
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/

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ค้์นเมื�อวันท่ำ� 21 เมษายน 2564
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ชัยวัช โซวเจัริญส่ข.(2564) อ่ตสาหกรรมนำ�าตาลุ่.แนวโน้มธ่์รกิจั/อ่ตสาหกรรม ปี 2564-2566 วิจััยกร่งศร่, แหลุ่�งข้อมูลุ่ https://www. 
krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Agriculture/Sugar/IO/io-sugar-21 ค้์นเมื�อวันท่ำ� 21 เมษายน 2564

มาตราฐานผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อ่ตสาหกรรม นำ�าตาลุ่ทำราย, ประกาศกระทำรวงอ่ตสาหกรรม ฉบับทำ่� 5384 (พั.ศ. 2562) หน้า ๖๙ เลุ่�ม ๑๓๖  
ตอนพิัเศษ ๑๘๕ ง 

การรับมือกับผ่ลุ่กระทำบการระบาดืโค์วิดื-19 ต�ออ่ตสาหกรรมอ้อยแลุ่ะนำ�าตาลุ่ทำรายไทำย, แหลุ่�งข้อมูลุ่ http://sugar-asia.com/
การรับมือกับผ่ลุ่กระทำบ ค้์นเมื�อวันท่ำ� 21 เมษายน 2564

อ่ตสาหกรรมอ้อยแลุ่ะนำ�าตาลุ่ทำราย เร�งบริหารต้นทำ่นการผ่ลุ่ิต รับมือค์วามเส่�ยงดื้านราค์า หลุ่ัง COVID-19 ฉ่ดืการบริโภิค์นำ�าตาลุ่ 
ชะลุ่อตัว, แหลุ่�งข้อมูลุ่ https://www.csdlabservices.com/2020/อ่ตสาหกรรมอ้อยแลุ่ะนำ�าตาลุ่ ค้์นเมื�อวันท่ำ� 21 เมษายน 2564

รายลุ่ะเอ่ยดืรายการทำดืสอบแลุ่ะช�วงของการทำดืสอบท่ำ�ได้ืรับการรับรองของแต�ลุ่ะห้องปฏิิบัติการทำดืสอบ สามารถดูืเพิั�มเติมได้ืท่ำ� 
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การรับรองระบบงานห้องปฏิิบัติการแลุ่ะการตรวจัสอบผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ ดัืงท่ำ�กลุ่�าวมานั�นเป็นองค์์ประกอบหนึ�งของโค์รงสร้างพืั�นฐานทำาง 
ค่์ณภิาพัซึ�งจัะช�วยยกระดัืบค์วามสามารถในการแข�งขันสินค้์าไทำย แลุ่ะสร้างมูลุ่ค์�าด้ืวยค่์ณภิาพัแลุ่ะนำาไปสู�การพััฒนาเป็นนวัตกรรม

 ลิำาดับั  รายช้�อหุ่�องปีฏิิบััติการที่ดสอบั วันท่ี่�ได�รับัการรับัรอง ผู้ลิิตภัณฑ์์ท่ี่�ที่ดสอบั

 1 ห้องปฏิิบัติการทำดืสอบผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ส่ดืท้ำาย 15 กรกฎาค์ม 2563 นำ�าตาลุ่ทำรายขาว 
  บริษัทำ นำ�าตาลุ่สระบ่ร่ จัำากัดื  นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�
 2 ห้องปฏิิบัติการวิเค์ราะห์  18 กันยายน 2562 นำ�าตาลุ่ทำรายขาว 
  บริษัทำ นำ�าตาลุ่พิัษณ่โลุ่ก จัำากัดื  นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�
 3 ห้องปฏิิบัติการแผ่นกการค้์าระหว�างประเทำศ  24 กันยายน 2563 นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�
  บริษัทำ บูโร เวอริทัำส เอคิ์ว แล็ุ่บ (ประเทำศไทำย) จัำากัดื 
 4 ห้องปฏิิบัติการเค์ม่วิเค์ราะห์ 15 กรกฎาค์ม 2563 นำ�าตาลุ่ทำรายขาว 
  บริษัทำ อ่ตสาหกรรมนำ�าตาลุ่อ่สาน จัำากัดื  นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�
 5 ห้องปฏิิบัติการวิเค์ราะห์ค่์ณภิาพันำ�าตาลุ่  26 มิถ่นายน 2563 นำ�าตาลุ่ทำรายขาว
  บริษัทำ ไทำยอ่ตสาหกรรมนำ�าตาลุ่ จัำากัดื   นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�
 6 ห้องปฏิิบัติการทำดืสอบ  25 มิถ่นายน 2562 นำ�าตาลุ่ทำรายขาว 
  บริษัทำ นำ�าตาลุ่ทิำพัย์กำาแพังเพัชร จัำากัดื  นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�  
     กากนำ�าตาลุ่
 7 ห้องปฏิิบัติการทำดืสอบ  26 มิถ่นายน 2563 นำ�าตาลุ่ทำรายขาว 
  บริษัทำ อ่ตสาหกรรมนำ�าตาลุ่บ้านไร� จัำากัดื  นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�
 8 แผ่นกวิเค์ราะห์แลุ่ะค์วบค่์มค่์ณภิาพั  15 กรกฎาค์ม 2563 นำ�าตาลุ่ทำรายขาว
  บริษัทำ ไทำยร่�งเรืองอ่ตสาหกรรม จัำากัดื   นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�
 9 ห้องปฏิิบัติการ  24 กันยายน 2563 นำ�าตาลุ่ทำรายดิืบ,   
  บริษัทำ โค์เทำค์นา อินสเปค์ชั�น (ประเทำศไทำย) จัำากัดื  นำ�าตาลุ่ทำรายขาว,
     นำ�าตาลุ่ทำรายขาวบริส่ทำธิ์�
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