทำดืสอบท่ำ�สามารถใช้ในการทำดืสอบ PAPR แบบ in-house method ได้ืในเวลุ่าจัำากัดืไปพัลุ่างก�อน

วศ. พััฒนาชดุ้สมารท์คิทเพิั�มความถ้่กต�องให้�เครื�องวัด้อุณห้ภ้มอิินฟาเรด้พัร�อมจัำด้ทำาต�นแบบ 
นำาร่องให้�ผ้�ประกอบการ

วศ. พััฒนาช่ดืสมาร์ทำคิ์ทำ หรือช่ดืถ�ายโอนมาตรฐาน (transfer standard) ใช้ตรวจัสอบค์วามถูกต้องของการอ�านค์�าอ่ณหภูิมิ 
ของเค์รื�องวัดือ่ณหภูิมิชนิดืไม�สัมผั่ส (อินฟีาเรดื) เพืั�อช�วยสนับสน่นหน�วยตรวจัหรือจ่ัดืคั์ดืกรองตรวจัหาผู้่ติดืเชื�อโรค์ COVID – 19  
ม่ค์วามมั�นใจัว�าม่ผ่ลุ่การวัดือ่ณหภูิมิท่ำ�ถูกต้อง แม�นยำา แลุ่ะน�าเชื�อถือ โดืยช่ดืสมาร์ทำคิ์ทำม่หลัุ่กการทำำางานโดืยเมื�อกระแสไฟีฟ้ีาถูกส�ง 
ผ่�านวงจัรของสารกึ�งตัวนำาค์วามร้อนจัะค์�อยๆ เพัิ�มขึ�นทำ่�จั่ดืรอยต�อดื้านหนึ�งแลุ่ะจัะถูกดืูดืกลุ่ืนอ่กดื้านหนึ�งเร่ยกว�า Peltier Effect  
ซึ�งหลัุ่กการน่�นำามาใช้ในการพััฒนาช่ดืสมาร์ทำคิ์ทำดัืงกลุ่�าว โดืยสถานภิาพัปัจัจ่ับันช่ดืสมาร์ทำคิ์ทำน่� ได้ืยื�นขอใบรับรองการจัดือน่สิทำธิ์บัตร 
แลุ้่ว น�าจัะใช้เวลุ่าในการรับรองไม�เกิน 6 เดืือน โดืย วศ. พัร้อมทำำาเป็นเค์รื�องต้นแบบเพืั�อเป็นตัวอย�างให้กับผู้่ประกอบการต�อไป    
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