
 
 

    
    ตลุาคม ๕๕ – มกราคม ๒๕๕๖     ฉบบัที ่๑/ ๒๕๕๖ 

 
          สารบญั                                        หนา้
 
 เซรามิกเน้ือพรุนชนิดเม็ดเพื่อการเก็บความช้ืนใต้ผิวดินและเป็นตัวกลางสําหรับ        ๑ 
 ปุ๋ยละลายช้าประเภทไนโตรเจน        
 สบู่เหลวทับทิมลดแบคทีเรีย               ๒ 
 การยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการออนไลน์          ๔ 
 การเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         ๖ 
 ถนนสายวิทยาศาสตร์ปี 2556 กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม :        ๘ 
  คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์ 
 โครงการเคมีกับมหกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติปี 2556       ๑๒ 
 เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความทนทานทางเคมีของผลิตภัณฑ์แก้ว        ๑๔ 
 การวัดขนาดลวด Profile Wire 90L,90A           ๑๖ 
 การเข้าร่วมประชุม Asia – Pacific Metrology Programme (APMP) 2012      ๑๘ 
  Meetings ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ 
 การให้บริการกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2556      ๒๐  
  
  

 
 

 
 
 



 
๑ 

 เรื่อง เซรามิกเนื้อพรุนชนิดเม็ดเพื่อการเก็บความชื้นใต้ผิวดินและเป็นตัวกลางสําหรับปุ๋ย
ละลายช้าประเภทไนโตรเจน  
 
ความเป็นมา  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ค้นคว้าและวิจัย เซรามิกเน้ือพรุนชนิดเม็ดเพ่ือการเก็บความช้ืนใต้
ผิวดินและเป็นตัวกลางสําหรับปุ๋ยละลายช้าประเภทไนโตรเจน ที่ทําจากดินตะกอนเหลือทิ้งหรือ 
sludge จากโรงงานสุขภัณฑ์เซรามิก ซึ่งมีปริมาณมากกว่า ๑๐๐ ตันต่อเดือน แทนการฝังกลบที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน  สอดคล้องกับมาตรการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน ลดการทิ้งของเสีย เป็นการนําของเหลือ
ใช้กลับมาใช้ใหม่ โดยนําดินตะกอนจากอุตสาหกรรมเซรามิกซึ่งผ่านการวิจัยแล้วว่าไม่เป็นพิษ ไม่มี
โลหะหนักเจือปนในปริมาณที่เป็นอันตราย มาใช้เป็นวัตถุดิบต้ังต้นในการผลิตเซรามิกเน้ือพรุน 
เน่ืองจากเซรามิกเป็นวัสดุที่สามารถสังเคราะห์ให้มีความพรุนตัวสูง มีนํ้าหนักเบา เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การอุ้มนํ้าและควบคุมการปลดปล่อยนํ้าโดยขนาดและปริมาณของรูพรุน มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพ
อากาศ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่ทําอันตรายต่อต้นพืช ในขณะเดียวกันวัสดุเซรามิกไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากมีความเสถียร ย่ิงไปกว่าน้ัน เซรามิกเน้ือพรุนดังกล่าวสามารถย่อยสลายกลับเป็นดินได้เองใน
เวลา ๖ – ๘ ปี จึงไม่เป็นปัญหาต่อการกําจัดในภายหลัง 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 เซรามิกเน้ือพรุน หรือ Porous ceramic มีรูพรุนในเน้ือวัสดุมาก มีนํ้าหนักเบา สามารถเก็บ
ความช้ืนในดินได้มากแม้ไม่รดนํ้าหลายวัน สามารถใช้เป็นวัสดุปลูกแทนดินเพ่ือเลี้ยงกล้วยไม้ 
กระบองเพชร หน้าวัว สับปะรดสีหรือพืชที่ต้องการความช้ืนแต่ไม่แฉะ ปลูกไม้นํ้า ตกแต่งตู้ปลาเพ่ือ
กรองสิ่งปฏิกูลและเพื่อความสวยงามแทนหินสี รวมไปถึงใช้เป็นวัสดุคลุมหน้าดิน ตกแต่งสวนกระถาง 
สวนในท่ีพักอาศัย อาคารสํานักงาน หรือใช้ปลูกพืชบนหลังคาหรือดาดฟ้า เน่ืองจากมีนํ้าหนักเบา ขน
ย้ายสะดวก ไม่สกปรก ไม่มีเศษดินอันอาจทําให้ท่อระบายนํ้าอุดตัน เซรามิกพรุนสามารถลดการ
ระเหยของนํ้า ทําให้ดินไม่แน่น รากพืชเจริญเติบโตได้ดี  ในกรณีใช้คลุมหน้าดินยังสามารถป้องกันดิน
กระเด็นออกมานอกกระถางเวลารดน้ําต้นไม้ได้ดี นอกจากน้ัน เซรามิกเน้ือพรุนมีกระบวนการผลิตไม่
ซับซ้อน สามารถทําเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมวิจัยกับกลุ่มมะยมเม็ดดินเผา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและขยายการตลาดให้แก่ชุมชนดังกล่าวนําไปผลิตเชิงอุตสาหกรรม  และ
จากการเข้าร่วมนําเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ๒๕๕๕ (Innomart Technomart 
๒๐๑๒) ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ทําให้ผลงานได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีการเผยแพร่ผลงานในรายการโทรทัศน์ช่องเคเบิลทีวี 
(รายการขอเปลี่ยน) เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และมีผู้สนใจ
ติดต่อขอข้อมูลเพ่ือนําไปผลิตเป็นจํานวนมาก 
 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชุมชนผู้ผลิตเซรามิก  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิก สํานักเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๙๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๐๒ ๗๓๙๗ 



  
๒ 

 
สบู่เหลวทบัทมิลดแบคทเีรีย 

 
ความเป็นมา 

 ทับทิม (Pomegranate) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Punica granatum Linn. เป็นผลไม้โบราณที่
มีประวัติการใช้งานมายาวนาน  นิยมปลูกไว้ตามบ้านเพราะถือว่าเป็นไม้มงคล  ทับทิมมีฤทธ์ิฝาด
สมานใช้ในการแก้อาการท้องเสีย  รักษาโรคบิดเร้ือรัง ถ่ายเป็นมูกเลือด ถ่ายพยาธิ และกลากเกลื้อน  
เป็นต้น ทับทิมนิยมบริโภคในรูปผลสดและนํ้าทับทิมที่คั้นจากผล   ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมบริโภคนํ้า
ทับทิมเน่ืองจากมีรายงานการวิจัยเก่ียวกับสรรพคุณของ นํ้าทับทิมและสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของ
ทับทิม   ส่วนประกอบทางเคมีที่สําคัญในทับทิมคือกลุ่มสารโพลีฟีนอล ซึ่งรวมถึงฟลาโวนอยด์ คอน
เดนซ์แทนนิน แทนนินที่ละลายน้ํา เปลือกทับทิมอุดมด้วยแทนนินที่ละลายนํ้า ได้แก่  พูนิกาลิน  พีดัน
คูกาลิน และพูนิกาลาจิน (Seeram et al., 2005)  สารสกัดจากผลทับทิมมีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ (Lee et al., 2010) และยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ได้ในรูปของปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด (Total Phenolic contents)  ด้วยวิธี Folin-
Ciocalteu (Singleton et. al., 1965)   มีงานวิจัยที่ได้นําสารสกัดเมทานอลของทับทิมมาแยกให้เป็น
สารบริสุทธ์ิคือ Pelargonidin-3-galactose, Cyanidin-3-glucose, Quercetin, Myrecetin และ 
Gallic acid แล้วนําไปทดสอบฤทธ์ิยับย้ังจุลินทรีย์ในกลุ่ม corynebacteria, staphylococci, 
streptococci, Basillus subtilis, Shigella, Samonella, Vibrio cholera และ Escherichia coli 
พบว่ากรดแกลลิกสามารถยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ได้ดีที่สุด (S. Naz et al., 2007)  
เมื่อนําสารสกัดจากเปลือกทับทิมมาทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระโดยเปรียบเทียบตัวทําละลายหลาย
ชนิดคือ เอทิลอะซิเตท, อะซิโตน, เมทานอล และน้ํา พบว่าสารสกัดเมทานอลมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
สูงสุด และเมื่อนํามาทดสอบฤทธ์ิยับย้ังจุลินทรีย์แกรมบวกและแกรมลบพบว่าสารสกัดอะซิโตนมีฤทธ์ิ
ในการยับย้ังจุลินทรีย์ได้ดีกว่าสารสกัดเมทานอลและสารสกัดนํ้าตามลําดับ (P. S . Negi, G.K. 
Jayaprakasha. 2003)  

ปัจจุบันนอกจากมีการผลิตนํ้าทับทิมเพ่ือจําหน่ายแล้วยังมีการผลิตอาหารเสริมเพ่ือผู้ที่
ต้องการบริโภคโพลีฟีนอลท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (bioactive polyphenol)  ในประเทศตุรกี มีการใช้
สารสกัดที่ได้จากส่วนเปลือกและเมล็ดของทับทิม โดยใช้สารละลายนํ้า/เอทานอลในอัตราส่วนร้อยละ 
๕๐ โดยปริมาตร พบว่า ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดน้ัน ขึ้นอยู่กับสายพันธ์ุและส่วนของผลทับทิม โดยพบ
มากท่ีสุดในส่วนเปลือกของผลทับทิมทุกสายพันธ์ุ อยู่ในช่วง 1,775.0 – 3547.8 mg GAE/L 
(Gozlekci et. al., 2011)   นอกจากน้ีมีการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษของนํ้าทับทิมเป็นจํานวนมาก 
เช่น มีการให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (carotid artery stenosis) บริโภคนํ้าทับทิม
เทียบเท่ากับการได้รับกรดแอลลาจิก  121 มิลลิกรัม/ลิตร (Ellagic acid equivalent) เป็นเวลา ๓ ปี
พบ ว่า ไม่ มี ผล เ ชิ ง เ ป็น พิษบนเคมี ใน เลื อดห รือผล ต่อการทํ า งานของไต  ตับ  หรือหั ว ใจ                   
(Aviram et al., 2004)  มีการทดสอบความเป็นพิษในสารสกัดเอทานอลของทับทิมที่เป็นส่วนผสม
ของยาแผนโบราณที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจในคิวบา โดยให้สารสกัดกับหนูภายหลังต้ังครรภ์
พบว่ามีค่า LD50 เท่ากับ ๗๓๑ มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเมื่อให้ซ้ํากับหนูวิสตาร์ใน ๐.๔ และ ๑.๒ 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบว่าไม่มีผลของความเป็นพิษ (Alexis V. et al., 2003)    

จากสมบัติการยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ของสารสําคัญในผลทับทิม  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดการพัฒนานํา
สารสกัดหยาบ (crude extract) ของทับทิมมาทดสอบฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์โดยใช้เช้ือจุลินทรีย์ ๒ สาย
พันธ์ุคือ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรมบวก และ Escherichia coli  



 
๓ 

 
ซึ่งเป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรมลบ แล้วนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวลดแบคทีเรีย 

เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์เทียบกับสบู่เหลวลดแบคทีเรียที่วางจําหน่ายใน
ท้องตลาด 

 
สรุปผลการดําเนินงาน 
จากการสกัดสารสําคัญจากเปลือกทับทิมด้วยเอทานอลร้อยละ ๙๕ และน้ํา แล้วนําสารสกัดหยาบที่ได้
ไปทดสอบฤทธ์ิยับย้ังจุลินทรีย์จํานวน ๒ สายพันธ์ุ คือ S. aureus ซึ่งเป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรม
บวก และ E. coli ด้วยวิธี agar well diffusion พบว่า สารสกัดทับทิมที่สกัดด้วยเอทานอลสามารถ
ยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ทั้งสองสายพันธ์ุได้ดีกว่าสารสกัดทับทิมที่สกัดด้วยนํ้า  จึงใช้สารสกัดเอทานอลของ
ทับทิมเป็นส่วนผสมในสบู่เหลวลดแบคทีเรีย และเมื่อนําไปทดสอบประสิทธิภาพของสบู่เหลวทับทิม
เทียบกับสบู่เหลวลดแบคทีเรียที่มีจําหน่ายในท้องตลาดจํานวน ๔ ย่ีห้อ พบว่าสบู่เหลวทับทิมมี
ประสิทธิภาพในการลดแบคทีเรียเทียบเท่ากับสบู่เหลวลดแบคทีเรียจํานวน ๒ ย่ีห้อ และดีกว่าสบู่เหลว
ลดแบคทีเรียอีก ๒ ย่ีห้อ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. ส่งเสริมการใช้สารธรรมชาติทดแทนสารเคมีในการลดแบคทีเรีย 
๒. ได้สูตรสบู่เหลวทับทิมลดแบคทีเรียเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้สนใจ 
๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการท่ีต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สบู่เหลว  
 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

สํานักเทคโนโลยีชุมชน   
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๗๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๐๒ ๗๓๗๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

การยื่นขอรบัการรบัรองความสามารถห้องปฏิบัตกิารออนไลน ์
 
ความเป็นมา 
 

  สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ได้ดําเนินการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 และรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 จากการดําเนินงานต้ังแต่เริ่มก่อต้ังจนกระทั่งก้าวสู่ปีที่ ๑๐ สํานักได้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการเพ่ือรองรับจํานวนห้องปฏิบัติการท่ีมีความประสงค์จะย่ืนขอรับการรับรองซึ่งมีจํานวน
มากขึ้นทุกปี จึงได้พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการข้ึน 
 
สรุปผลการดําเนนิงาน 
  สํานักฯ ได้ดําเนินการจัดเตรียม software และฐานข้อมูล นํามาพัฒนาระบบการย่ืน
ขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าใช้งานระบบได้ทางเว็บไซต์  http://labthai.dss.go.th โดยกรอกคําขอรับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและแนบไฟล์เอกสารประกอบคําขอรับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบต่างๆ เข้าสู่ระบบ จากน้ันสํานักฯ จะทบทวนคําขอและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารผ่านระบบแบบออนไลน์ และแจ้งกลับห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติการสามารถ
ส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม  โดยแนบเอกสารผ่านระบบแบบออนไลน์ นอกจากน้ียังสามารถ
ติดตามและตรวจสอบสถานะของกระบวนการยื่นขอการรับรองฯ ได้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ระบบการย่ืนขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการออนไลน์พร้อมเปิด
ให้บริการในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระบบดังกล่าวช่วยอํานวยความสะดวก เพ่ิมความรวดเร็วใน
การให้บริการ ลดระยะเวลาในการเดินทางของผู้ใช้บริการที่จะมาติดต่อกับสํานักฯ นอกจากน้ีระบบยัง
สนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารของสํานักฯ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 
 

กลุ่มเป้าหมาย  ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
โทรศัพท ์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๖๕ 
โทรสาร   ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๐๑ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

การเสริมสรา้งขีดความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
ความเป็นมา  

 โลกในยุคปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังน้ันการพัฒนา
กําลังคนซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญย่ิงของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันดําเนินการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสํานัก
พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) มีเป้าหมายในการพัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยการจัดฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๓ ด้าน ได้แก่ เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
ฟิสิกส์  
 
สรุปผลการดําเนินงาน : 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดําเนินการจัดฝึกอบรม จํานวน ๔๗ หลักสูตร ๘๔ ครั้ง โดยแบ่ง
หลักสูตรฝึกอบรมออกเป็น ๗ ด้าน ดังน้ี 

๑. การสอบเทียบเครื่องมือวัด 
๒. การควบคุมคุณภาพ 
๓. เทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 
๔. เทคนิคการวิเคราะห์ด้านเคมีที่เป็นพ้ืนฐาน 
๕. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ 
๗. จุลชีววิทยา 

การฝึกอบรมต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังสิ้น 
๒๗๓ คน ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีจํานวน ๒๗๓ 
คน ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ยได้ร้อยละ 
๙๖.๐๐ ส่วนด้านการจัดการฝึกอบรม เฉลี่ยได้ร้อยละ ๙๐.๕๓   
 

   
 

ภาพท่ี ๑. ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ณ สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
 

 ในปี ๒๕๕๖ น้ี สํานักฯ จะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมข้ึนใหม่ อย่างน้อย ๖ 
หลักสูตร ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร หรือสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ระบบรับสมัครออนไลน์ 
http://blpd.dss.go.th 

 



 
๗ 

 

 

 
  

ภาพท่ี ๒. ระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://blpd.dss.go.th  
  

ประโยชน์ที่ได้รับ :  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้  

ทักษะที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานน่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุน  
ส่งเสริมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  

  
กลุ่มเป้าหมาย :  นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้าน ว&ท  
  สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๙ 
โทรสาร :   ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๖๑ 
e-mail :  blpd@dss.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 
 

ถนนสายวิทยาศาสตรป์ี ๒๕๕๖ 
กิจกรรมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ต้ัว ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตรน์้อย 

 

ความเป็นมา 
 สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการใน

ฐานะหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการกระตุ้นให้เยาวชนรักการอ่าน 
การค้นคว้า และการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยจัดกิจกรรม“หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ต้ัว 
ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นงานที่จัดใน
เทศกาลวันเด็กของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมทักษะสําหรับเยาวชน ในด้านการอ่าน พูด เขียน และฟัง และส่งเสริมให้
เยาวชนรู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และทดลอง ซึ่ง
เป็นทักษะพ้ืนฐานที่สําคญัอย่างหน่ึงที่ทําให้เยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สติปัญญา 
และความรอบรู้ ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยอย่างย่ังยืน อีกทั้งแนะนําเยาวชนให้
รู้จักแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เกิดการนําความรู้จากการอ่านไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และทดลอง เพ่ือสร้างเยาวชนให้มีความตระหนักรู้ และมีความสนใจ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

สรุปผลการดําเนนิงาน 
กิจกรรมหอสมดุวิทยาศาสตร์ ดร.ต้ัว ลพานุกรม : คลังสมองของนักวิทยาศาสตร์น้อย (สถานี

ที่ ๒๖) ณ บริเวณช้ัน ๑ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ต้ัวฯ มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ ๓,๓๐๐ คน โดยจัดกิจกรรมเป็น ๓ ลกัษณะ ได้แก่  

๑. กิจกรรมสําหรับเยาวชนระดับอนุบาล ประกอบด้วยกิจกรรมซึ่งเหมาะสมกับทักษะสําหรับ
เด็กเล็ก ในการใช้กล้ามเน้ือมือและสมอง ด้วยการระบายสีและต่อภาพแบบง่าย การป้ันแป้งเป็น
รูปร่างต่างๆ เกมส์ค้นหาหนังสือ พร้อมกับมีพ่ีเลี้ยงแนะนําหนังสือด้วยการอ่านและเล่าให้ฟัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙ 
 

 

 
 

 ๒. กิจกรรมระดับประถมศึกษาขึ้นไป ประกอบด้วย กิจกรรมแนะนําหนังสือด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชน โดยมี
คําถามด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความยากง่ายขึ้นอยู่กับระดับอายุให้เยาวชนได้ค้นหาคําตอบจาก
นิทรรศการหนังสอืซึ่งได้สรุปสาระสําคัญจากหนังสือชุดสําคัญต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นคว้าหา
คําตอบจากหนังสือที่จัดแสดงซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการ “มารู้จักอาเซียนกันเถอะ” และ นิทรรศการ 
“ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย” 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

 

 
๓. เวทีกิจกรรมและสันทนาการ ประกอบด้วยกิจกรรมนักสื่อสาร/นักข่าวรุ่นเยาว์ โดยมี

บทความ/ข่าววิทยาศาสตร์ให้เยาวชนเลือกอ่านตามความสนใจเพ่ือฝึกให้เยาวชนมีทักษะในการ
สื่อสารและกล้าแสดงออก โดยนําเสนอผ่านการพูดหรืออ่านและถ่ายทอดออกทางหน้าจอโปรเจกเตอร์ 
นอกจากน้ียังมีการตอบคําถามวิทยาศาสตร์และความรู้เก่ียวกับอาเซียนเพ่ือแจกรางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ห้องสมุด และการศึกษา ค้นคว้า ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ต้ัวฯ ในการสนับสนุนให้เยาวชนรักการอ่าน
และเกิดความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๓. ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนได้รู้จักหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ต้ัวฯ 
ในการเป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ สําหรับเยาวชนและบุคคลทัว่ไป  
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๖๘ 
 โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๖๕  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
๑๒  

โครงการเคมีกับมหกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๖  
 

ความเป็นมา   
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  ในการทําให้คนได้พัฒนาวิธี

คิด   ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล   คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าหา
ความรู้   มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ   สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย
และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้    ในโลกสมัยใหม่ที่เป็นสังคมแห่งความรู้  ทุกคนจึงจําเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์  เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น   และนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล   สร้างสรรค์  มีคุณธรรม  ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่
เพียงแต่นํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการใช้ประโยชน์    การดูแลรักษา  ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและย่ังยืน   และที่สําคัญย่ิงคือ  ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ   สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุข  

โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีอํานาจหน้าที่หลักในการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ด้านเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรับรองและควบคุมคุณภาพให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดหรือกฎหมาย  ถ่ายทอดความรู้ความชํานาญให้แก่นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ที่มาขอรับการฝึกงานจากโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็น คําแนะนํา คําปรึกษาหรือข้อมูลทางวิชาการแก่
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ เอกชน นิสิตนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  นอกจากน้ีโครงการเคมี
ได้ตระหนักว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้สามารถนําวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง  จึงได้ร่วมจัดนิทรรศการ เน่ืองในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติปี ๒๕๕๖ ในงาน “กระทรวงวิทย์ KIDS DAY 2556” และมหกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ใน
งานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๖ จังหวัดแพร่” ในรูปการทดลอง สาธิตทางวิทยาศาสตร์ที่ให้นักเรียนได้
ทําการทดลองด้วยตนเอง เพ่ือให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับ ความรู้ ความ
สนุกสนานพร้อมกับสารประโยชน์ดีๆ รวมท้ังยังเสริมสร้างประสบการณ์ในการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์และความตระหนักถึงความสําคัญทางวิทยาศาสตร์ 

 
สรุปการดําเนินการ 
การจัดนิทรรศการวิชาการ ในงาน “กระทรวงวิทย์ KIDS DAY 2556” ณ บริเวณกรม

วิทยาศาสตร์บริการ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๖  และ “มหกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ใน
งานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๖ จังหวัดแพร่” ซึ่งจัด ๔ แห่ง ได้แก่ สนามกีฬา อบจ.แพร่ อําเภอเมือง
แพร่(๑๒ ม.ค. ๕๖), สนามโรงเรียนบ้านนาใหม่ อําเภอวังช้ิน(๑๑ ม.ค. ๕๖), สนามโรงเรียนห้วยอ้อ 
อําเภอลอง และเทศบาลตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย ระหว่างวันที่ ๑๑–๑๓ มกราคม ๒๕๕๖   
โครงการเคมีได้จัดนักวิทยาศาสตร์ของโครงการฯ จํานวน ๑๖ คน ไปร่วมสาธิตการทดสอบ “ความ
กระด้างทั้งหมดในนํ้า” และจัดกิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ “นักเคมีจิ๋วผลิตนํ้ายาซักผ้า”  เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงผลของความกระด้างในนํ้าต่อคุณภาพนํ้า  ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์โดย
การไทเทรต  ซึ่งเป็นการหาปริมาณสารที่ต้องการทดสอบในตัวอย่างโดยวัดปริมาตรของสารมาตรฐาน
ที่ทําปฏิกิริยาพอดีกับสารที่ต้องการทดสอบในตัวอย่าง  และเรียนรู้สารเคมีที่ใช้ภายในบ้านเช่น การ
ทํานํ้ายาซักผ้า และกลไกในการทําความสะอาดเสื้อผ้า รวมทั้งได้รู้จักและใช้เครื่องมือพ้ืนฐานภายใน
ห้องทดลอง เช่น บิวเรต ขวดชมพู่ บีกเกอร์ และกระบอกตวง เป็นต้น  



 
๑๓ 

นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป  ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ได้เข้าเย่ียมชมนิทรรศการ
และร่วมทําการทดลองด้วยตัวเองกันอย่างเน่ืองแน่น และให้ความสนใจอย่างมาก          

 

    

   
 

                                            
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ตลอดจนอุดมศึกษาได้ร่วมทําการ
ทดลองด้วยตนเอง เป็นการเพ่ิมทักษะ และประสบการณ์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์  

๒. เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. นักเรียนในระดับประถม และมัธยมศึกษา  

           ๒. ประชาชน 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

โครงการเคมี 
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๑ ๗๒๒๐, ๐๒ ๒๐๑ ๗๒๒๘ 
โทรสาร  ๐๒ ๒๐๑ ๗๒๑๓ 
 
 
 

 
 



  
๑๔ 

เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความทนทานทางเคมีของผลิตภัณฑ์แก้ว 
 

ความเป็นมา 
 แก้วจัดเป็นวัสดุที่มีความเสถียรที่สุดประเภทหน่ึง แบ่งเป็นหลายชนิด แก้วชนิดโซดาไลม์
สามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับแก้วประเภทอ่ืน เช่น ปฏิกิริยา Weathering ซึ่ง
เกิดขึ้นได้เมื่อผิวแก้วสัมผัสกับความช้ืนและมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดเวลาเป็นระยะ
เวลานาน จะเกิดเป็นของแข็งเกาะที่ผิว หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทําความสะอาดนานๆเข้าเกิดสะสมเม็ด
ใหญ่ขึ้นจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ที่เรียกว่าแก้วเป็นฝ้า หรือสนิมแก้ว (Soda bloom) ดัง
ภาพที่ ๑ ซึ่งในที่สุดจะไม่สามารถล้างทําความสะอาดด้วยนํ้าธรรมดาได้อีกต่อไป 
 

  
   

   
ภาพที่ ๑  ผลติภัณฑ์แก้วที่เกิด Soda Bloom และลักษณะผลึกที่เกิดที่ผิวแก้ว  

 
 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศร้อนช้ืน สนิมแก้วเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ปัญหาน้ีจึงเป็นเร่ือง 
ใหญ่ที่ผู้ประกอบการหลายรายประสบ สนิมแก้วมักตรวจไม่พบหลังการผลิตใหม่ๆ แต่จะเกิดขึ้น 
หลังจากการจัดเก็บผลิตภัณฑ์แก้วเข้าโกดังหรือส่งต่อให้ลูกค้าแล้ว ทําให้สินค้าแก้วถูกตีกลับเป็น 
จํานวนมากและเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายจํานวนไม่น้อยที่โรงงานผู้ผลิตต้องแบกรับ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจของศูนย์เช่ียวชาญด้านแก้วที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่กลุ่ม 
ผู้ประกอบการ จึงได้ทํางานวิจัยน้ีขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ประกอบการแก้วใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาการเกิดฝ้า 
ที่ผิวแก้ว 
 การเพ่ิมความทนทานทางเคมีของแก้วทําได้โดยการลดธาตุกลุ่มด่างที่ผิวแก้วออกไป หรือทํา  
ให้ผิวแก้วมีความเสถียรทางเคมีสูงขึ้น โดยใช้ ๓ วิธีหลัก 
 ๑. การปรับปรุงสูตรแก้ว (Glass reformulation) โดยการเพ่ิม MgO ZrO2 และ ZnO     
 ๒. การล้างแก้วด้วยกรด (Acid washing) การล้างแก้วด้วยกรดอะซิติก  
 ๓. การอบผิวแก้วด้วยก๊าซ (Surface Treatment) การอบผิวแก้วด้วยแก๊ส SO2  
  
สรุปผลการดําเนินงาน 
 ผลจากการทดสอบความทนทานต่อนํ้า (Hydrolytic Test) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความ
แข็งแรงทางเคมีของแก้ว หลังกระบวนการข้างต้น พบว่าแก้วที่มีการปรับปรุงผิวด้วยแก๊ส SO2 ให้ผลดี
ที่สุด และมีความทนทานต่อการเกิด Weathering ได้มากกว่า ๔ สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งน้ีในกระบวนการ
ผลิตสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีร่วมกันได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนและความเหมาะสม 
  



 
๑๕ 

งานวิจัยน้ีได้นําไปเผยแพร่ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 2555 ณ ไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ วันที่ ๒๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ พบว่ามีผู้สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลและมีผู้ประกอบการ
แก้วเข้ามาปรึกษาปัญหาและขอคําแนะนําที่ศูนย์เช่ียวชาญด้านแก้ว 

 

 
ภาพที่ ๒  โปสเตอร์และผลิตภัณฑ์ที่นําไปจัดแสดง 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

งานวิจัยน้ีมีประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค สําหรับผู้ผลิต ช่วยเพ่ิมคุณภาพให้สินค้า สามารถ
ลดหรือชะลอปัญหาการเกิดฝ้าที่ผิวแก้วได้ ทําให้ของเสียลดลงและลดต้นทุนการผลิต ผู้บริโภคได้
สินค้าที่มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหารต่างๆ  

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก  
 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   
ศูนย์เช่ียวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม   
 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๖๘  
โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ 

เรื่อง การวัดขนาดลวด Profile Wire 90L,90A  

ความเป็นมา 

 ลวด Profile Wire 90L,90A เป็นลวดที่มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเลก็ ดังรูป 

 

 

 

 

 

โดยลวด  Profile Wire 90L,90A ใช้ในการผลติตะแกรงเพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม  ซึ่งบริษัทมารูเบนิ-อีโตซู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด เป็นบริษัทผลิตงานลวด เพ่ือใช้ในงาน
อุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า เพ่ือตรวจสอบว่าลวด Profile Wire 90L,90A ที่ทางบริษัท
ผลิตเป็นไปตามเกณฑ์ของลูกค้าหรือไม่ ทางบริษัทจึงส่งตัวอย่างให้ทางห้องปฏิบัติการความและมิติ 
กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์และทดสอบ เพ่ือทําการวัดขนาดพ้ืนที่หน้าตัด 

สรุปผลการดําเนนิงาน 

      จากตัวอย่างลวด Profile Wire 90L,90A หมายเลขปฏิบัติการ L55/09339.1 และ 
L55/09340.1 ตามลําดับ      ที่บริษัทมารูเบนิ-อีโตซู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด ส่งมาให้ทางห้องปฏิบัติการ
ความยาวและมิติ ทําการวัดขนาดพ้ืนที่หน้าตัดน้ัน เน่ืองจากลวด Profile Wire 90L,90A  มีขนาดเลก็
มากจําเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดสูง ทางห้องปฏิบัติการความยามและมติิจึงใช้เครื่องมือ 
Co-ordinate Measuring Machine ซึ่งมีความละเอียด 1 ไมโครเมตร ในการวัดตามแบบที่กําหนด  

   

                                    

 

 

                                           Profile Wire 90L         Profile Wire 90A  

 

 

 



 

๑๗ 

โดยทางห้องปฏิบัติการความยาวและมิติ ได้ทําการวัดขนาดพ้ืนที่หน้าตัดและออกรายงานผล 
การวัดให้ทางบริษัทเป็นที่เรยีบร้อย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

- เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นการยืนยันว่าขนาดลวด Profile Wire 90L,90A  ทีผ่ลิต 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากําหนด 

 
กลุ่มเป้าหมาย                ผูป้ระกอบการด้านการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรม  
 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  ห้องปฏิบัติการความยาวละมิติ กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์และ 
ทดสอบ  โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
โทรศัพท ์     ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๑๗        
โทรสาร       ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๒๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

เรื่อง การเข้ารว่มประชุม Asia-Pacific Metrology Programme (APMP) 2012 Meetings  
ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนวิซีแลนด์ 

ความเป็นมา 

 ระบบมาตรวิทยาเป็นระบบการวัดที่มีความถูกต้องแม่นยําสามารถสอบกลับได้ไปสู่มาตรฐาน
การวัดสากล โดยครอบคลุมทั้งวิธีการวัด ความไม่แน่นอนของการวัดและการสอบกลับได้สู่
มาตรฐานสากล ทําให้เกิดการเท่าเทียมกันของผลการวัดระหว่างประเทศ  ดังน้ันระบบมาตรวิทยาจึง
เป็นพ้ืนฐานสําคัญทางด้านการค้า โดยเฉพาะระบบมาตรวิทยาทางเคมีเป็นการวัดที่มีบทบาทสําคัญต่อ
การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร และเพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบมาตรวิทยาของภูมิภาคให้เป็นที่
ยอมรับระหว่างประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอ่ืนๆ ทั่วโลก  นักมาตรวิทยาในแต่ละ
ประเทศจึงร่วมกันก่อต้ัง Asia-Pacific Metrology Programme (APMP) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐  โดย
เรียกว่า Commonwealth Science Council Programmeโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถด้านมาตรวิทยา (Metrological Capabilities) ในกลุ่มประเทศสมาชิก ต่อมาจํานวน
สมาชิกได้เพ่ิมจํานวนมากข้ึน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงเปลี่ยนช่ือเป็น Asia Pacific Metrology 
Programme หรือ APMP จนถึงทุกวันน้ี  

วัตถุประสงค์ของ APMP 
 ๑. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสมาชิกในด้านมาตรฐานการวัดภายในภูมิภาค 
 ๒. เพ่ือยกระดับความสามารถด้านมาตรวิทยาของประเทศสมาชิกและสร้างการยอมรับใน
ระดับสากล 
 ๓. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสอบกลับได้ทางการวัดของสมาชิก 
 ๔. เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรฐานการวัดภายในภูมิภาคมีความสามารถสอบกลับได้ถึงนิยามของ

หน่วยวัดสากล (SI Units) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาเมตริก 
 ดังน้ันการทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ APMP  โดยโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรม
วิทยาศาสตร์บริการท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอาหารและวัสดุสัมผัส
อาหารให้ได้คุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบต่างๆ  จึงเข้าร่วมกับสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศไทย  ดําเนินงานจัดทําการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ
ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร  เพ่ือให้มาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการเป็นที่เช่ือถือในระดับสากล  

สรุปผลการดําเนนิงาน 

การประชุม APMP พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดขึ้น ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาเคมีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  การประชุม
ของคณะทํางานด้านวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง  การนําเสนอกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการวัด
ระหว่างห้องปฏิบัติการของประเทศในกลุ่มสมาชิก (Technical Committee for Quantities of 
Materials: TCQM) โดยการประชุมในครั้งนี้  ประเทศสมาชิกได้นําเสนอกิจกรรมเปรียบเทียบผล
ระหว่างห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในกลุ่มประเทศสมาชิกหลายกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะได้มี
การวางแผนตารางเวลาการดําเนินงานใหม่เพ่ือไม่ให้แต่ละกิจกรรมมีเวลาที่ซ้ําซ้อนกัน โดยกิจกรรม
ดังกล่าวได้แก่  
 -  APMP key comparison & pilot study on pH measurement of a borate 

buffer (pH 9.2) (Dr. Akiharu Hioki, NMIJ) 



 
๑๙ 

   
 -  APMP.QM-P17 : Pb, As measurements in cosmetic (cream) (Dr. Ma Liandi, 

NIM)  
 - APMP.QM-P21 : Pilot study on determination of arsenic species, total 

arsenic and cadmium in brown rice flour (Dr. Akiharu Hioki, NMIJ) 
 -  APMP.QM-S6 & APMP.QM-P22 : Clenbuterol in pork (GLHK) 
 -  Pilot study on Benzo (a) pyrene in soybean oil (Dr. Zhang Qinghe, NIM)  
 -  Pilot study on Bisphenol A in canned tuna (NIMT and DSS) 
 -  Pilot study on Ephedrine & Pseudoephedrine in Herba Ephedrae (GLHK) 
 -  Pilot study on Phthalates in grape juice (GLHK) 

ในการประชุมคร้ังน้ีโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ ได้นําเสนอความพร้อมของการจัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ 
เรื่องการวัดปริมาณบิสฟีนอลเอในทูน่ากระป๋อง  จากการนําเสนอดังกล่าวได้มีกลุ่มประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ จํานวน ๔ ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา 
อินโดนีเซีย และประเทศไทย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)  นอกจากน้ี
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการเรื่อง 
Pilot study on Phthalates in grape juice (GLHK) ด้วย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ได้รับการยอมรับจากนักมาตรวิทยาเคมีในกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
๒. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของการวัดในด้านมาตรวิทยาเคมี 
๓. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๔. เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรมและสนับสนุนอุตสาหกรรมส่งออก   
 
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป  

 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
โทรศัพท ์๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๓  
โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๐ 

 
เรื่อง การให้บริการกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
ความเป็นมา 

 ศนูย์บริหารจดัการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้บริการกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบตัิการแก่กลุ่ม
ห้องปฏิบตัิการของประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ น้ี ศูนย์ฯได้ดําเนินกิจกรรมทดสอบความ
ชํานาญห้องปฏิบัติการรวมทั้งหมด ๒๗ รายการได้แก่ สาขาอาหาร จํานวน ๗ รายการ  สาขาเคมี 
จํานวน ๒ รายการ สาขาสิ่งแวดล้อม จํานวน ๘ รายการ สาขาฟิสิกส์และวิศวกรรม จํานวน ๒ 
รายการ และสาขาสอบเทียบจํานวน ๘ รายการ  

จากแบบสํารวจความต้องการของห้องปฏิบัติการในแต่ละปีพบว่ามีห้องปฏิบัติการแจ้งความ
ประสงค์ให้ดําเนินกิจกรรมใหม่ๆเพ่ือวัตถุประสงค์การย่ืนขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  ดังน้ันเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของห้องปฏิบัติการ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ น้ี ศูนย์ฯ ได้เพ่ิมขยายการให้บริการกิจกรรมใหม่ๆ ในสาขาอาหารและสาขา
ฟิสิกส์และวิศวกรรม จํานวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการ Pesticides in Fruit & Vegetable (Pilot 
study) รายการ Heavy metals and Minerals in Fruit & Vegetable (Pilot study)  รายการ 
Hardness in Rubber (Rang 20-90 Type A) และรายการ Weight of Resin (Rang 20 mg - 20 
g)  

 
สรุปผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินงานด้านบริการกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบตัิการช่วงเวลาต้ังแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๖ น้ัน เริ่มดําเนินการรับสมัครห้องปฏิบัติการเพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  สําหรับกิจกรรมที่ได้ดําเนินการจัดส่งตัวอย่างให้แก่กลุ่ม
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว มีดังน้ี 

๑. กิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการสาขาสิ่งแวดล้อม  
- รายการ Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn in water   
มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑๒๙ ห้องปฏิบัติการ  
- รายการ Total suspended solids (TSS) มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน ๒๓๙ ห้องปฏิบัติการ  
 



 
๒๑ 

 
 ๒. กิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการสาขาอาหาร   

- รายการ Pesticides in Fruit & Vegetable (Pilot study)   ตัวอย่างสําหรับกิจกรรมคือ 
ถั่วฝักเขียว(Green Bean) และมะเขือเทศ(Tomato) มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๒๖ 
ห้องปฏิบัติการ 

- รายการ Heavy metals and Minerals in Fruit & Vegetable (Pilot study) ตัวอย่าง
สําหรับกิจกรรมคือสัปปะรดบรรจุกระป๋อง มีห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๒o 
ห้องปฏิบัติการ 

- รายการWater - soluble chlorides  (as NaCl) in Feeding  stuffs มีห้องปฏิบัติการที่
เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๔๔ ห้องปฏิบัติการ  

 ๓. กิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการสาขาเคมี   
- รายการ  C, Cr, Cu, Mn, Ni, P, S and Si in Low Alloy and Carbon Steel มี

ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑๘ ห้องปฏิบัติการ 
 ๔. กิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ   
- รายการ Vernier Caliper, Micrometer  Caliper, Dial Gauge, Dial Thickness 

Gauge, Flask,  Pipette  มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๓๔,  ๒๗,  ๒๑,  ๑๕, ๖o และ 
๖๔ ห้องปฏิบัติการตามลําดับ 

 ๕. กิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์และวิศวกรรม   
- รายการ Weight of Resin มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๒๙ ห้องปฏิบัติการ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชํานาญอย่างต่อเน่ือง  จะได้รับประโยชน์ใน

การเฝ้าระวังสมรรถนะของการทดสอบ  ซึ่งหากผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการไม่เป็นที่น่า
พอใจ จําเป็นที่ห้องปฏิบัติการจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ  กําหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทําให้
ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทดสอบและสอบเทียบอย่างต่อเน่ือง  สําหรับรายการ 
Weight of Resin เป็นกิจกรรมใหม่ที่ดําเนินการในปีน้ี ด้วยวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบขีด
ความสามารถของห้องปฏิบัติการในการช่ังนํ้าหนักตัวอย่างเพ่ือการทดสอบซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อ
ความถูกต้องของผลการทดสอบ และส่งเสริมให้ความรู้ทางเทคนิคแก่ห้องปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างขีด  
ความสามารถด้านการวิเคราะห์ทดสอบองปฏิบัติการของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

กลุ่มเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ o ๒๒o๑ ๗๓๓๑-๓ o ๒๒o๑ ๗๓๑๔ 
โทรสาร o ๒๒o๑ ๗๕o๗ 
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