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สารบัญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานในโครงการพระราชดําริ
เทคโนโลยีป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานจากกก
โครงการศึกษาและจัดทําร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พศ......
M-learning ส่งเสริมการเรียนรู้ทกุ ที่ ทุกเวลา
โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพือ่ การวิจัยและพัฒนา:
การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเยี่ยมชมสํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ของชาวอินโดนีเซีย
การนําเสนอผลงานวิจัยของโครงการเคมีในการประชุมวิชาการ “PACCON 2013”
การวิเคราะห์ปัญหาขวดเบียร์แตกในสายการผลิต
การตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารสํานักงาน
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
วศ.มีส่วนร่วมในการแก้ไขมาตรฐานโคเด็กซ์เรื่องน้ํามันรําข้าว
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
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เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้วตั ถุดบิ ในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานในโครงการพระราชดําริ
ความเป็นมา
ปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผามีอยู่ตามภาคต่างๆของประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ศิลปา
ชีพบ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร บ้านแม่ต๋ํา และบ้านทุ่งจี้ จ.ลําปาง พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์
และบ้านรอตันบาตู จ.นราธิวาส ศิลปาชีพบางไทร จ.อยุธยา และศิลปาชีพสีบัวทอง จ.อ่างทอง มี
สมาชิกรวมแล้วไม่น้อยกว่า 500 คน ในแต่ละปีมีการซื้อเนื้อดินผสมสําเร็จรูปชนิดต่างๆเพื่อใช้ในการ
ผลิตเซรามิกประเภทของประดับตกแต่งเป็นจํานวนประมาณ 60 ตัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 6
แสนบาท ศูนย์ฯ บางแห่งมีความต้องการนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
จากการสํารวจเบื้องต้นพบว่า ศูนย์ศิลปาชีพหลายแห่งมีแหล่งวัตถุดิบที่สามารถนํามาทําผลิตภัณฑ์
เซรามิกได้ เช่น บ้านรอตันบาตู จ.นราธิวาสมีแหล่งดินขาวที่มีความขาวมาก บ้านกุดนาขาม จสกล
นคร มีแหล่งดินซึ่งมีสีขาว ดํา เหลือง และแดง และมีความเหนียวมาก ส่วนบ้านทุ่งจี้ มีแหล่งดินแดง
ที่มีเหล็กปริมาณสูง เป็นต้น บางศูนย์ฯได้มีการนําดินท้องถิ่นไปใช้ทําผลิตภัณฑ์แล้ว แต่เนื่องจากไม่มี
การทดสอบสมบัติ การคัดเลือก และการใช้ส่วนผสมที่เหมาะสม จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เกิดความ
เสี ย หาย วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ทํ า เนื้ อ ดิ น สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซรามิ ก ได้ แ ก่ ดิ น ขาว ดิ น เหนี ย ว
แร่ฟันม้า และควอทซ์ โดยชนิดและปริมาณของส่วนผสมที่ใช้ ขึ้นอยู่กับวิธีการขึ้นรูป อุณหภูมิการ
เผาและคุณภาพของเนื้อดินที่ต้องการ การขึ้นรูป เช่น การปั้นแป้นหมุน จิกเกอร์ หรือการปั้นอิสระ
จะต้องใช้เนื้อดินที่มีความเหนียว ส่วนผสมจึงต้องใช้ดินเหนียวในปริมาณมากกว่าดินขาว การขึ้นรูป
โดยวิธีหล่อแบบ ไม่ จําเป็นต้ องใช้เนื้อดินที่มีความเหนียวมากเท่ากับการปั้น ดังนั้นส่วนผสมจึง
สามารถใช้ดินขาวในปริมาณมากได้ ผลิตภัณฑ์พอร์ซเลนต้องการวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูง มีเหล็ก
ต่ํามาก และมีแร่ฟันม้าในส่วนผสมมาก ซึ่งจะกลายเป็นเนื้อแก้วที่อุณหภูมิสูง ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความ
โปร่งแสง ส่วนสโตนแวร์ไม่จําเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
เนื้อดินมีสีไม่ขาวดินบางแหล่งมีทรายและฟลั๊กปนมา ทําให้สามารถใช้ดินนั้นเป็นวัตถุดิบเพียงชนิด
เดียวในการทําผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น หากมีการนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของศูนย์ฯต่างๆ มาวิเคราะห์
ทดสอบสมบัติแล้วคัดเลือกวัตถุดิบที่มีสมบัติเหมาะสม เพื่อนํามาวิจัยพัฒนาเนื้อดินที่มีลักษณะเฉพาะ
สําหรับใช้ทํ าผลิตภัณ ฑ์เท่ากับเป็นการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นมาใช้ใ ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตและลดพลังงานที่ใช้ในการขนส่งเนื้อดิน
ผสมสําเร็จที่มาจากนอกพื้นที่ช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และวัสดุ
อุปกรณ์แก่ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ จึงได้จัดทําโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกที่
ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชดําริ ทําการวิจัยพัฒนาเนื้อดินโดยใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่น และเคลือบที่เหมาะสม สําหรับให้ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา นําไปผลิตใช้ในกระบวนการ
ผลิต เป็นการลดต้นทุนในการทําเซรามิก เนื่องจากไม่ต้องซื้อเนื้อดินสําเร็จใช้ นอกจากนั้นแล้วยัง
เป็นเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ ของวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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สรุปผลการดําเนินการ
เก็บตัวอย่างดินในท้องถิ่นมาวิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบเคมี ส่วนประกอบทางแร่
วิทยา สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ สีหลังเผา การหดตัวก่อนและหลังเผา การดูดซึมน้ํา และความ
หนาแน่น และความแข็งแรงก่อนและหลังเผา จากข้อมูลที่ได้นํามาพัฒนาสูตรเนื้อดิน โดยทดลอง
พั ฒ นาสู ต รเนื้ อ ดิ น สํ า หรั บ ขึ้ น รู ป โดยวิ ธี ก ารหล่ อ แบบและการปั้ น แป้ น หมุ น ทดสอบสมบั ติ ท าง
กายภาพ และความแข็งแรงของเนื้อดินดังกล่าว ทําการคัดเลือกสูตรเนื้อดินเพื่อนํามาทดลองพัฒนา
เคลือบใสและสีสุกตัวอุณหภูมิ 1200°C ทดสอบสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนของเนื้อดินและ
เคลือบ และทดลองทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภทของที่ระลึก ได้แก่ แจกัน และอ่างลอยดอกไม้
นอกจากนี้เนื้อดินและเคลือบที่พัฒนาได้สามารถนํามาใช้ทําผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานในโครงการพระราชดําริ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ศูนย์ศลิ ปาชีพเครื่องปั้นดินเผาฯ สามารถเตรียมเนื้อดินจากวัตถุดิบในท้องถิ่นสําหรับทํา
เครื่องปั้นดินเผา สามารถลดต้นทุนการผลิต ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาฯภาคต่างๆ ผู้ประกอบการเซรามิก และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตเซรามิก และกลุ่มประสานและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๐๘

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทาํ จากเนื้อดินโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นขึน้ รูปโดยวิธีหล่อแบบและปั้นแป้น
หมุน ของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
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เทคโนโลยีปอ้ งกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานจากกก
ความเป็นมา
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใยเป็นภูมิปัญญาที่ทําสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดย
นําวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติใกล้ตัวมาทําเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในครอบครัว เช่น นําไม้ไผ่มาสร้างที่
อยู่อาศัย ต้นกกและกระจูดมาสานเสื่อ ใบลานใช้ทํางอบ หมวก ของประดับตกแต่ง หวายทําเครื่อง
เรื อน ตะกร้ า ผั ก ตบชวาใช้ ทํ า ตะกร้ า กระเป๋า เป็ น ต้น ปั จจุ บัน มีก ารผลิต ผลิ ตภั ณฑ์ จ ากวั ส ดุ
ธรรมชาติประเภทเส้นใยทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีรูปแบบ ลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่
กั บ ชนิ ด ของวั ต ถุ ดิ บ ขนบธรรมเนี ย ม วั ฒ นธรรม ความนิ ย มและจุ ด ประสงค์ ใ นการใช้ ส อยเป็ น
ตัวกําหนด นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อใช้ในครอบครัว เป็นการผลิตเพื่อจําหน่ายเป็น
สินค้าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน ผลิตภัณฑ์บางชนิดได้รับความนิยมจากต่างประเทศ นํา
รายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจํานวนไม่น้อย แต่ปัญหาการเกิดเชื้อราของผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
ประเภทเส้นใยเมื่ออยู่ในสภาพชื้น เป็นปัญหาสําคัญที่เกิดกับผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิด การแก้ไขมักใช้
วิ ธี ก ารอบ/รมควั น ด้ ว ยกํ า มะถั น ซึ่ ง เป็ น กรรมวิ ธี ที่ อั น ตรายทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภค เนื่ อ งจาก
กระบวนการดังกล่าวทําให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อันเป็นผลจากการเผากํามะถัน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสํานักเทคโนโลยีชุมชน มีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกัน การเกิดเชื้อ ราในผลิต ภัณฑ์ผัก ตบชวาให้แ ก่กลุ่ม ผู้ผ ลิตผลิตภัณ ฑ์
ผักตบชวา ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี (๒๕๔๖-ปัจจุบัน) มีกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผักตบชวาได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วกว่า ๔๐ กลุ่ม จึงมีแนวความคิดว่าหากขยายขอบเขตการแก้ปัญหาไปยัง
กลุ่ม ผู้ผ ลิตผลิตภัณ ฑ์ชนิดอื่ นที่ ใช้เส้นใยธรรมชาติ ก็ จะทํ าให้การแก้ปัญหาทําได้กว้ างขวางยิ่งขึ้น
ดังนั้นผลิตภัณฑ์จากเส้นกกจึงเป็นเป้าหมายในการดําเนินงาน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตกัน
มากโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ดําเนินการวิจัยเพื่อให้ได้เทคโนโลยี
ที่ปลอดภัยไปแก้ปัญหาการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากเส้นกกจนเป็นผลสําเร็จ สามารถป้องกันการ
เกิดเชื้อราได้นานกว่า ๖ เดือน
สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานในเบื้องต้น ได้นําเทคโนโลยีป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานจากกกไป
ทดลองใช้กับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากกกในพื้นที่ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์จากกกมาก โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคามไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกกให้แก่กลุ่ม
ผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน โดยเครือข่าย
ความรู้จังหวัด” ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ พบว่ามีปัญหาเกิดเชื้อราขณะตากเส้นกกสดให้แห้ง
ในช่วงหน้าฝนที่แสงแดดไม่พอ แม้เมื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหากถูกความชื้นก็จะเกิดเชื้อราได้อีก การ
ดําเนินงานหลังจากบรรยายภาคทฤษฏีแล้ว ได้ทําการสาธิตวิธีป้องกันการเกิดเชื้อราในเส้นกกแห้งที่ใช้
เป็นวัตถุดิบในการทําผลิตภัณฑ์ และให้สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากกกนําไปทดสอบการเกิดเชื้อ
รา โดยนําไปเก็บในที่ที่มีความชื้น และให้ช่วยติดตามผลว่าเส้นกกเหล่านี้เกิดเชื้อราหรือไม่เมื่อเวลา
ผ่านไป ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจํานวน ๔ กลุ่ม ดําเนินงาน
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นการเดินทางเข้าไปยังกลุ่มเหล่านี้เพื่อพบปะพูดคุยถึง
การทําผลิตภัณฑ์ต่างๆจากกกและปัญหาเชื้อรา ซึ่งประสบปัญหาคล้ายกันกับภาค

๔
ตะวันออกเฉียงเหนือคือจะเกิดในขณะตากเส้นกกให้แห้งในช่วงหน้าฝนและเมื่อเก็บเส้นกกไว้เป็น
วัตถุดิบเป็นจํานวนมาก หากมีความชื้นก็จะเกิดเช่นกัน เมื่อทําการสาธิตวิธีป้องกันการเกิดเชื้อราใน
เส้นกกแห้งแล้ว ได้ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ผลิตให้ช่วยติดตามผลเช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการติดตามผลทางโทรศัพท์ ทุกๆ ๑ เดือนต่อเนื่องเป็นเวลา ๖ เดือน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนต่อเนื่องฤดู
หนาว พบว่าเส้นกกตัวอย่างไม่เกิดเชื้อราและจนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ ๑ ปีผลิตภัณฑ์ก็ยังไม่เกิดเชื้อ
รา และในปี ๒๕๕๖ สํานักเทคโนโลยีชุมชน โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้ดําเนินงานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก” ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากกก ซึ่งได้ดําเนินงานแล้ว ๒ ครั้ง คือ
๑. กลุ่มทอเสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก หมู่ ๙ ตําบลเขวาใหญ่ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามแผนการฝึกอบรม สัมมนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านทอ ถัก จัก สาน) ณ ศาลาประชาคมบ้าน
หนองแคน หมู่ ๘ ตําบลแร่ อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ จาก
การขอความอนุเคราะห์จากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร
ประโยชน์ที่ได้รับ
- เทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก นี้สามารถนําไปป้องกันการเกิด
เชื้อราในผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติได้กว้างขวางขึ้น ทําให้ผลิตภัณฑ์จากกกที่ผ่านการ
ป้องกันการเกิดเชื้อราเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
ปัญหาเกิดเชื้อราอีก
- ทําให้ประชาชนมีความตื่นตัวในอันที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง
และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก เป็น
เทคโนโลยีที่ไม่เป็นพิษกับคนและสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากกกและการนําเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมมาผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยไม่ขัดต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากกก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๐๒

๕

๖

โครงการศึกษาและจัดทําร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ. ....
ความเป็นมา
วศ. มีแนวคิดจัดทําร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยได้จ้าง
คณะบุคคลศึกษา จัดทํา และร่างกฎหมาย เพื่อยกร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ พ.ศ. …. ด้วยเหตุผลความจําเป็นในการร่างกฎหมาย การจดทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้
๑. ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการเป็นจํานวนมากแต่ยังไม่มีกฎหมายด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการทดสอบโดยตรง และ วศ. มีการเตรียมการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
หลายกิจกรรมดังนี้
๑.๑ ศึกษา จัดทํา และเผยแพร่คู่มือความปลอดภัย
๑.๒ จัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและการ
ประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการนําร่อง ซึ่งมีการจัดทําเอกสารคู่มือการดําเนินงานและมีการนําไปทดลอง
ปฏิบัติใช้ในห้องปฏิบัติการกลุ่มทดสอบโลหะและธาตุปริมาณน้อย โครงการเคมี
๑.๓ จัดทําเอกสารคู่มือการจัดการสารเคมีและการกําจัดของเสียอันตรายใน
ห้องปฏิบัติการ คู่มือการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับห้องปฏิบัติการ และ คู่มือการ
จัดการความปลอดภัยทางกายภาพภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติการของ วศ. ได้ทดลอง
นําไปปฏิบัติโดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอาจมีห้องปฏิบัติการ
ต่างชาติเข้ามาดําเนินการในประเทศไทยมากขึ้น จึงควรมีมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ
วศ.จัดการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๕ จากนั้นคณะบุคคลรับจ้างศึกษาฯ และคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ. ….ของ วศ. ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ. ….
สรุปผลการดําเนินงาน
วศ.จัดการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ๑๖๔ คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากห้องปฏิบัติการ
ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ ที่ประชุมฯ มีขอ้ คิดเห็นในแต่ละมาตราใน
มุมมองที่หลากหลายมีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่าง ซึ่งคณะกรรมการยกร่างพ.ร.บ.ฯ และคณะบุคคล
รับจ้างศึกษาฯ กําลังปรับแก้ให้เหมาะสม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ บร.จัดทําโครงการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการซึ่งมีกิจกรรมจัดสัมมนา
เรื่องความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรือ่ งการจัดการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การจัดการสารเคมี การจัดการของเสียและการประเมิน
ความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.
ฯ แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง ๒ ครั้งโดยครั้งแรกจัดวันที่ ๒-๓ เมษายน
๒๕๕๖ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ ๑๓๐ คน ครั้งที่ ๒ จัดวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาประมาณ ๓๕๐ คน

๗
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการสัมมนาเรื่องความปลอดภัยภายใน
ห้องปฏิบัติการทั้ง ๒ ครั้งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก กล่าวคือ ร้อยละความพึงพอใจของการสัมมนาฯ ครั้งที่๑
เป็น ๘๕.๕ จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๗ คน ร้อยละความพึงพอใจของการสัมมนาฯ ครั้งที่ ๒ เป็น
๘๖.๑ จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๒๕๐ คน ซึ่งรายละเอียดในการประเมินประกอบด้วยความ
เหมาะสมของเนื้อหาสาระ เอกสารประกอบ การนําไปใช้ประโยชน์ การประเมินวิทยากรทั้งในด้าน
การถ่ายทอดความรู้ บุคลิกภาพ นอกจากนี้ยังมีการประเมินด้านการจัดการสัมมนา
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. วศ. มีร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ. ….เพื่อผลักดันให้ตรา
เป็นกฎหมายต่อไป
๒. เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบัติการที่เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งการร่าง พ.ร.บ.ฯ
ความรู้ทั่วไปที่จําเป็นสําหรับการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในแต่ละสาขา
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ บร.ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจใน
ร่าง พ.ร.บ.ฯ มากขึ้น ซึ่ง บร.จะต้องนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ. …. เช่น การกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี ารที่จําเป็น รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๙๑ , ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๙๔
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๐๑

๘

M-learning ส่งเสริมการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา
ความเป็นมา
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
พัฒนาเพิ่มมากขึ้นและก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของ
มนุษ ย์ใ นปั จ จุบัน จะเห็ นว่า การเรี ย นรู้ และการเข้ า ถึง ข้อมู ล ข่ าวสารสามารถทํ า ได้ อ ย่า งสะดวก
รวดเร็วผ่านสื่อเทคโนโลยี แบบไม่จํากัดสถานที่และเวลา สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดําเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้เข้ากับ
ยุค ปัจจุบันดั งกล่ าว โดยการพัฒนาสื่อฝึกอบรมหลั กสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
สามารถรองรับการเรียนผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีแบบพกพาในรูปแบบ ที่เรียกว่า M-learning
(Mobile
Learning)
และเปิ ด ฝึ ก อบรมผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
(e-learning) แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รวมทั้งนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สํานักฯ ดําเนินการจัดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จํานวน
๑๗ หลักสูตร ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี
ผู้เข้าอบรมในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ทั้งสิ้น ๒,๔๒๗ คน มีผู้เรียน
เนื้อหาครบร้อยละ ๑๐๐ จํานวน ๑,๐๖๒ คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร (ecertificate)
จํานวน ๑,๑๖๒ คน จากการประเมินผลการฝึกอบรมในหัวข้อการนําความรู้ไป
ประยุกต์ ใ ช้ ในการปฏิ บัติงาน และความพึง พอใจในการเข้ารับ การฝึก อบรม ได้ข้ อมู ลจากผู้ ต อบ
แบบสอบถามการจัดการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จํานวน ๑,๘๙๕ คน พบว่าผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ และมีความพึง
พอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕ นอกจากนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้
สํานักฯ ได้พัฒนาสื่อฝึกอบรมเพิ่มขึ้นใหม่อีก ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรการควบคุมคุณภาพสําหรับ
ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ําด้านจุลชีววิทยาและหลักสูตรข้อกําหนด ISO/IEC 17025 โดยจัดทําใน
รูปแบบ M-learning ที่จะอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน
ทาง Smartphone Tablet หรือ iPad และเข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ง่าย
ขึ้น ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกและเข้าเรียนได้ที่ http://www.e-learning.dss.go.th

๙

http://www.e-learning.dss.go.th

ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลก
ได้ รวมทั้งพัฒนาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา อย่างแท้จริง
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย
นักวิชาการ บุคลากรในสถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร

กลุ่มพัฒนาวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๐ ๒๒๐๑ ๗๔๙๔
๐ ๒๒๐๑ ๗๔๓๘

๑๐

โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา : การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ความเป็นมา
สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใน
ฐานะที่เป็นแหล่งสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้มี
การนําข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ได้จั ดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วิจัยและพัฒนา โดยแนะนําแหล่งสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สําคัญ ได้แก่
หนังสืออ้างอิง วารสารสาระสังเขป เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน วิธีการหรือเทคนิคในการ
สืบค้นสารสนเทศทั้งที่อยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีการแนะนําเว็บไซต์ท่ี
สําคัญและบริการต่างๆ ของสํานักหอสมุดฯ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
สรุปผลการดําเนินการ
สํานักหอสมุดฯ ได้จัดโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา ฝึกอบรมเทคนิค
การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริษทั NMB-Minebea Thai จํากัด
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
การฝึกอบรมฯ จํานวน ๒๘ คน ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม สามารถนํ า ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
ปรั บ ปรุ ง แนวทางการสื บ ค้ น สารสนเทศทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ด้ ว ยตนเอง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ได้ มี ก ารใช้ ส ารสนเทศทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเป็นแนวทางประกอบการแก้ไขปัญหาในการทํางาน
๓. สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลความรู้และบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แพร่หลายแก่ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๖๒
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๕๘

๑๑
ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการขยายฐานการเรียนรูเ้ พื่อการวิจัยและพัฒนา:
การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ บริษัท NMB-Minebea Thai Ltd.

๑๒

การเยี่ยมชมสํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ของชาวอินโดนีเซีย
ความเป็นมา
สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใน
ฐานะที่เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งหนึ่งของภาครัฐ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความร่วมมือให้เป็นที่รู้จักกว้างไกลยังต่างประเทศ ได้จัดให้
มีกิจกรรมต้อนรับการเยี่ยมชมดูงานของชาวอินโดนีเซียจาก Department of Communication
and Informatics, The Electronic Goods and Services Procurement System, West Java
Province, Indonesia ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยให้บริการลงทะเบียนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เกี่ยวกับโครงการการจัดซื้อของรัฐ ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการ
รับเหมารายย่อยหรือการประมูลรวมทั้งกฎระเบียบในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดําเนินการ
สํ า นั ก หอสมุ ด ฯ ได้ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ ในการเยี่ ย มชม เพื่ อ ศึ ก ษา ดู ง าน เปรี ย บเที ย บ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลงานบริการและการดําเนินงานระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 แก่ชาว
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๗ คน โดยเริ่มจากการนําเสนอข้อมูลด้วยวิดีทัศน์
เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามด้วยโปรแกรมนําเสนอข้อมูล (Power
Point) เกี่ยวกับ
สํานักหอสมุดฯ ในประเด็นข้อมูลสําคัญ คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ
ประเภทและจํานวนสิ่งพิมพ์ สถานที่จัดเก็บและบริการสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล บริการต่าง ๆ และ
บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จุดเดียว รวมถึงระบบมาตรฐานสากล
ISO 9001:2008 ตลอดจนนําชมสถานที่ของสํานักหอสมุดฯ
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ผู้มาเยี่ยมชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานภาครัฐ
ด้วยกัน ทั้งในด้านข้อมูล สารสนเทศ และบริการ
๒. ผู้มาเยี่ยมชมได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:
2008 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขระบบ ฯ ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ความร่วมมือข้อมูลความรู้และบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แพร่หลายแก่
หน่วยงานต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
คณะเยี่ยมชมจํานวน ๗ คน มาจาก Department of Communication and Informatics,
The Electronic Goods and Services Procurement System, West java Province,
Indonesia ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเยีย่ มชมจากภาครัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๖๐
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๕๘

๑๓
ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมชมสํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ของชาวอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ภาพประกอบ ๑ กล่าวต้อนรับและบรรยาย ณ
ห้องประชุมชั้น ๓ สํานักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพประกอบ ๒ นําชมพื้นที่ชั้น ๕ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารราชการ วศ. และบริการสารสนเทศ
ภาษาไทย

ภาพประกอบ ๓ นําชมพื้นที่ชั้น ๒ ศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และบริการสารสนเทศภาษาต่างประเทศ

ภาพประกอบ ๔ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน บริเวณ
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ชัน้ ๑ สํานักหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔

การนําเสนอผลงานวิจัยของโครงการเคมีในการประชุมวิชาการ “PACCON 2013”
ความเป็นมา
เนื่องจากการผลิตยางรถยนต์มีการใช้น้ํามัน extender เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้ยางมีความ
ยืดหยุ่นสูง แต่เกณฑ์กําหนดของสหภาพยุโรป ตาม EU Directive 2005/69/EC กําหนดให้น้ํามัน
extender ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ยางรถยนต์ ต้ อ งมี ป ริ ม าณของ Polycyclic
aromatic
hydrocarbon (PAHs) ซึ่งเป็นสารต้องห้ามก่อให้เกิดโรคมะเร็งแก่ผู้ใช้ต้องมีปริมาณไม่เกิน ๑๐
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยที่จะส่งออกไปจําหน่ายใน
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปจําเป็นต้องตรวจสอบปริมาณ PAHs เพื่อให้ทราบว่าเป็นไปตามเกณฑ์
กํ า หนดหรื อ ไม่ และประเทศไทยยั ง ไม่ มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจสอบสารดั ง กล่ า ว
ผู้ประกอบการต้องส่งตัวอย่างไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
กลุ่มเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โครงการเคมีเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการดังกล่าว
ประกอบกับโครงการเคมีมีเครื่อง Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy ซึ่ง
สามารถใช้วิเคราะห์โครงสร้างและปริมาณสาร PAHs ได้ตามมาตรฐานวิธีทดสอบ ISO 21461 จึงได้
เสนอโครงการวิ จัยขึ้ นเพื่อขออนุมั ติใ ห้นักวิทยาศาสตร์ใ นกลุ่มงานฯ ได้ทําการวิ จั ยเพื่อพัฒนาวิ ธี
ทดสอบปริมาณ PAHs ในน้ํามัน extender และได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๖ ให้ดําเนินการ
โครงการวิจัยเรื่อง “การลดปัจจัยเสี่ยงของสารประกอบ PAHs ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพยางรถยนต์”
โดยมี ดร.อนุตตรา นวมถนอม และนายวชิรพันธุ์ พันธุ์กระวี เป็นนักวิจัยที่รับผิดชอบโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน
จากการศึ ก ษาในเบื้ อ งต้ น ของ ดร.อนุ ต ตราและนายวชิ ร พั น ธุ์ พบว่ า การใช้ ตั ว ทํ า ละลาย
methylene chloride (CDCl2) แทน chloroform (CDCl3) ซึ่งเป็นตัวทําละลายที่แนะนําตาม
มาตรฐานวิธีทดสอบ ISO 21461นั้น สามารถลดปัญหาการรบกวนสัญญาณของสารกลุ่มแอโรแมติกส์
ที่ความเข้มข้นระหว่าง 6-9.5 พีพีเอ็มในการวิเคราะห์ปริมาณ percentage of bay region
hydrogens (%Hbay) ด้วยเทคนิค NMR ได้ ทําให้สามารถแปลผลได้ง่ายขึ้น และให้ผลในการ
คํานวณเป็นปริมาณ %Hbay ไม่แตกต่างจากวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 21461 อย่างมี
นัยสําคัญ รวมถึงยังสามารถวิเคราะห์ปริมาณ 1H spectra ของ PAHs ทั้ง ๘ ตัวตามมาตรฐานวิธี
ทดสอบได้อย่างถูกต้อง
ผลจากการดําเนินงานในเบื้องต้นนี้ ดร.อนุตตราและนายวชิรพันธุ์ได้สรุปผลและส่งผลงานเรื่อง
“Analysis of Petroleum Products by Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
Spectroscopy” เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยของการประชุมวิชาการ “Pure and
Applied Chemistry International Conference 2013” (PACCON 2013) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๓๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ The Tide Resort บางแสน จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “Global
Chemical Science for Green Community” และผลงานวิจัยดังกล่าวผ่านการพิจารณาให้
นํ า เสนอในแบบโปสเตอร์ ซึ่ ง นายวชิ ร พั น ธุ์ ไ ด้ จั ด ทํ า โปสเตอร์ แ ละบทคั ด ย่ อ เพื่ อ ลงในเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ พร้อมเดินทางไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่
๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลจากการนําเสนอผลงานของนักวิจัยในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักวิจัยเองที่
ทําให้นักวิจัยรุ่นใหม่ของโครงการเคมีได้มีโอกาสเรียนรู้ พบปะ แลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการกับ

๑๕
นักวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทําให้เกิดประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลาย ยังเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการที่จะนําความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของกรม
วิทยาศาสตร์บริการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างช่องทางที่จะขยายเครือข่ายงานวิจัยใน
สาขาต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
กลุ่มเป้าหมาย
นักวิจัยรวมถึงบุคลากรรุ่นใหม่ในกรมวิทยาศาสตร์บริการที่สนใจการทํางานวิจัย และโอกาส
ในการสร้างผลงานและนําเสนอผลงานของตนเองสู่สาธารณะ เพื่อที่จะพัฒนางานวิจัยของกรม
วิทยาศาสตร์บริการให้เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อไป
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ โครงการเคมี
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๒๓, ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๑๓

๑๖

การวิเคราะห์ปัญหาขวดเบียร์แตกในสายการผลิต
ความเป็นมา
โดยทั่วไปขวดแก้วบรรจุเบียร์ที่จําหน่ายในประเทศไทยเป็นการนําขวดเก่ามาใช้ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการทําความสะอาดโดยโรงงานรับซื้อขวดเก่า และผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโดยโรงงานบรรจุ
เบียร์ การใช้ขวดแก้วจํานวนหลาย ๆ ครั้ง ทําให้ความแข็งแรงของเนื้อแก้วลดลง เนื่องจากได้รับแรง
กระแทกบ่อยครั้ง ทําให้เกิดรอยแตกเล็ก ๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (microcracks) บนผิวแก้ว และ
เมื่อรอยแตกเหล่านี้ขยายตัวขึ้นจากการได้รับแรงกระทําที่มากขึ้น ความแข็งแรงของขวดแก้วลดลง
เรื่อยๆจนไม่สามารถรับแรงดันภายในซึ่งเกิดขณะบรรจุเบียร์ในสายการผลิตได้จนแตกทันที หรือแตก
ภายหลังในขั้นตอนพลาสเจอร์ไรซ์ ปัญหาการแตกของขวดแก้วขณะบรรจุเบียร์นั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับ
ได้ในกระบวนการผลิต โดยปกติอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 2-3 ของจํานวนขวดแก้วที่นํากลับมาใช้ใหม่ แต่
เนื่องจากกําลังการผลิตเบียร์ที่เพิ่มขึ้น จําเป็นต้องใช้ขวดใช้แล้วมากขึ้น แม้เป็นขวดที่ใช้ในการบรรจุ
อย่างอื่น เช่นเหล้าขาว ซีอิ๊ว เป็นต้น จํานวนขวดแก้วแตกในสายการผลิตได้เพิ่มจํานวนขึ้น ด้วยเหตุนี้
บริษัทผลิตเบียร์แห่งหนึ่งจึงมีความต้องการให้ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
ดํ า เนิ น งานวิ จั ย ระยะสั้ น ให้ ไ ด้ ผ ลในประมาณ 4-5 เดื อ น เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาขวดเบี ย ร์ แ ตกใน
สายการผลิต ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงและแนวทางป้องกันเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ภาพที่ 1 เจ้าหน้าที่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว เข้าดูกระบวนการการบรรจุเบียร์ ที่บริษัท
ปทุมธานี บริวเวอรี จํากัด

๑๗
สรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมในงานวิจัยระยะสั้นที่ดําเนินงาน แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ความเครียดตกค้าง (residual stress) ในขวดแก้วที่นํากลับมาใช้ใหม่ ด้วย
เครื่ อ ง StrainMatic ซึ่ ง พบว่ า ความเครี ย ดตกค้ า งของขวดแก้ ว ที่ นํ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ มี
ความเครียดสูงสุด (maximum residual stress) มากกว่าขวดแก้วใหม่ เนื่องจากขวด
แก้วได้รับแรงกระทําบ่อยครั้งจนทําให้เกิดการกระจุกตัวความเครียดภายในผนังของขวด
ที่มากขึ้น ส่งผลให้ความแข็งแรงของผิวแก้วลดลง
2. การทดลองตรวจจับรอยแตกบนขวดแก้วด้วยวิธีไม่ทําลายโดยใช้เทคนิค Ultrasonic
testing และ Penetration testing ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในการตรวจหารอย
บกพร่องบนโลหะ จึงได้นํามาประยุกต์ใช้ในวัสดุแก้ว
3. ศึกษาแนวทางเพิ่มความแข็งให้กับผิวแก้ว เพื่อเพิ่มความทนทานต่อแรงดันภายใน โดย
ใช้เทคนิค Heat strengthening, Annealing และ Coating รวมทั้งคํานวณต้นทุนของ
วิธีต่าง ๆ เพื่อให้โรงงานนําไปใช้ในการตัดสินใจ

ภาพที่ 2 การทดลองเพิ่มความแข็งให้กับผิวแก้วโดยใช้เทคนิค Heat strengthening, Annealin และ Coatin
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการวิจัยระยะสั้นนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับโรงงานในการลดจํานวนขวดแตก ซึ่งทําให้ลด
สูญเสียในกระบวนการผลิตลง แต่อย่างไรก็ตามวิธีการตรวจจับเพื่อคัดออกขวดแก้วที่มีรอยแตกใน
ปริมาณมากหรือขนาดใหญ่ซึ่งมีโอกาสสูงที่ขวดจะแตกขณะบรรจุเบียร์ นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายและไม่
สามารถทําได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงควรทําการวิจัยในหัวข้อนี้
ต่ อ ไปในอนาคต เพราะใช้ ป ระโยชน์ ค รอบคลุ ม ได้ ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด ซึ่งใช้ขวดใช้แล้วในสายการผลิตเช่นเดียวกัน
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๖๘
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๙๗

๑๘

การตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารสํานักงาน
ความเป็นมา
คุณภาพอากาศภายในอาคาร เป็นผลมาจากสารปนเปื้อนทั้งทางเคมีและทางชีวภาพ เช่น
ก๊าซต่าง ๆ สารอินทรีย์ระเหยง่าย ไรฝุ่น ละอองเกสร จุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย รา ไวรัส สารพิษจาก
จุลินทรีย์ สารแขวนลอยทางชีวภาพในอากาศอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง อาการเจ็บป่วยทั้งภูมิแพ้
และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมภายในอาคารเป็นอันดับ
แรกเมื่อการระบายอากาศไม่ดีเพียงพอ นอกจากนี้กิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นแหล่งกําเนิดหลักของสาร
แขวนลอยทางชีวภาพในอากาศภายในอาคารและผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาคารปรับอากาศมีแนวโน้มการ
เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจสูง กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบมลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการวิเคราะห์ทั้งด้าน กายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา
สรุปผลการดําเนินงาน
การทดสอบมลพิ ษ ทางอากาศ นอกจากการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
ภายในอาคารทางกายภาพและทางเคมีแล้ว ห้องปฏิบัติยังมีความสามารถ
และความพร้ อ มให้ บ ริ ก ารตรวจวั ด จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นอากาศภายในอาคาร
สํานักงาน รายการปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและราทั้งหมด ตาม NIOSH
method 0800 รวมทั้งตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อบนพื้นผิวโต๊ะ
ทํ า งาน พื้ น ผิ ว เครื่ อ งปรั บ อากาศ และตรวจการปนเปื้ อ นของเชื้ อ ลี จิ
โอเนลลา นิวโมฟิวลา ด้วย ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน
อาคารสํานักงานหลายแห่ง พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อรา ค่า
แบคทีเรียทั้งหมด สูงกว่า 500 colony forming unit (cfu)/m3 และเครื่องปรับอากาศมีการสะสม
ของแบคทีเรียและแอคนิโนมัยซีสในแผ่นกรองฝุ่นค่อนข้างสูง
ประโยชน์ที่ได้รับ
การบริการวิเคราะห์ทดสอบทางสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกด้าน ตอบสนองทุก
ความต้ อ งการ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาคารสํานักงาน อาคารสาธารณะ
หน่วยงานภาครัฐ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๖
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๔

๑๙

ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ฟ้าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ความเป็นมา
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ที่มีความจําเป็นมากภายในบ้านเรือนและที่อยู่
อาศัย ที่ให้ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต เช่นหลอดไฟ พัดลม ทีวี วิทยุ เครื่องเป่าผม เตารีด
เครื่องใช้ฟ้าในครัวเรือน เป็นต้น ถ้าสินค้าเหล่านี้ไม่มีคุณภาพเพียงพอ และไม่มีความปลอดภัยในการ
ใช้งาน อาจมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยเฉพาะสินค้าด้อยคุณภาพที่ไม่มีเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ และยังสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในตลาดล่างที่มีราคาถูก หรือสินค้าที่ทะลักเข้ามาตามเขต
ชายแดน จึงจําเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การเฝ้าระวังและทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเหล่านี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ตกลงความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
และกําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์หนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในแผนงานโครงการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค มีแผนปฏิบัติการต่อเนื่องระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง
ปีพ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้สามารถรองรับงานเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยในตลาดล่าง และทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยสามารถทดสอบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น หมวกอบผม
กรรไกรตัดผม เครื่องหนีบผม เครื่องเป่าผม เตารีด เครื่องทําไอน้ําสําหรับผิวหน้า ไฟฉายแบบชาร์จไฟ
โคมไฟฟ้า ที่ชาร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือ แบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น จากการสุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่วางจําหน่ายอยู่ตามตลาดล่าง จํานวน ๕๐ ตัวอย่างจากพื้นที่ภาคเหนือ
ที่ตลาดแม่สาย และท่าขี้เหล็ก จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ภาคใต้ ที่ตลาดกิมหยง หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ผลการทดสอบคุณภาพสินค้าส่วนใหญ่จะไม่ผ่านเกณฑ์กําหนดมาตรฐาน ในหัวข้อการทํา
เครื่องหมายและฉลาก ซึ่งระบุรายการไม่ครบตามที่มาตรฐานกําหนดไว้ และไม่มีคู่มือใช้งานเป็น
ภาษาไทย หัวข้อกําลังไฟเข้าและกระแสไฟฟ้าซึ่งไม่ตรงกับที่เป็นจริงขณะใช้งาน หัวข้อการต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก ซึ่งขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวดทองแดงตัวนําไฟฟ้าเล็กกว่า
เกณฑ์กําหนด จึงอาจเป็นสาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเพลิงไหม้ได้ และนอกจากนี้มีบาง
ตัวอย่างทีไม่ผ่านเกณฑ์กําหนดในหัวข้อความปลอดภัยอื่นๆ เช่น การเกิดความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นเกินค่าที่กําหนด ความแข็งแรงทางกลซึ่งเมื่อถูกแรงกระแทกที่กําหนดทําให้เกิดความเสียหายมี
ผลให้สมบัติทางไฟฟ้าด้อยลง
ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และเฝ้าระวังความปลอดภัยของสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดล่าง
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้บริโภคสินค้า และผู้ประกอบการด้านการค้าและอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป ๑ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์

๐ ๒๒๐๑ ๗๑๔๐

โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๗๑๓๙

๒๐

เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
ความเป็นมา
เนื่ อ งด้ ว ย เครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ เ ซรามิ ก :
โถส้ ว มนั่ ง ราบเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ใช้กันอย่างแพร่หลาย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประกาศให้เป็นมาตรฐานบังคับ
จึงทําให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้า เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ ต้องนําสินค้ามาขอการรับรอง
มาตรฐานใหม่ (มอก.792-2554) กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป ๒ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
เป็นห้องปฏิบัติการกลางของรัฐ มีเครื่องทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกและสามารถทดสอบเครื่อง
สุขภัณฑ์เซรามิก ชนิดอื่น ๆ ได้ อีกทั้ง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้แจ้งให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้า
เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นห้องปฏิบัติการ ที่สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้การรับรองผลการทดสอบจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังนั้น
เพื่อเป็นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทําในประเทศให้คุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จึงได้ให้บริการกาทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ชนิดต่างๆ แก่ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายยังต่างประเทศด้วย
สรุปผลการดําเนินงาน
กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป ๒ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้ดําเนินการ
ทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ และเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกชนิดอื่นๆมาเป็นระยะ
เวลานาน ตามมาตรฐานไทยและมาตรฐานต่างประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้มาขอรับการบริการ
๒.
ต่างประเทศ

สินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับทั้งในประทศ และ

๓. เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจซื้อขายและตรวจรับของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านและเอกชนทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป ๒ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๖๑ ๒
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๓๖๓

๒๑

วศ. มีสว่ นร่วมในการแก้ไขมาตรฐานโคเด็กซ์เรื่องน้ํามันรําข้าว
ความเป็นมา
การที่ประเทศต่างๆ ได้ใช้มาตรการด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร ควบคุมการ
นําเข้าและส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร ภายใต้เงื่อนไขการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World
Trade Organization :WTO) ที่บังคับใช้ กฎระเบียบทางเทคนิคและขั้นตอนการประเมินความ
สอดคล้องใด ๆ ที่จะไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จําเป็นต่อการค้าระหว่างประเทศ สํานักงานมาตรฐาน
สิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ นฐานะที่ เ ป็ น ศู น ย์
ประสานงานของประเทศไทยกับคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex
Alimentarius Commission หรือ ที่เรียกย่อ ๆ ว่า Codex) และมีผู้แทนในคณะกรรมการโคเด็กซ์
สาขาไขมันและน้ํามันบริโภค (Codex Committee on Fats and Oils - CCFO) เพื่อจัดทําข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสําคัญ โดยคํานึงถึงประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เสนอข้อแก้ไขร่างมาตรฐานน้ํามันชนิดต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมและส่งเสริมสินค้า
เกษตร ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกรหรือกิจการการค้าสินค้าเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และ
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
สรุปผลการดําเนินงาน
ในการแก้ไของค์ประกอบของกรดไขมันและสารไฟโตสเตอรอลในน้ํามันรําข้าว มกอช. ได้
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันจัดทํา
ข้อมูลผลการทดสอบกรดไขมันและสารไฟโตสเตอรอลในน้ํามันรําข้าวดิบและน้ํามันรําข้าวเพื่อการ
บริโภค โดยโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีส่วนร่วมทดสอบกรดไขมันใน
น้ํามันรําข้าวตามวิธี Gas Chromatography จํานวน ๔๕ ตัวอย่าง
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มีการ
นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาไขมันและน้ํามันบริโภค Codex Committee on
Fats and Oils (CCFO) ครั้งที่ ๒๓ จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ถึง ๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมี มก
อช. เป็นผู้นําคณะและเป็นผู้แทนประเทศไทย ในการประชุมมีผู้แทนจาก ๓๕ ประเทศ
ผลการ
พิจารณาข้อเสนอที่ประเทศไทยขอปรับแก้ไขมาตรฐานน้ํามันรําข้าวโคเด็กซ์ ที่ประชุมมีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้การรับรองค่าของกรดไขมันใหม่ของน้ํามันรําข้าวดิบและน้ํามันรําข้าวสําหรับการบริโภคโดยไม่
มีข้อทักท้วงใดๆ เนื่องจากการประเมินสรุปผลตามหลักสถิติได้ใช้ข้อมูลของผลทดสอบกรดไขมันในนํา
มันรําข้าวจาก ๔ ประเทศคือ ประเทศไทย อเมริกา ญี่ปุ่นและอินเดีย ผลการรับรองของคณะ CCFO
ในการประชุ ม นี้ จะถู ก เสนอคณะกรรมการโคเด็ ก ซ์ ส าขาวิ ธี วิ เ คราะห์ แ ละชั ก ตั ว อย่ า ง (Codex
Committee on Methods of Analysis and Sampling - CCMAS) พิจารณาเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ ให้การรับรองในขั้น ๕/๘ ต่อไป

๒๒
ประโยชน์ที่ได้รับ
การที่โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีส่วนร่วมโครงการการจัดทํา
ข้อมูลกรดไขมันในน้ํามันรําข้าวจํานวน ๔๕ ตัวอย่างตามวิธีทดสอบ AOAC ครั้งนี้ ได้ผลักดันให้
มาตรฐานน้ํามันรําข้าวของโคเด็กซ์ปรับแก้ตามข้อมูลการสํารวจคุณภาพน้ํามันรําข้าวที่ผลิตในประเทศ
ไทยซึ่งจะมีผลสนับสนุนการส่งออกน้ํามันรําข้าวไทย เนื่องจากผลิตภัณฑ์นํามันรําข้าวมีคุณภาพอยู่
ในช่วงเกณฑ์มาตรฐานของโคเด็กซ์ จึงช่วยลดอุปสรรคการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช้ภาษี ความสําเร็จที่
คณะ CCFO ให้การรับรองร่างมาตรฐานน้ํามันรําข้าวเป็นภารกิจที่เกิดจากความร่วมมือกันทั้งภายใน
และระหว่างประเทศและสะท้อนถึงศักยภาพของห้องปฏิบัติการ วศ. ที่มีบทบาทจัดทําข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในการกําหนดมาตรฐานอาหารระดับสากล และตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน
การแข่งขันทางการค้าสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โทรศัพท์

๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๓

โทรสาร

๐ ๒๒๐๑ ๗๑๘๑

๒๓

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิ ารของประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ความเป็นมา
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจด้าน
การให้บริการกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการการทดสอบความ
ชํานาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ครอบคลุมทุกสาขาความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ ได้แก่สาขาอาหาร สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาฟิสิกส์และสอบเทียบ ซึ่งในแต่ละปี
ทางศูนย์ฯ มีนโยบายที่จะขยายการให้บริการกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้
ได้ให้บริการกิจกรรมทดสอบความชํานาญฯ จํานวน ๒๗ กิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมที่เป็นรายการใหม่ที่
เป็น pilot study จํานวน ๖ กิจกรรม นอกจากนโยบายการขยายงานด้านบริการแล้วทางศูนย์ฯ ยัง
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของการเป็นผู้จัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการขยายขอบข่ายการรับรองระบบคุณภาพผู้จัดกิจกรรมทดสอบ
ความชํานาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 Conformity assessment General requirements for proficiency testing
สรุปผลการดําเนินงาน
การดํ าเนิ นงานด้ านบริก ารกิจกรรมทดสอบความชํ า นาญห้องปฏิบั ติการช่ วงเวลาตั้ งแต่เดือ น
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น มีผลการดําเนินกิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 3 กิจกรรมคือ
- รายการ Total suspended solids (TSS) in water มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน ๒๔๑ ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Aerobic plate count in starch มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน ๑๔๐ ห้องปฏิบัติการ
- รายการ C, Cr, Cu, Mn, Ni, P, S and Si in Low Alloy and Carbon Steel
มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑๘ ห้องปฏิบัติการ
๒. กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 22 กิจกรรมคือ
๒.๑ กิจ กรรมทดสอบความชํ านาญห้ องปฏิบั ติก ารสาขาสิ่ง แวดล้อมจํานวน ๖
กิจกรรม
- รายการ Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn in
water มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑๒๙ ห้องปฏิบัติการ

๒๔
- รายการ pH- value in water มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๓๑๗
ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Total dissolved solids (TDS) in water มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน ๒๔๐ ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water มี
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑๙๖ ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Chemical Oxygen Demand (COD) มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน ๒๑๖ ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Ammonia and Total Kjeldahl Nitrogen (Pilot study) มี
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑๑๕ ห้องปฏิบัติการ
๒.๒ กิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการสาขาอาหาร จํานวน ๖ กิจกรรม
- รายการ Pesticides in Fruit & Vegetable (Pilot study) ตัวอย่าง
สําหรับกิจกรรมคือ ถั่วฝักเขียว (Green Bean) และมะเขือเทศ (Tomato) มี
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๒๖ ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Metals and Minerals in Fruit & Vegetable (Pilot study)
ตัวอย่างสําหรับกิจกรรมคือสัปปะรดบรรจุกระป๋อง มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน ๒๐ ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Water - soluble chlorides (as NaCl) in Feeding stuffs มี
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๔๔ ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Moisture, Ash and pH in starch มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน ๗๕ ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in
stuffs มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑๐๘ ห้องปฏิบัติการ
๒.๓ กิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ จํานวน ๘
กิจกรรม
- รายการ Vernier Caliper, Micrometer Caliper, Dial Gauge, Dial
Thickness Gauge, Flask, Pipette, Liquid in Glass Thermometer,
Thermo-Hygrometer มีหอ้ งปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๓๔ ๒๗
๒๑ ๑๕ ๖๐ ๖๔ ๒๐ และ ๑๖ ห้องปฏิบัติการตามลําดับ
๒.๔ กิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์และวิศวกรรม
- รายการ Weight of Resin มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๒๙
ห้องปฏิบัติการ
- รายการ Hardness (rubber) มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑๘
ห้องปฏิบัติการ

๒๕
การดํ า เนิ น งานด้ า นระบบคุ ณ ภาพของการเป็ น ผู้ จั ด กิ จ กรรมทดสอบความชํ า นาญ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 ปัจจุบันกิจกรรมที่ได้รับการรับรองแล้วจํานวน
๑๒ รายการ และในปี ๒๕๕๖ นี้ทางศูนย์ฯ ได้ยื่นขอการรับรองเพิ่มเติมอีก ๒ รายการ คือรายการ
Total dissolved solid (TDS) in water และ Water-soluble chlorides in feeding stuffs และ
รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพจากหน่วยตรวจประเมินจากต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

ประโยชน์ที่ได้รับ
- การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการจัดเป็นการควบคุมคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการจากภายนอก (External quality control) สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ในการตรวจสอบสมรรถนะการทดสอบหรือการสอบเทียบภายในกลุ่มห้องปฏิบัติที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ และเป็นการเฝ้าระวังสมรรถนะของการดําเนินงานภายในห้องปฏิบัติการ
- สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
ห้องปฏิบัติการ นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคคลกรอย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นข้อกําหนดหนึ่งในการยื่นขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชํานาญฯกับหน่วยงานในต่างประเทศ
ซึ่งมีราคาสูง
กลุ่มเป้าหมาย

ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ
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