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     บรกิารวิเคราะหตําหนใินผลิตภัณฑเซรามิก 
ความเปนมา 
 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   มีสวนประกอบสําคัญที่เปนฉนวนไฟฟาทาํจากเซรามกิ   ชิ้นสวน

เหลานี้ตองผานการตรวจสอบทุกชิน้กอนประกอบเปนผลิตภัณฑสําเร็จ ในปจจุบนัมกีารนาํเขาช้ินสวน

เซรามิกเหลานี้เพื่อใชในการผลิตเคร่ืองใชไฟฟา   ปญหาหนึ่งที่พบคือช้ินสวนเซรามกิไมไดคุณภาพและ

ทําใหกระแสไฟฟาร่ัวออกจากช้ินงาน    ซึ่งปญหาน้ีเปนปญหาท่ีผูนาํเขาหรือผูใชไมสามารถระบุที่มา

เพื่อนาํไปสูการแกปญหาที่แทจริงได   เชน ในข้ันตอนการผลิต การขนสง การบรรจุ หรือการประกอบ    

การตรวจวิเคราะหโครงสรางจุลภาคเปนวธิหีนึง่ทีน่ิยมใชในการศึกษาลักษณะของตําหนิ

เบ้ืองตนในผลิตภัณฑเซรามกิ   การตรวจตองอาศัยกลองจุลทรรศน  ความเชี่ยวชาญในการเตรียม

ตัวอยาง  และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการตรวจวิเคราะหผล    กลุมวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยี

เซรามิก  สํานักเทคโนโลยีชุมชน  มีนักวิทยาศาสตรที่มีความเช่ียวชาญและเคร่ืองมือทีท่ันสมยั   

สามารถใหบริการตรวจโครงสรางจุลภาคเพื่อวิเคราะหตําหนิในผลิตภัณฑเซรามกิ  และการทดสอบนี้

ไดถูกนํามาใชสําหรับการตรวจช้ินสวนเซรามิกที่ใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิค  เพือ่วิเคราะหหาสาเหตุ

ของการเกิดกระแสไฟฟาร่ัวออกจากช้ินงานได    
สรุปผลการดําเนินงาน 
  กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิก  สํานักเทคโนโลยีชุมชน  ไดใหบริการตรวจวิเคราะห

โครงสรางจุลภาคของช้ินสวนเซรามิกที่ใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิค เพื่อประกอบเปนเคร่ืองใชไฟฟา     

เปนชิน้สวนทีน่ําเขาจากตางประเทศ    ผลการดําเนินงานที่ผานมา   สามารถใหขอมูลเชิงประจักษที่

ชัดเจน  และเขาใจงาย   ซึง่  ผูผลิต  ผูนําเขา  และผูใช  สามารถนําผลการทดสอบไปใชประโยชน

ตอไป 
ประโยชนที่ไดรับ     
 ผูผลิต  ผูนาํเขา และผูใช  ไดรับการบริการที่สามารถนาํผลไปใชในการแกไขขอโตแยงในการ

ระบุสาเหตุของการเกิดกระแสไฟฟาร่ัวออกจากอุปกรณเซรามิก  เพื่อนาํไปสูการแกปญหาที่แทจริง 

 ประชาชน  ไดใชเคร่ืองใชไฟฟาที่มีคุณภาพ   

 กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดรับความเชื่อถือในฐานะหนวยงานราชการทีม่ีความเชี่ยวชาญดาน

เซรามิก   และไดรับความไววางใจจากภาคเอกชนในการตรวจวิเคราะหหาสาเหตุของการใชงานของ

ผลิตภัณฑเซรามิกสําเร็จรูป 

กลุมเปาหมาย  ผูผลิต ผูนําเขา  ผูใช  ผลิตภัณฑเซรามกิสําเร็จรูป 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ กลุมวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิก  สํานักเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศพัท    0 2201 7367 

โทรสาร      0 2201 7397  
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                            ไขนกกระทาบรรจุถุงรทีอรต 
 
ความเปนมา 
   กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ไดจัดประชุมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ โครงการ 

“การบูรณาการดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนจังหวัดอางทอง” ณ โรงเรียนสตรีอางทอง 

อําเภอเมือง จงัหวัดอางทอง ในวนัที่ 6 กุมภาพันธ 2552 ทาํใหรับทราบปญหาจากกลุมผูผลิตและแปร

รูปไขนกกระทา ที่ตองการยดือายุการเก็บและการแปรรูปผลิตภัณฑจากไขนกกระทา เพื่อการสราง

มูลคาเพิม่ ในป 2552 กรมวทิยาศาสตรบริการ โดยสํานกัเทคโนโลยีชมุชน ไดศึกษาวิจัยพัฒนา

กระบวนการผลิตไขนกกระทาบรรจุถุง  รีทอรต (retortable pouch)  เพือ่ใหไดผลิตภัณฑมีคุณภาพดี 

ปลอดภัยตอการบริโภค และไดวิธีการทีเ่หมาะสมตอการผลิตในเชิงพาณิชย  
สรุปผลการดําเนินการ 
   การผลิตไขนกกระทาบรรจุถุงรีทอรต เปนการศึกษากรรมวิธี และสภาวะที่

เหมาะสมในการผลิต เนื่องจากการเตรียมวัตถุดิบ และสภาวะท่ีเหมาะสมในการฆาเชื้อ โดยเคร่ืองรี

ทอรตชนิดฉีดพนไอน้าํรอน (Hot water spray retort) เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพ และ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 

   การเตรียมไขนกกระทา โดยการตมไขในน้ําที่อุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส 

เวลา 5 นาที พบวาในการปอกเปลือกไขมีไขขาวติดไปกับเปลือกไขจํานวนมาก เนื้อสัมผัสของไขตมไม

ดี รอบไขแดงมีสีคล้ํา และปรากฎจุดเลือดบนไขแดงชัดเจน ซึง่เปนคุณลักษณะที่ไมเปนทีย่อมรับของ

ผูบริโภค การสูญเสียคุณภาพที่ดีของไขนกกระทานี้คิดเปนรอยละ 30 ของไขนกกระทาที่ใชผลิต  

   การปรับสภาวะการเตรียมไขนกกระทา โดยการตมไขในสารละลายน้ําเกลือ

ความเขมขนรอยละ 1 ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที และการเพิ่มข้ันตอนการแชน้ําเย็น

หลังจากการตม ทาํใหปอกเปลือกไขออกไดงาย ลดการสูญเสียเนื่องจากการปอกไขได ลดการเกิดสี

คลํ้าบริเวณรอบไขแดง และการเกิดจุดเลือดที่ไขแดงได มีผลใหลดการสูญเสียคุณภาพที่ดีของไขนก

กระทาลงเหลือเพียงรอยละ 7 ของจํานวนไขนกกระทาที่ใชผลิต 

   การฆาเชื้อผลิตภัณฑไขนกกระทาบรรจุถงุรีทอรต ไขนกกระทาที่ตมสุกแลว

นํามาบรรจุถุงรีทอรต และเติมน้ําเกลือความเขมขนรอยละ 1 ปดผนึกถงุ และนําไปผานการฆาเชื้อโดย

เคร่ืองรีทอรตชนิดฉีดพนไอน้ํารอน ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปน 
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 เวลา 15 นาท ีก็จะไดผลิตภัณฑไขนกกระทาบรรจุรีทอรต ที่สามารถเก็บที่อุณหภูมหิองได ขณะนีอ้ยู

ในระหวางการศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษา 

 

    
รอบไขแดงมีสีคลํ้า 

จุดเลือด 

 

 

 

 

 

                               ภาพแสดงจุดเลือดบนไขนกกระทา และสีคลํ้าบริเวณรอบไขแดง 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
         -   ไดเทคโนโลยกีระบวนการผลิตผลิตภัณฑไขนกกระทาบรรจุถุงรีทอรต 

         -    สามารถลดการสูญเสียการเตรียมไขนกกระทากอนบรรจุถงุรีทอรต    
 กลุมเปาหมาย  
                         ศูนยกลางผลิตภัณฑแปรรูปนกกระทาครบวงจร ตําบลปากงิ้ว อําเภอเมือง จงัหวดั

อางทอง และผูที่สนใจ 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ      สํานักเทคโนโลยีชุมชน  

โทรศพัท 0 2201 7415 – 20 

โทรสาร 0 2201 7102 
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ผลงาน ผลงาน Harmonized  Assessor  Harmonized Assessor
  

ความเปนมา 
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ มีภารกิจและหนาที่ความ

รับผิดชอบในการใหการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

17025:General requirements for the competence of testing and calibration laboratories  และ

ผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ ตาม ILAC G13 และ ISO/IEC Guide 43-1 การประเมิน

ความสามารถหองปฏิบัติการทางดานระบบบริหารงานคุณภาพและดานวิชาการ โดยผูประเมินของ

หนวยรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญ  ซึ่งจะมีการตรวจสอบที่จําเปน

เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการเปนไปตามขอกําหนด รวมทั้งขอกําหนด กฎระเบียบ 

และเงื่อนไขการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ และผูจัดโปรแกรมการทดสอบความ

ชํานาญ ของหนวยรับรองฯ นอกจากความสามารถและประสบการณของผูประเมินแตละคนแลว การ

ประเมินภายใตขอกําหนดเดียวกัน ดวยวิธีและหลักการทางวิชาการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน นั้น ยอม

ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในระบบการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ และผูจัดโปรแกรมการทดสอบ

ความชํานาญ ของหนวยรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ ดังนั้นสํานักฯ จึงไดดําเนินการจัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเร่ือง “Harmonize Assessor “ ณ บรุคไซด วิลเลย รีสอรท จังหวัดระยอง ระหวางวันที่ 23-

24 มีนาคม 2552  
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
          1.ผูประเมินของ วศ. ที่มาจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จํานวน 62 คน ไดแลกเปล่ียน

ขอคิดเห็น และแนวทางการตรวจประเมิน ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

          2. หองปฏิบัติการ และผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญที่ยื่นขอการรับรองจากสํานักฯ 

ไดรับการตรวจประเมินที่เปนมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน ซึ่งกอใหเกิดความมั่นใจนาเชื่อถือ และพึง

พอใจในการใหบริการของสํานักฯ มากข้ึน  

          3. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ สามารถใชในการวางแผนการดําเนินงานดานการ

รับรองระบบงานหองปฏิบัติการในระดับประเทศตอไป 
 
หนวยงานทีร่บัผิดชอบ    สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 
โทรศพัท                      0 2201 7133-4  
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การสรางเครอืขาย  ขยายงานสูการเปนศูนยฝกอบรมแหงชาติ 

ความเปนมา 
          ตามยทุธศาสตรของกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)  ไดกําหนดใหสํานักพัฒนา

ศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ (พศ.)  กาวไปสูการเปนศูนยกลางพัฒนากาํลังคนทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดยการพัฒนาเปนศูนยฝกอบรมแหงชาติ ภายในป 2556    เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคดังกลาว สํานกั ฯ ไดดําเนนิการ วิเคราะหหนวยงานอยางเปนระบบ แลวนํามาจัดทาํแผน

ที่ยทุธศาสตร เพื่อใหสามารถมุงสูเปาหมายได      นอกจากการจัดฝกอบรมเทคนิคทางหองปฏิบัติการ 

แลว พศ. ตองดําเนนิการกิจกรรมอ่ืนๆอีกหลายดาน  เชน     สํารวจความตอการฝกอบรมดาน ว.และ 

ท.ของประเทศ  การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล    พัฒนาหลักสตูรฝกอบรมให

สอดคลองกับความตองการของลูกคา  และ สรางเครือขายความรวมมอืทางวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ   

         ในดานการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  มุงเนนการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝกอบรม และใหคําปรึกษาทางวิชาการ  เพื่อยกระดับหองปฏิบัติการมุงสูมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
สรุปผลการดําเนินงาน 
 ไดจัดทําความตกลงรวมมือทางวิชาการ กบัหนวยงานของภาครัฐจํานวน  2  หนวยงาน คือ 

 กรมประมง และมหาวทิยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชินปูถัมภ มีผลการดําเนนิงานดังนี ้

1. จัดฝกอบรมบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชินูปถมัภ 
เพื่อการพัฒนาหองปฏิบัติการมุงสูมาตรฐาน ISO/IEC 17025   จํานวน 9 หลักสูตร มีผูผานการ

ฝกอบรม จํานวน 180 คน 

2. จัดฝกอบรมบุคลากรของ กรมประมง เพื่อการพัฒนาหองปฏิบัติการมุงสูมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025   จาํนวน 2 หลักสูตร มีผูผานการฝกอบรม จํานวน 100 คน 

3. ใหคําปรึกษาการจัดทาํระบบคุณภาพหองปฏิบัติการของกรมประมง จํานวน 8 

หองปฏิบัติการ  
ประโยชนที่ไดรับ  

  ประโยชนที่ไดรับ จากการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ   

                    1.   ไดเครือขาย การฝกอบรม ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ทาํใหสามารถเพิ่ม

ศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ 

2. หองปฏิบัติการของภาครัฐไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
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                  3.    เปนการประชาสัมพันธงานดานการพัฒนาบุคลากร ของกรมวิทยาศาสตรบริการ ให

เปนทีย่อมรับจากหนวยงานอื่น  
กลุมเปาหมาย  

1. หนวยงานที่รับผิดชอบดานการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. องคกร สมาคม ชมรมผูประกอบการ เกี่ยวกับการวเิคราะหทดสอบ ทาง

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

3. องคกร สมาคม ชมรม ที่มีสวนเกี่ยวของกบัการพัฒนาทักษะ งานทา’วทิยาศาสตร 
 
หนวยงานทีร่บัผิดชอบ  สํานักพัฒนาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

โทรศพัท       0 2201 7428 

โทรสาร         0 2201 7429 
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กิจกรรม ที่ค่ันหนังสือทาํมือ 

ความเปนมา 
 ในงาน “ถนนสายวทิยาศาสตร” ซึ่งจดัข้ึนในชวงวนัเด็กแหงชาติของทุกป เพื่อเปนการรวม

เฉลิมฉลองเนือ่งในวนัเด็กแหงชาติ  สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กรมวิทยาศาสตรบริการ            ในฐานะที่เปนหนวยงานใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี    ไดตระหนกัถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน และเพื่อ

กระตุนและจุดประกายใหเยาวชนไทย หนัมาใหความสนใจในการศึกษา คนควา สารสนเทศทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีในงานถนนวทิยาศาสตร ระหวางวันที่ 6-9 มกราคม 2553 สํานกัหอสมดุฯ

ไดจัดกิจกรรม ที่ค่ันหนังสอืทํามือ  เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงออกถงึความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการ ตลอดจนไดรวมรณรงคในเร่ืองตางๆ เชน การลดภาวะโลกรอน  การประหยัดพลังงาน  

การรักษาส่ิงแวดลอม  นอกจากจะเปนการสงเสริมใหเยาวชนไดแสดงความสามารถและเกิดความ

ภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดจากความสามารถของตนเองแลว ยังไดมีการการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือ

วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน  เชน  สอนวทิยคิดสนกุ เปดโลกสุดยอดส่ิงประดิษฐ  คนความลับ

ธรรมชาติกับนกัวิทยาศาสตรรุนเยาว  เมอืงรีไซเคิลวัสดุ กําเนิดชีวติบนพืน้พิภพ  วทิยาศาสตรกบั

อาชญากรรม 166 การทดลองวทิยาศาสตร และ  รูไวใชวาประสาวทิยาศาสตร  เพื่อเปนการสงเสริมให

เยาวชนไทย มนีิสัยรักการอานอีกดวย   
สรุปผลการดําเนินงาน 
 มีเยาวชนและประชาชน เขารวมกิจกรรม  จํานวน 2,453  คน   
ประโยชนที่ไดรับ 
 1. สงเสริมใหเยาวชนและประชาชน หันมาใหความสนใจในการเรียนรูทางดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี จากการไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 

 2. เยาวชนและประชาชน มเีจตคติที่ดีตอการใชหองสมุด  และนําไปใชประโยชนไดตอไป 

 3. เยาวชนและประชาชนไดรูจัก สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กรมวิทยาศาสตรบริการในฐานะที่เปนแหลงสนับสนุนการศึกษาคนควาและแหลงสงเสริมการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร 
กลุมเปาหมาย 
 เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 
 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

โทรศพัท  0  2201 7262 

โทรสาร 0  2201 7258 
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      กิจกรรม ที่ค่ันหนังสือทํามือ 
   ภาพบรรยากาศภายในงาน  ถนนวิทยาศาสตร ป 2553 
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หนังสืออิเลก็ทรอนิกส (e-Book) 
 
ความเปนมา  

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตรบริการ 

(วศ.) ไดจัดหาหนังสือฉบับตีพิมพ (printed) มาชานานเปนจํานวนมาก หนังสือดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสวนใหญจะมีการผลิตจากตางประเทศและจําหนายในราคาคอนขางสูง หนังสือบางเลมมี

เลมเดียวและมีความถี่ในการใชสูง ดังนั้นเพื่อชวยใหผูใชบริการ สามารถเขาถึงขอมูลความรูจาก

หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางทั่วถึงยิ่งข้ึน สํานักหอสมุดฯ จึงไดจัดหาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-Book) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่ม เพื่อใชในการติดตามสารสนเทศ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนปจจุบันและใชในการศึกษาคนควา วิจัยและอางอิงใหสามารถ

เขาถึงขอมูลความรูไดจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ URL http://siweb.dss.go.th  ดังภาพลาง 

 
 
 
 

http://siweb.dss.go.th/
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จาก http://siweb.dss.go.th  เลือก ebrary หรือ CRCnetBASE จะเขาสูการสืบคนและอาน

หนังสืออิเล็กทรอนิกสตามข้ันตอน  ดังตัวอยางภาพลาง คือ CRCnetBASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน  
 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท.) ไดจัดหาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-Book) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถสืบคนไดจาก ebrary  จํานวน 33 

รายช่ือ และ CRCnetBASE จํานวนประมาณ 6,000 รายช่ือ จากฐานขอมูลสาขาตาง ๆ เชน 

AGRICULTUREnetBASE, BIOSCIENCEnetBASE, CHEMLIBnetBASE, CIVIL_ENG, 

CLEANTECHnet BASE, COMPUTERSCIENCEnetBASE, ELECTRICAL_ENG,  ENGnet BASE, 

ENVIROnetBASE, FOODnetBASE, INDUSTRIALnetBASE, IT KnowledgeBASE, 

MATERIALSnetBASE, MATHnetBASE,  NANOnetBASE, NUTRITIONnetBASE, OCCU-

HEALTHand SAFETYnetBASE, PHARMACEUTICALnetBASE, PHYSICSnetBASE, 

PlantSCIENCEnetBASE, POLYMERSnetBASE, SCI_TECHnetBASE, TEXTILESnetBASE, 

TOXICOLOGYnetBASE, TRIBOLOGYnet BASE และ WaterNetBASE 

 

http://siweb.dss.go.th/
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ประโยชนที่ไดรับ    

1. สะดวกเขาถึงขอมูลความรูจากหนงัส่ืออิเล็กทรอนกิสสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. สามารถบันทกึขอมูลที่สนใจเก็บไวอาน พิมพ และปรับปรุงไดภายหลัง 

3. ประหยัดเวลาในการคนหาขอมูลความรู 
4. ปรากฏผลการคนคืนในหนังสืออิเล็กทรอนกิสอยางละเอียด 

5. เปนอีกชองทางหนึ่งในการเขาถึงขอมูลความรูที่มีความรวดเร็ว 

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการหนังสือสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   

กลุมเปาหมาย  นักวทิยาศาสตร นักวชิาการ นักวิจัย นกัคนควา นกัประดิษฐ ผูประกอบการ และ

ผูสนใจทกุระดับ 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ    สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

โทรศพัท           0 2201 7281 

โทรสาร             0 2201 7265 
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การตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑแอมโมเนียมไนเทรตสําหรบัทําวัตถุระเบิดแอนโฟ 

 
ความเปนมา  
 อุตสาหกรรมเหมืองแรและเหมืองหินในประเทศไทยสวนใหญนิยมใชแอมโมเนียมไนเทรตผสม

กับน้ํามันดีเซลทําวัตถุระเบิดแอนโฟเพื่อใชในการงานเจาะระเบิดหินใชระเบิดยอยหิน แอมโมเนียมไน

เทรตเปนสารเคมีที่อยูในความควบคุมโดยพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายกําหนดไวโดยมีกรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหมเปนผูดูแลบังคับใช

กฎหมาย ผูที่ตองการผลิตหรือนําเขามาในราชอาณาจักรตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ

กฎหมายอยางเขมงวด นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแอมโมเนียมไนเทรตสําหรับ

ทําวัตถุระเบิดแอนโฟ เลขที่ มอก. 1746-2545 ซึ่งเปนมาตรฐานบังคับแอมโมเนียมไนเทรตที่เปน

ผลิตภัณฑสําหรับทําวัตถุระเบิดแอนโฟตองมีคุณลักษณะทางฟสิกสและทางเคมีตามเกณฑที่กําหนด  

 
รายการที่ คุณลักษณะทางฟสิกสและทางเคมี เกณฑที่กําหนด 

1 แอมโมเนียมไนเทรต รอยละ ไมนอยกวา 99.0 

2 ความชื้น รอยละ ไมเกิน 0.3 

3 สารที่ไมละลายน้ํา รอยละ ไมเกิน 0.5 

4 ซัลเฟต รอยละ ไมเกิน 0.2 

5 คลอไรด รอยละ ไมเกิน 0.02 

6 ขนาดแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุน รอยละ ไมเกิน 

- ผานแรง 1.00 มิลลิเมตร (ASTM เบอร 18) 

- คางบนแรง 2.80 มิลลิเมตร (ASTM เบอร 7) 

 

5 

5 

7 สารอินทรีย รอยละ ไมเกิน 0.2 

8 ความเปนกรด-ดาง(pH) เม่ือทําใหเปนสารละลายที่มีความ

เขมขน 0.1 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

 

4.6 ถึง 5.9 

9 การดูดซับน้ํามัน รอยละ 6 ถึง 12 

10 ประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามัน รอยละ ไมนอยกวา 90 

11 ความหนาแนนเชิงปริมาตร  

กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ไมนอยกวา 

 

0.75 
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  กรมวิทยาศาสตรบริการในฐานะหองปฏิบัติการทดสอบของรัฐมีบทบาทเปนหนวยตรวจสอบ

เพื่อการสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายและมาตรฐานบังคับผลิตภัณฑแอมโมเนียมไนเทรตสําหรับทํา

วัตถุ      ระบิดแอนโฟ เพื่อรักษาประโยชนของผูบริโภคไมใหถูกเอาเปรียบจากผลิตภัณฑที่ไมได

มาตรฐานตลอดจนชวยใหการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดประสิทธิพล 
สรุปผลการดําเนินงาน  
 โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตรบริการ สามารถใหบริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ

แอมโมเนียม        ไนเทรตสําหรับทําวัตถุระเบิดแอนโฟ ตามมาตรฐาน มอก. 1746-2545 ไดครบทั้ง 11 

รายการ ในป พ.ศ. 2552 ไดใหบริการแกผูประกอบการที่เปนผูผลิตภายในประเทศ จํานวน 2 รายและ

ผูประกอบการที่ขออนุญาตนําเขาจากตางประเทศ จํานวน 2 ราย เปนการสงตรวจสอบกอนนําเขาและ

จําหนายเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่กําหนดไวผานทางสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
ประโยชนที่ไดรับ  

1.   ผูบริโภคไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2. การบังคับใชกฎหมายและการควบคุมผลิตภัณฑแอมโมเนียมไนเทรตสําหรับวัตถุระเบิด
แอนโฟเกิดประสิทธิผล 

กลุมเปาหมาย  ผูนําเขา ผูผลิต ผูประกอบการเหมืองแรเหมืองหนิและหนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ โครงการเคม ี 

โทรศพัท  0 2201 7223-4 

โทรสาร             0 2201 7213 
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การทําผลิตภณัฑจากนํ้ายางพารา 

 
ความเปนมา 

ในโอกาสวนัเด็กแหงชาติ ประจําป 2553 นี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดงาน 

“ถนนสายวทิย” ข้ึนระหวางวนัที่ 6-9 มกราคม โดยมีหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี และบางหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกันจัดนิทรรศการ เพื่อใหความรู

ควบคูกับความสนุกสนานแกเด็กๆ รวมทัง้ครู อาจารย ผูปกครองและประชาชนทัว่ไปที่มาเทีย่วชมงาน 

เชนเดียวกับปที่ผานมาทานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณ

พานิช ไดใหเกยีรติเปนประธานในพิธีเปด และเยีย่มชมนิทรรศการตามสถานตีางๆ อยางสนใจ 

ทามกลางเด็กๆ จากโรงเรียนตางๆ จํานวนมาก 

 
สรุปผลการดําเนินงาน      

กลุมงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม ไดรวมจัดนิทรรศการและโรงงาน

จําลองที่สถานี 24 ดวยการนําเสนอตัวอยางการทาํผลิตภัณฑจากน้าํยางพารา โดยใหผูสนใจได

ทดลองทําถงุมือยางดวยกระบวนการจุมแบบพิมพ (dipping process) โดยใชมือของตัวเองเปนแบบ

พิมพ ภายในสถานยีังไดใหความรูเกีย่วกบัสวนผสมสําหรับทาํผลิตภัณฑจากน้าํยาง ซึง่ประกอบดวย 

 
- น้ํายาง (latex) :- นิยมใชในรูปน้ํายางขน (concentrated latex) ที่มีปริมาณเนื้อยางแหง (dry 

rubber content) รอยละ 60 โดยน้าํหนกั โดยนาํน้ํายางสดไปผานกระบวนการปนเหวี่ยง 

(centrifugation) ลดปริมาณน้ําในน้าํยางสด 

- สารเพิ่มความเสถียร (stabiliser) :- ใชเติมเพื่อเพิ่มความเสถียรใหกับน้ํายาง ทําใหไมจับเปน

เม็ดหรือเปนกอนเมื่อเติมสารเคมีอ่ืนๆ ลงไป  สารในกลุมนี้ ไดแก โปแตสเซียมโอลีเอต, 

แอมโมเนยีมลอเรต, ซัลเฟตและซัลโฟเนตของสารอินทรีย, เคซีอีนและแอมโมเนยีมเคซีเนต 

- สารทําใหยางคงรูป (vulcanising agent) :- นยิมใชกํามะถันหรือสารประกอบอ่ืนที่ให

กํามะถัน (sulphur donor) เปนสารทําใหยางคงรูป โดยทําปฏิกิริยาวัลคาไนซกับยาง โดยมี

ความรอนรวมดวย ทําใหยางเปล่ียนจากสถานะท่ีไมคงรูป (unvulcanised) ไปเปนสถานะที่

คงรูป (vulcanised) เนื่องจากเกิดการเช่ือมโยงระหวางสายโมเลกุลของยาง 
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- สารตัวเรงใหยางคงรูป (accelerator) :- ใชเพื่อเรงใหปฏิกิริยาคงรูปเกิดไดเร็วข้ึน ทาํใหลด

เวลาที่ใชในการทําใหยางคงรูป  ไดแก สารในกลุมไดไทโอคาบาเมต, แซนเทต และกลุมไทอา

โซล 

- สารตัวกระตุนสารตัวเรง (activator) :- สารนี้จะทําใหปฏิกิริยาคงรูปเกดิไดเร็วยิ่งข้ึน โดยจะเขา

ไปทําปฏิกิริยากับสารตัวเรงใหยางคงรูป ไดเปนสารประกอบเชิงซอน สารตัวกระตุนสารตัวเรง 

ไดแกซิงคออกไซด  

- สารตัวเติม (filler) :-ใชเติมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง (reinforcing) และ/หรือลดตนทุนการผลิต 

ไดแก ไชนาเคลย (China clay), เขมาดํา (carbon black) และสารตัวเติมชนิดลิโทโพน 

(lithopone) 

- สารปองกนัยางเส่ือมสภาพ (age-resistor) :- สารกลุมนี้จะชวยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิ

เดช่ันกับออกซิเจนใหกับยาง ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีอายุการใชงานนานข้ึน เชน สาร Nonox 

WSL ซึ่งมีสวนประกอบของสารพโีนลิค 

 
นอกจากนี ้ ทางผูจัดนทิรรศการยังไดเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเขาเยี่ยมชมไดทราบวากรม

วิทยาศาสตรบริการสามารถใหบริการวิเคราะหทดสอบถุงมือยาง รายการปริมาณโปรตีนที่สกัด 

ปริมาณแปงทีต่กคาง การร่ัวซึม ความตานแรงดึง และความยืดได 

 
ประโยชนที่ไดรับ       1. เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการใหความรูดานวทิยาศาสตรแกประชาชน 

                                   2. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการใหบริการของหนวยงานแกผูสนใจ 

กลุมเปาหมาย             นกัเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย ประชาชนทัว่ไป 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ       กลุมงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม 

โทรศพัท                    0 2201 7160 

โทรสาร                     0 2201 7159 
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 หองปฏิบัติการกลุมงานสิ่งแวดลอมกับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 -2548 

ความเปนมา 

 กรมวิทยาศาสตรบริการมีความมุงมั่นที่จะเปนองคกรที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิเคราะห

ทดสอบที่ไดรับความเชื่อถือในระดับสากล มาตลอดระยะเวลา 119 ป ต้ังแตการทํา QC  Guide 25 มา

จนถึง ISO/IEC 17025 ซึ่งกลุมงานสิ่งแวดลอมไดพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบดาน

ส่ิงแวดลอมตามยุทธศาสตรของกรมฯ  อยางตอเนื่องมาตลอด โดยใหความสําคัญของผลการวิเคราะห

ทดสอบตองมีความนาเช่ือถือ ผูที่รับบริการไดรับความเชื่อมั่นและมั่นใจในวิธีการวิเคราะหวาเปนไป

ตามมาตรฐานเดียวกัน ไมวาจะเปนบุคคลใดในหองปฏิบัติการที่มีหนาที่วิเคราะหเปนผูวิเคราะหผล

การวิเคราะหจะไมแตกตางกัน  เพราะหองปฏิบัติการใชวิธีวิเคราะหที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล มี

การตรวจสอบความใชไดของวิธีการวิเคราะห มีการสอบเทียบเคร่ืองมือวิเคราะห มีการควบคุม

คุณภาพการวิเคราะหภายใน เชน การทําสารควบคุมคุณภาพควบคูไปกับการวิเคราะหตัวอยาง  การ

ทําซํ้า  ฯ  การควบคุมคุณภาพภายนอก เชน การเขารวมทดสอบความชํานาญ หรือการทําการ

เปรียบเทียบผลการวิเคราะหทดสอบกับหองปฏิบัติอ่ืนที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
สรุปผลการดําเนินงาน 

 หองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบกลุมงานสิ่งแวดลอม ไดรับการรับรองความสามารถดาน

หองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 -2548  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 จากสํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ใน 6 พารามิเตอรไดแก ซีโอดี (COD) 

ในชวงการวิเคราะห  30 – 2,000  mg/l  บีโอดี (BOD5 at 20o C)  ในชวงการวิเคราะห 3 – 8,000 mg/l  

สารแขวนลอย (SS) ใน ชวงการวิเคราะห 30 – 1,000 mg/l  สารที่ละลายไดในน้ํา (TDS)  ในชวงการ

วิเคราะห 50 – 6,000 mg/l ความเปนกรดดาง (pH)  ในชวงการวิเคราะห 1 – 11    และไขมันและ

น้ํามัน (Oil and Grease)    ในชวงการวิเคราะห  5 – 200 mg/l   
ประโยชนที่ไดรับ 

1. สรางความมั่นใจในวิธีการและผลการวิเคราะหใหกับผูมาใชบริการ 

2. เปนที่ยอมรับใหเปนหองปฏิบัติการที่เปนหนวยงานกลางของประเทศ 

3. เปนแหลงดูงาน ฝกอบรม ใหกับ นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย  บริษัท 

โรงงานอุตสาหกรรม 

4. ใหคําปรึกษาดานการวิเคราะหกับนักศึกษา หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย  บริษัท 

โรงงานอุตสาหกรรม  ประชาชนทั่วไป 

กลุมเปาหมาย  หนวยงานภาคอุตสาหกรรม  ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   กลุมงานส่ิงแวดลอม  โครงการฟสิกสและวิศวกรรม  
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โทรศัพท   0 2201 7144 -8    

โทรสาร    0 2201 7147  
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การประกันคุณภาพผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุโลหะ 

 
ความเปนมา 
 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ เปนขอกําหนดที่สําคัญของหองปฏิบัติการที่ไดรับการ

รับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005 และ มอก.17025-2548 หองปฏิบัติการ

ตองดําเนินการกิจกรรมวาดวยการประกันคุณภาพอยางนอย 1 กิจกรรมในรอบ 1 ปในการดําเนินการ 

เพื่อเฝาระวังความใชไดของการทดสอบที่ไดดําเนินการ 

ตามขอกําหนด ISO/IEC 17025 : 2005 และ มอก.17025-2548 ระบุไวดังนี้ 

1.   หองปฏิบัติการตองมีข้ันตอนการดําเนินงานในการควบคุมคุณภาพเพื่อเฝาระวังความ

ใชไดของการทดสอบและสอบเทียบที่ดําเนินการ ขอมูลที่ไดตองไดรับการบันทึกไวในลักษณะที่

สามารถตรวจสอบแนวโนมตางๆ ได และถาทําไดตองใชวิธีทางสถิติในการทบทวนผลตางๆ ดวย การ

เฝาระวังนี้ตองมีการวางแผน และทบทวน และอาจรวมถึงวิธีตอไปนี้หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 

    1.1  มีการใชวัสดุอางอิงรับรองเปนประจํา และ/หรือมีการควบคุมคุณภาพภายใน โดยใช   

           วัสดุอางอิงทุติยภูมิ 

    1.2  การเขารวมเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ หรือโปรแกรมการทดสอบความ     

           ชํานาญ 

    1.3  การทดสอบหรือสอบเทียบซ้ําโดยวิธีการเดิมหรือตางวิธี 

    1.4  การทดสอบหรือสอบเทียบซ้ําอีกโดยใชตัวอยางที่เก็บไว 

    1.5  การหาสหสัมพันธของผลที่ไดสําหรับคุณลักษณะที่แตกตางกันของตัวอยาง 

                หมายเหตุ      วิธีที่เลือกควรเหมาะสมกับชนิดและปริมาณของงานท่ีรับผิดชอบ 

2. ตองมีการวิเคราะหขอมูลผลการควบคุมคุณภาพและเมื่อพบวาอยูนอกเกณฑ

ควบคุมที่กําหนดไว จะตองดําเนินการตามแผนที่วางไว เพื่อแกไขปญหาและ

ปองกันไมใหมีการรายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ไมถูกตอง 

 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 หองปฏิบัติการกลุมฟสิกสและวิศวกรรมทั่วไป 2 โครงการฟสิกสและวิศวกรรม เปน

หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 และ มอก.17025-2548 ของ

วัสดุและผลิตภัณฑ ดังนี้ 

 1. กระเบ้ืองซีเมนตใยหินแผนลอน : ลอนลูกฟูก    ตาม มอก. 18-2529    ทุกรายการ 

2. กระเบ้ืองซีเมนตใยหินแผนลอน : ลอนคู            ตาม มอก. 79-2529    ทุกรายการ 
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3.  วัสดุโลหะไดรับการรับรองสมบัติเชิงกล 5 รายการ ไดแก ความตานแรงดึง (Tensile  

    strength)   ความตานแรงดึงที่จุดคราก  (Yield strength) ความยืด (Elongation)  แรงดึงสูง  

    สุด (Maximum tensile load) และการลดทอนพ้ืนที ่ (Reduction of area) ตาม ISO 6892 : 1998 

ทุกปกลุมฟสิกสและวิศวกรรมทั่วไป 2 จะเขารวมกิจกรรมการทดสอบเปรียบเทียบผลระหวาง

หองปฏิบัติการสมบัติเชิงกลของวัสดุโลหะ โดยการดึงที่อุณหภูมิหองมาเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป โดย

มีหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรมจํานวน 5 หองปฏิบัติการ และเปนหองปฏิบัติการที่ไดรับการับรอง

ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 และ มอก. 17025-2548 ทั้งหมด 

ปรากฏวาผลการทดสอบเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการทั้ง 5 หองปฏิบัติการ 

หองปฏิบัติการกลุมฟสิกสและวิศวกรรมทั่วไป 2 โครงการฟสิกสและวิศวกรรม ผลการทดสอบสมบัติ

เชิงกลโดยการดึงที่อุณหภูมิหอง ผานเกณฑทุกคร้ังที่เขารวม และอยูระดับดี – ดีมาก 

ในป พ.ศ. 2552 กลุมฟสิกสและวิศวกรรมทั่วไป 2 ไดเขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพโดย

การทดสอบเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ เมื่อเดือน ธันวาคม 2552 ปรากฏวา ผลการทดสอบ

ผานเกณฑกําหนดอยูในระดับดีมาก  

 
ประโยชนที่ไดรับ 

      1.   หองปฏิบัติการกลุมฟสิกสและวิศวกรรมทั่วไป 2 เปนที่นาเช่ือถือและการยอมรับ 

2.   เพื่อเฝาระวังความใชไดของการทดสอบที่ไดดําเนินการ 

3.   สรางความมั่นใจใหกับผูใชบริการ 

4.   ผูใชบริการสามารถนําใบรายงานผลการทดสอบไปแสดงและขายสินคาในตางประเทศ  

     ได และเปนที่ยอมรับ 

 
กลุมเปาหมาย 
 1.   ภาคอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุโลหะ เชน กลุมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

2.   วิศวกรและผูรับเหมากอสราง 

3.   ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่ควบคุมงานกอสราง 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมฟสิกสและวิศวกรรมทั่วไป 2 โครงการฟสิกสและวิศวกรรม 

โทรศพัท                        0 2201 7352-3 

โทรสาร                          0 2201 7354 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการทดสอบพลาสติไซเซอรและสารปนเปอนในอาหารและวสัดุสัมผัสอาหารของ
สหภาพยุโรป 

ความเปนมา 
 ปจจุบันมีรายงานการเฝาระวังอุบัติภัยจากอาหารที่ผลิตจากประเทศไทยโดยกลุมประเทศ

สหภาพยุโรปซึ่งเปนคูคารายใหญของไทย ในประเด็นของปริมาณสารปนเปอนชนิด สารบิส-ฟนอล เอ 

(Bisphenol-A, BPA) ซึ่งมาจากแลคเกอรที่เคลือบกระปองและ Ortho phenyl phenol (OPP)  ที่เปน

อันตรายในอาหารกระปอง    โดยสารเหลานี้ปนเปอนในอาหารเนื่องมาจากวัสดุสัมผัสอาหารใน

ปริมาณที่มีแนวโนมใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค  แตขณะนี้ยังไมมีหองปฏิบัติการในประเทศไทย

ใหบริการทดสอบสารดังกลาวในอาหารกระปองซึ่งปริมาณการสงออกมีมูลคาหนึ่งในสิบอันดับของ

สินคาสงออกของประเทศ    มีเพียงหองปฏิบัติการในสหภาพยุโรปเทานั้นที่ใหบริการการทดสอบสาร

ดังกลาว  โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ทดสอบเพื่อเปนการแกปญหาใหแกผูประกอบการ   จึงไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการ

ทดสอบพลาสติไซเซอรและสารปนเปอนในอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารของสหภาพยุโรป   ภายใต

โครงการพัฒนาหองปฎิบัติการทดสอบใหเปนศูนยเช่ียวชาญและหองปฏิบัติการอางอิงดานวัสดุสัมผัส

อาหารของอาเซียน  ใหนักวิทยาศาสตรที่ปฏิบัติงานดานนี้มีความรู ความเขาใจในการทดสอบสาร

ปนเปอนดวยเทคนิคโครมาโตกราฟจนสามารถพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อใหบริการตามความตองการของผู

ประกอบอาหารสงออก 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ ไดเชิญผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานนี้ คือ Mr. Maurus 

Biedermann  จาก Official Food Control Authority of the Canton of Zurich  สมาพันธรัฐสวสิ  เปน

วิทยากรในการสัมมาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการทดสอบพลาสติไซเซอรและสารปนเปอนในอาหาร

และวัสดุสัมผัสอาหารของสหภาพยุโรป  เมื่อวันที่ 25 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ 2553  ณ  กรม

วิทยาศาสตรบริการ  มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งส้ิน 16 คน   การฝกอบรมมีทั้งภาคบรรยายและฝก

ปฏิบัติ   

 ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ ทําใหไดวิธีการทดสอบสารปนเปอนชนิด บิส-ฟ

นอล เอ (Bisphenol - A, BPA) และ Ortho phenyl phenol (OPP)  ในกระปองโลหะเคลือบแลคเกอร   

ดวยเทคนิคโครมาโตกราฟฟอยางนอย 2 วิธี คือ วิธีที่ใชเคร่ือง HPLC และเคร่ือง GC-MS  นอกจากนี้

ไดวิธีการทดสอบพลาสติไซเซอรชนิด Polyadipate  ที่มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่ากวา 1000 ดาลตัน (Dalton)  

ในอาหารดวยเคร่ืองแยกสารตามขนาดอนุภาค  (Size Exclusion Chromatography, SEC) และ

เคร่ือง GC-MS (PTV)  
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ประโยชนที่ไดรับ 
 การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้ทําใหนักวิทยาศาสตรของ วศ. ไดมีโอกาสแลก 

เปล่ียนขอคิดเห็นและประสบการณกับนักวิทยาศาสตรของ Official Food Control Authority of the 

Canton of Zurich สมาพันธรัฐสวิส  อีกทั้งไดรับความรูความเขาใจในการทดสอบดวยเทคนิคโครมาโต

กราฟฟ   อันเปนการเพิ่มศักยภาพของนักวิทยาศาสตร วศ. ใหสามารถใหบริการทดสอบพลาสติไซ

เซอรสารบิส-ฟนอล เอและสาร Ortho phenyl phenol ในอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารแกผูสงออก

อาหารกระปองของไทย 

กลุมเปาหมาย นักวทิยาศาสตรที่ทดสอบดวยเทคนิคโครมาโตกราฟฟ ใน วศ.  

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ โครงการวทิยาศาสตรชีวภาพ  

โทรศพัท 0 2201 7180 

โทรสาร 0 2201 7181 

 
 
 
 
 


	สารบัญ
	บริการวิเคราะห์ตำหนิในผลิตภัณฑ์เซรามิก
	ไข่นกกระทาบรรจุถุงรีทอร์ต
	ผลงาน Harmonized Assessor
	การสร้างเครือข่าย ขยายงานสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งชาติ
	กิจกรรม ที่คั่นหนังสือทำมือ
	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
	การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ
	การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา
	ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมกับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 -2548
	การประกันคุณภาพผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุโลหะ
	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทดสอบพลาสติไซเซอร์และสารปนเปื้อนในอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารของสหภาพยุโรป

