นางสาวปวีีณ์์นุุช พรหมอ่่อน
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ห้้องปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารทดสอบน้ำำ�� ตาลและผลิิตภััณฑ์์น้ำ�ำ� ตาล
ยกระดัับความเชื่�อ
่ มั่่�นนวััตกรรมสู่่�อนาคต
ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมานี้้�นวััตกรรมการพิิมพ์์ 3 มิิ ติ ิ หรืือ
3D Printing เป็็นที่่�นิิยมกัันอย่่างแพร่่หลาย ไม่่ว่่าจะเป็็น
การผลิิตชิ้้�นส่่วนยานอวกาศ ชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ การสร้้าง
ปะการัังเทีียมเพื่่�อช่่วยซ่่อมแซมและรัักษาระบบนิิเวศในทะเล
รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์หรืือวััสดุุทางการแพทย์์และทัันตกรรม เช่่น
อุุปกรณ์์ช่่วยฟััง แขนเทีียม หรืือขาเทีียม สำำ�หรัับผู้้�พิิการ
อวััยวะเทีียมต่่างๆ ฟัันปลอม ครอบฟััน เป็็นต้้น เนื่่�องจาก
นวััตกรรมการพิิมพ์์ 3 มิิติินี้้�สามารถช่่วยในการสร้้างชิ้้�นงาน
หรืือชิ้้�นส่่วนต้้นแบบที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้ด้้วยขั้้�นตอนการสร้้าง
แบบปกติิภายใต้้ต้้นทุุนที่่จำ� �กั
ำ ดั โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้เครื่่อ� งมืือ
หรืือวิิธีีการที่่�ใช้้ในอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ และชิ้้�นงานหรืือ
ชิ้้�นส่่วนยัังมีีความแข็็งแรง ปลอดภััยและคงทนอีีกด้้วย

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

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

เป็็นอัันดัับ 2 รองจากประเทศบราซิิล ซึ่่�งหากมองถึึงศัักยภาพ
ในการแข่่งขัันในตลาดโลกแล้้วนั้้�น ประเทศไทยได้้เปรีียบด้้าน
ทำำ�เลที่่�ตั้้�งอยู่่�ในเอเชีียซึ่่�งเป็็นภููมิิภาคที่่�มีีความต้้องการบริิโภค
น้ำำ�� ตาลสููง ทำำ�ให้้ได้้เปรีียบด้้านต้้นทุุนการขนส่่งที่่ต่ำ� ��ำ กว่่าประเทศ
คู่่�แข่่ง
ด้้านผู้้�ประกอบการโรงงานน้ำำ��ตาลมีีจำำ�นวนมากถึึง 57 แห่่ง
ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�ใกล้้แหล่่งเพาะปลููก เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวก
ในการจััดหาวััตถุุดิิบให้้ตรงตามแผนการผลิิต, ประหยััดต้้นทุุน
ขนส่่ง และเพิ่่�มความสะดวกในการติิดต่่อ นอกจากนี้้�ยัังมีี
กระบวนการตรวจสอบคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ก่่อนส่่งออกสิินค้้า
ไปต่่างประเทศ ซึ่่� ง ได้้ มีี มาตรฐานผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อุุ ตสาหกรรม
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น้ำำ��ตาลทรายกำำ�หนดเกณฑ์์คุุณลัักษณะต่่างๆ ของผลิิตภััณฑ์์
น้ำำ��ตาล เช่่น โพลาไรเซชััน เถ้้าคอนดัักทิิวิิตีี ความชื้้�น สีี เป็็นต้้น
จากข้้อมููลที่่�นำำ�เสนอจะเห็็นได้้ว่่าประเทศไทยมีีศัักยภาพ
และเป็็นที่่�ยอมรัับของคู่่�ค้้าในการเชื่่�อมั่่�นผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ตาลที่่�
ผลิิตได้้ ส่่วนหนึ่่�งนั้้�นเป็็นผลจากการมีีกระบวนการตรวจสอบ
จากห้้องปฏิิบััติิการที่่�ได้้รัับการประเมิินความสามารถในการ
ทดสอบจากหน่่วยรัับรองที่่�สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย สร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการ และช่่วยให้้ผู้้�มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่ต� ามกฎหมายในการ
ตััดสิินได้้ว่่าผลิิตภััณฑ์์มีีสมบััติิเป็็นไปตามเงื่่�อนไข และผลการ
ตรวจสอบนั้้น� เป็็นที่่ย� อมรัับของทุุกภาคส่่วนในทุุกประเทศ ปััจจุุบันั
กองบริิหารและรัับรองห้้องปฏิิบััติิการ กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ
ซึ่่� งเป็็ นหน่่วยรัั บรองระบบงานที่่ � มีีภารกิิ จและหน้้ าที่่ � ความ
รัับผิิดชอบด้้านการรัับรองระบบงานห้้องปฏิิบััติิการทดสอบ
ตาม ISO/IEC 17025 ได้้ให้้รับั รองความสามารถห้้องปฏิิบัติั กิ าร
ทดสอบน้ำำ�� ตาลและผลิิตภััณฑ์์น้ำ�ำ� ตาล จำำ�นวน 9 ห้้องปฏิิบััติิการ
(ข้้อมููล ณ เมษายน 2564) ดัังนี้้�
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	ลำำ�ดับ		
ั
รายชื่่�อห้้องปฏิิบัติั ิการทดสอบ	วัันที่่�ได้้รัับการรัับรอง	ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทดสอบ
1	ห้้องปฏิิบััติิการทดสอบผลิิตภััณฑ์์สุุดท้้าย
15 กรกฎาคม 2563	น้ำำ�� ตาลทรายขาว
		 บริิษัทั น้ำำ��ตาลสระบุุรีี จำำ�กััด		น้ำ�ำ� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
2	ห้้องปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์		
18 กัันยายน 2562	น้ำำ�� ตาลทรายขาว
		 บริิษัทั น้ำำ��ตาลพิิษณุุโลก จำำ�กัด		น้ำ
ั
�ำ� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
3	ห้้องปฏิิบััติิการแผนกการค้้าระหว่่างประเทศ
24 กัันยายน 2563	น้ำำ�� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
		 บริิษััท บููโร เวอริิทััส เอคิิว แล็็บ (ประเทศไทย) จำำ�กัด	
ั
4	ห้้องปฏิิบััติิการเคมีีวิิเคราะห์์
15 กรกฎาคม 2563	น้ำำ�� ตาลทรายขาว
		 บริิษัทั อุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาลอีีสาน จำำ�กััด		น้ำ�ำ� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
5	ห้้องปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ��ตาล
26 มิิถุุนายน 2563	น้ำำ��ตาลทรายขาว
		 บริิษััท ไทยอุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาล จำำ�กััด	
	น้ำำ�� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
6	ห้้องปฏิิบััติิการทดสอบ		
25 มิิถุุนายน 2562	น้ำำ��ตาลทรายขาว
		 บริิษััท น้ำำ��ตาลทิิพย์์กำ�ำ แพงเพชร จำำ�กััด		น้ำ�ำ� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
					
กากน้ำำ��ตาล
7	ห้้องปฏิิบััติิการทดสอบ		
26 มิิถุุนายน 2563	น้ำำ��ตาลทรายขาว
		 บริิษััท อุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาลบ้้านไร่่ จำำ�กััด		น้ำ�ำ� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
8 แผนกวิิเคราะห์์และควบคุุมคุุณภาพ
15 กรกฎาคม 2563	น้ำำ�� ตาลทรายขาว
		 บริิษััท ไทยรุ่่�งเรืืองอุุตสาหกรรม จำำ�กััด	
	น้ำำ�� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
9 ห้องปฏิิบัติั ิการ		
24 กัันยายน 2563	น้ำำ�� ตาลทรายดิิบ, 		
		 บริิษััท โคเทคนา อิินสเปคชั่่�น (ประเทศไทย) จำำ�กััด		น้ำ�ำ� ตาลทรายขาว,
					น้ำำ�� ตาลทรายขาวบริิสุุทธิ์์�
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ตอนพิิเศษ ๑๘๕ ง
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ชะลอตััว, แหล่่งข้้อมููล https://www.csdlabservices.com/2020/อุุตสาหกรรมอ้้อยและน้ำำ�� ตาล ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2564

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายละเอีียดรายการทดสอบและช่่วงของการทดสอบที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองของแต่่ละห้้องปฏิิบัติั กิ ารทดสอบ สามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้ที่�่
http://bla.dss.go.th หรืือสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�หมายเลข 02 201 7125 หรืืออีีเมล bla@dss.go.th
การรัับรองระบบงานห้้องปฏิิบัติั กิ ารและการตรวจสอบผลิิตภััณฑ์์ ดัังที่่ก� ล่่าวมานั้้น� เป็็นองค์์ประกอบหนึ่่ง� ของโครงสร้้างพื้้�นฐานทาง
คุุณภาพซึ่่�งจะช่่วยยกระดัับความสามารถในการแข่่งขัันสิินค้้าไทย และสร้้างมููลค่่าด้้วยคุุณภาพและนำำ�ไปสู่่ก� ารพััฒนาเป็็นนวััตกรรม
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