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สัมมนาวิชาการสัญจรครั้งที่ 1-2  “Lab ไทยก้าวไกล คุณภาพสินค้าไทย
ก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล”

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสุนีแกรนด์ โฮเทล แอนด์ 

คอนเวชั่น เซ็นเตอร์  จ.อุบลราชธานี

วนิดา  ชุลิกาวิทย์

 สำ�นักบริห�รและรับรองห้องปฏิบัติก�ร (บร.) กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ได้ดำ�เนินก�ร 
จัดสัมมน�วิช�ก�รสัญจรลงพื้นที่ให้แก่ห้องปฏิบัติก�รต�มภูมิภ�คต่�งๆ ของประเทศม�แล้วตั้งแต่ปีงบประม�ณ 2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อ 
เผยแพร่ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักฯ และให้ข้อมูลคว�มรู้ด้�นวิช�ก�รที่ทันสมัยแก่ลูกค�้ของสำ�นักฯ   ผลจ�กก�รตอบรับของห้องปฏิบัติก�รเป็น
อย่�งดียิ่ง เพร�ะก�รจะส่งสินค้�ไปจำ�หน่�ยยังต�่งประเทศ คุณภ�พของสินค้�ที่ผ่�นก�รทดสอบจะต้องม�จ�กห้องปฏิบัติก�รที่แสดงให้เห็นถึง 
ขีดคว�มส�ม�รถ และเป็นท่ียอมรับจ�กลูกค้�ท้ังในประเทศและต่�งประเทศ ห้องปฏิบัติก�รจะสร้�งคว�มน่�เชื่อถือในผลก�รทดสอบต่อลูกค้� 
หน่วยง�น หรือองค์กรที่เก่ียวข้องได้ จำ�เป็นต้องมีระบบคุณภ�พ และได้รับก�รรับรองคว�มส�ม�รถต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�น ISO/IEC   
17025 ดังนั้นก�รดำ�เนินง�นเชิงรุกของสำ�นักฯ ดังกล่�วข้�งต้น ย่อมมีส่วนช่วยให้ Lab ไทยก้าวหน้า คุณภาพสินค้าไทยก้าวไกลสู่สากล  
ทำ�ให้ภ�รกิจด้�นก�รรับรองระบบง�นคุณภ�พห้องปฏิบัติก�ร และด้�นก�รจัดก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญห้องปฏิบัติก�รทดสอบและสอบเทียบ 
ได้รับคว�มสนใจจ�กห้องปฏิบัติก�รนับวันจะเพิ่มม�กย่ิงขึ้นทุกที ในรอบปีที่ผ่�นม�สำ�นักฯ ได้ขย�ยขอบข่�ยก�รรับรอง และขย�ยง�น 
ด้�นก�รรับรองไปยังห้องปฏิบัติก�รท่ัวทุกภ�คของประเทศด้วย นอกจ�กนั้นภ�รกิจด้�นก�รจัดก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญฯ ยังเป็นที่รู้จัก 
และยอมรับในคว�มส�ม�รถ ซึ่งมีผู้ขอเข้�ร่วมกิจกรรมก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญกับสำ�นักฯ เพิ่มม�กขึ้น จนทำ�ให้บ�งกิจกรรม 
ไม่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ครบถ้วน เพร�ะกิจกรรมทดสอบคว�มชำ�น�ญนับเป็นแนวท�งหนึ่งที่มีประสิทธิภ�พ 
ในก�รประกนัคณุภ�พหอ้งปฏบิตักิ�ร และเปน็สิง่ทีจ่ำ�เปน็อย�่งยิง่สำ�หรบัหอ้งปฏบิตักิ�รทีจ่ะเข�้สูร่ะบบก�รรบัรองคว�มส�ม�รถฯ ท�งหน่ึงดว้ย  

 ดังนั้นในปีงบประม�ณ 2553 สำ�นักฯ จึงได้กำ�หนดจัดสัมมน�วิช�ก�รสัญจรขึ้นอีก 2 ครั้ง ครั้งแรกในพื้นท่ีภ�คใต้ที่จังหวัด 
สุร�ษฎร์ธ�นี ส่วนครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดอุบลร�ชธ�นี ภ�ยใต้ชื่อเรื่อง “Lab ไทยก้าวหน้า คุณภาพ 
สินค้าไทยก้าวไกล พัฒนาสู่สากล” สำ�นักฯ ได้ปรับรูปแบบใหม่ให้สนองคว�มต้องก�รของลูกค้�กลุ่มเป้�หม�ยม�กย่ิงขึ้น โดยเน้น 
ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้วิช�ก�รด้�นระบบคุณภ�พเพ่ือใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติในก�รขอก�รรับรองคว�มส�ม�รถห้องปฏิบัติก�ร และ 

สัมมนาวิชาการสัญจร
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ก�รประกันคุณภ�พห้องปฏิบัติก�รให้ม�กยิ่งขึ้น ในส่วนด้�นขอก�รรับรองคว�มส�ม�รถห้องปฏิบัติก�รได้เพิ่มเนื้อห�ส�ระท่ีสำ�คัญเกี่ยวกับ 
ก�รจัดทำ�ระบบก�รบริห�รง�นคุณภ�พ และก�รจัดทำ�เอกส�รต�มม�ตรฐ�น ISO/IEC17025 ในส่วนของก�รประกันคุณภ�พ สำ�นักฯ  
ได้เผยเคล็ดลับสำ�หรับก�รปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญที่ดี (Tips for Better PT Results) และเน้นเนื้อห�วิช�ก�รเกี่ยวกับ 
ก�รควบคุมคุณภ�พห้องปฏิบัติก�ร (Internal and External quality Control) เพื่อเตรียมคว�มพร้อม และเพิ่มมูลค่�ท�งวิช�ก�ร ให้ตรงต�ม 
คว�มตอ้งก�รของหอ้งปฏบิตักิ�ร อกีทัง้ยงัเปน็ก�รสร�้งแรงจงูใจในก�รขอก�รรบัรองคว�มส�ม�รถฯ  รวมทัง้ก�รยกระดบัคณุภ�พหอ้งปฏบิตักิ�ร 
ซึง่เปน็ก�รสนบัสนนุใหห้อ้งปฏิบัตกิ�รของประเทศไม่ตอ้งเข้�รว่มก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญกบัต�่งประเทศดว้ย      นอกจ�กนัน้ยงัเปน็ก�รประช�สมัพนัธเ์ปดิตวั 
ศูนย์บริห�รจัดก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญห้องปฏิบัติก�ร (ศบช) ท่ีได้รับก�รรับรองก�รเป็นหน่วยจัดโปรแกรมก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญต�ม  
ILAC G 13 : 2007 และ ISO/IEC Guide 43-1 : 1997 จ�ก Taiwan Accreditation Foundation (TAF) ซึง่เป็นหนว่ยรบัรองของประเทศไตห้วนั  
ในน�มของสำ�นกัฯ เม่ือวนัที ่7  มถินุ�ยน 2553 ซึง่เดมิศนูยน์ีเ้ปน็กลุม่ง�นในสงักดัสำ�นกับรหิ�รและรบัรองหอ้งปฏบิตักิ�ร  แตต่อ่ม�ไดม้กี�รปรับ
โครงสร้�งแยกออกจ�กสำ�นักฯ  เป็นศูนย์บริห�รจัดก�รทดสอบคว�มชำ�น�ญห้องปฏิบัติก�ร (ศบช) สังกัดตรงต่ออธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร  

 นอกจ�กนั้นยังมีก�รประช�สัมพันธ์เชิงรุกของผู้บริห�รของกรมฯ เพื่อสร้�งภ�พลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักถึงศักยภ�พและคว�มพร้อม 
ในก�รให้บริก�รหล�กหล�ยภ�รกิจของกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร  อันมีส่วนช่วยในก�รพัฒน�ศักยภ�พห้องปฏิบัติก�รของประเทศ  และเผยแพร่
ช่องท�งก�รบริก�ร และแหล่งข้อมูล  ข�่วส�รท�งวิช�ก�รของกรมฯ ด้วย  
 จ�กก�รประเมินผลแบบสำ�รวจคว�มพึงพอใจก�รสัมมน�ที่ผ่�นม� พบว่�ม�กกว่�ร้อยละ 80 ได้รับคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และ 
ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็นในก�รจัดทำ�ระบบบริห�รง�นคุณภ�พ ก�รประกันคุณภ�พ ตลอดจนก�รสร้�งหลักประกันคุณภ�พ 
และคงไว้ซึ่งระบบบริห�รง�นคุณภ�พของห้องปฏิบัติก�ร เพื่อให้ได้ผลก�รทดสอบเป็นที่น่�เชื่อถือ มีคว�มถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ประกอบก�รของไทยโดยไม่ต้องรับภ�ระในก�รส่งสินค้�ไปทดสอบยังห้องปฏิบัติก�รต่�งประเทศ และผู้ร่วมสัมมน�เสนอแนะขอให้สำ�นักฯ  
จัดสัมมน�วิช�ก�รสัญจรลงพื้นท่ีแบบน้ีอีกท่ัวทุกภ�คของประเทศ เพร�ะนอกจ�กได้รับประโยชน์ดังกล่�วข้�งต้นแล้ว ยังได้มีโอก�สพบปะกับ 
เจ้�หน้�ที่ของกรมฯ ได้ซักถ�มข้อสงสัย ปัญห�และอุปสรรคที่ห้องปฏิบัติก�รพบอีกด้วย

 ทุกท่�นส�ม�รถติดต�มข่�วส�รและข้อมูลท�งวิช�ก�รและก�รบริก�รต่�งๆ ของกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร กระทรวงวิทย�ศ�สตร์ 
และเทคโนโลยี ได้ที่เว็บไซต์  www.dss.go.th

 พิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร (Memorandum of  
Understanding, MOU) ระหว่�งกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร (วศ.) กับ Japan Chemical 
Innovation Institute (JCII) ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อ�ค�รตั้ว ลพ�นุกรม 
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎ�คม 2553 ที่ผ่�นม� โดยมีน�ยเกษม พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรม
วทิย�ศ�สตรบ์รกิ�ร เปน็ผูร้ว่มลงน�มกบั Mr. Kunio Nakajima ประธ�นของ JCII พรอ้มดว้ย  
ดร. สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  รองอธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร และผู้แทนจ�กหน่วยง�นต่�งๆ 
ของกรมวทิย�ศ�สตรบ์รกิ�รได้เข�้รว่มเป็นสักขพีย�น คว�มรว่มมอืท�งวชิ�ก�รนีม้วีตัถปุระสงค์
เพื่อยกระดับขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รทดสอบคว�มปลอดภัยของภ�ชนะบรรจุอ�ห�รและ 
ของเล่นเด็กของประเทศไทย สนับสนุนให้มีก�รแลกเปล่ียนคว�มรู้ท�งวิช�ก�รและบริก�ร
ใหม่ๆ อันจะเป็นก�รเพิ่มมูลค่�เพิ่มให้กับสินค้�ไทย และเพื่อให้บรรลุยุทธศ�สตร์ของ วศ.  
ทีว่�่  “เปน็หนว่ยง�นเชีย่วช�ญและแหลง่อ�้งองิท�งวชิ�ก�รระดบัช�ตดิ�้นก�รวเิคร�ะหท์ดสอบ 
ที่ได้รับคว�มเชื่อถือในระดับส�กล” โดยคว�มร่วมมือนี้จะดำ�เนินก�รในรูปของก�รแลกเปลี่ยน
นักวิทย�ศ�สตร์ของทั้งสองหน่วยง�น ดำ�เนินง�นวิจัยร่วมกันในก�รเปรียบเทียบผลก�ร
ทดสอบภ�ชนะบรรจุอ�ห�รที่ผลิตในประเทศไทย  พบปะและแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นท�งด้�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ 
ในห้องปฏิบัติก�รระหว่�งหน่วยง�น  และคว�มร่วมมือด้�นวิช�ก�รอื่นๆ ต่อไปในอน�คต

 สุภัตรา  เจริญเกษมวิทย ์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง วศ. กับ JCII ประเทศญี่ปุ่น   
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นงลักษณ์  บรรยงวิจัย

 น้ำาเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุดในโลกของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติเป็นจำ�นวนม�กกระจ�ยอยู่ในพื้นที่ชุมชนต่�งๆ แต่
จ�กก�รศึกษ�สำ�รวจพบว่� แหล่งน้ำ�เพื่อก�รอุปโภคและบริโภคในบ�งพื้นที่มีปัญห�
ด�้นก�รปนเปือ้นของแรธ่�ตแุละส�รพษิในปรมิ�ณทีเ่กนิเกณฑม์�ตรฐ�นคณุภ�พน้ำ� 
สง่ผลกระทบตอ่สิง่มชีวีติและระบบนเิวศวทิย� อกีทัง้ยงักอ่ใหเ้กดิอนัตร�ยตอ่สขุภ�พ
ของประช�ชนในพื้นที่ทั้งในแง่ของคว�มเป็นพิษแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง  
 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รโดยสำ�นักเทคโนโลยีชุมชนได้รับงบประม�ณปี  
2553 - 2554 ให้ดำ�เนินก�รโครงก�รผลิตส�รกรองสำ�หรับกำ�จัดฟลูออไรด์ในน้ำ�เพื่อ 
ก�รบริโภค จึงได้เดินท�งไปสำ�รวจในพื้นที่จริง แหล่งน้ำ�ในจังหวัดลำ�พูน ซึ่งเป็น
จังหวัดพบปัญห�โรคฟลูออโรซิลม�น�นแล้ว มีปัญห�คนป่วยค่อนข้�งสูง ได้แก่  

อำ�เภอบ�้นธ ิอำ�เภอมะเขอืแจ ้อำ�เภอบ�้นโฮง่ อำ�เภอป�่ซ�ง อำ�เภอเมอืงลำ�พูน เปน็ตน้ ท�งกรมอน�มยัมกี�รเข้�ไปชว่ยแนะนำ�ประช�ชนในพืน้ทีใ่หรู้้ 
ถึงคว�มรุนแรงของฟลูออไรด์ ทำ�ให้ประช�ชนในพื้นที่หันม�ดื่มน้ำ�ขวดที่มีก�รบำ�บัดด้วยเครื่องกรองน้ำ�แบบรีเวอร์สออสโมซิส จ�กก�รเดินท�ง 
ไปสำ�รวจพบว่�ช�วบ้�น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น และทุกคนท่ีไปติดต่อสัมภ�ษณ์ล้วนแต่ให้คว�มร่วมมืออย่�งดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้องขอขอบคุณ
ทุกท่�นที่ให้คว�มร่วมมือ เร�เก็บน้ำ�จ�กตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญเป็นอย่�งแรกและเก็บน้ำ�ก่อนเข้�เครื่องด้วย จ�กนั้นเร�ก็เดินท�งไปเก็บน้ำ� 
และสัมภ�ษณ์ทุกแห่งที่เร�เก็บน้ำ�ตัวอย่�ง ท่�นผู้อ่�นเชื่อไหมว่�เร�เข้�ไปสัมภ�ษณ์ครูสอนเด็กเล็กพบว่�เด็กนักเรียนช�วเข�มีฟันตกกระ  
เหลืองหล�ยคน  ครูบอกว่�เด็กที่นี่กินน้ำ�ดื่มผ�่นเครื่องกรองน้ำ�ที่บรรจุขวดและมีหมอฟันม�ขูดหินปูนให้เด็กประจำ� เร�ก็คิดในใจว่�เด็กอยู่บ้�น 
คงไม่ได้บริโภคน้ำ�ที่ผ�่นก�รบำ�บัดแน่นอนฟันถึงได้ตกกระเหลืองเห็นชัดขน�ดนั้น แม้แต่คนที่เร�สัมภ�ษณ์บ�งคนก็เห็นฟันตกกระ

 จ�กก�รสำ�รวจข้อมูล แหล่งน้ำ�และแหล่งผลิตน้ำ�ด่ืมในครั้งนี้ เป็นก�รลงพื้นที่ 
และรับฟังปัญห�เรื่องน้ำ� พบว่�มีแหล่งน้ำ�ในหล�ยพื้นที่มีฟลูออไรด์เจือปนอยู่ในน้ำ�เพร�ะ
อยู่บนหรือใกล้แหล่งส�ยแร่ฟลูออไรด์ ชุมชนมีคว�มต้องก�รให้ช่วยแก้ปัญห� เร�หวังว่� 
ในอน�คตอันใกล้นี้ก�รวิจัยพัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิตส�รกรองน้ำ�ชนิดใหม่จ�กวัสดุ
ธรรมช�ติซึ่งมีคุณสมบัติในก�รกำ�จัดฟลูออไรด์ในน้ำ�เพื่อก�รบริโภค ต้องส�ม�รถนำ�
เทคโนโลยีไปใช้ง�นได้จริงและเหม�ะสมกับคว�มพร้อมในก�รใช้ง�นของชุมชน  ซึ่งเป็น
ท�งเลือกที่ดีม�กในก�รผลิตน้ำ�ดื่มอย�่งมีคุณภ�พต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น ร�ค�ถูก ส�ม�รถ
ติดตั้งได้ทุกครัวเรือน สะดวกต่อก�รผลิตน้ำ�ตลอดเวล� จึงเป็นก�รแก้ไขปัญห�ให้แก่
ประช�ชนและชุมชนผู้ประสบปัญห�ข�ดแคลนแหล่งน้ำ�ที่มีคุณภ�พอยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น  
กับก�รใช้ง�นของชุมชนอย่�งแท้จริง  

สำารวจแหล่งน้ำา..ณ ลำาพูน

ตู้กดน้ำ�ดื่ม

ก�รเก็บน้ำ�ก่อนเข�้เครื่องกรองน้ำ�ของชุมชน

ก�รเก็บน้ำ�บ่อผิวดิน

เครื่องกรองน้ำ�
ของชุมชน
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 ในป ี2553 นีโ้ครงก�รหมูบ่�้นข�้วหอมนลิ หมูบ่�้นวทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมศูนย์ก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีระดับชุมชนข้ึน กิจกรรมท่ีจัดเป็นก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือ 
ระหว่�งหน่วยง�นภ�ยในกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร (สำ�นักเทคโนโลยี
ชุมชน โครงก�รฟิสิกส์และวิศวกรรม) และหน่วยง�นภ�ยนอก 
กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร (กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมอุตส�หกรรม สม�คมนักก�รประดิษฐ์ไทย และศูนย์ 
ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย อ.วิเศษชัยช�ญ) 
ระหว่�งวันที่ 12 – 14 กรกฎ�คม 2553 ณ อ�ค�รศูนย์วิทยบริก�ร 
วิทย�ลัยก�รอ�ชีพวิเศษชัยช�ญ จ.อ�่งทอง
 แนวคิดกิจกรรมที่จัด ยึดหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ดำ�เนินรอยต�ม 
เบื้องยุคลบ�ท นำ�ม�ประยุกต์ใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติง�นในส�ข� 
ก�รศึกษ� ก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มรู ้ศกึษ�แหลง่เรยีนรู ้ก�รปรบัเปลีย่น
รูปแบบวิธีก�รทำ�ง�นเดิมๆ โดยนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ประยุกต์
ใช้กับง�น รวมทั้งพัฒน�บุคล�กรให้เป็นผู้ท่ีมีจิตบริก�ร แบ่งปัน 
คว�มรู้   เป็นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันตนเอง สร�้งเครือข่�ยในวิช�ชีพเพื่อ
สง่เสรมิกลุม่วชิ�ชพีก�รจดัก�รส�รสนเทศด�้นวทิย�ศ�สตรใ์หม้คีว�ม
เข้มแข็ง และทันสมัยตรงต�มคว�มต้องก�รของชุมชน และส�ม�รถ
ถ่�ยทอดคว�มรู้คว�มเข�้ใจแก่ประช�ชนได้ 
 กิจกรรมต่�งๆ เร่ิมจ�กพิธีเปิดกิจกรรม “ศูนย์ก�รเรียนรู้ 
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชน” โครงก�รหมู่บ้�น 
ข้�วหอมนิล (หมู่บ้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี) และพิธีมอบ
เครื่องมือโสตทัศนวัสดุแก่ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศด้�นวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี โดยอธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร เป็นประธ�นในพิธี  
มีน�ยปัญญ� คำ�พรเหลือ รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอ่�งทอง (ผู้บริห�ร
วิทย�ศ�สตร์จังหวัดระดับสูง Provincial Chief Science Officer  
(PCSO)) ผู้บริห�รส่วนร�ชก�รจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ผู้จัดก�รข้อมูล/ 
บรรณ�รกัษห์อ้งสมดุประช�ชน  กลุม่อ�ส�รกัก�รอ�่น ศนูยก์�รเรยีนรู ้

ข้�ร�ชก�ร นักเรียน นักศึกษ� 
ผู้ประกอบก�รวิส�หกิจชุมชน 
ประช�ชนที่ สนใจทั่ วไปใน
จังหวัดอ่�งทองเข้�ร่วมง�น
จำ�นวนม�กและภ�ยในง�นมี
กิจกรรมต่�งๆ ได้แก่  

 เล่�สู่กันฟังเรื่อง “ก�รจัดก�รคว�มรู้ในศูนย์ก�รเรียนรู้ด้�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี” ... เบญจภัทร์  จ�ตุรนต์รัศมี
 บรรย�ยเรือ่ง “ท�งเลอืกใหมข่องผูจ้ดัก�รคว�มรู้ในก�รบริห�ร
จัดก�รคว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี”...
นภดล แก้วบรรพต
 บรรย�ยเรื่อง “บทบ�ทของเทคโนโลยีส�รสนเทศในก�ร 
จัดก�รคว�มรู้ของศูนย์ก�รเรียนรู้ฯ” ... ว่�ที่ ร.ต. ธนกร  ศิริกิจ
 เล่�คว�มสำ�เร็จ “ก�รนำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง 
และวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีม�
ประยกุตใ์ชก้บัวถิชีวีติชมุชน” ... 
พรรณพิมล ปันคำ� ปร�ชญ์ 
ช�วบ้�น “บุคคลตัวอย่�ง
เชียงร�ย”
 
  
  
  
  
  
 ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “วิทย�ศ�สตร์กับวิถีชีวิตชุมชน : 
ก�รใชส้�รสนเทศวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ก�รสร�้งร�ยไดส้ร้�ง
อ�ชีพ และทำ�ผลิตภัณฑ์จ�กวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น”

เล่าสู่กันฟัง 
 จากสำานักหอสมุด...สู่ระดับชุมชน
“ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี”  

อานนท์ เกิดเกตุ
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 นิทรรศก�รเปิดโลกวิช�ก�ร 3 อ (อ�ก�ศ อ�ห�ร,  
ออกกำ�ลังก�ย) ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเย�วชน ส�รสนเทศ 

ด้�นสิ่งแวดล้อมกับชุมชน และก�รส่งเสริม
อุตส�หกรรมชุมชน โดยกรมวิทย�ศ�สตร์
บริก�ร กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม  
และ กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม

  

 ก�รแสดงผลง�นนวัตกรรมท�งเทคโนโลยีของวิทย�ลัย 
ก�รอ�ชีพวิเศษชัยช�ญ

 สรุป กิจกรรมข้�งต้น เป็นก�รสร�้งคว�มร่วมมือที่ดีระหว่�ง
ส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�คในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน 
โดยนำ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตชุมชน
ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นก�รตอบสนองนโยบ�ย
กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นในก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม�ประยุกต์ใช้ในก�รแก้ปัญห�ของชุมชน 
ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน หน่วยง�นในท้องถิ่นเกิดก�รแลกเปลี่ยน
คว�มคิดเห็นประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์ 

ปวีณา เครือนิล

ได้ชัด ห�กว่�ใส่รองเท้�แตะปฏิบัติง�น คงสัมผัสส�รน้ีเข้�เต็มๆ ซ่ึงจะทำ�ให้ 
เกดิก�รระค�ย ก�รซมึเข�้สูผ่วิหนงัจะเปน็อนัตร�ยตอ่ผวิหนงั อ�จกอ่ใหเ้กดิ
โรคผวิหนงัอกัเสบ ก�รรกัษ�ตอ้งใชเ้วล�น�นและอ�จมอี�ก�รอกัเสบเรือ้รงัได้
 เรื่องที่ 2  …  เส้นทางเข้าเยี่ยมชม!  … ตอนเดิน
เข้�ไป ผู้นำ�ทัวร์ให้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective  
Equipment หรือ PPE) ได้แก่เส้ือก�วน์และรองเท้�แตะให้ใส่ ตรงนี้
รองเท้�แตะ (ยัง) ไม่ใช่ปัญห�เพร�ะไม่ได้เดินเข้�ไปในพื้นที่ปฏิบัติ
ก�ร แต่เยี่ยมชมจ�กท�งเดินระหว่�งห้อง Lab 2 ด้�น และส�ม�รถเห็น 
ห้อง Lab และก�รปฏิบัติง�นผ่�นกระจกได้ทั้งด้�นซ้�ยและขว� แต่
พอเดินเข้�ไป สังเกตเห็นว่�นอกจ�กจะมีกระจกสองฝั่งแล้วยังมีประตู 
ที่ผู้ปฏิบัติง�นใช้เดินเข้�ออกเพื่อผ่�นผู้ เยี่ยมชมได้ และประตูก็ปิด 
ไม่สนิท (ยังไม่ได้บอกว่� ห้อง Lab ท่ีเยี่ยมชมเป็นห้องปฏิบัติก�รท�ง 
จุลชีววิทย� หรือห้อง Lab ด้�นเชื้อต่�งๆ) ผู้เยี่ยมชมอ�จได้รับเชื้อห�ก 
เชือ้อนัตร�ยแพรก่ระจ�ย นอกจ�กนี ้มผีูป้ฏบิตังิ�นทีใ่ส ่PPE ครบพอสมควร 
(หมวก เสื้อ ถุงมือ) เดินนำ�เครื่องแก้วที่ใช้แล้วผ่�นเส้นท�งนั้นเพื่อนำ�ไป 
อบน่ึงฆ่�เชื้อ ได้ยินเสียงกระซิบกระซ�บด้�นหลังว่� “... ที่ทำ�ง�นเร�  
ปิดประตูสนิท ไม่ให้มีก�รผ่�นเข้�ออกในท�งเดินท�งของ visitor …”  
ซึง่เปน็ มาตรการหนึง่สำาหรบัการออกแบบหอ้งปฏบิตักิารทีท่ำางาน
กับเชื้อที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อสุขภาพ 
 ในกรณีท่ีต้องก�รให้มีเส้นท�งสำ�หรับเยี่ยมชม เส้นท�งดังกล่�ว 
จะต้องจัดโดยให้ผู้ เยี่ยมชมปลอดภัยและไม่มีโอก�สสัมผัสส�รใดๆ  
จ�กห้องปฏิบัติก�ร เคยมีโอก�สเข้�เยี่ยมชมห้อง Lab ตรวจเชื้อที่สร้�ง 
ให้ท�งเดิน visitor มีท�งเข้�ออกเพียงสองท�ง ด้�นซ้�ยและขว�เป็น 
กระจกทีใ่ชช้มหอ้งแลป็ ผูป้ฏบิตังิ�นไมส่�ม�รถเดนิผ�่นท�งเดนิของ visitor  
แตจ่ะมปีระตดู�้นหลงัสำ�หรบัเข�้-ออก ซึง่เปน็ลกัษณะเดยีวกบัก�รออกแบบ
ห้อง Lab dioxin เพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยต่อผู้เข้�เยี่ยมชม 

 ท่�นท่ีต้องก�รคว�มรู้แบบเต็มๆ ขอเชิญชวนเข้�รับก�รฝึกอบรม
หลกัสตูร “คว�มปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิ�ร” จดัโดย สำ�นกัพฒัน�ศกัยภ�พ
นักวิทย�ศ�สตร์ห้องปฏิบัติก�ร กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร หรือค้นข้อมูล 
เพิ่มเติมได้ที่ http://blpd.dss.go.th/

 ง�นฝึกอบรมได้มีโอก�สนำ�ผู้ เข้�อบรมเดินท�งไปเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติก�รหล�ยๆ แห่ง เพื่อเรียนรู้และห�ประสบก�รณ์จ�กก�ร 
ทำ�ง�นจริง เลยอย�กม�เล่�ข้อสังเกตที่พบเห็นและอ�จจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้อ�่นที่ทำ�ง�นในห้อง Lab เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยในห้องปฏิบัติก�ร

 เรื่องที่ 1 … พระเจ้าช่วย! รองเท้าแตะ ! ... เพื่อป้องกัน 
คว�มปลอดภัยจ�กก�รหก/หล่น/อุบัติเหตุจ�กก�รใช้ส�รเคมีในห้อง Lab 
ม�ตรก�รหนึ่งคือ ก�รใส่รองเท้�ที่ปิดด้�นหน้�/หลังของเท้� หรือ 
ปิดตั้งแต่นิ้วเท้�ไปจนถึงส้นเท้� แต่ห้อง Lab (เมืองไทย) ต้องยอมรับ
จริงๆ ว่� ถึงแม้จะได้รับก�รรับรอง ISO/IEC 17025 ผู้ปฏิบัติง�นก็ยัง 
ใส่รองเท้�แตะปฏิบัติง�น น่�เสียด�ยที่ห้อง Lab ไทย (หล�ยๆ แห่ง) 
ยังไม่เห็นคว�มสำ�คัญของคว�มปลอดภัยของก�รทำ�ง�นกับส�รเคมี  
ยังปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้ และที่พบเห็นบ�งแห่งคือ ผู้ปฏิบัติง�น
ใส่รองเท้�แตะพร้อมถุงเท้� ซ่ึงม�ตรก�รอีกข้อหน่ึงของก�รป้องกัน
คือ  รองเท้�ที่ใส่ไม่ควรเป็นรองเท้�ที่มีรูเปิดหรือรองเท้�ที่เป็นผ้� 
ไม่ว่�จะเป็นผ้�ใบ ผ้�ฝ้�ย ผ้�ไหม และอื่นๆ เพร�ะผ้�ทอหรือถักจะมี
ช่องว่�งที่ไม่ส�ม�รถป้องก�รก�รสัมผัสส�รเคมีที่อ�จเกิดขึ้นในกรณี 
ฉุกเฉินได้ ห้อง Lab ต่�งประเทศจะไม่อนุญ�ตให้ใส่รองเท้�แตะ (+/- 
ถุงเท้�) ม�ทำ�ง�น หัวหน้�/ผู้ดูแล/ผู้คุม/อ�จ�รย์ จะไม่ให้มีก�รปฏิบัติ
ง�นห�กผู้ปฏิบัติง�นในห้อง Lab ใส่ม� เพร�ะห�กเกิดอุบัติเหตุใดๆ  
ขึ้นแล้ว บุคล�กรเหล่�น้ีจะมีคว�มผิดเนื่องจ�กก�รไม่ปฏิบัติต�มม�ตรก�ร
คว�มปลอดภัย

 
รอง เท้ า ช่วยชี วิ ต ! 
รองเท้�ที่ ใส่ขณะที่ขวด 
Acetonitrile 4 L แตก
และหกใส่ เท้� รองเท้� 
ข้ � ง ซ้ � ย ที่ สั ม ผั ส ส � ร
ปริม�ณม�กจะมีหนังท่ีบ�ง
กว่�อีกข้�งหน่ึงอย่�งเห็น 

     เรื่องเล่าข่าวฝึกอบรม  : จากการเดินทางเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
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 นีระนารถ แจ้งทอง

 วัสดอุ�้งองิ/วสัดอุ�้งองิรบัรอง (reference material/certified 
reference material) มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�หนดคว�มถูกต้อง  
(precision and accuracy) ของผลก�รวดั อกีทัง้ยงัแสดงถงึก�รสอบ
ย้อนกลับได้ (traceability) ของผลก�รวัด ใช้สำ�หรับก�รสอบเทียบ 
(calibration)   เครื่องมือวัดท�งเคมี ใช้ในก�รศึกษ�คว�มใช้ได้ของ 
วิธีก�รวัด (method validation) รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือควบคุม
คุณภ�พ (quality control) ในกระบวนก�รวัด วัสดุอ้�งอิง/วัสดุ
อ้�งอิงรับรองที่ได้ม�ตรฐ�นเป็นที่ยอมรับในระดับส�กล มีร�ค�สูง
ต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ ทำ�ให้ประเทศไทยต้องเสียดุลก�รค้� 
ปีละหล�ยล้�นบ�ท อีกทั้ง Matrices reference materials ที่ผลิต
โดยผู้ผลิตต่�งช�ติหล�ยชนิดอยู่ในตัวกล�งที่แตกต่�งจ�กตัวอย่�ง
ในประเทศไทย แม้จัดห�ม�ได้ในร�ค�สูงก็ไม่เหม�ะกับก�รตรวจวัด 

ตัวอย่�งในประเทศไทย โครงก�รเคมี กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร จึงได้ 
ดำ�เนินก�รโครงก�รวิจัยด้�นก�รผลิตวัสดุอ้�งอิง เพื่อลดก�รนำ�เข้� 
วัสดุอ้�งอิงและส่งเสริมก�รผลิตในภ�คอุตส�หกรรมขน�ดใหญ่  
แต่ก�รผลิตวัสดุอ้�งอิง ต้องดำ�เนินก�รโดยบุคล�กรท่ีได้รับก�รอบรม 
และมีประสบก�รณ์สูง เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงจำ�เป็นต้องจัดสัมมน� เรื่อง “First step on RMP 
status : ก้�วแรกของก�รเป็น RMP” ขึ้นเพื่อให้บุคล�กรใน วศ. ได ้
มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รผลิตวัสดุอ้�งอิง ในวันพุธที่ 19 
พฤษภ�คม 2553 ห้องประชุม 320  อ�ค�รสถ�นศึกษ�เคมีปฏิบัติ  
กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร ผู้ เข้�สัมมน� ได้แก่  ผู้บริห�รและ 
นักวิทย�ศ�สตร์ของกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร จำ�นวน 75  คน
 ก�รสัมมน�เป็นก�รบรรย�ยในเรื่อง ก�รผลิตวัสดุอ้�งอิงส�ร 
อนินทรีย์ชนิดที่มีเนื้อส�ร (Inorganic : matrix RM) ก�รผลิตวัสดุ
อ�้งองิอนิทรยีบ์รสิทุธ ์(Organic : pure RM)  และก�รผลติวสัดอุ�้งองิ
ส�รอินทรีย์ชนิดที่มีเนื้อส�ร (Organic : matrix RM) โดยวิทย�กร 
ผู้มีประสบก�รณ์ด้�นก�รผลิตวัสดุอ้�งอิงจ�กสถ�บันม�ตรวิทย� 
แห่งช�ติ 3 ท่�น คือ  ดร.จัญ ยะฟ�  ดร.ปรีย�ภรณ์ พุกรอด และ 
ดร.กิตติย� หมวกสังข์  ก�รสัมมน�นี้ทำ�ให้ผู้เข้�สัมมน�มีคว�มรู้  
คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รผลิตวัสดุอ้�งอิง  ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ 
ในก�รว�งแผนและดำ�เนินก�รผลิตวัสดุอ้�งอิงในทิศท�งที่ถูกต้อง 
ต่อไป

การสัมมนาเรื่อง  “First step on RMP status : 
            ก้าวแรกของการเป็น RMP”
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วิชัย  สมเจตนากุล

 ปัจจุบันท่อพีวีซีแข็งสำ�หรับใช้เป็นท่อน้ำ�ดื่มได้เข้�ม� 
มีบทบ�ทต่อคว�มเป็นอยู่ในชีวิตประจำ�วันของคนเร�  โดยใช้ทดแทน
ท่อเหล็กเคลือบ  เพื่อใช้เป็นท่อส่งน้ำ�ใช้ง�นต�มบ้�นพักอ�ศัยและ
อ�ค�รชุดหรืออ�ค�รสูงสีของท่อพีวีซีเป็นสีฟ้�  พ้ืนผิวภ�ยในและ
ภ�ยนอกของท่อมีผิวเรียบเร�แบ่งชนิดของท่อพีวีซีได้ 2 แบบ คือ
 1. แบบท่อปล�ยธรรมด�  ชนิดต่อด้วยน้ำ�ย�ประส�นท่อ
พีวีซี
 2. แบบทอ่ปล�ยบ�น  ซึง่ยงัแบง่ออกเปน็ 2 ชนดิคอื  ชนดิ
ต่อด้วยน้ำ�ย�ประส�นท่อพีวีซีและชนิดต่อด้วยแหวนย�ง
          นอกจ�กนั้นท่อพีวีซียังแบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภ�พต�มคว�มดัน
ที่ระบุคือ
 1. ชั้นคุณภ�พ PVC 5 คว�มดันใช้ง�นคือ 0.50 เมกะ 
พ�สคัล (72.52 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว)
 2. ชั้นคุณภ�พ PVC 8.5  คว�มดันใช้ง�นคือ 0.85 เมกะ
พ�สคัล (123.28 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว)
 3. ชั้นคุณภ�พ PVC 13.5  คว�มดันใช้ง�นคือ 1.35 เมกะ
พ�สคัล (195.80 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว)

 สำ�หรับท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปล�ยธรรมด� ชนิดต่อด้วย 
น้ำ�ย� จะมีขน�ดท่อตั้งแต่ขน�ด 18 มม. จนถึง 600 มม. และ 
ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปล�ยบ�นจะมีขน�ดท่อตั้งแต่ขน�ด 55 มม. 
จนถึง 600 มม. ท่อที่ใช้ง�นต�มบ้�นพักอ�ศัยจะใช้เป็นแบบท่อ
ปล�ยธรรมด�  ชนิดต่อด้วยน้ำ�ย�  สำ�หรับก�รเลือกท่อเพื่อใช้ง�น
ต�มบ้�นพักอ�ศัยควรเลือกใช้ท่อพีวีซี ชั้นคุณภ�พ PVC8.5 และใช้
ขน�ดที่เหม�ะสม เช่น ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 20 มม. และ 25 มม.  

สว่นอ�ค�รชดุหรอือ�ค�รสงูควรเลอืกใชท้อ่พวีซี ี ชัน้คณุภ�พ PVC 13.5 
ในกรณีที่ต้องฝังท่อไว้ใต้พื้นหรือผนัง ก�รติดตั้งท่อต้องให้ท่อว�งอยู่ 
ในแนวระดับและแนวดิ่งให้ตรงที่สุดโดยเฉพ�ะอ�ค�รสูงที่ ต้อง 
เดนิทอ่เปน็ระยะท�งย�วๆ  เนือ่งจ�กเมือ่มกี�รใชง้�นแลว้แนวของทอ่
ที่ไม่ได้ระดับและคว�มดันของน้ำ�ภ�ยในท่อจะเป็นตัวทำ�ให้เกิดก�ร 
รัว่ซมึของน้ำ�ไดง้�่ยขึน้โดยทีเ่ร�ไมรู่ ้ ก�รซอ่มบำ�รงุทำ�ไดย้�กเนือ่งจ�ก
อ�จไม่รู้ตำ�แหน่งของก�รรั่ว ค่�ใช้จ่�ยจะสูงขึ้น และน้ำ�ย�ประส�น
ท่อพีวีซีควรเลือกใช้ของที่มีคุณภ�พที่ได้รับรองม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์
อุตส�หกรรม ต�ม มอก. 1032-2534 ท่อพีวีซีแข็งสำ�หรับใช้เป็น 
ท่อน้ำ�ด่ืมเป็นม�ตรฐ�นบังคับ  ผู้ผลิตจะผลิตเพื่อก�รจำ�หน่�ยได้นั้น
ต้องได้รับก�รรับรองผลิตภัณฑ์ต�มม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม

ท่อพีวีซีแข็งสำ�หรับใช้เป็นท่อน้ำ�ดื่ม มอก. 17-2532 ก่อนจึงจะ
ผลิตจำ�หน่�ยได้

  กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร  เป็นหน่วยง�นที่ให้บริก�ร
วิเคร�ะห์ทดสอบและสอบเทียบ มีคว�มพร้อมทั้งด้�น
บคุล�กรและเครือ่งมอืวเิคร�ะหท์ดสอบทีจ่ะใหบ้รกิ�รวเิคร�ะห์
ทดสอบท่อพีวีซีแข็งสำ�หรับใช้เป็นท่อน้ำ�ด่ืมแก่ผู้ที่สนใจ 
ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน
  ประโยชนข์องก�รทดสอบทอ่พวีซีแีขง็สำ�หรบัใชเ้ปน็ทอ่ 
น้ำ�ดื่ม
     1. สนับสนุนผู้ประกอบก�รเพื่อก�รผลิตและก�รจำ�หน่�ย
ภ�ยในประเทศและก�รส่งออก
 2. เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูในก�รศกึษ�คณุสมบตัขิองทอ่พวีซีแีขง็

สำ�หรับใช้เป็นท่อน้ำ�ดื่ม
 3. เพื่อเป็นก�รพัฒน�คุณภ�พผลิตภัณฑ์
 4. เพ่ือคว�มปลอดภยั และสร�้งคว�มมัน่ใจต่อก�รใชง้�น
ของผู้บริโภค
 ผู้ที่สนใจจะขอรับบริก�รทดสอบส�ม�รถติดต่อได้ที่ 
กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมท่ัวไป 2 โครงก�รฟิสิกส์และวิศวกรรม 
ในวันและเวล�ร�ชก�ร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับท่อพีวีซีแข็ง

สำาหรับใช้เป็นท่อน้ำาดื่ม
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รู้จักกับงานบริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
บุรินทร์  อรุณโรจน์

วรรณา ต.แสงจันทร์

 สวัสดีครบั มีใครทร�บบ�้งว่� เครือ่งมอืวทิย�ศ�สตรท์ีใ่ชก้นัอยูใ่นกรมวทิย�ศ�สตรบ์รกิ�ร มมีลูค�่ม�กน้อยเท�่ไรครับ 
ถ้�ประม�ณโดยคร่�วก็น่�จะนับร้อยล้�นบ�ท ซึ่งในแต่ละปีจะต้องใช้งบประม�ณในก�รบำ�รุงรักษ�และซ่อมบำ�รุง  
เป็นเลขเจ็ดหลักเลยทีเดียว หน่วยง�นเล็กๆ ที่ทำ�หน้�ที่ให้บริก�รซ่อมและบำ�รุงรักษ�เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ 

    ซึ่งหล�ยคนอ�จไม่รู้จัก ก็คือ “ฝ�่ยเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์” 

 ม�รู้จักหน่วยง�นนี้กันให้ม�กขึ้นดีไหมครับ ฝ�่ยเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์เป็นหน่วยง�นภ�ยใต้โครงก�รฟิสิกส์และวิศวกรรมมีบุคล�กรเป็น 
ข้�ร�ชก�ร 7 คน ลูกจ้�งประจำ� 3 คน และพนักง�นร�ชก�ร 1 คน มี คุณชวน คล้�ยป�น เป็นหัวหน้�ฝ่�ยฯ ภ�รกิจหลักคือให้บริก�รออกแบบ
จัดสร้�งและซ่อมบำ�รุงเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ด้�นคุณลักษณะเชิงเทคนิคเพื่อประกอบก�รซื้อเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ 
 นั่นคือตั้งแต่รับใบสั่งซ่อม ก็จะมีช่�งไปดูเครื่องมือ ซ่อมได้ก็ยกม�ซ่อม หรือซ่อมกันหน้�ง�น ถ้�ซ่อมไม่ได้ก็ติดต่อ บริษัทเสนอร�ค�แล้ว
ทำ�เรื่องจ้�งซ่อมต่อไป ถ�้ต้องซื้ออะไหล่เองก็ทำ�หนังสือขอซื้อ แล้วก็ออกไปซื้ออะไหล่กันเอง ส่วนม�กก็จะเป็นย่�นบ้�นหม้อบ้�ง คลองถมบ้�ง 
บ�งทีก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบม�ทำ�เป็นอะไหล่ ในกรณีไม่ส�ม�รถห�ซื้ออะไหล่ได้    

 ยังครับ ยังไม่หมด นอกจ�กน้ีต้องดูแลลิฟท์ ระบบไฟฟ้�อ�ค�ร เครื่องปรับอ�ก�ศ ระบบท่อดูดไอส�รเคมี เครื่องสำ�รองไฟฟ้� เครื่องใช้
สำ�นกัง�นทีป่ระกอบดว้ยไฟฟ�้และอเิลก็ทรอนกิส ์และมบีคุล�กร ทำ�หน�้ทีร่บัผดิชอบด้�นพลงัง�นในอ�ค�รทัง้หมดของกรมวทิย�ศ�สตร์บริก�ร
อีกด้วย

 ม�รู้จักบุคล�กรในฝ่�ย บ้�งนะครับ เริ่มจ�ก วุฒิก�รศึกษ� มีข้�ร�ชก�รจบปริญญ�โท 2 คน (กำ�ลังเตรียมตัวไปศึกษ�ต่อปริญญ�เอก 
1 คน) ปริญญ�ตรี 3 คน และ ปวส. 2 คน แบ่งเป็น ดูแลด�้นไฟฟ้�อิเล็กทรอนิกส์ 4 คน ด้�นเครื่องกล 1 คน และเครื่องปรับอ�ก�ศ 1 คน   
 ผลง�นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีม�กม�ยครับ อ�ทิเช่น เครื่องเก็บตัวอย่�งอ�ก�ศ เครื่องอัดถ่�น เครื่องเก็บรักษ�และควบคุมอุณหภูมิ
ส�รตัวอย่�ง ฯลฯ และที่น่�ภ�คภูมิใจอย่�งย่ิงก็คือ มีส่วนร่วมในโครงก�รหมู่บ้�นวิทย�ศ�สตร์ ที่วัดขุมทอง จังหวัดอ่�งทอง คือ สร้�งเต� 
พลังแสงอ�ทิตย์ และปั๊มสูบน้ำ�รดต้นไม้พลังแสงอ�ทิตย์ ในปัจจุบันกำ�ลังมีก�รพัฒน�สร้�งชุดผลิตไฟฟ้�จ�กคว�มร้อน และพัฒน�เครื่องทำ� 
คว�มสะอ�ดด้วยอุลตร้�โซนิก ขึ้นใช้เองต�มคว�มต้องก�รของผู้ใช้ง�นอีกด้วย

 ถ้�มีขอ้แนะนำ�หรอืประสงคจ์ะตชิมในก�รใหบ้รกิ�รของท�งฝ�่ยฯ อย�่งไร ผูเ้ขยีนขอเปน็ตวัแทนนอ้มรบัทกุประก�ร เพือ่จะนำ�ม�ปรบัปรงุ
แก้ไขให้ก�รบริก�รมีประสิทธิภ�พที่ดีขึ้นต่อไป

ขอบคุณครับ

การเลือกใช้ภาชนะหุงต้ม
 เม่ือพูดถึงภ�ชนะหุงต้ม เร�มักจะนึกถึงหม้อ และกระทะที่ใช้
ในก�รทำ�อ�ห�ร ส�ม�รถตั้งบนเต�แก๊ส เต�ไฟฟ้� หรือเต�ถ่�นได้  
ภ�ชนะหุงต้มที่ว�งข�ยต�มห้�งสรรพสินค้� หรือร้�นข�ยเครื่องครัว
ทั่วไป ส่วนใหญ่ทำ�ด้วย อะลูมิเนียม สแตนเลส ทองแดง และภ�ชนะ
เคลอืบส�รกนัตดิ (เทฟลอน) นอกจ�กนัน้แลว้ปจัจบุนัมกี�รนำ�ภ�ชนะ 
หุงต้มเซร�มิกจ�กต่�งประเทศเข้�ม�จำ�หน่�ย ซ่ึงยังไม่เป็นที่ 
แพร่หล�ยนัก เนื่องจ�กร�ค�ค่อนข้�งสูง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ 
ภ�ชนะหุงต้มสำ�หรับใช้ทำ�อ�ห�รให้อร่อยและปลอดภัย เร�ม�ทำ� 
คว�มรู้จักกับวัสดุชนิดต่�งๆ ที่ใช้ทำ�ภ�ชนะหุงต้ม กันก่อน  

 อะลมูเินยีม  เปน็วสัดทุีม่นี้ำ�หนกัเบ�  นำ�คว�มรอ้นไดด้ ี ร�ค�
ค่อนข้�งถูก  จึงนิยมใช้กันม�ก  อะลูมิเนียมส�ม�รถละล�ยออกม� 

ปนเปื้อนกับอ�ห�รที่เร�หุงต้มอยู่ได้  ถ้�เร�ใช้หม้ออะลูมิเนียมใน
ก�รหุงต้มอ�ห�รโดยใช้คว�มร้อนสูงเป็นเวล�น�น โดยเฉพ�ะอ�ห�ร
ที่เป็นกรดหรือมีรสเปรี้ยว เช่น แกงส้ม ปกติร่�งก�ยคนเร�ส�ม�รถ 
ขับอะลูมิเนียมได้วันละ 3-5 มิลลิกรัม  ห�กอะลูมิเนียมสะสมอยู่ 
ในร่�งก�ยปริม�ณสูง จะทำ�ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือคว�มจำ�เสื่อม 
โลหิตจ�ง และกระดูกพรุน

 สแตนเลส ทำ�จ�กส่วนผสมของเหล็กและโลหะอ่ืนๆ เช่น  
นกิเกลิ และโครเมยีม เปน็ภ�ชนะทีม่คีว�มแขง็แรง ทนตอ่ก�รขดัส ีและ
ฉกีข�ดได้ดี  ร�ค�ไมแ่พงม�กนกั  ปัจจุบนันยิมใชก้นัม�กขึน้ เหลก็และ
โครเมยีม เป็นแรธ่�ตุทีจ่ำ�เป็นต่อร�่งก�ย จึงไมเ่ป็นอนัตร�ยตอ่ร�่งก�ย 
เนือ่งจ�กปรมิ�ณทีล่ะล�ยออกม�มนีอ้ยม�กเมือ่เทยีบกบัคว�มตอ้งก�ร
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ที่ร่�งก�ยควรได้รับ แต่ถ้�ได้รับเหล็กและโครเมียมม�กเกินไป ก็อ�จ
ก่อให้เกิดอันตร�ยกับร่�งก�ยได้ ส่วนนิกเกิลส�ม�รถละล�ยออกม�
ในอ�ห�รที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น ก�รใช้น้ำ�ส้มส�ยชูหรือซอสมะเขือเทศ  
อ�จทำ�ให้เกิดอ�ก�รแพ้ท�งผิวหนังในผู้ที่แพ้นิกเกิล  

 ทองแดง ส�ม�รถนำ�คว�มร้อนได้ดี ทำ�ให้ง่�ยต่อก�รควบคุม
อุณหภูมิในก�รหุงต้ม ถ้�นำ�ภ�ชนะทองแดงม�ปรุงอ�ห�รที่มีฤทธิ์
เป็นกรด  ทองแดงส�ม�รถละล�ยออกม�ได้ ทองแดงเป็นธ�ตุที่
สำ�คญัตอ่ร�่งก�ย ชว่ยสร�้งเมด็เลอืดแดง ถ�้ไดร้บัทองแดงในปรมิ�ณ 
เล็กน้อยไม่ทำ�ให้เกิดปัญห�ต่อสุขภ�พ แต่ถ้�ร่�งก�ยได้รับทองแดง
ม�กเกินไป จะทำ�ให้เกิดอ�ก�รท้องเสียและอ�เจียนจ�กทองแดงเป็น
พิษได้ 

 ภาชนะเคลือบสารกันติด (เทฟลอน) ส�รท่ีใช้เคลือบคือ  
พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (Polytetrafluoroethylene, PTFE) เป็น
ส�รที่ใช้เคลือบผิวภ�ชนะเครื่องครัว เพื่อป้องกันอ�ห�รติดหม้อหรือ
กระทะ ใช้กันอย่�งแพร่หล�ยในปัจจุบัน เน่ืองจ�กมีค่�สัมประสิทธ์ิ
แรงเสียดท�นต่ำ� อ�ห�รจึงไม่ติดก้นหม้อหรือกระทะ  PTFE จะคง
สภ�พที่อุณหภูมิไม่เกิน 260 องศ�เซลเซียส ห�กได้รับคว�มร้อนสูง
เกนิกว�่นีจ้ะสล�ยตวักล�ยเปน็ไอ เปน็อนัตร�ยตอ่ระบบท�งเดนิห�ยใจ 
ของมนุษย์ ส่วนกรดเพอฟลูออโรออกตะโนอิก (Perfluorooctanoic 
acid, PFOA) หรือที่เรียกว่� C8 เป็นส�รที่ใช้ในขั้นตอนก�รเคลือบ 
PTFE และฟลูออโรพอลิเมอร์ตัวอื่นๆ ส�ร PFOA นี้มีคว�มคงตัวสูง 
ในสภ�พแวดล้อมธรรมช�ติ และร่�งก�ยมนุษย์ขับออกได้ย�ก  
คณะกรรมก�รใน EPA (The U.S Environmental Protection 
Agency) ซึ่งเป็นหน่วยง�นท่ีดูแลและปกป้องด้�นสิ่งแวดล้อมและ
สุขภ�พของสหรัฐอเมริก� ได้ลงคว�มเห็นว่� ส�ร PFOA ควรจัดให้
อยู่ในประเภทส�รก่อมะเร็ง (carcinogen) 

ภ�ชนะหุงต้มเซร�มิกบนเต�แก๊ส และเต�ไฟฟ้�

 เซรามิก ภ�ชนะหุงต้มเซร�มิกจะแตกต่�งจ�กภ�ชนะเซร�มิก 
ประเภทถ้วยช�มจ�นที่ใช้รับประท�นอ�ห�ร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเน้ือ 
สโตนแวร ์ หรอืพอรซ์เลน แต่ภ�ชนะเซร�มกิประเภทหงุตม้ไดน้ี ้จะเปน็
เนือ้สปอดมูนี หรอืคอรเ์ดยีไรต ์ เนือ่งจ�กเนือ้ดงักล�่วมคี�่สมัประสทิธิ์
ก�รขย�ยตัวเมื่อร้อนต่ำ� จึงส�ม�รถทนต่อก�รเปลี่ยนแปลงคว�มร้อน
อย�่งฉบัพลนัไดด้ ีคอื ทนสภ�วะรอ้นเยน็ไดเ้ปน็อย�่งด ีภ�ชนะหงุต้ม 
เซร�มิกส�ม�รถเก็บรักษ�คว�มร้อนได้น�นกว่�ภ�ชนะที่เป็นพวก
โลหะ และให้คว�มร้อนกระจ�ยอย่�งทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ 
อ�ห�รมีรสช�ติอร่อย นอกจ�กนั้นแล้วอ�ห�รยังปลอดภัยปร�ศจ�ก
ส�รปนเปื้อนของโลหะ  เนื่องจ�กภ�ชนะหุงต้มเซร�มิกที่ได้ม�ตรฐ�น
จะไม่มีส่วนผสมของโลหะใดๆ  

 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยจาก
การใช้ภาชนะหุงต้ม ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ไม่ควรหุงต้ม หรือเก็บอ�ห�รไว้เป็นเวล�น�นในภ�ชนะ 
  หุงต้มที่ทำ�จ�กอะลูมิเนียม
 2. ไม่ควรใช้ภ�ชนะหุงต้มที่ทำ�จ�กทองแดงห�กภ�ชนะน้ัน 
  มีรอยขีดข่วน 
 3. ไม่ควรใช้ภ�ชนะที่มีส่วนผสมของนิกเกิลถ้�รู้ว่�แพ้นิกเกิล
 4. ไม่ควรเก็บอ�ห�รท่ีมีคว�มเป็นกรดสูง เช่น อ�ห�รที่มี 
  รสเปรี้ยว ในภ�ชนะสแตนเลส และอะลูมิเนียม
 5. ไม่ควรใช้ภ�ชนะเคลือบส�รกันติดที่อุณหภูมิสูง เพื่อคว�ม 
  ปลอดภัยควรใช้ภ�ชนะเหล่�นี้ที่คว�มร้อนระดับต่ำ�จนถึง 
  ป�นกล�งเท่�นั้น
 6. ก�รเลือกใช้ภ�ชนะหุงต้มเซร�มิก ต้องเลือกที่มีก�รระบุ 
  อย่�งชัดเจนว่�ส�ม�รถใช้ต้ังบนเต�ไฟฟ้�หรือเต�แก๊สได้ 
  เท่�นั้น
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ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์

กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 สน. 
จัดอบรมให้ทหาร ตำารวจทำาเครื่องกรองน้ำาช่วยเหลือชาวบ้าน

ในจังหวัดชายแดนใต้

 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รได้จัดกิจกรรมสนับสนุน

ก�รแก้ปัญห�ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ต�ม

นโยบ�ยของกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดย

พื้นที่ในจังหวัดสงขล� ยะล� ปัตต�นี และนร�ธิว�ส 

มีก�รนำ�น้ำ�ใต้ดินม�ใช้เพ่ือก�รอุปโภค/บริโภค แต่

น้ำ�ที่ใช้มีส�รปนเปื้อนและมีสีขุ่นแดงของสนิมเหล็ก 

ไม่เหม�ะในก�รนำ�ม�อุปโภค/บริโภค กรมวิทย�ศ�สตร์

บริก�รจึงบูรณ�ก�รร่วมกับ กองอำ�นวยก�รรักษ�

คว�มมั่นคงภ�ยในภ�ค 4 ส่วนหน้� จัดให้มีก�รฝึก

อบรมหลักสูตร “ก�รผลิตส�รกรองสนิมเหล็กใน

น้ำ�และก�รผลิตเครื่องกรองน้ำ�เพื่อก�รอุปโภคและ

บริโภค” ข้ึน ในระหว่�งวันที่  2 – 5 กรกฎ�คม 2553 

ณ ศูนย์ศิลป�ชีพ พระตำ�หนักทักษิณร�ชนิเวศน์  

อำ�เภอเมือง จังหวัดนร�ธิว�ส  

 ในก�รน้ี ได้รับเกียรติจ�กน�ยสุรเชษฐ์ แวอ�แซ ผู้ช่วย

รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีเปน็ประธ�น

ในพธีิเปิดก�รฝกึอบรม โดยม ีน�ยพ�ยบั น�มประเสรฐิ รองอธบิดี

กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รเข้�ร่วมในพิธีนี้ด้วย ก�รฝึกอบรมคร้ังนี ้

มผีูเ้ข�้อบรมม�จ�กกองกำ�ลงัเฉพ�ะกจิตำ�รวจ ทห�ร ทห�รพร�น 

จ�กจังหวัดสงขล� ยะล� ปัตต�นี นร�ธิว�ส และเจ้�หน้�ที่จ�ก 

พระตำ�หนักทักษิณร�ชนิเวศน์ รวมทั้งหมด 43 คน ก�รฝึกอบรม

เป็นภ�คบรรย�ยให้คว�มรู้เร่ืองน้ำ� และก�รปรับปรุงคุณภ�พน้ำ�  

และภ�คปฏิบัติก�รทำ�ก�รฝึกปฏิบัติผลิตส�รกรองสนิมเหล็ก 

ผลติเครือ่งกรองสนมิเหลก็  และผลติเครือ่งกรองน้ำ�ดืม่ ไดจ้ำ�นวน  

42 ชุด กรมวิทย�ศ�สตร์ฯ หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� ผู้เข้�รับก�รฝึก

อบรมจักได้นำ�คว�มรู้และทักษะที่ได้ไปขย�ยผลอบรมประช�ชน

ในพื้นที่ต่อไป
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วริศรา แสงไพโรจน์

กิจกรรม Library Tour

Library Tour รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2553

ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรม Library Tour สำาหรับบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ณ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สำานกัหอสมดุและศนูยส์�รสนเทศวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ี(สท.) ในฐ�นะทีเ่ป็นแหล่งบริก�รส�รสนเทศวทิย�ศ�สตร ์
และเทคโนโลยีที่สำ�คัญแห่งหน่ึงของประเทศ ได้มีก�รพัฒน�ทรัพย�กรส�รสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
มีก�รพัฒน�ก�รบริก�รให้ส�ม�รถเข้�ถึงหรือสืบค้นทรัพย�กรส�รสนเทศได้อย่�งสะดวกด้วยระบบอัตโนมัติ รวมทั้งได้เพิ่มมูลค่�
ส�รสนเทศ โดยก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลต่�งๆ เพ่ือเอ้ือต่อก�รศึกษ�และนำ�ไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ขอรับบริก�รได้เกิด 
ก�รใช้ทรัพย�กรและบริก�รต่�งๆ ที่ สท. จัดขึ้นได้อย่�งเต็มที่ สำ�นักหอสมุดฯ จึงได้จัดให้มี กิจกรรม Library Tour ขึ้น  
สำ�หรบัในปงีบประม�ณ 2553 นัน้ เปน็ก�รจดักจิกรรม Library Tour ใหแ้กบ่คุล�กร กรมวทิย�ศ�สตร์บริก�ร (วศ.) โดยมวีตัถปุระสงค ์
เพื่อส่งเสริมให้บุคล�กร วศ. ได้มีก�รใช้ทรัพย�กรและบริก�รต่�งๆ ของสำ�นักหอสมุดฯ เพิ่มม�กข้ึน ตลอดจนเห็นถึงคว�มสำ�คัญ 
และประโยชน์ของส�รสนเทศ และเกิดแรงจูงใจในก�รนำ�ส�รสนเทศไปใช้ประกอบในก�รศึกษ� ค้นคว้� และพัฒน�ง�นวิจัยของ วศ. 
ต่อไป

  รูปแบบในก�รจัดกิจกรรมฯ เป็นก�รบรรย�ยประกอบก�รเยี่ยมชมสำ�นักหอสมุดฯ โดยใช้ระยะเวล�ประม�ณ 3 ชั่วโมง 
เนื้อห�ในก�รบรรย�ยประกอบด้วย เทคนิคในก�รสืบค้นส�รสนเทศผ่�นท�งเว็บไซต์ของสำ�นักหอสมุดฯ (http://siweb.dss.go.th) 
ทั้งที่อยู่ในรูปส่ือส่ิงพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แนะนำ�วิธีก�รสืบค้นหนังสือวิช�ก�รด้�นวิทย�ศ�สตร์ภ�ษ�ต่�งประเทศ 
(e-Book) จ�กฐ�น CRC netBASE และ ebrary ตลอดจนมีก�รแนะนำ�บริก�รต่�งๆ ที่ช่วยในก�รศึกษ�ค้นคว้�และวิจัย เช่น  
บริก�รสิทธิบัตรเฉพ�ะเรื่อง บริก�รเอกส�รม�ตรฐ�น  บริก�ร SDI  และบริก�รจัดห�เอกส�รฉบับเต็ม 

 ก�รจัดกิจกรรมฯ ได้กำ�หนดจัดเป็น 3 รุ่น คือ   รุ่นที่ 1 : วันอังค�รที่ 22 มิถุน�ยน 2553 (ซึ่งดำ�เนินก�รแล้ว 
ดังภ�พประกอบ)  รุ่นที่ 2 : วันอังค�รที่ 20 กรกฎ�คม 2553  และ  รุ่นที่ 3 : วันอังค�รที่ 24 สิงห�คม 2553 และจ�กก�ร 
รับสมัครผู้สนใจเข้�ร่วมกิจกรรมฯ ถึงวันที่ 16 มิถุน�ยน 2553  ได้มีผู้ที่ยื่นคว�มประสงค์ไว้แล้วจำ�นวน 90 คน ก�รจัดกิจกรรมนี้ 
ท�งสำ�นกัหอสมุดและศนูยส์�รสนเทศวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีกรมวทิย�ศ�สตรบ์รกิ�ร เปน็ผูร้บัผดิชอบ สนใจสอบถ�มร�ยละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่ วริศรา แสงไพโรจน์  โทร.0 2201 7262



กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตเลขที่..7/2551

ปณ.กรมโรงง�นอุตส�หกรรม

สิ่งตีพิมพ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ : 1. เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของกรมฯ 2. เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

ผู้ประกอบการ หน่วยราชการ เอกชน สถานศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 3. เป็นสื่อกลางระหว่างกรมฯ กับกลุ่มเป้าหมาย
กองบรรณาธิการ : นางสันทนา อมรไชย นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นางอุมาพร สุขม่วง นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา นางสาวเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์ นางสาวสุภาพร โค้วนฤมิตร นางธารทิพย์ เกิดในมงคล นางวลัยพร ร่มรื่น
ภาพ : นายไกรวุฒิ อินนุพัฒน์   พิสูจน์อักษร : นางสุกาญดา มัฟัก

จัดทำาโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม  โทร. 0 2201 7097   โทรสาร 0 2201 7470  
www.dss.go.th

Library Tour รุ่นที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2553

ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรม Library Tour สำาหรับบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ณ สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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