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สารจากผู้อ�านวยการ
ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)

	 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีบัวนัจะเป็นปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัยิง่
ต่อการแข่งขันในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ	 เพราะ 
ไม่เพยีงแต่เป็นส่วนเสรมิทีจ่ะสร้างแต้มต่อให้แก่กจิการ	แต่ยงัเป็นการรบัรอง
คุณภาพที่ส่งตรงออกจากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคด้วย	
	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 
ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องโดยตรง	ได้มุง่พฒันาศกัยภาพในการให้
บริการแก่ภาคเอกชนในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะด้านการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑ์และชิ้นงานที่เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล	อาทิ	การ
วิเคราะห์ทดสอบเพื่อตรวจหาประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์ใน
ผลติภณัฑ์ต่างๆ	ทีใ่ช้งานในชวิีตประจ�าวัน	การทดสอบสมบตัเิฉพาะของวสัดุ	
ทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างมากต่อการน�าไปใช้งานของผลติภณัฑ์	เพือ่การขอ
ขึ้นทะเบียนรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	 ควบคุมหรือปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์	เปรียบเทียบเลือกใช้วัสดุ	ท�านายประสิทธิภาพในการใช้งานจริง	
เป็นต้น	
	 ด้วยความพร้อมของบุคลากร	ทั้งในด้านของการให้ค�าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา	 และด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์และชิ้นงานด้วยทีมงานนักวิจัยระดับคุณภาพของประเทศ	 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความทันสมัย	ท�าให้การบริการวิเคราะห์ทดสอบของ	
สวทช.	แก่ภาคเอกชนเป็นที่น่าเชื่อถือ	และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	
(ISO)	มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)	และมาตรฐานในต่างประเทศ	 
ครอบคลุมเทคโนโลยีในหลากหลายแขนง	 ได้แก่	 เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ	
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์	 	นาโนเทคโนโลยี	 	 รวมถึงการมีศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
	 สวทช.	มคีวามพร้อมในการให้บรกิาร	และยินดทีีไ่ด้มบีทบาทในการ
ช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจ	 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก ่
ผู้ประกอบการไทย	ให้ยืนหยัดในเวทีการค้าเสรีได้อย่างยั่งยืน	

ดร.ทวีศักดิ์	กออนันตกูล
ผู้อ�านวยการ
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ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์

	 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 (PTEC)		
สวทช.		เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารวเิคราะห์ทดสอบ	(Testing)	ผลติภณัฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ตามมาตรฐานบังคับทั้งในระดับประเทศ	 เช่น	
มอก.	อย.	กสทช.	ฯลฯ		และการทดสอบเพื่อการขอเครื่องหมายรับรอง 
ที่ยอมรับในระดับสากล	 เช่น	 เครื่องหมาย	 FCC	 	 เครื่องหมาย	UL	
เครื่องหมาย	VCCI		และเครื่องหมาย	CE	mark	เป็นต้น		เพื่อให้สามารถ
ส่งออกผลติภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ไปจ�าหน่ายยงัภมูภิาค
ต่าง	ๆ	ทั่วโลก	
	 ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐานสากลนั้น	 	ศูนย์ทดสอบฯ	มีขอบข่ายงานบริการทดสอบ
อันหลากหลายประกอบด้วย	 การทดสอบด้านความเข้ากันได้ทาง 
แม่เหล็กไฟฟ้า	(Electromagnetic	Compatibility	:	EMC)	การทดสอบ
ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	(Product	Safety)	การทดสอบด้าน
ประหยดัพลงังาน	(Energy	Saving)	การทดสอบเซลล์แสงอาทติย์	(Solar	
Cell	Testing)	การทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์	(Medical	Devices	
Testing)	 การทดสอบผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม	 (Telecommunication	
Equipment	 Testing)	 การทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับรถยนต์	
(Automotive	 Equipment	 Testing)	 การทดสอบอุปกรณ์ด้านการ 
ทหาร	(Military	Equipment	Testing)	การทดสอบด้านอปุกรณ์ประกอบ
ส�าหรับการบิน	 (Avionic	 Equipment	 Testing)	 การทดสอบระบบ
อาณัติสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์	เป็นต้น
				 ศนูย์ทดสอบฯ	ยงัมบีรกิารสอบเทยีบ	(Calibration)	เครือ่งมอื
วัดอุตสาหกรรมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ	 เพ่ือให้สามารถ
ท�าการควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และให้บริการ
สอบเทียบให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบรายอื่น	ๆ	ในประเทศอีกด้วย			
	 ส�าหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น	 ศูนย ์
ทดสอบฯ	เป็นที่ปรึกษาในการติดตั้งเครื่องจักรส�าคัญ	ๆ 	ส�าหรับสายการ

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช.
ผลติในโรงงานอตุสาหกรรมและช่วยแก้ไขปัญหาจากการตดิตัง้
เครื่องจักรประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง	ๆ	จ�านวนมากอีกด้วย			
	 ในโครงการของภาครฐับาลทีม่ขีนาดใหญ่		เช่น	ระบบ
ขนส่งทางราง	(Railway	System)	นั้น		ศูนย์ทดสอบฯ	ได้เข้าไป
สนับสนุนงานของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการส�ารวจเส้นทาง
เดินรถ	การทดสอบระบบอาณัติสัญญาณ	การทดสอบอุปกรณ์
ประกอบบนตัวรถ	 ไปจนถึงการตรวจวัดผลกระทบทางด้าน 
ส่ิงแวดล้อมในเส้นทางการเดินรถ	 ส�าหรับภาคเอกชนท่ีเคยใช้
งานบริการของศูนย์ทดสอบฯ	 ประกอบด้วย	 บริษัท	 ซีเมนส	์
(Siemens)	บริษัท	 อาคาร์เทล	 (Acatel)	 บริษัท	บอมบาเดียร์	
(Bombadier)	 เป็นต้น	 ส�าหรับหน่วยงานด้านความม่ันคงน้ัน	
ศนูย์ทดสอบฯ	ยงัได้ท�าหน้าทีใ่นการตรวจวดัคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 
รบกวนจากระบบเรดาห์	วทิยสุือ่สารต่าง	ๆ 	บนดาดฟ้า	เรอืรบหลวง 
อีกหลายล�า	 อาทิ	 เรือหลวงจักรีนฤเบศร	 เรือรัตนโกสินทร์	 
เรือสุโขทัย	เป็นต้น		
	 นอกจากนี้ศูนย์ทดสอบฯ	ยังเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้
ในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาค
อุตสาหกรรมในประเทศอีกเป็นจ�านวนมาก	 โดยผ่านการอบรม
ทางวิชาการ	 และที่ผ่านมาศูนย์ทดสอบฯ	 ได้ให้การอบรมกับ 
ภาคเอกชนทัง้บรษิทัขนาดใหญ่	(Inter-Brand)	SMEs	หน่วยงาน
ภาครัฐฯ	 และยังเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนักวิจัย	 ในระดับ
มหาวิทยาลัยให ้ เกิดการวิจัยและพัฒนาเพื่อช ่วยเหลือ
อุตสาหกรรมในประเทศซึ่งประสบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์	 โดย
ศูนย์ทดสอบฯ	 ได้ท�าหน้าที่ในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม 
เข้ากับกลุ่มนักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	เพือ่ให้สามารถยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์ของตน	
ไปสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากลเพื่อการส่งออกอีกด้วย
				 ด้วยจดุเด่นของศนูย์ทดสอบฯ	ทีไ่ด้รบัการรบัรองด้าน
คุณภาพตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	จากหน่วยงานรับรอง
ของประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ทั้งทางด้านการ
ทดสอบและสอบเทยีบในทกุขอบข่ายงานบรกิาร	และมบีคุลากร
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ	 เป็นมืออาชีพ	 และมีความเป็นกลาง 
ทางวชิาการในการทดสอบผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ 	ท�าให้ศนูย์ทดสอบฯ
ได้รับความไว้วางใจจากภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เข้ามาใช้บริการทดสอบและ 
สอบเทียบเป็นจ�านวนมาก	 โดยปัจจุบันมีบริษัทท่ีเข้ามาใช้ 
บริการกับทางศูนย์ทดสอบฯ	แล้วมากกว่า	1,000	ราย
	 ส�าหรบัอตุสาหกรรม	หรอืหน่วยงานต่าง	ๆ	ทีจ่ะเข้ามา 
ใช้บริการของศูนย์นั้น	 	 ขอแนะน�าว่าควรเข้ามาท�าการติดต่อ	
ตั้งแต่ขั้นตอนของการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์	หรือขั้นตอน
ของการออกแบบฯ	 โดยศูนย์ทดสอบฯ	 ยินดีเป็นผู้ให้ความรู้ 
ทางด้านมาตรฐานของผลติภณัฑ์	และสนบัสนนุด้านการทดสอบ
ในด้านต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ได้การรบัรองตามมาตรฐานสากล				ซึง่หาก
อุตสาหกรรมได้เข้ามาติดต่อศูนย์ทดสอบฯ	 ตั้งแต่ต้นแล้ว	 
จะท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการพฒันาผลติภณัฑ์		ลดเวลา
ในการแก้ไขผลิตภัณฑ์	และลดความสูญเสียโอกาสต่าง	ๆ 		ที่จะ
ตามมาอีกมาก	 หากผลิตภัณฑ์นั้น	 ๆ	 ไม่ผ่านการทดสอบ 
ตามมาตรฐานสากลในล�าดับสุดท้าย

ผู้อ�านวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์	(PTEC)
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	 บริษัท	 ยูนิแลมป์	 จ�ากัด	 เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้า 
ชั้นน�าของประเทศไทย	ผลิตและส่งออกโคมไฟส�าหรับใช้
งานภายนอกอาคารมานานเกือบ	 20	ปี	 ด้วยมาตรฐาน
การผลิตเป็นไปตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากลของ	 IEC	
และ	มอก.	ท�าให้บริษัทมีลูกค้ากว่า	 50	ประเทศท่ัวโลก	
โดยมีฐานลูกค ้าหลัก	 ๆ	 อยู ่ ในกลุ ่มประเทศยุโรป	
ตะวันออกกลาง	เอเชีย	และอาเซียน	
	 ด ้ วยสภาพการแข ่ งขันที่ ค ่ อนข ้ า งสู ง ใน
อุตสาหกรรมโคมไฟชัน้น�าของโลกซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติ
สัญชาติในกลุ่มประเทศยุโรป	บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญ
เกี่ยวกับการออกแบบ	 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คณุภาพเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด	ดงัน้ัน
จึงได้ร ่วมมือกับ	 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนกิส์	(PTEC)	เพือ่ให้ท�าการทดสอบ	และพฒันา
ผลิตภัณฑ์สู ่มาตรฐาน	 EMC	 (Electromagnetic	
Compatibility)	หรือความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า	ที่
สามารถท�างานร่วมกันได้เป็นปกติ	 โดยไม่ก่อให้เกิด 
ผลเสียหรอืผลกระทบใด	ๆ 	ต่ออปุกรณ์	เครือ่งมอื	หรอืระบบ 
ที่ท�างาน	ในสภาวะสิ่งแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าเดียวกัน		
	 ในอดตีถงึปัจจุบนับรษิทัฯ	โตขึน้มาจากการผลติ
โคมไฟภายนอกอาคารเป็นหลกั	ซึง่มเีครือ่งทดสอบวดัค่า
แสง	 วัดความร้อน	 เครื่องทดสอบการกันน�้ากันฝุ่น	 และ 
อืน่	ๆ 	อกีหลายรายการ	แต่เรามคีวามรูเ้รือ่ง	EMC	น้อยมาก	
โดยเฉพาะความรู ้ เกี่ยวกับการทดสอบเน่ืองจาก 
เครื่องทดสอบ	EMC	มีมูลค่าค่อนข้างแพงและมีไม่กี่แห่ง 
ในประเทศไทยที่ให้บริการด้านนี้	 เมื่อเราส่งผลิตภัณฑ์ 
ไปทดสอบบางครั้งมีผลทดสอบไม่ผ่าน	 เราไม่เข้าใจว่า 
ไม่ผ่านเพราะอะไรทั้ง	 ๆ	 ที่อุปกรณ์ภายในได้มาตรฐาน	
มอก.	ทุกอย่าง	ที่ส�าคัญเราไม่ทราบแนวทางว่าจะแก้ไข
อย่างไร	 เมื่อมีโอกาสได้ติดต่อประสานงานกับ	 PTEC	
สามารถอธิบายสาเหตุ	 รวมทั้งวิธีการแก้ไขได้อย่าง
ละเอียด	และสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ทั้งมาตรฐาน
ไทยและมาตรฐานสากล	ซึ่งเจ้าหน้าที่	 PTEC	มีความรู้	
ความช�านาญสามารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง
ชัดเจน

บรษิทั ยนูแิลมป์ จ�ากดั

	 เกีย่วกบัมาตรฐาน	มอก.1955-2551	ทีม่กีาร
ปรบัเปลีย่นใหม่	บรษิทัฯ	มกีารวางแผนเป็นการภายใน	
ประกอบกับได้การทดสอบที่รวดเร็วของ	PTEC	ท�าให้
บริษัทฯ	 ได้รับใบอนุญาต	มอก.1955-2551	ภายใน	 
3	เดอืน	ท�าให้ทางเรารูส้กึประทบัใจ		และมคีวามมัน่ใจ
ที่ได้ร่วมมือกับ	PTEC
	 นับว ่า	 PTEC	 เป ็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการ	ท�าให ้
ผู ้ประกอบการมีองค์ความรู ้และสามารถพัฒนา
ศักยภาพเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศได้	 ส�าหรับ 
ในอนาคตบริษัทฯ	 ยังคงขอรับ
ค�าปรกึษากับ	PTEC	อย่าง
ต่อเนือ่ง	เพราะมาตรฐาน
ต่าง	ๆ	รวมทั้งกฎเกณฑ์	
และระเบียบเก่ียวกับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์นับวัน
คงต้องมกีารปรบัเปลีย่นไป
เรื่อย	ๆ	

กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูนิแลมป์	จ�ากัด

คุณสุชาติ อึ้งพาณิชย์กุล 
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 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน	 ศูนย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	(NANOTEC)	คือหน่วยงาน
ด้านงานวิจัย	 ที่มีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนให้ 
ภาคธรุกจิสร้างความสามารถในการแข่งขนัพฒันาขดีความ 
สามารถของตัวเองให้สูงขึ้น	 ด้วยบริการด้านเทคนิค 
การวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างที่หลากหลายทั้งในด้าน
กายภาพ	 	 เช่น	 การวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างของวัสดุ
นาโน	 ด้านเคมี	 เช่น	 ตรวจองค์ประกอบทางเคมีของ
ตัวอย่าง	 ด้านชีวภาพ	 เช่น	 การทดสอบคุณสมบัติการ 
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์	
เป็นต้น
	 โดยห้องปฏิบัติการฯ	มีการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบทีร่องรบัตัวอย่างจากภาคอตุสาหกรรม	ทัง้ในกลุม่
อุตสาหกรรมสิ่งทอ	อุตสาหกรรมพลาสติก	อุตสาหกรรม
อาหาร	 ยา	 และเครื่องส�าอาง	 อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์	 นอกจากน้ียังรองรับในเรื่องของการ
วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีให้หน่วยงาน 
ภาคการศึกษาด้วย
	 ดังผลงานท่ีผ่านมา	 ห้องปฏิบัติการของเรา 
ท�าหน้าทีเ่สมอืนตรวจสอบคณุภาพสนิค้าว่าได้คณุสมบตัิ
ตามที่กล่าวอ้างในโฆษณาหรือไม่	 เช่น	กลุ่มสิ่งทอนาโน	

และกลุ่มสินค้าท่ีมีสมบัติในการยับย้ังแบคทีเรีย	 ในบาง
กรณีเราก็ท�าหน้าที่ เป็นแผนกคิวซีให้กับกลุ ่มธุรกิจ 
ฮาร์ดดิสไดร์ฟ	 และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งตัวอย่าง
เพือ่ต้องการทราบองค์ประกอบทางเคมว่ีาตรงตามสเปค 
หรือไม่
	 ส�าหรับเครื่องมือต่าง	 ๆ	 ที่ใช้ในการวิจัยและ
พัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีนั้น	ทางห้องปฏิบัติการฯ	ก็มี
การให้บริการเครื่องมือครบชนิดมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศ	 โดยเฉพาะกล้องจุลทรรศน์ประเภทต่าง	ๆ	ที่มี
ตั้งแต่ก�าลังขยายสูงมากสามารถวิเคราะห์โครงสร้างใน
ระดับอะตอมได้	 อาทิ	 กล้อง	 Transmission	 Electron	
Microscope	 (TEM)	 กล้อง	 Scanning	 Electron	
Microscope	 (SEM)	 และกล้อง	 Atomic	 Force	
Microscope	(AFM)	เป็นต้น	
	 ห้องปฏิบัติการฯ	ยังมีการให้บริการเครื่องมือใน
กลุม่สเปกโตรสโคปี	(Spectroscopy)	เพ่ือวเิคราะห์สมบตัิ
การดดูกลนืคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าของตวัอย่างท้ังในช่วงรงัสี
ยวู	ีช่วงแสงทีต่ามองเหน็	และรงัสอีนิฟราเรดได้	รวมไปถงึ
การให้บริการเครื่องมือกลุ่มโครมาโทกราฟี	 (Chromato 
graphy)	เพือ่ใช้ในการคดัแยกสารและวเิคราะห์ชนดิและ
ปริมาณของสารเคมี	 เช่น	 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 
ที่สามารถแยกสารประกอบในอาหาร	และสารออกฤทธิ์
ในสมุนไพร	เป็นต้น
	 ฝากถึงภาคธุรกิจที่ต้องการสร้างความแตกต่าง	
สร้างมลูค่าเพิม่	และคงประสทิธภิาพสนิค้าของตวัท่านเอง 
ว่า	 ห้องปฏิบัติการฯ	 ของเรามีความพร้อมในด้านการ 
วิจัยและพัฒนาเพ่ือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความ
ส�าเร็จทางธุรกิจของท่าน	

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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	 บรษัิท	อนิเตอร์เนชัน่แนล	แลบบอราทอร่ีส์	จ�ากัด	
หรือ	 ILC	 เป็นโรงงานรับจ้างผลิตเครื่องส�าอางแบบ 
ครบวงจร	ให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศ	และต่างประเทศ	มานาน
กว่า	40	ปี	ILC	มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งจนปัจจบุนั	ILC	
ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	GMP,	ISO	9001,	ISO	14001,	
ISO	 17025	 และมาตรฐานแรงงาน	 รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมความงามสนองลูกค้า

สัมภาษณ์พิเศษ

	 โดยในส่วนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ัน	 ILC	 ได้รับบริการจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(NANOTEC)	 ในเรื่องของ	 การวัดขนาดอนุภาคของ 
อิมัลชั่น	 (ครีมและโลชั่น)	 เพื่อได้อิมัลชั่นที่อนุภาคเล็ก
ระดับนาโน	 ซึ่งสามารถซึมซาบสารบ�ารุงเข้าสู่ผิวได้ดี	
บรกิารต่อมาคอื	การวดัซตีาโพเทนเชยีล	(Zeta	potential)	
คือการวัดค่าแนวโน้มความคงตัวของอิมัลชั่น	 เพื่อให้ได้
ต�ารับเครื่องส�าอางที่มีประสิทธิภาพ
	 ความส�าเรจ็ของการพฒันาครัง้นี	้ท�าให้	ILC	ได้รับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 (IP)	 และต่อยอด 
จนได้ผลิตภัณฑ์	 BSC	 Time	Defence	 Phytocelltec	
Nanolotion	นวัตกรรมระดับนาโนผสานนวัตกรรมจาก 
สารสกัดสเต็มเซลล์แอปเปิ้ลสวิตเซอร์แลนด์	 ที่ซึมซาบ 
เข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้น	 หากดูด้วยตาเปล่าจะมีลักษณะใส	
แต่ถ้าส่องผ่านเครื่องวัดขนาดอนุภาค	จะเห็นว่าตัวอย่าง
น้ีเป็นอมิลัชัน่ท่ีมอีนุภาคภายในเลก็มากในระดบันาโน	ซึง่
มปีระสทิธภิาพในการน�าพาสารบ�ารงุผวิลงสูผ่วิได้ง่ายขึน้
และลงลึกสู่เซลล์ผิวได้ดีกว่าอิมัลชั่นทั่วไป	 นี่คือจุดเด่น
ของนาโนโลชัน่	นับเป็นสนิค้าตวัแรกของไทยและถอืได้ว่า	
ILC	 เป็นบริษัทแรกของไทยที่สามารถผลิตนาโนโลชั่น 
สู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้
	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	 3	 ปีที่เข้ามาใช้บริการ	 
ทางเรามีความประทับใจต่อ	NANOTEC	 ในหลายด้าน		
ทั้งเครื่องมือที่ถือว่าเป็นระดับแนวหน้าของประเทศ	 
ได้มาตรฐานระดบัสากล	ผลตรวจหรอืการวดัค่าทีแ่ม่นย�า	
มีความรวดเร็วในการท�างาน	 ไว้วางใจได้	 เหมือนกับเรา
ได้ทีป่รกึษาทีด่	ีถงึแม้	NANOTEC	อาจจะไม่ใช่หน่วยงาน
ท่ีดูแลเรื่องการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนโดยตรง	 
แต่เป็นเสมือนตัวขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจสร้างความ
สามารถในการแข่งขันและพัฒนาขีดความสามารถของ
ตัวเองให้สูงขึ้น

คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล
ผู้จัดการแผนกวิจัย	ILC

บรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์่ จ�ากดั หรอื ILCห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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Electrical and Electronic Products Testing Center (PTEC)
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Electrical and Electronic Products Testing Center (PTEC)

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) 
 
	 เป็นหน่วยงานสังกัด	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	ปัจจบุนัมกีารด�าเนนิโครงการเพือ่ให้บรกิารวเิคราะห์ทดสอบ	
สอบเทียบ	ท�างานวิจัยร่วม	 และเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้สามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้ระดับสากล		

โดย PTEC แบ่งประเภทกิจกรรมหลักออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ
	 •	กลุ่มการวิเคราะห์ทดสอบ	
	 •	กลุ่มการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม	
	 •	กลุ่มงานวิจัยและการเป็นที่ปรึกษา	
ทัง้นีเ้พือ่รองรบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ของไทยอย่างครบวงจร 

บริการทดสอบมาตรฐานด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromanetic Competability: EMC) และมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Product Safety)

เครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานบังคับ

ชื่อมาตรฐาน 
มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

 TIS IEC TIS IEC

เตารีดไฟฟ้า	ส�าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	ส�าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

กระทะไฟฟ้า	ส�าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

เคร่ืองท�าน�้าร้อนไฟฟ้า	 น�้าผ่านร้อนทันที	
ส�าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

เตาไมโครเวฟ	ส�าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

ตู้เย็น	ส�าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

กระตกิน�า้ร้อนไฟฟ้า	เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย

เตาไฟฟ้าชนิดตัวท�าความร้อนแบบเปลือย
เฉพาะด้านความปลอดภัย

เครื่องใช้ไฟฟ้าส�าหรับการดูแลผิวหรือผม

เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย

มอก.366-2547

มอก.1039-2547

มอก.1509-2547

มอก.1693-2548

มอก.1773-2548

มอก.2214-2547

มอก.2062-2543

มอก.870-2532

มอก.1985-2549

มอก.1462-2548

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ชื่อมาตรฐาน 

ของเล่น 

มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

 TIS IEC TIS IEC

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ	เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

เครื่องอบผ้า	เฉพาะด้านความปลอดภัย

เครื่องปรับอากาศส�าหรับห้อง

เครื่องใช ้อิ เล็กทรอนิกส ์และอุปกรณ์
เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน	
ส�าหรับใช้ในที่อยู ่อาศัย	 และงานทั่วไป 
ที่มีลักษณะคล้ายกัน	 เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย

เคร่ืองตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์
ป้องกนักระแสเกนิ	ส�าหรบัใช้ในทีอ่ยูอ่าศยั
และใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ระบบก�าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง

เซลล์และแบตเตอรีท่ติุยภูมทิีม่อีเิลก็โทรไลต์ 
แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่น	ๆ 	ที่ไม่ใช่
กรดส�าหรับการใช้งานแบบพกพา	 เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

มอก.934-2533

มอก.1389-2539

มอก.1529-2541

มอก.1195-2536

มอก.909-25482547

มอก.1291-2545

มอก.2217-2548

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60065

IEC	61008-1

IEC	62040-1

IEC	62133

ของเล่น

ของเล่นไฟฟ้า

หลอดฟลูออเรสเซนส์

บัลลาสต์ส�าหรับหลอดฟลูออเรสเซนส์

ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนส์และขั้วรับ
สตาร์ตเตอร์

โกลว์สตาร์ตเตอร์ส�าหรับหลอดฟลูออเรส
เซนส์

มอก.685-2540

มอก.2236-2548

มอก.956-2533

มอก.23-2521

มอก.344-2549

มอก.183-2547

IEC	60730

IEC	62115

IEC XX

IEC XX มอก.1955	 CISPR15,	
EN61547

ระบบแสงสว่างอินแคนเดเซนต์

ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเขี้ยว	 มอก.25-2516

ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว	 มอก.819-2531
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เครื่องใช้ไฟฟ้า ส�าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานที่มีลักษณะคล้ายกัน

ชื่อมาตรฐาน 
มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

 TIS IEC TIS IEC

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14
CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

	19

ข้อก�าหนดทั่วไป

กระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์เชิงพาณิชย์

เครื่องขัดล้างและขัดเงาพื้น

เครื่องฆ่าแมลง

เครื่องรีดผ้า

เครื่องสุขอนามัยช่องปาก

อ่างอาบน�้าวน

กระทะไฟฟ้าทอดแบบลึกเชิงพาณิชย์

กระทะหุงต้มเชิงพาณิชย์

เครื่องครัวเชิงพาณิชย์

เครื่องดูดควัน

เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องท�าความสะอาด
โดยการดูดน�้า

เครื่องตัดหญ้าชนิดเดินตาม

เครื่องท�าความสะอาดชนิดความดันสูง	และ
ชนิดไอน�้า	 ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมและ 
เชิงพาณิชย์

เครือ่งป๊ัมความร้อนไฟฟ้า	เครือ่งปรบัอากาศ 
และเครื่องลดความชื้น

เครื่องล้างจาน

เครื่องล้างจานเชิงพาณิชย์

เครื่องอบผิวโดยการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต
และรังสีอินฟราเรด

เตาหุงต้ม	เตาอบ	แผ่นรองกระทะ	และ
ชิ้นส่วนส�าหรับใช้ในการเชิงพาณิชย์

มอก.1375-25471

มอก.1594-2541

มอก.1547-2541

มอก.1552-2541

มอก.1567-2541

มอก.1543-2541

มอก.1551-2541

มอก.2013-2543

มอก.1986-2543

มอก.1998-2543

มอก.1996-2543

มอก.1522-2541

มอก.1896-2542

มอก.1871-2542

มอก.1529-2541

มอก.1838-2542

มอก.1839-2542

มอก.1877-2542

มอก.1914-2542

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335
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ชื่อมาตรฐาน 
มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

 TIS IEC TIS IEC

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14
CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34																																																																																																																																																		

	35

	36																												

เตาหงุต้มชนดิทีใ่ช้ประจ�าที	่แผ่นรองกระทะ	
เตาอบ	 และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะ
คล้ายกัน

เตาอบไฟฟ้าด้วยการพาความร้อน	 เตาอบ
ไฟฟ้าด้วยไอน�้า	 เตาอบไฟฟ้าด้วยการพา 
ไอน�้าที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

เตาอบไมโครเวฟเชิงพาณิชย์

แผ่นอุ ่นภาชนะใส่อาหาร	 และเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน

เครื่องบาร์บีคิวนอกอาคาร

เครื่องปิ้งย่างเชิงพาณิชย์

เครื่องมือท�าความร้อนหยิบยกได้

เครื่องสูบของเหลวที่มีอุณหภูมิไม่เกิน	 35	
องศา

เครื่องปั่นสลัดน�้า

เครื่องย่าง	และเครื่องปิ้งเชิงพาณิชย์

เครื่องท�าน�้าร้อนชนิดจุ่มแบบพกพา

เครือ่งท�าน�า้ร้อนชนดิจุม่แบบยดึตดิอยูก่บัที่

เครื่องนวด

เครื่องประจุแบตเตอรี่

เครื่องปิ้งขนมปัง	 เครื่องย่าง	 เครื่องอบและ	
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน

มอก.1913-2542

มอก.1781-2542

มอก.1845-2542

มอก.1775-2542

มอก.1876-2542

มอก.1874-2542

มอก.1872-2542

มอก.1584-2541

มอก.1542-2541

มอก.1566-2541

มอก.1909-2542

มอก.1909-2542

มอก.1803-2542

มอก.1676-2541

มอก.1641-2541

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

IEC	60335

มอก.1955

มอก.1804-2542	 	IEC	60335

มอก.1910-2542	 	IEC	60335

เครื่องอบซาวน่า

จักรเย็บผ้าไฟฟ้า
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ชื่อมาตรฐาน 
มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

 TIS IEC TIS IEC

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

CISPR14

1

2

3

4

5

6

เครื่องใช้ไฟฟ้าท�างานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้

ข้อก�าหนดทั่วไป

เครื่องเจียแบบตั้งโต๊ะ

เครื่องไส	และเครื่องตั้งความหนา

เลื่อยวงเดือน

เครื่องมือไฟฟ้าท�างานด้วยมอเตอร์	
ชนิดมือถือ

มอก.1744-2542	 IEC	61029-1

มอก.1997-2543	 IEC	61029-2-4

มอก.1873-2542	 IEC	61029-2-3

มอก.1805-2542	 IEC	61029-2-1

มอก.1749-2542	 IEC	617045-1

มอก.1911-2542	 IEC	61029-2-9เลื่อยบาก
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ชื่อมาตรฐาน 
มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

 TIS IEC TIS IEC

CISPR11

CISPR11

CISPR11

CISPR11

CISPR11

CISPR11

CISPR11

CISPR11

CISPR11

CISPR11

CISPR22,
CISP24

CISPR22,
CISP24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12																																																																												

13

เครื่องใช้ไฟฟ้า ส�าหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ

ข้อก�าหนดทั่วไป

เครือ่งฆ่าเชือ้อบแห้งทีใ่ช้กบัอากาศร้อนหรอื
ก๊าชเฉื่อยร้อนที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์และ 
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

เครื่องผสมและเครื่องกวนที่ใช้ในห้อง
ปฏิบัติการ

เครื่องมือวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบคล้อง
ชนิดมือถือ

ส�าหรับเคร่ืองหมนุเหวีย่งทีใ่ช้ในห้องปฏบิตักิาร

บรภิณัฑ์ห้องปฏบิตักิารส�าหรบัท�าความร้อนวสัดุ

หม้อนึง่อดัไอน�า้และเครือ่งฆ่าเชือ้ใช้ก๊าชพษิ
ส�าหรับการเตรียมวัสดุการแพทย์และงาน 
ในห้องปฏิบัติการ

หม้อนึ่งอัดไอน�้าส�าหรับการเตรียมวัสดุ
ทางการแพทย์และงานในห้องปฏิบัติการ

อะตอมกิสเปกโทรมเิตอร์ส�าหรบัห้องปฏบิตัิ
การทดสอบที่ใช้	 การท�าให้เป็นละอองและ
การท�าให้เกิดไอออนด้วยความร้อน

ความปลอดภัยของชุดโพรบมือส�าหรับ 
การวัดและการทดสอบไฟฟ้า

ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์เลเซอร์	เล่ม	1	
การจัดประเภทบริภัณฑ ์ คุณลักษณะ 
ที่ต้องการและ	ข้อแนะน�าส�าหรับผู้ใช้

ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์เลเซอร์	เล่ม	2	
ความปลอดภัยของระบบสื่อสารใยแก้ว 
น�าแสง

ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์เลเซอร์	เล่ม	3	
ข้อแนะน�าส�าหรบัภาพเลเซอร์และสิง่ทีแ่สดง
ด้วยเลเซอร์

มอก.2001-2543	 IEC	61010-1

มอก.2008-2543	 IEC		61010-2-043

มอก.2009-2543	 IEC		61010-2-051

มอก.2005-2543	 IEC		61010-2-032

มอก.2003-2543	 IEC		61010-2-020

มอก.12002-2543	 IEC		61010-2-010

มอก.2007-2543	 IEC		61010-2-042

มอก.2006-2543	 IEC		61010-2-041

มอก.2010-2543	 IEC		61010-2-061

มอก.2004-2543	 IEC	61010-031

มอก.1604-2541	 IEC	60825-1

มอก.1605-2541	 IEC	60825-2

มอก.1606-2541	 IEC	60825-3
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ชื่อมาตรฐาน 
มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

 TIS IEC TIS IEC

1

บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	
(1	phase	<16A)	

มอก.1561-2548	 IEC	60950-1	 มอก.1956.	
มอก.2077	

CISPR22,	CISP24

ชื่อมาตรฐาน 
มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

 TIS IEC TIS IEC

1

2

แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์	แบบผลึกวิลิคอน	 				มอก.1843-2542	 						IEC	61215	 												ไม่มี	 							IEC	61730

แผงโซล่าเซลล์	แบบฟิล์มบาง	 	 				มอก.2210-2548	 						IEC	61646	 												ไม่มี	 							IEC	61730



Testing Services for Industries
รวบรวมบริการรับวิเคราะห์ทดสอบของ สวทช. ให้แก่ภาคเอกชน18

บริการสอบเทียบ

PASSIVE EQUIPMENT

Equipment Name Item Range

1.	Attenuator/Gain/Loss

2.	Splitters

3.	Divider

4.	Bridges

5.	Fillters

6.	Directional	Couplers

7.	Coaxial	Cable

8.	Wave	Guide	Attenuator

9.	Matching	Pad	and	Impedance	Adapters

RF High Power

10.	High	Power	Attenuator

11.	RF	Power	Amplifier	Generator

12.	RF	Power	Level

EMC Equipment

13.	Line	Impedance	Stabilization	Network

14.	Coupling	and	Decoupling	Network

15.	EM	Clamp/EMI	Clamp	(150Hz/60Hz)

16.	RF	Current	Clamp	(9kHz	to	1GHz)

17.	Balance	to	Unbalance	Transformer

Loss,	Return	Loss,	Phase

Loss	

Power	Output

Frequency	Response

THD

Impedance

Loss,	Coupling	Factor

Phase	Impedance

Isotation

9kHz	to	18GHz

odB	to	100dB

9kHz	to	3GHz

1mW	to	200W

9kHz	to	4GHz

1Ω to	300Ω
0dB	to	70bB

0	to	360
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Equipment Name Item Range

Magnetic Field Strength

18.	Magnetic	Field	Meter	(50Hz/60Hz)

19.	Microwave	Leakage	Current

20.	Microwave	Survey	Meter

High Voltage

21.	ESD	Generator

22.	Burst/EFT	Generator

23.	SURGE	Generator

24.	Voltage	dips

Field	Strength

Peak	Voltage/Current

Rise	time/Fall	time

Burst	Period	Duration	Repetition

Frequency

Impulse	Duration

Impedance

Antenna

25.	Biconical	Antenna	(30	to	300MHz)

26.	Log	–	Periodic	Antenna	(150	to	2200MHz)

27.	Bi-Log	Antenna	(30MHz	to	1GHz)

28.	Horn	Antenna	(80MHz	to	18GHz)

RF Power

29.	RF	Power	Meters

30.	Termination	Power	Meters

31.	Peak	Power	Meters

32.	Nodulation	Power	Meters

33.	Through	Line	Power	Meters

34.	Power	Sensor

AF

Gain	ISO

Return	Loss

Accuracy

VSWR

Calibration	Factor

12mG	to	20G

1	to	10mW/cm

Up	to	8kV

2ns	to	10ms

0	to	360

30MHz	to	18GHz

3uW	to	100mW

1W	to	250W

100kHz	to	4.2GHz
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Equipment Name Item Range

Frequency

35.	Signal	Generators

36.	Synthesized	Signal	Generators

37.	Function	Generator

38.	Noise	Generators

39.	Microwave	Generators

40.	Frequency	Counters

41.	Frequency	Converters

42.	Frequency	Shifters

43.	Frequency	Multipliers

44.	Frequency	Comparators

45.	Quartz	Oscillators

46.	Oscilloscope

Phase	Modulation

Frequency	Modulation

Pulse	Modulation

Frequency	Accuracy

Frequency	Response

Power	Linearity

Harmonic

Noise	Sidebands

VSWR

Input	Impedance

Vertical	Deflection

Horizantal	Time

Frequency	Response

Frequency	Accuracy

Display	Linearity

Noise	Floor

Input	Attenuator

Absolute	Amplitude	Accuracy

Frequency	Response

Resolution	Bandwidth	and

Selectivity

Resolution	Bandwidth	Switching

Reference	Level	Accuracy

1Hz	to	3GHz

Bandwidth	1GHz

0	to	32V

9kHz	to	3GHz

0dB	to	90dB

47.	Spectrum	Analyzers

48.	Network	Analyzers

49.	Transmission	/	Reflection	Test	Sets

50.	Calibration	S	Parameter	Test	Sets

51.	Return	Loss	Testers

52.	SWR	Meters

53.	Noise	Figure	Meters

54.	Communication	Analyzers

55.	Site	Master



2  ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
National Metal and Materials Technology Center (MTEC)

2
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 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตมนุษย์ การ 
วเิคราะห์ทดสอบในทกุขัน้ตอนการผลติเพือ่ตรวจประเมนิคณุภาพของผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐาน มคีวามปลอดภยั 
ก่อนการน�าไปใช้งานหรือการจ�าหน่าย จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย รวมถึงผู้ใช้งาน ผู้บริโภค เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และสามารถน�าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 นอกจากน้ี การวิเคราะห์ทดสอบเพื่อตรวจหา
ประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่
ใช้งานในชวีติประจ�าวนั ก�าลงัได้รบัความสนใจจากผูผ้ลติ 
ผู ้จ�าหน่าย เพื่อการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์
 ดัง น้ัน การพัฒนาขีดความสามารถด ้าน 
การวิเคราะห์ทดสอบทางชีวภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ และการบรกิารวเิคราะห์ทดสอบ รบัจ้างวจิยั  
ร่วมวิจัย ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัย 
มหาวิทยาลัย ถือเป็นภารกิจหลักของห้องปฏิบัติการ
เทคนคิทางชวีภาพส�าหรบัวสัด ุโดยหน่วยปฏบิตักิารได้รบั
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 
ถึงปัจจุบัน จากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวง
สาธารณสขุ ในขอบข่ายการทดสอบด้านจลุนิทรย์ีส�าหรบั
ผลิตภัณฑ์

(MTEC Cell Culture Unit: MCCU)

การให้บริการภาคเอกชน
	 (*อยู่ในขอบข่ายการได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC	17025:	2005)
การทดสอบความเป็นพิเศษส�าหรับเครื่องมือแพทย์ (Cytotoxicity Testing)

- การทดสอบชิ้นงานประเภทวัสดุฝังในด้วยวิธีทดสอบโดยตรงกับเซลล์หรือเนื้อเยื่อมนุษย์/หนูทดลอง
- การทดสอบความเป็นพิษของชิ้นงานด้วยวิธี Test on Extracts
- การทดสอบความเป็นพิษของสิ่งสกัดได้จากตัวอย่างทดสอบด้วยวิธีมาตรฐาน ISO 10993-5
- การทดสอบความเป็นพิษของชิ้นงานด้วยวิธี Ager Overlay Method
- การทดสอบความเป็นพิษของชิ้นงานด้วยวิธี MTT assay

การทดสอบประสิทธิภาพของสารต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธี AATCC Test Method 147, AATCC 
Test  Method 100, JIS Z 2801*, JIS L 1902, AATCC Test Method 30, JIS Z 2911, ASTM G21 วธิมีาตรฐานอืน่ 
และวิธีดัดแปลงตามลักษณะชิ้นงานตัวอย่าง
การเตรียมชิ้นงานส�าหรับ SEM ด้วยเครื่อง Critical Point Dryer (CPD)

ห้องปฏิบัติการเทคนิคทางชีวภาพส�าหรับวัสดุ
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  ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ หน่วยวิจัยลักษณะเฉพาะของวัสดุ MTEC 
มีหน้าที่หลักในการให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ และให้ค�าปรึกษาด้านสมบัติของไฟฟ้าวัสดุ  
แก่ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยภายใน MTEC ด้วยบุคลากร
ที่มีความรู้ความช�านาญและเครื่องมือทดสอบที่มีประสิทธิภาพ

ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ
(Electrical Properties Measurement Laboratory: EPM)

1. Surface Resistivity Measurement  
 (ASTM D257)
2. Volume Resistivity Measurement  
 (ASTM D257)
3. Dielectric Constant (Relative  
 Permit t iv i ty)  Measurement  
 (ASTM D150)
4. Dissipation Factor Measurement  
 (ASTM D150)
5. The Capaci tance of  Wire  
 Insulation (UL 1581)
6. Dielectric Strength Measurement  
 (ASTEM D149)
7. Conductivity Measurement 

Services Equipments Materials Suitable for Testing

Resistivity Adapter KEITHLEY 
Model 6105
High Voltage Supply KEITHLEY 
Model 247
System Electrometer KEITHLEY 
Model 6514
Precision Impedance Analyzer 
Agilent 4294A
Dielectric Test Fixture Hewlett 
Packard 16451 B
AC Dielectric test set (50kV, 
5kVA) 
Source Meter KEITHLEY Model 
2420 

Natural and Synthetic Rubber 
Sheets
Plastic Sheets e.g. PVC, PE, PP
Papers
Woods
Ceramics
Metals

การให้บริการภาคเอกชน
   สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุที่ส�าคัญและควรมีการทดสอบก่อนน�าไปผลิต
เป็นผลติภณัฑ์หรอืน�าไปใช้งาน ได้แก่ สมบตัทิางด้านการเป็นฉนวน สมบตัทิางด้าน
การเก็บประจุไฟฟ้า สมบัติด้านการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า ซึ่งในการทดสอบสมบัติ
ดังที่กล่าวมานี้นั้น ทางห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าสามารถให้บริการ
ทดสอบชิ้นงานวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM ISO และ UL 
เป็นต้น ในกรณีที่ผู ้ขอรับบริการต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีเฉพาะทาง 
นอกเหนือจากที่มีมาตรฐานทั่วไป ทางห้องปฏิบัติการก็มีความพร้อมในการ 
ให้บริการดังต่อไปนี้
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 สมบัติทางกลถือได้ว่าเป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก 
ต่อความส�าเร็จต่อการน�าไปใช้งานของผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ  เนื่องจากไม่ว่าในสภาพการใช้งาน
หรอืในการท�างานของผลติภณัฑ์นัน้จะต้องตกอยูใ่นสภาพการรับแรงไม่มากกน้็อย โดยทัว่ไปแล้ว 
จุดประสงค์ของการทดสอบสมบัติทางกล คือ 
 เป็นข้อมูลในการควบคุมคุณภาพ
 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบและเลือกใช้วัสดุ
 เป็นข้อมูลส�าหรับการค�านวณออกแบบ
 เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการท�านายประสิทธิภาพในการใช้งานจริง
 เป็นข้อมูลส�าหรับการวิจัยและพัฒนา

 ห้องปฏบิตักิารทดสอบสมบตัทิางกล MTEC ถอืได้ว่าเป็นส่วนส�าคญัในการสนบัสนนุ 
ภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยผ่านทางการให้บรกิารทดสอบวัสด ุผลติภณัฑ์ให้ค�าแนะน�า 
หรอืข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัสมบตัทิางกลของวสัด ุเพือ่ให้อตุสาหกรรมสามารถผลติผลติภณัฑ์
ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการใช้งาน นับตั้งแต่ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2539 ห้องปฏิบัติการ 
มีการท�างานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกล
(Mechanical Properties Testing Laboratory: MT)
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การให้บริการภาคเอกชน

ทดสอบทางกลท่ัวไป เช่น ค่ามอดูลัส ความแข็งแรง ความเค้นและความเครียด  
ในลักษณะแรงดึง แรงดัด แรงดัดงอ แรงบิด การเฉือน การลอก หรือการฉีก ของวัสดุ
ต่าง ๆ (แรงสูงสุด 100 กิโลนิวตัน)
ทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ไอซอด ชาร์ปี ฟิล์ม ท่อ หรือ แผ่นวัสดุชนิดต่าง ๆ 
ทดสอบความทนทานต่อความล้าของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น  
แรงดึงหรือแรงอัด
ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ในสเกลต่าง ๆ เช่น บริเนลล์ วิกเกอร์ส 
หรือรอกเวลล์ 
ทดสอบความแขง็ของจลุภาคแบบวกิเกอร์ส หรอื นูพ้ ทีร่ะดบัผวิหรอืผวิเคลอืบ ผวิแขง็  
หรือโครงสร้างในแต่ละเฟสของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ 
ทดสอบความแข็งของวัสดุคล้ายยางหรือผลิตภัณฑ์ในแบบซอร์ A หรือ D
วเิคราะห์สาเหตกุารแตกหกัของผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสมบตัทิางกล หรอืการเบีย่งเบน 
ของสมบัติของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์จากที่ก�าหนดไว้
เตรียมชิ้นงานทดสอบทางกลจากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ทดสอบวสัดทุีอ่ณุหภูมสิงูหรอืต�า่กว่าอณุหภมูห้ิอง เช่น การทดสอบแรงกระแทก หรอื
การทดสอบความแข็งแรง (-50◦C ถึง 150◦C)
สร้างและออกแบบอุปกรณ์ส�าหรับทดสอบหรือวิธีการทดสอบส�าหรับวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุ
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 การวิเคราะห์ทดสอบลักษณะของวัสดุ
กายภาพและทางเคม ีเช่น ลกัษณะพืน้ผวิ และธาตุ
ทีป่ระกอบเป็นวสัดนุัน้ ๆ  โดยการใช้กล้องจลุทรรศน์
แบบแสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่ว่าแบบ 
ส่องกราดและแบบส่องผ่าน จ�าเป็นต้องมกีารเตรียม 
ชิ้นงานก่อนที่จะน�าไปวิเคราะห์โดยมีขั้นตอน 
ในแผนภาพด้านล่าง

ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์แบบแสง
(Optical Microscopy/Image Analysis Laboratory: OM)

ตัดชิ้นงาน อัดขึ้นรูปชิ้นงาน ขัดระนาบ ขัดผิวมัน
ตรวจสอบ
ด้วยกล้อง

ขั้นตอนที่ 1 ตัดชิ้นงาน
 การตัดชิ้นงานออกมาเป ็นชิ้นขนาดเล็ก  
พอเหมาะกบัเครือ่งมอืวเิคราะห์ทดสอบ หากเป็นชิน้งาน 
ขนาดใหญ่ เช่น จาน ท่อนเหล็ก จะใช้เครื่องตัดใหญ่ 
(Cutting Machine, Exotom-M, Struers) หากเป็น 
ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ไม่มากนัก อาจใช้เครื่องตัดเล็ก 
(Cutting Machine, Accutuom-5, Struers) อุปกรณ์นี้
สามารถตัดได ้ ท้ังวัสดุเซรามิก พอลิเมอร ์  โลหะ 
กลุ่มเหล็ก และไม่ใช่กลุ่มเหล็ก โดยจะเปลี่ยนใบตัดให้
เหมาะสมกับวัสดุ ได้แก่ ใบตัดโลหะ และใบตัดเพชร

ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นรูปชิ้นงาน
 เมื่อได้ชิ้นงานขนาดเหมาะสมกับการทดสอบ
แล้ว หากไม่สามารถจับชิ้นงานขัดได้ หรือต้องการขัด
อตัโนมตัจิะน�ามาข้ึนรปูด้วยเรซิน อาจข้ึนรปูด้วยการใช้
เครื่อง Mounting Machine Model Predopress, 
Struers (Hot Mount) หรือขึ้นรูปด้วยเรซินแข็งตัว ณ 
อุณหภูมิห้อง (Cold Mount) การเลือกวิธีขึ้นรูปชิ้นงาน
และชนิดของเรซิน ขึ้นอยู ่กับลักษณะของชิ้นงาน  
ความพรุนตัว ความแข็งแรง และอุณหภูมิที่เหมาะสม
กับการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3 การขัดระนาบ
 ชิ้นงานที่อัดขึ้นรูปแล้ว พื้นผิวของชิ้นงาน
กับเรซนิอาจจะยังไม่ได้ระนาบ จงึต้องน�ามาท�าการ
ขัดเพื่อให้ได ้ระนาบด้วยเครื่องขัด (Struers  
และ Buehler) แผ่นขัดที่นิยมใช้ในขั้นตอนนี้คือ 
กระดาษทรายโดยใช้ขนาดหยาบจนมาถึงขนาด
ละเอียด ในการขัดผิวนี้อาจใช้เครื่องขัดอัตโนมัติ
แบบตั้งโปรแกรมได้ จากนั้นจึงน�ามาทดสอบว่า 
ชิน้งานได้ระนาบหรอืไม่ โดยใช้แสงโมโนโครมาตกิ
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ขั้นตอนที่ 4 การขัดผิวมัน
 หลังจากการขัดให้ได้ระนาบแล้ว จึง
ท�าการขัดผิวให้ขึ้นมัน ในขั้นตอนนี้ จะนิยมใช ้
ผงขดัเพชรในการขดั โดยเริม่ต้นทีผ่งเพชรขนาด 6 
ไมครอน จากนั้นจึงลดขนาดลงมาที่ 3, 1 และ ¼ 
ไมครอน ตามล�าดับ ส�าหรับวัสดุบางชนิดอาจ 
ไม่ได้ขัดทุกขั้นตอน และในบางกรณีอาจใช้ผงขัด
อลมูนิา แทนการใช้ผงขัดเพชร ตามความเหมาะสม 
โดยใช้เครื่องขัดเหมือนกับในขั้นตอนที่ 3 แต่
เปลีย่นจากกระดาษทรายมาเป็นผ้าขดัตามขนาด
ของผงขัดเพชร 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบด้วยกล้อง 
จุลทรรศน์แบบแสง
 เมื่อได้เตรียมชิ้นงานตามขั้นตอนทั้ง 4  
ขัน้ตอนแล้ว จงึน�าชิน้งานมาตรวจสอบพืน้ผวิด้วย
กล้องจุลทรรศน์แบบแสง หากพื้นผิวยังมีร่องรอย
จากการขัด ต้องน�าไปขัดผิวมันจนกว่าจะไม่มี 
ร่องรอยใด ๆ จึงจะสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
จุลภาคได้ กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่องดู
โครงสร้างทางจลุภาคของวสัด ุทัง้พืน้ผวิภายนอก 
ขนาดและรปูร่างของเกรน ลกัษณะโครงสร้างและ
การกระจายตัวของเฟสกล้อง

การให้บริการภาคเอกชน
 กล้องจุลทรรศน์แบบแสงที่มีให้บริการ 
ประกอบด้วยกล้อง ZEISS แบบสเตอริโอ แบบ
สะท้อน และแบบโพลาไรส์ และกล้องแบบแสง
สะท้อนของ Olympus ซึ่งมี Image Analyser ไว้
ส�าหรับการค�านวณหาปริมาณของเฟสต่าง ๆ ที่
มองเหน็ผ่านกล้องได้ การค�านวณปรมิาณของเฟส
ต่าง ๆ  ในเหลก็ ปัญหาทางด้านเซรามกิส์ เช่น รูพรุน 
ในเนื้อกระเบื้อง หรือ รอยบุ๋มในเนื้อวิเทรียสไชน่า 
สามารถใช้กล้องจลุทรรศน์แบบแสงในการค้นพบ
สาเหตุของปัญหาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี ้
ยังใช้ในการหาขนาดของความหนาของชัน้เคลอืบ
ของพลาสติกและโลหะได้โดยใช้เวลาไม่กี่นาที
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 ผง (Powder) หมายถึง อนุภาคของแข็งที่มี
ขนาดต้ังแต่เลก็เท่ากบัซับไมครอน หรอืใหญ่ขึน้อยูใ่นช่วง
เซนติเมตร ขนาดที่หลากหลายของผงนี้ส ่งผลให ้
กระบวนการและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุผิดแผกแตกต่าง
กันไป
 ความเข้าใจและความสามารถในการควบคุม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผงอนุภาค เช่น ขนาด (Size)  
รปูร่าง (Shape) พื้นท่ีผิว (Specific Surface Area) และ
ประจุบนผิวอนุภาค (Zeta Potential) มีส่วนสนับสนุน 
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตวัสด ุ
ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ สี การเคลือบทางไฟฟ้า  
การบ�าบัดน�้าเสีย อาหาร เภสัชศาสตร์ กลศาสตร์ปฐพี 
และชีวเวชศาสตร์ เป็นต้น
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผง 
(Powder Characterization Laboratory: PC) ซึ่งเป็น
หนึ่งในหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ทดสอบวสัด ุภายใต้การด�าเนินการของ MTEC ได้พฒันา
ขดีความสามารถทางเทคนิคการวเิคราะห์ลกัษณะเฉพาะ
ต่าง ๆ ของผง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการ
วิเคราะห์ ทดสอบ ควบคุมคุณภาพ และให้ค�าแนะน�าแก่
ลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐานและรวดเร็ว

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผง
(Powder Characterization Laboratory: PC)

การให้บริการภาคเอกชน
วิเคราะห์หาขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค
ในระดบันาโนเมตร ช่วงตัง้แต่ 0.6-6.000 นาโนเมตร 
โดยใช้เทคนิคการกระเจิงของแสงแบบพลวัต ด้วย
เครื่อง Zetasizer Nano ZS และในระดับไมครอน 
ช่วงตั้งแต่ 0.02-2.000ไมโครเมตร โดยใช้เทคนิค 
การเลี้ยวเบนของแสง ด้วยเครื่อง Mastersizer-S 
และเครื่อง Mastersizer2000
วิเคราะห์หาค่าศักย์ซีต ้าของอนุภาคในระดับ
คอลลอยด์ โดยใช้เทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส ด้วย
เครื่อง Zetasizer Nano ZS
วิเคราะห์หาความหนดืของอนภุาคทีอ่ยู่ในของเหลว
ในช่วง 0.1-40,000 Pa.s ส�าหรับของเหลวที่มี
ปริมาตร 500 cm3 และ 0.25-500 Pa.s ส�าหรับ
ของเหลวที่มีปริมาตร 8 cm3 โดยปรับอุณหภูมิได้
ตั้งแต่ 25◦C ถึง 80◦C ด้วยเครื่อง Viscometer DV 
II+(Brookfield)
วิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจ�าเพาะของวัสดุได้ต�่าถึง 0.05 
ตารางเมตรต่อกรัม และความพรุนตัวของวัสดุที่มี
ขนาดของรูพรุนในระดับ Micropore (น้อยกว่า 2 
นาโนเมตร) ถึง ระดบั Mesopore  (2-50 นาโนเมตร) 
โดยใช้เทคนคิการดดูซบัก๊าซ ด้วยเครือ่ง Autosorb-1 
และ เครื่อง Autosorb-1C
วิเคราะห์หาความแน่นปรากฏของวัสดุทั้งใน 
รูปของแข็ง (ผงหรือชิ้นงาน) และของเหลวซึ่งมีค่า
ความแม่นย�าอยูท่ี ่±0.02% โดยใช้เทคนคิการแทนที่ 
ด้วยก๊าซ ด้วยเครื่อง Ultrapycnometer1000
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 กล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบสแกนนงิ (SEM) 
เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลายทัง้ในการวจัิย พัฒนา 
แก้ปัญหา และการผลติของภาคอตุสาหกรรม โดย MTEC 
มีเครื่องมือ SEM จ�านวน 3 เครื่อง ได้แก่

SEM (JEOL) JSM-5410 เป็นกล้องทีใ่ช้แหล่งก�าเนดิ
อเิลก็ตรอนแบบเทอร์มอิอนคิ (Thermionic Emission 
Electron Gun) สามารถให้ก�าลงัแยกแยะเชงิระยะทาง 
ได้ประมาณ 3.5 nm ที่ 30 kV ซึ่งสามารถถ่ายภาพ 
ที่ก�าลังขยายสูงถึง 20,000 เท่า (20 kV) โดยมี
อปุกรณ์ตรวจวดัอเิลก็ตรอนแบบทตุยิภมู ิ(Secondary  
Electron) และยังต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ธาตุ
ของบริษัท Oxford รุ่น INCA 300
FE SEM (JEOL) JSM-6301F ซึ่งเป็นกล้องที่ใช้ 
แหล่งก�าเนดิอเิลก็ตรอนแบบโคลด์ฟิลด์อมีชิชนั (Cold  
Field Emission Electron Gun) สามารถให้ก�าลัง
แยกแยะเชิงระยะทางได้ประมาณ 1.5 nm ที่ 30 kV 
นอกจากนี้ที่ศักย์ความเร่งต�่า (1-3 kV) ยังให้ภาพที่
มีความคมชัดมากกว่าฟิลาเมนท์ มีอุปกรณ์ตรวจวดั
อิเล็กตรอนแบบทุติยภูมิ (Secondary Electron) 
อุปกรณ์ตรวจวัดอิเล็กตรอนแบบกระเจิงกลับ 
(Backscattered Electron) และยังต่อกับอุปกรณ์ที่
ใช้วิเคราะห์ธาตุของบริษัท Oxford รุ่น INCA 350
SEM (HITACHI) S-3400N Type II เป็นกล้อง 
ที่ใช ้แหล่งก�าเนิดอิเล็กตรอนแบบเทอร์มิออนิค 
(Thermionic Emission Electron Gun) ได้ทั้งใน
สภาวะสุญญากาศสูงและต�่า โดยสามารถให้ก�าลัง
แยกแยะเชิงระยะทางได้ประมาณ 3 kV ซึ่งสามารถ
ถ่ายภาพก�าลังขยายสูงถึง 20,000 เท่า (20 kV) ใน
สภาวะสุญญากาศสูง โดยมีอุปกรณ์ตรวจรับ
อิเล็กตรอนแบบทุติยภูมิ (Secondary Electron) 
อุปกรณ์ตรวจรับอิ เล็กตรอนแบบกระเจิงกลับ 

ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงและจุลวิเคราะห์
(Scanning Electron Microscopy and X-Ray: SEM)

(Backscattered Electron) อุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุ  
และอุปกรณ์วิเคราะห์เฟสโครงสร้างของ บริษัท 
EDAX รุน่ Genesis และ TSL OIM Data Collection 
5 ตามล�าดับ

 
 ข้อมลูทีไ่ด้จากกล้อง SEM สามารถแสดงให้เหน็
ลักษณะพื้นผิวของวัสดุ ขนาด และรูปร่างของอนุภาคผง 
หรอืต�าแหน่งทีส่นใจบนชิน้งาน และแสดงให้เหน็ลกัษณะ
และการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาคหรือความ
ผดิปกตขิองอปุกรณ์ขนาดเลก็ ๆ  เช่น ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์  
รวมไปถึงลักษณะของชิ้นงานทางด้านชีววิทยา ฯลฯ 
นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุ
เชงิพลงังาน (Energy Dispersive X-Ray Spectrometer: 
EDS) ซึง่ช่วยในการศกึษา ชนิด ปรมิาณ และการกระจาย
ขององค์ประกอบธาตขุองวสัดหุรอืสารมลทนิได้ ซึง่ข้อมลู
ทีไ่ด้สามารถน�าไปใช้ในการปรบัปรงุ และพฒันางานวจิยั 
งานในกระบวนการผลิต งานวิเคราะห์ความเสียหาย 
ของวัสดุ งานแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม และงานควบคุม
คุณภาพของวัสดุได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ MTEC ยังมี
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โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Image Analyzer) รุ่น Image-Pro Plus 5.0 ที่มีประสิทธิภาพ
สูง สามารถวิเคราะห์ภาพได้หลายชนิดพร้อมปรับแต่งภาพเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ได้
ง่ายขึน้ นอกจากนี ้ยงัใช้ร่วมกบัโปรแกรม Material-Pro 3.1.1 ซึง่เหมาะกบัการวเิคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับวัสดุชนิดต่าง ๆ จึงช่วยให้การวิเคราะห์ เช่น การวัดขนาดอนุภาค 
(ASTM E1382) การวดัการกระจายตวัของเกรน (ASTM E112) การหาปรมิาณกราไฟต์
ในเหล็กหล่อ (ASTM A247) การหาปริมาณรูพรุนในซีเมนต์ (ASTEM B276) และ 
การวัดความหนาของชั้นเคลือบ ท�าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การให้บริการภาคเอกชน 
ให้บริการศึกษาโครงสร้างพื้นผิว โครงสร้างจุลภาคของแกรนของวัสดุต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นชิ้นงาน โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ ตัวอย่างทางชีวภาพ และอื่น ๆ  ที่มีสภาพ
แห้งและปราศจากความชื้น
ให้บรกิารศกึษาและวดัขนาดอนภุาคผงซึง่ใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติหรอืสารตัง้ต้น
อืน่ ๆ  วดัขนาดเกรนหรอืความหนาของชัน้เคลอืบตามมาตรฐานของห้องปฏบิตักิาร
ให้บริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของวัสดุด้วยเทคนิคจุลวิเคราะห์ (Energy 
Dispersive X-Ray Spectroscopy: EDS) ซึง่สามารถท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ธาตใุนเชิงคณุภาพ และปรมิาณ (ขึน้กบัชนดิของวสัดมุาตรฐานทีม่ใีช้) การทดสอบ
แบบแผนที่ธาตุ (X-Ray Mapping) การทดสอบแบบศึกษาแนวโน้มของธาตุ  
ณ ต�าแหน่งทีท่ี่สนใจ (X-Ray Line Scan) การทดสอบแบบแผนท่ีเฟส (Phase Map) 
และการจ�าลองสเปกตรัม (Spectrum Synthesis) 
ให้บริการวิเคราะห์การจ�าแนกโครงสร้างผลึกของโลหะ ด้วยเทคนิค Electron 
Backscatter Diffraction: EBSD ซึ่งสามารถระบุโครงสร้าง ชนิดของผลึก ทิศทาง
การจัดเรียงตัวของผลึก รวมทั้งลักษณะและขนาดของเกรนได้
ให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับเทคนิคการเตรียมชิ้นงานเพ่ือศึกษาด้วยเทคนิคจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงและจุลวิเคราะห์
ให้บริการถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมและบริการข้อมูล เอกสาร ท่ีเก่ียวกับเทคนิค
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงและจุลวิเคราะห์ (SEM/EDS)
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 สเปกโตรสโคปีแบบสั่นเป็นเทคนิคที่สะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส�าหรับการ
ศกึษาหมูฟั่งก์ชนัท่ีมอียู่ในโมเลกุล ซึง่สมัพันธ์กับโครงสร้างทางเคมขีองสารหรอืวสัดุ
ท่ีก�าลงัศกึษาอยู ่สเปกโตรสโคปีแบบสัน่ ประกอบด้วย 2 เทคนคิ คอื อนิฟราเรด และ
รามาน สเปกโตรสโคปี เพื่อใช้ในงานวิจัยภายใน และให้บริการแก่ภาคเอกชนและ
ภาครัฐ 
 กลุ่มลูกค้าท่ีให้บริการ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์
พลาสติก บริษัทผู้ผลิต/ใช้สารเคมี บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และผู้ประกอบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องปฏิบัติการสเปกโตรสโคปีแบบสั่น
(Vibrational Spectroscopy Laboratory: VSP)

 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อระบุชนิดและองค์ประกอบหลัก

เทคนิค 

เทคนิค 

การประยุกต์ใช้งาน 

การประยุกต์ใช้งาน 

รายละเอียดหลักการท�างาน 

รายละเอียดหลักการท�างาน 

ลักษณะตัวอย่าง 

ลักษณะตัวอย่าง 

ข้อสังเกต/ข้อจ�ากัด

ข้อสังเกต/ข้อจ�ากัด

Infrared
Spectroscopy

(FT-IR)

Raman 
Spectroscopy
(FT-Raman)

วิเคราะห์หาหมูฟั่งก์ชนัและ
โครงสร้างทางเคมขีองสาร 
โดยสามารถวิเคราะห์ได้
ทั้ ง เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ

วิเคราะห์หาหมูฟั่งก์ชนัและ
โครงสร้างทางเคมขีองสาร 
โดยสามารถวิเคราะห์ได้
ทั้ ง เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ

อาศัยหลักการดูดกลืนคลื่นแสงใน 
ช่วงอินฟาเรดที่ท�าให้เกิดการส่ันของ
พนัธะเคมภีายในโมเลกลุ ซึง่ค่าความถี่
ต่าง ๆ ของการส่ันในสเปกตรัมนั้น
สามารถให้ข้อมลูเกีย่วกบัโมเลกลุของ
สารที่แน่นอนได้

อาศัยหลักการชนแบบไม่ยืดหยุ ่น  
ระหว่างโฟตอนกับโมเลกุลของสาร 
จากนั้นพลังงานบางส่วนจะถูกถ่ายเท
ไปยังโมเลกุลท�าให้เกิดการสั่นของ
โมเลกุลแล้วเกิดกระเจิงออกไป

ของแข็ง ของเหลว

ของแข็ง ของเหลว

ไม่สามารถทดสอบสารท่ีมี
ปริมาณน้อยระดับ ppm ได้ 
และสามารถใช้ประโยชน์ใน
การตดิตามกระบวนการผลติ

ไม่สามารถทดสอบสารท่ีมี
ปริมาณน้อยระดับ ppm ได้ 
และสามารถใช้ประโยชน์ใน
การตดิตามกระบวนการผลติ

การวิเคราะห์ตัวอย่างบริเวณพื้นผิวและที่มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตร

Infrared
Microscopy

วิเคราะห์หาหมู ่ฟ ังก์ชัน
และโครงสร้างทางเคมขีอง
สาร ที่มีขนาดเล็กระดับ
ไมโครเมตร

อาศัยหลักการดูดกลืนคลื่นแสงใน 
ช่วงอินฟาเรดที่ท�าให้เกิดการส่ันของ
พนัธะเคมภีายในโมเลกลุ ซึง่ค่าความถี่
ต่าง ๆ ของการส่ันในสเปกตรัมนั้น
สามารถให้ข้อมลูเกีย่วกบัโมเลกลุของ
สารที่แน่นอนได้

ของแขง็ ของเหลว มีการเตรียมตัวอย่างของ
สารก่อนการทดสอบ และมี 
Spatial Resolution 15 
ไมโครเมตร

การให้บริการภาคเอกชน



Testing Services for Industries
รวบรวมบริการรับวิเคราะห์ทดสอบของ สวทช. ให้แก่ภาคเอกชน32

เทคนิค การประยุกต์ใช้งาน รายละเอียดหลักการท�างาน ลักษณะตัวอย่าง ข้อสังเกต/ข้อจ�ากัด

Raman 
Microscopy

วิเคราะห์หาหมู ่ฟังก์ชัน
และโครงสร้างทางเคมี
ของสาร ที่มีขนาดเล็ก
ระดับไมโครเมตร

อาศัยหลักการชนแบบไม่ยืดหยุ ่น  
ระหว่างโฟตอนกับโมเลกุลของสาร 
จากนั้นพลังงานบางส่วนจะถูกถ่ายเท
ไปยังโมเลกุลท�าให้เกิดการสั่นของ
โมเลกุลแล้วเกิดกระเจิงออกไป

ของแขง็ ของเหลว ไม่ต้องมกีารเตรยีมชิน้งาน
ตัวอย่าง และมี Special 
Resolution 6 ไมโครเมตร

เครื่องมือที่ให้บริการ

เครื่องมือ การประยุกต์ใช้งาน

FT-IR Spectrometer (Perkin Elmer System 2000)
- Light source: middle infrared range  (4000-400 cm-1)
- Detector :TGS

FT-RAMAN Spectrometer (Perkin Elmer System 2000)
- Laser source: Nd: YAG laser
- Laser excitation wavelength: 1064 nm
- Spectral range: 3600-200 cm-1

- Detector: inGaAs

Dispersive Raman Microscope (Bruker Optics Model  
Senterra)
- Laser source: Diode laser และ Nd-YAG Exiation
- Laser excitation wavelength: 785 nm และ 532 nm
- Spectral range: 4500-80 cm-1

- Detector: TE-Cooled CCD

FT-IR Imaging Microscope (Perkin Elmer Spectrum Spotlight 
300)
- Light source: middle infrared range (4000-600 cm-1)
- Detector: MCT
(เทคนิคที่เคยเปิดให้บริการมีดังนี้	 transmittance,	 specular,	
reflectance,	attenuated	total	reflectance	(ATR),	Micro-ATR	และ	
diffuse	reflectance)

- วิเคราะห์ชนิดของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์บางชนิด
- วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์
- วิเคราะห์องค์ประกอบหลักในการผสม
- วิเคราะห์ชนิดของพอลิเมอร์และอีลาสโตเมอร์

- วิเคราะห์ชนิดของพลาสติกและยาง
- วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีในเชิงปริมาณ
- ศึกษาลักษณะการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี Kinetic ของชิ้นงาน

- ศึกษาฟิล์มเพชรบนแผ่นซิลิกอน
- ศึกษาสิ่งปนเปื้อนบนชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- วิเคราะห์ความแตกต่างของอัญมณีธรรมชาติ และอัญมณี

สังเคราะห์
- วิเคราะห์หาชนิดและขนาดในแต่ละชั้นของแผ่นฟิล์มประกอบ

- วิเคราะห์ชนิดของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์บางชนิด
- วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์
- วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีบริเวณพื้นผิวชิ้นงาน
- วิเคราะห์หาชนิดและขนาดในแต่ละชั้นของแผ่นฟิล์มประกอบ
- วเิคราะห์และศกึษาลกัษณะการเกดิปฏกิริยิาทางเคม ีKinetic ของ

ชิ้นงาน
- วเิคราะห์ชนดิของพอลเิมอร์ พลาสตกิ เส้นใย และเรซนิสงัเคราะห์
- ทดสอบชนดิของสิง่ปนเป้ือนหรอืสารเตมิแต่งทีม่อียูป่ระมาณ 1% 

ในชิ้นงาน และบางกรณีมีปริมาณน้อยกว่า 0.01%
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 การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ เป็นกลุ่มเทคนิคที่จ�าเป็นส�าหรับ
การวเิคราะห์ลกัษณะเฉพาะของวสัดตุ่าง ๆ  เช่น พอลเิมอร์ สารอนิทรย์ีหรอืสารอนนิทรย์ี  
เซรามิกส์ โลหะ และวสัดทุัว่ไปอืน่ ๆ  การวเิคราะห์สมบตัทิางความร้อนเป็นการวเิคราะห์
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีของวัสดุขึ้นกับอุณหภูมิและเวลา  
ผลการวิเคราะห์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติทางความร้อน เสถียรภาพต่อความร้อน  
เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และลักษณะการผ่านกระบวนการทาง 
ความร้อนของวัสดุ โดยท�าการศึกษาน�้าหนักที่หายไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ความร้อนที่วัสดุดูดหรือคายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือเวลา และการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุชิ้นงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ
(Thermal Analysis Laboratory: TA)

Differential Scanning Calorimeter (DSC) & Differential Thermal Analyzer (DTA)
 - Differential Scanning Calorimeter (DSC822e, Mettler Toledo)
    ช่วงอุณหภูมิที่ทดสอบ -60◦C ถึง 450◦C
 - Simultaneous Thermal Analyzer (STA449C Jupiter® , NETZSCH)
     ช่วงอุณหภูมิที่ทดสอบ 30◦C ถึง 1,400◦C
Thermogravimetric Analyzer (TGA)
 - Thermogravimetric Analyzer (TGA/SDTA851e, Mettler Toledo)
     ช่วงอุณหภูมิที่ทดสอบ 25◦C ถึง 1,100◦C
 - Simultaneous Thermal Analyzer (STA449C Jupiter®, NETZSCH)
     ช่วงอุณหภูมิที่ทดสอบ 30◦C ถึง 1,400◦C
Dynamic Mechanical Analyzer (DMA/SDTA861®, Mettler Toledo)
   ช่วงอุณหภูมิที่ทดสอบ -150◦C ถึง 500◦C
   Frequency range: 0.001 Hz ถึง 1,000 Hz
   Force range: 0.005 N ถึง 4,000 N
Thermomechanical Anayzer (TMA/SDTA841e, Mettler Toledo)
   ช่วงอุณหภูมิที่ทดสอบ -150◦C ถึง 500◦C
   Force range: 0 N ถึง 1.0 N
Thermal Constant Analyzer (TPS2500, Hot Disk)
   อุณหภูมิที่ทดสอบ: อุณหภูมิห้อง
   Thermal conductivity range: 0.005 ถึง 500 W/m.K
   Reproducibility: Thermal conductivity ±2%, Thermal diffusivity ±5%,
        Specific heat (per volume) ±7%
   ขนาดชิ้นงานที่ต้องเตรียม: เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม. ความหนา 5-40 มม.

เครื่องมือที่ให้บริการ
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การให้บริการภาคเอกชน

Differential Scanning Calorimeter (DSC) & Differential Thermal Analyzer (DTA)
- วิเคราะห์อุณหภูมิการหลอมเหลวของวัสดุ (Melting Temperature, Tm)
- วิเคราะห์ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการหลอมเหลว (Heat of Fusion, ^H)
- วิเคราะห์ปริมาณผลึกของวัสดุพอลิเมอร์ (% Crystallinity)
- วิเคราะห์อุณหภูมิเปลี่ยนสภาวะคล้ายแก้วของวัสดุ (Glass Transition 

Temperature, Tg)
- วิเคราะห์อุณหภูมิการเกิดผลึกของวัสดุ (Crystallization Temperature, Tc)
- วเิคราะห์ค่า Oxidative Induction Time ของวสัด ุ(Oxidative Induction Time, OIT)
- วิเคราะห์ค่า Purity ของสาร
- ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวาง (Crosslink) ของวัสดุประเภทเทอร์โมเซ็ตติ้ง
- ศึกษาและท�านายกลไกการเกิดปฏิกิริยาของวัสดุประเภทเทอร์โมเซ็ตติ้ง

Thermogravimetric Analyzer (TGA)
- วิเคราะห์ปริมาณสารเติมแต่งในพลาสติก หรือผลิตภัณฑ์พลาสติก
- วิเคราะห์ปริมาณน�้าหรือปริมาณตัวท�าละลายในสี สารเคลือบ กาว หรือเซรามิกส์
- วิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ปริมาณยาง สารเติม

อินทรีย์ และสารเติมอนินทรีย์
Dynamic Mechanical Analyzer (DMA)

- วิเคราะห์ค่าโมดูลัสของวัสดุ (Storage Modulus และ Loss Modulus)
- วเิคราะห์อณุหภมูกิารเปลีย่นสภาวะจากคล้ายแก้วเป็นคล้ายยาง (Glass Transition 

Temperature, Tg)
Thermomechnical Analyzer (TMA)

- วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว (Coefficient of Thermal Expansion, CTE)
- วิเคราะห์อุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะคล้ายแก้วเป็นคล้ายยาง (Glass Transition 

Temperature, Tg)
- วิเคราะห์ลักษณะการลอกตัว ( Delamination)

Thermal Constant Analyzer (Hot Disk TCA)
- วัดค่าการน�าความร้อน (Thermal Conductivity, W/m.K)
- ค่าความจุความร้อน (Specific Heat, Per Volume)
- ค่า Thermal Diffusivity (mm2/s)
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 ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน 
(Transmission Electron Microscopy: TEM) ให้บริการเทคนิค 
เกีย่วกบัจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบทรานสมชิชนัและเทคนคิอืน่ ๆ  ที่
เกีย่วข้อง เช่น การเตรยีมตวัอย่างและจลุวเิคราะห์ (Microanalysis) 
 
 JEOL JEM-2010 ใช้แหล่งก�าเนิดอิเล็กตรอน (Electron 
Gun) แบบเทอร์มิออนิก ชนิด LaB6 ซึ่งท�างานในช่วง 80 ถึง 200 
KeV และสามารถใช้ก�าลงัแยกแยะเชงิระยะทางท่ีดท่ีีสดุได้ประมาณ 
0.23 นาโนเมตร โดยสามารถควบคุมขนาดของล�าอิเล็กตรอน 
ได้อย่างแม่นย�า จึงเหมาะแก่งานจุลวิเคราะห์ Convergent Beam 
Diffraction (CBED), Nanobeam Diffraction และ Energy 
Disperse X-ray (EDX) Analysis

ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน
(Transmission Electron Microscopy/ X-ray Microscopy Laboratory: TEM)

TEM  LAB 
- ให้บริการเตรียมตัวอย่างชิ้นงานด้วยเครื่องตัดอัลตร้าโซนิก, ดิสค์พันว์เชอร์ม ดิมเพิลกรายน์เดอร์ และ

เครื่องขัดระบบล�าไอออน
- ให้บรกิารศกึษาลกัษณะสณัฐาน โครงสร้างจลุภาค ตลอดจนโครงสร้างผลกึของชิน้งาน รวมถงึวเิคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุด้วยเทคนิคจุลวิเคราะห์ (Energy Disperse X-ray Analysis: EDX)
- ให้บริการถ่ายภาพและวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน
- ให้บริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน

ส่วนประกอบพิเศษของ JEOL JEM-2010
- สามารถเลี้ยงชิ้นงานได้ 30 องศา ทั้งในแนวแกน x และแกน y
- แท่นยึดชิ้นงาน (Specimen Holder) ทั้งแบบเอียงแกนเดียวและสองแกน
- Oxford Instruments Link Isis 300 X-ray Microanalysis System
- ชุด Scanning Transmission Electron Microscope (STEM)

การให้บริการภาคเอกชน
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 เทคนคิ เอกซเรย์ดฟิแฟรกชนั หรอืเทคนคิ 
XRD เป็นเทคนิคท่ีน�ารังสี x มาใช้วิเคราะห์
สารประกอบท่ีมีอยู่ในสารตัวอย่างและน�ามาใช้
ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัโครงสร้างผลกึของสาร
ตัวอย่าง เทคนิค XRD อาศัยหลักการของการยิง
รังสี x ที่ทราบความยาวคลื่น () ไปกระทบชิ้นงาน
ท�าให้เกิดการเลี้ยวเบนของรังสีท่ีมุมต่าง ๆ กัน 
โดยมหีวัวดัเป็นตวัรบัข้อมลู เนือ่งจากองศาในการ
เลี้ยวเบนของรังสี x จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและ
โครงสร้างของสารที่มีอยู่ในตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้รับ
จึงสามารถบ่งบอกชนิดของสารประกอบที่มีอยู่ 
ในสารตัวอย ่างและสามารถน�ามาใช ้ศึกษา 
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึกของสาร 
ตัวอย่างนั้น ๆ  ได้ นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้ยังสามารถ
น�ามาหาปริมาณของสารประกอบแต่ละชนิดใน
สารตวัอย่าง ปรมิาณความเป็นผลกึ ขนาดของผลกึ 
ความสมบูรณ์ของผลึก การจัดเรียงตัวของผลึก
และความเค ้นตกค ้างของสารประกอบใน 
สารตัวอย่าง อีกทั้งความหนาของฟิล์มได้อีกด้วย
 เทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์ หรือ 
เทคนิค XRF เป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาชนิดและ
ปริมาณของธาตุในสารตัวอย่างทั้งที่เป็นของแข็ง 
ของเหลวและสามารถแขวนได้ เทคนคิ XRF อาศยั
หลกัการของการยงิรงัส ีx ทีม่พีลงังานสงูไปกระทบ
ชิ้นงานท�าให้ช้ินงานเกิดการปล่อยโฟตอนออกมา 
(Fluoresced) เน่ืองจากโฟตอนท่ีถกูปล่อยออกมา
จากธาตุต่างชนิดในชิ้นงานจะมีความยาวคลื่น 
(พลังงาน) เฉพาะส�าหรับธาตุนั้น ๆ จึงท�าให้
สามารถบ่งช้ีชนิดของธาตท่ีุมีอยูใ่นตวัอย่างได้ ทัง้นี้
ปรมิาณโฟตอนเปล่งออกมาข้ึนอยูก่บัปรมิาณของ
ธาตุนั้นในสารตัวอย่าง ข้อมูลน้ีจึงสามารถน�ามา
วิเคราะห์หาปริมาณของธาตุและชนิดได้

ห้องปฏิบัติการเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันและเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์
(XRD/XRF X-ray Techniques Laboratory: XRAY)

การให้บริการภาคเอกชน

วิเคราะห์ชนิดของสารประกอบในตัวอย่าง 
(ชิ้น ผล ฟิล์มหนาและฟิล์มบาง)
วิเคราะห์ค่าความเป็นผลึกสัมพัทธ์
วิเคราะห์ขนาดของผลึกของสารประกอบ
วิเคราะห์การจัดเรียงตัวของผลึก
วิเคราะห์ความเค้นตกค้าง
วิเคราะห์ชนิดและปริมาณของธาตุในตัวอย่าง 
(O-U, 0.01-100 wt%)

-  Semi-Quantitative (Standardless Method)
-  Quantitative Analysis ของ Refractory Ceramics  
 (High Silica, High Alumina) และแร่บางชนิด

-  สร้าง Standard Calibration Curve ของชุด 
 ตัวอย่างเฉพาะ

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD และ XRF อื่น ๆ
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ห้องปฏิบัติการโครมาโทกราฟี
(Chromatography Laboratory: GPC)
 น�า้หนกัโมเลกุลของพอลิเมอร์เป็นสมบัติทีม่คีวามส�าคัญ สามารถใช้บ่งบอก 
คุณภาพของพอลิเมอร์ที่น�ามาเป็นวัตถุดิบ ท�าให้สามารถควบคุมหรือปรับปรุง
คณุภาพของผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัการใช้งานและมสีมบตัไิด้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการ เทคนิคในการหาน�้าหนักโมเลกุลที่ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการคือ 
Gel Permeation Chromatography (GPC) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้กันอย่าง 
แพร่หลาย และมีข้อดีคือนอกจากจะสามารถวิเคราะห์น�้าหนักโมเลกุลได้แล้ว  
ยังสามารถให้ข้อมูลทางด้านการกระจายตัวของน�้าหนักโมเลกุลได้อีกด้วย  
ตัวอย่างงานที่สามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่

พอลเิมอร์สงัเคราะห์ ได้แก่ โพลสิไตรนี โพลไิวนลิคลอไรด์ โพลไิวนลิอะซีเตท  
โพลิเอสเตอร์ และอะคริเรซิน เป็นต้น
พอลเิมอร์ชวีภาพ ได้แก่ ไคโตซาน แป้ง แซนแทนกมั และมอลโตเดรกตรนิ  
เป็นต้น

การให้บริการภาคเอกชน
วิเคราะห์จ�านวนหน่วยของโมโนเมอร์ที่ซ�้ากันในสายโซ่โมเลกุล
วิเคราะห์น�้าหนักโมเลกุลพอลิเมอร์และโอลิโกเมอร์ (Oligomer: สาร
โมเลกุลขนาดกลาง)
ศึกษาการเกิดพอลิเมอร์ไรเซชัน
ศึกษาการเสื่อมสลายของพอลิเมอร์
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การให้บริการภาคเอกชน

การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบ
อินทรีย์ต่าง ๆ รวมถึงพอลิเมอร์
การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ cis- หรือ trans- และ
การจดัเรยีงตวัแบบ iso-, syndio- หรอื atactic 
ของพอลิเมอร์
การตรวจสอบน�้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ 
ที่มีความยาวสายโซ่ไม่มากนัก
การวิเคราะห์หาเปอร์เซนต์การเชื่อมโยงของ
ยางหรือพอลิเมอร์เชิงตาข่าย

 NMR เป็นเทคนคิทีใ่ช้ในการศกึษาโครงสร้างทางเคมขีองโมเลกลุทัง้ในเชงิคณุภาพ
และเชิงปริมาณ เครื่อง NMR ที่ให้บริการ ได้แก่ Bruker Biospin DPX-300 และ AV-500 ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างทั้งในสภาพที่เป็นสารละลายหรือในสภาพของแข็ง 

ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี
(Nuclear Magnetic Resonance Laboratory: NMR)



3 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ   
National Nanotechnology Center (NANOTEC)

3
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กลุ่มวัสดุเคลือบนาโน ตัวอย่างเช่น วัสดุเคลือบผิวนาโน 
ลดความฝืด กระจกไร้คราบสกปรก และวัสดุเคลือบสิ่งทอ 
กันน�้า และกันเปื้อน เป็นต้น
กลุ่มวัสดุดูดซับ กรอง และตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่น แผ่น
กรองโมเลกุล แผ่นพอลิเมอร์น�าไฟฟ้า และตัวเร่งปฏิกิริยา
นาโนซิโอไลต์ เป็นต้น
กลุ่มวัสดุประกอบแต่ง ตัวอย่างเช่น วัสดุเสริมแรงด้วยท่อ
คาร์บอนนาโนและเส้นลวดเซรามิกส์นาโน เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

เครื่องมือและเทคนิคที่ให้บริการ
1. Atomic Force Microscope
 กล ้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic Force  
Microscope) หรือ AFM เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวอ่าน 
ส่องกราด (Scanning Probe Microscopes: SPMs) ชนดิหนึง่ 
AFM มหีลกัการท�างานโดยการใช้หัวอ่านซ่ึงเป็นเขม็ขนาดเลก็
ประมาณ 10 นาโนเมตร เป็นตัววัดแรงดึงดูดหรือแรงผลัก 
ทีเ่กดิข้ึนระหว่างหวัเขม็กบัพืน้ผวิทีต้่องการวเิคราะห์เพือ่สร้าง
เป็นภาพ โดยเมือ่กดหวัอ่านลงบนพืน้ทีจ่ะตรวจวดั จะเกดิแรง
ทีก่ระท�าต่อกนั (Cantilever) ของหวัอ่านจะท�าให้หวัอ่านเอยีง
ด้วยมุมต่าง ๆ กันตามสภาพความสูงต�่าของพ้ืนผิวซึ่งจะ
สามารถตรวจวัดได้จากมุมสะท้อนของล�าแสงเลเซอร์ที่ยิงลง
ไปยงัก้านของหวัอ่าน จากน้ันคอมพวิเตอร์กจ็ะแปลงสญัญาณ
ออกมาเป็นภาพของพื้นผิวท่ีต้องการตรวจสอบได้โดย AFM 
ความสามารถพิเศษคือ สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่หลากหลาย
ทัง้ทีเ่ป็นฉนวนและพืน้ผวิท่ีน�าไฟฟ้าได้ และมีระดบัความสงูต�า่ 
(Rounghness) ไม่เกิน 4 ไมโครเมตร และขนาดภาพสแกน
ใหญ่ที่สุดไม่เกิน 100 ไมโครเมตร

การให้บริการภาคเอกชน
 1. AFM (Atomic Force Microscope: 
Contact Mode) เป็นโหมดส�าหรับวัดคุณสมบัติทาง
ด้านกายภาพ (Physical Property) โดยท่ีหวัวดัสมัผสั
กับผิวของตัวอย่างเหมาะกับลักษณะผิวตัวอย่าง 
ที่แข็ง เช่น ฟิล์มบาง เป็นต้น สามารถวิเคราะห์ค่า Ra 
(Roughness), Friction Force, Particle & Grain 
Snalysis, Pitch & Height Measurement.
 2. DFM (Dynamic Force Microscope: 
Non Contact Mode) เป็นโหมดส�าหรบัวดัคณุสมบตัิ
ทางด้านภายภาพโดยที่หัววัดจะไม่สัมผัสกับผิว 
ของตวัอย่าง เหมาะกบัลกัษณะผวิตวัอย่างทีอ่่อนนุม่ 
เช่น พอลิเมอร์ เป็นต้น สามารถวิเคราะห์หาค่า Ra 
(Rounghess), Phase Analysis, Particle & Grain 
Analysis, Pitch & Height Measurement.
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 3. VE-AFM  / VE-DFM (Viscoelastic AFM / DFM) เป็น
โหมดส�าหรับวัดลักษณะความยืดหยุ่นของสารจ�าพวกพอลิเมอร์ 
ที่รวมกันอยู่หลาย ๆ ชนิด ท�าให้เห็นลักษณะการกระจายตัวกันของ
พอลิเมอร์ได้
 4. MFM (Magnetic Force Microscope) เป็นโหมดที่ใช้ 
ในการวัดการกระจายตัวของแรงแม่เหล็กบนพ้ืนผิวได้ โดยใช้หัววัด 
ที่ เคลือบสารโคบอลต์ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นสารแม่เหล็ก 
(Ferromagnetic) เหมาะส�าหรับตัวอย่างพวก Magnetic Storage, 
Memory เป็นต้น
 5. AFM, DFM in Vacuum And Control Temperature 
เครือ่ง AFM ของศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิสามารถวดัในสภาวะ 
สุญญากาศได้ และสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิที่ป้อนให้กับผิว 
ของตัวอย่างได้ ส�าหรับในส่วนของการควบคุมความเย็นจะใช้
ไนโตรเจนเหลวเพือ่ให้ความเยน็กบัผวิของตวัอย่าง ซึง่ท�าให้สามารถ
เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นผิวได้ขณะที่ท�าการวัด
 6. การประยุกต์ใช้งานของเครื่องมือ ได้แก่

วิเคราะห์พ้ืนผิวโลหะ เช่น ผิวของวัสดุพวกเหล็ก  
อะลูมิเนียม เพื่อดูลักษณะพื้นผิวและความขรุขระ
วเิคราะห์พืน้ผวิของฟิล์มบาง เพือ่ดคูวามขรขุระ และ
ดูการกระจายตัวของสารเคลือบบนผิวฟิล์มบาง
วิเคราะห์ลกัษณะพ้ืนผวิของตวัอย่างทางด้านชวีภาพ 
เช่น ลักษณะของตัวอย่างดีเอ็นเอเมื่อมีการน�าสาร
พวกพอลิเมอร์เข้าไปผสม หรือดูลักษณะของเซลล์
แบคทีเรีย เป็นต้น
วิเคราะห์ความหนาของแผ่นฟิล์ม หรือวิเคราะห์ลึก
ของรอยต�าหนิที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เช่น 
วิ เคราะห ์ความลึกของสารเคลือบบนแว ่นตา 
วิเคราะห์ความหนาของสารเคลือบฟิล์มในระดับ
นาโนเมตรของกระจกรถยนต์
วิ เคราะห ์ลักษณะของสนามแม่เหล็กบนแผ ่น
ฮาร์ดดิสก์ หรือเครื่องบันทึกข้อมูลที่ใช้แถบแม่เหล็ก
ต่าง ๆ 
วิเคราะห์ดูขนาดของอนุภาคนาโนชนิดต่าง ๆ ที่
เคลือบเกาะบนผิวของตัวอย่าง เช่น วิเคราะห์ขนาด
ของอนุภาคไททาเนียมนาโนบนผิวของกระจก 
ที่สามารถท�าความสะอาดตัวเองได้ เป็นต้น
วิเคราะห์ดูการกระจายตัวของสารหลาย ๆ ชนิด 
ทีร่วมตวั หรอืกระจายตวักันอยู่บนพ้ืนผวิของตวัอย่าง 
เช่น ฟิล์มพอลิเมอร์ที่ประกอบไปด้วยสารพอลิเมอร์
หลาย ๆ ชนิด จะท�าให้สามารถเห็นการรวมตัว หรือ
การกระจายตัวกันของสารได้
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2. Antimicrobial Test
 ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี ในปัจจุบันเป็นที่สนใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมากและมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากผลิตภัณฑ์นาโนเทคมีคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน เช่น สมบัติป้องกันรังสียูวี ป้องกันการเปียกน�้า ป้องกันการเปื้อนจากคราบ
สกปรกบางชนิด และยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น คุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเป็นคุณสมบัติ
พเิศษอย่างหนึง่ทีไ่ด้รบัความสนใจจากผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก เหน็ได้จากการพฒันาผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  
โดยใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติดังกล่าว เช่น เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์จากผ้า 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและเซรามิก เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
เป็นต้น
 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีมาตรฐาน AATCC 100, AATCC 147, JIS 
Z 2801, ASTM E2149-01 รายงานผลเป็นร้อยละของการลดจ�านวนแบคทีเรีย (% Microbial 
Reduction) ส�าหรบัการทดสอบวธิมีาตรฐาน NCCLS Broth Microdilution MIC Method จะรายงาน
ผลเป็น Minimal Inhibitory Concentration (% MIC) และ Minimal Bactericidal Concentration 
(% MBC)

ตัวอย่างวัสดุที่สามารถท�าการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ เช่น
ตัวอย่างผ้าประเภทต่าง ๆ
ของแข็งที่ไม่ดูดซับน�้า
ของเหลว 

การให้บริการภาคเอกชน
การทดสอบเชิงคุณภาพ AATCC 147-1999
การทดสอบเชิงปริมาณ AATCC 100-1999, JIS Z 2801 : 2000, ASTM E2149 – 01, CCLS 
Broth Microdilution MIC Method

เครื่องมืออัตโนมัติของห้องปฏิบัติการทดสอบแบคทีเรีย
Auto Spiral Plate
Automate Colony Counter
Wrist-action Shaker
Microplate Reader
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 การเคลื่อนที่ของอนุภาคตลอดเวลาแบบ 
บราวน์เนยีน (Brownian) น้ีส่งผลกระทบต่อความเข้มของ 
แสงที่กระเจิงจากอนุภาค อนุภาคขนาดใหญ่ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธ์ิการแพร่เลื่อนต�าแหน่ง (Translation 
Diffusion Coefficient) ต�่า จะเคลื่อนที่ช้ากว่าอนุภาค

3. Dynamic Light Scattering (DLS)
 Dynamic Light Scattering (DLS) เป็นเทคนคิ
วัดการกระเพื่อมของความเข้มแสง หรือเรียกว่า Photo 
Correlation Spectroscopy (PCS) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้
วัดขนาดของสารตัวอย่างในระดับนาโนเมตรได้ตั้งแต่ 
0.005 – 5 ไมโครเมตรส�าหรับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 
5 ไมโครเมตรจะเกิดการแพร่กระจายอย่างไร้ทิศทาง 
(Randomly Diffuse) ไปทั่วตัวกลาง ในขณะเดียวกัน
อนภุาคสามารถก่อให้เกดิการกระเจงิของแสงได้เช่นกัน 
ความถี่ของการกระเพื่อมขึ้น - ลง สามารถตรวจจับ 
โดยใช้หลอดทวีพลังแสง (Photomultiplier) ในขณะที่
ขนาดของอนุภาคสามารถค�านวณได้จากความถ่ีโดยใช้
สมการสโตกส์และไอสไตน์ (Stokes - Einstein 
Equation) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่เลื่อน
ต�าแหน่ง (Translational Diffusion Coefficeient: DT) 
ของอนุภาค ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดของอนุภาค (เส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับ a) 

ขนาดเล็ก หรืออาจกล่าวได้ว่า อนุภาคขนาดใหญ่
เคลื่อนท่ีช้าท�าให้เกิดความถ่ีในการกระเพ่ือมขึ้น - ลง 
ของแสงที่กระเจิงต�่า และอนุภาคขนาดเล็กเคลื่อนที่ 
ได้เรว็มคีวามถ่ีในการกระเพ่ือมของแสงทีก่ระเจงิสงูกว่า 
ดงันัน้อตัราการเปลีย่นแปลงของแสงทีก่ระเจงิจะช้ากว่า
สัญญาณที่ได้จากการวัดความเข้มแสงในช่วงระยะ
เวลาสั้น ๆ ของอนุภาคขนาดเล็ก และความถ่ีในการ 
กระเพ่ือมขึ้น - ลงของความเข้มแสงน้ีจะถูกส่งไปยัง 
Correlator เพือ่สารตวัอย่างต้องผ่านการเตรยีมเพือ่ให้
ได้ความเข้มข้นท่ีเจือจางอย่างเหมาะสม นอกจากนั้น
เทคนิคนี้ยังต้องการความละเอียดสูง เนื่องจากการ
ป้องกันการรบกวนจากการกระเจิงของอนุภาคฝุ่นหรือ
สิ่งสกปรก

การให้บริการภาคเอกชน
การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค
การวิเคราะห์ค่าศักย์ซีต้า (Zeta Potential)
การวิเคราะห์ความเสถียรของอิมัลชัน
การวิเคราะห์ความเสถียรของสูตรการเตรียม
ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพิกเมนต์
การวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน
การวิเคราะห์อื่น ๆ โดยการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ 
ได้แก่ สารแขวนลอย ตวัอย่างพอลเิมอร์ การเตรยีม
ตวัอย่างยาและเครือ่งส�าอาง การเตรยีมอมิลัชนั สี
และพิกเมนต์ น�้าหมึกและสารปรับแต่ง การบ�าบัด
น�้าเสีย
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ตัวอย่างของการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงานด้วยเครื่อง Zetasizer

การกระจายตัวของขนาดอนุภาค
การวิเคราะห์น�้าหนักโมเลกุล
การวิเคราะห์ค่าศักย์ซีต้า
การทดสอบประจุของอนุภาคในของเหลวด้วยเทคนิค Electrophoretic Mobility
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4. Differential Scanning Calorimetry (DSC)
 DSC เป็นเทคนคิทีใ่ช้วเิคราะห์ทดสอบวัสดโุดยการวัด
ค่าพลงังานความร้อนและอณุหภมูขิองสารตวัอย่างเปรยีบเทยีบ 
กบัสารมาตรฐานเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทางกายภาพ หรอืการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น การหลอมเหลว การเปลี่ยนสถานะ 
การเปลี่ยนรูปผลึก การเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น โดยพื้นที่ 
ใต้กราฟทีเ่กดิขึน้จะมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัการเปลีย่นแปลง 
ความร้อนของตัวอย่าง ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง ตัวอย่างจะถูกวางบนจานอะลูมิเนียมท่ีอยู่ภายในเตา 
ที่ควบคุมอุณหภูมิ โดยภายในเตาจะมีสารอ้างอิงซึ่งเป็นจานอะลูมิเนียมเปล่า เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ
กับตัวอย่างภายใต้สภาวะเดียวกัน

การให้บริการภาคเอกชน

วิเคราะห์จุดหลอมเหลว (Melting Points)
วิเคราะห์ความร้อนจ�าเพาะ (Specific Heat)
วิเคราะห์ค่าพลศาสตร์ (Kinetics)
วิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของวัสดุ (Purity of Materials)
วิเคราะห์ความเสถียรต่ออุณหภูมิ (Thermal Stability)
วิเคราะห์การเปลี่ยนสถานะ (Phase Transition)
วิเคราะห์สภาพเป็นผลึก (Crystallinity)
วิเคราะห์สารที่มีหลายโครงสร้าง (Desorption/Adsortion)
การดูด หรือคายพลังงาน (Desorption/Adsortion)
การระเหย (Vaporization)
การวิเคราะห์อื่น ๆ โดยการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ ได้แก่ ตัวอย่างพอลิเมอร์ ยา และเครื่องส�าอาง
ตัวอย่างทางเคมี สี และพิกเมนต์ ตัวอย่างทางปิโตรเคมี และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ส่วนประกอบในอาหาร



5. Fluorescence Spectroscopy
 ฟลูออเรสเซนส์สเปคโตรสโคปี (Fluorescence 
Spectroscopy) เป็นเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์คุณสมบัติของสาร
โดยการอาศยัการดดูกลนืรงัสยีวูทีีส่่งผลให้โมเลกลุถกูกระตุน้
และมกีารสัน่ภายในโมเลกลุจากระดบัขัน้พลงังานสถานะพืน้ 
(Ground State) ไปสูร่ะดบัขัน้พลงังานทีส่งูขึน้ (Excited State)  
เรียกว่าการดูดพลังงาน (Excite Energy)โมเลกุลที่มีการ

เคล่ือนที่ไปอยู่ในระดับของชั้นพลังงานที่สูงจะไม่มีความเสถียร จึงมีการปลดปล่อยพลังงานและตกลง
มาในชั้นระดับพลังงานที่ต�่ากว่า พลังงานที่โมเลกุลปลดปล่อยจากระดับชั้นพลังงานกระตุ้นชั้นที่หนึ่ง 
สู่ระดับชั้นพลังงานสถานะพื้นที่จะท�าให้เกิดการคายโฟตอน (Emission of Photon) ท�าให้เกิดสเปกตรัม
ในช่วงฟลูออเรสเซนส์ ณ ค่าพลังงานที่กระตุ้นที่จ�าเพาะของสารแต่ละชนิด

การให้บริการภาคเอกชน

วิเคราะห์ตัวอย่างในรูปของเหลวและของแข็งได้
วเิคราะห์หาค่า Excitation, Emission, ค่าคงทีข่อง Wavelength Synchronous และ การสแกนหา 
ค่าคงที่ของพลังงาน Synchronous Spectral
สามารถวเิคราะห์ได้ในหมวดฟลอูอเรสเซนส์ (Fluorescence) ฟอสโฟเรสเซนส์ (Phosphorescence)  
ไบโอลูมิเนสเซนส์ (Bio - Luminescence) และเคมีลูมิเนสเซนส์ (Chemi – Luminescence)
สามารถสแกนค่า Excitation และ Emission ในรูป 3 มิติได้
สามารถสแกนค่า Synchronous และ Kinetic ในรูป 3 มิติได้
การวิเคราะห์อื่น ๆ โดยการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ ได้แก่ การศึกษาทางพิษวิทยา การศึกษา
ทางการแพทย์ การศกึษาปฏิกริยิาระหว่างเอนไซม์กบัสารตัง้ต้น วติามนิและสารอาหาร สารอนิทรย์ี 
พลาสติก ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ จอภาพ
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เครื่องชั่งละเอียดท่ีมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
สูง โดยที่ทั้งหมดจะอยู่ในเตาที่สามารถควบคุม
อณุหภูมแิละบรรยากาศได้ บรรยากาศภายในอาจ
จะเป็นแก๊สเฉือ่ย เช่น ไนโตรเจน หรอืแก๊สทีม่คีวาม
ว่องไว เช่น อากาศ หรอื ออกซเิจน โดยน�า้หนกัของ
ตวัอย่างทีเ่ปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้ทีอ่ณุหภมูเิฉพาะ
ของสารแต่ละชนดิ โดยน�า้หนกัทีห่ายไปนัน้เกดิมา
จากการระเหย การย่อยสลาย หรือการเกิด
ปฏิกิริยาต่าง ๆ 

การให้บริการภาคเอกชน

องค์ประกอบของสาร (Composition)
เสถียรภาพทางความร้อน (Thermal Stabillity/Decomposition)
ปริมาณสารสัมพันธ์ที่เกิดปฏิกิริยา (Stochiometry of Reaction)
จลพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยา (Kinetics of Reactions)
กระบวนการดูด/คายพลังงาน (Desorpton/Adsorption Processes)
การระเหย (Evaporation)
การวิเคราะห์อื่น ๆ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ได้แก่ ตัวอย่างพอลิเมอร์ ตัวอย่างทางเคมี สี
และพิกเมนต์ ตัวอย่างทางปิโตรเคมี และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ส่วนประกอบในอาหาร

6. Thermogravimetric Analysis (TGA)
 TGA เป็นเทคนคิทีใ่ช้วเิคราะห์ความเสถยีรของวสัดโุดยเฉพาะพอลเิมอร์เมือ่ได้รบัความ
ร้อน โดยการวัดน�้าหนักของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอุณหภูมิด้วยเครื่องชั่งที่มีความไวสูง 
เทคนคินีเ้หมาะส�าหรบัการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงสภาพวสัดทุีเ่กีย่วข้องกบัการดดูซบัแก๊สหรอื
ระเหยของน�้า การตกผลึก (Crystallization) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนเฟส การแตกตัวของวัสดุ 
(Decomposition) ศึกษาการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชันและรีดักชัน หรือ ปริมาณสารสัมพันธ์ 
(Stoichiometry) ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง ตัวอย่างจะถูกวางบนจานขนาดเล็ก ซึ่งเชื่อมต่อกับ
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การให้บริการภาคเอกชน

7. UV/VIS Spectroscopy
 UV/VIS Spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่า 
Intensity ในช่วงรงัสยีวูแีละช่วงแสงขาวทีท่ะลผุ่านหรอืถกูดดูกลนืโดยตวัอย่างทีว่างอยูใ่นเครือ่งมอื 
โดยทีค่วามยาวคลืน่แสงจะมคีวามสมัพนัธ์กับปรมิาณและชนิดของสารท่ีอยู่ในตวัอย่างซึง่ส่วนใหญ่
จะเป็น สารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน และสารอนินทรีย์ท่ีสามารถดูดกลืนแสงในช่วง
ความยาวคลื่นเหล่าน้ีได้คุณสมบัติ ในการดูดกลืนแสงของสารเมื่อโมเลกุลของตัวอย่างถูกฉาย 
ด้วยแสงในช่วงรงัสยีวูหีรอืแสงขาวท่ีมีพลงังานเหมาะสมจะท�าให้อเิลก็ตรอนภายในอะตอมเกดิการ
ดดูกลนืแสงแล้วเปลีย่นสถานะไปอยูใ่นชัน้ระดบัพลงังานสงูกว่าเมือ่ท�าการวดัปรมิาณของแสงทีผ่่าน 
หรือสะท้อนมาจากตัวอย่างเทียบกับแสงจากแหล่งก�าเนิดท่ีความยาวคลื่นค่าต่าง ๆ ตามกฎของ 
Beer - Lambert ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของสารจะแปรผันกับจ�านวนโมเลกุล ที่มีการ
ดูดกลืนแสง ดังน้ันจึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในการระบุชนิดและปริมาณของสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน 
ตัวอย่างได้

การดูดกลืนของแสง (Absorptance)
ร้อยละของการทะลุผ่านของแสง (%Transmittance)
ร้อยละของการสะท้อนของแสง (%Reflectance)
ร้อยละของสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของแสง (Diffuse %T)
ร้อยละของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของแสง (Diffuse %R)
ร้อยละของ Variable Angle (%T)
ร้อยละของค่าสะท้อนแสงของสเปกคิวลาร์ (Specular %R)
ร้อยละของการสะท้อนแสงรวม (Total %R)
การวิเคราะห์อื่น ๆ โดยการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ ได้แก่ 

1. การวัดการดูดกลืนและการทะลุผ่านของคลื่นแสง เช่น 
ชิ้นตัวอย่างกระจก แก้ว แว่นตากันแดด คอนแทคเลนส์ 
กระจกเคลือบด้วยฟิล์มบาง หมึกพิมพ์ เครื่องส�าอาง 
ตัวอย่างทางด้านชีวภาพ เป็นต้น

2. การหาค่าสะท้อนของแสงในชิ้นตัวอย่างฟิล์มและการ
เคลือบบนพื้นผิว ผงโลหะ ผงออกไซด์ของโลหะ ผงสี
พลาสติก และเซรามิก เป็นต้น



4ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ  
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)

4
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ล�ำดับที่ ล�ำดับที่	

บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือ เครื่องมือ

Autoclave (Volume 50L)

Autoclave (Volume 79L)

Autoclave (Volume 110L)

Autoclave (Volume 250L)

Balance (Precision)

Balance (Analytical)

Block Heater

Refrigerated Centrifuge

Speed Vacuum Microcentrifuge

Ultracentrifuge

Cooling Incubator

Freeze Dryer

Gas Chromatography (GC-FID)

Gel Documentation and Densitometer

High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC Manual)

High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC Automatic)

Hot Air Oven

Ice Maker Machine

PCR

Real Time PCR

Shaker

Incubator Shaker

Spectrofluorometer

UV-VIS Seectrophotometer 

(GBC, Analytik)

Spectrophotometer

Thermomixer

Water Purfication System

27.1 Deionzed Water (NanoPure)

27.2 Distilled Water

27.3 Reverse Osmosis Water

Walk - in Incubator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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ล�ำดับที่

ล�ำดับที่

ล�ำดับที่	รำยกำรตรวจวิเครำะห์ที่ให้บริกำร

รำยละเอียด

รำยกำรตรวจวิเครำะห์ที่ให้บริกำร

1

2

3

4

5

6

1

2

7

8

9

10

11

	 โดยมีรายการเอนไซม์ท่ีเปิดให้บรกิารตรวจวิเคราะห์มากกว่า	10	รายการ	ได้แก่	Cellulase,	Xylanase,	
Amylase, Protease, Beta-Glucanase, Phytase, Invertase, Beta-Glucosidase, Pectinase, Lipase 
โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ได้แก่	อุตสาหกรรมอาหาร	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	อุตสาหกรรมฟอกย้อม	เป็นต้น

บริการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์

รำยกำรตรวจวิเครำะห์ที่ให้บริกำร

รำยกำรตรวจวิเครำะห์ที่ให้บริกำร

Cellulase

Xylanase

Amylase

Protease

Beta-Glucanase

Phytase

Invertase

Beta-Glucosidase

Pectinase

Lipase

Mananase

	 โดยการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ต่อเชื้อก่อโรคในคนและพืชต่าง	 ๆ	 และความเป็นพิษต่อเซลล์สัตว์	
ได้แก่	Cytotoxicity	Tests	Against	Cancerous	Cell	Lines,	Cytotoxicity	Tests	Against	Normal	Cell	Lines,	 
Anti-Human	Infectious	Pathongens,	Anti-Plant	Disease	Pathogens	เป็นต้น

บริการตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Cytotoxicity	Tests	Against	Cancerous	Cell	Lines

การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง	(Human,	Oral	Cavity,	Carcinoma)

1.1	ทดสอบสาร	Positive	หรือ	Negative

1.2	ทดสอบหาค่า	IC50

การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง	MCF	-7	(Human,	Breast,	Adenocarlinoma)

รายละเอียด

2.1	ทดสอบสาร	Positive	หรือ	Negative

2.2	ทดสอบหาค่า	IC50
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ล�ำดับที่ รำยละเอียด

การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง	NCI-H187	(Human,	Small	Cell	Lung,	Carcinoma)

3.1	ทดสอบสาร	Positive	หรือ	Negative

3.2	ทดสอบหาค่า	IC50

HL-60 (Human, Leukemia)

4.1 Non-Cytotoxic

4.2 Cytotoxic

HepG2	(Human,	Liver,	Hepatocarcinoma)	(ทดสอบหาค่า	IC50)

Caco-2	(Human,	Colon,	Adenocarcinoma)	(ทดสอบหาค่า	IC50)

B16-F10	(Mouse,	Skin,	Melanoma)	(ทดสอบหาค่า	IC50)

Cytotoxicity	Tests	Against	Normal	Cell	Lines

การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์	Vero	(African	Green	Monkey,	Kidney,	Fibroblast)

8.1	ทดสอบสาร	Positive	หรือ	Negative

8.2	ทดสอบหาค่า	IC50

HEp-2	(Human,	Larynx,	Epithelial)	(ทดสอบหาค่า	IC50)

L929	(Mouse,	Subcutaneous,	Connective	Tissue)	(ทดสอบหาค่า	IC50)

3T3	(Mouse,	Embryonic,	Fibroblast)	(ทดสอบหาค่า	IC50)

IEC6	(Rat,	Small	Intestine,	Epithelial)	(ทดสอบหาค่า	IC50)

BHK(21)C(13)	(Baby	Hamster,	Kidey,	Fibroblast)	(ทดสอบหาค่า	IC50)

Cytotyoxicity	Tests	Against	Insect	Cell	Lines

Sf9	(Spodopthera	Frugiperda,	Pupal	Ovarian	Tissue)	(ทดสอบหาค่า	IC50)

C6/36	(Aedes	Albopictus,	MosquitoLarvae)	(ทดสอบหาค่า	IC50)

Anti-Human	Infectious	Pathogens

การทดสอบฤทธิต้์านเชือ้มาลาเรยี	Anti-Malaria	(Plasmodium	Falciparum)	(ทดสอบหาค่า	IC50)

การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค	Anti-TB	(Mycobacterium	Tuberculosis)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



Testing Services for Industries
รวบรวมบริการรับวิเคราะห์ทดสอบของ สวทช. ให้แก่ภาคเอกชน 53

ล�ำดับที่ รำยละเอียด

การทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัสเริมชนิดที่ปาก	Anti-Virus	HSV-1	(Herpes	Simplex	Virus	Type	1)

18.1	ทดสอบหาสาร	Positive	หรือ	Negative

18.2	ทดสอบหาค่า	IC50

การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อยีนส์	Anti-Fungal	(Candida	Albicans)	

19.1	ทดสอบหาสาร	Positive	หรือ	Negative

19.2	ทดสอบหาค่า	IC50

การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย	Anti-Bacteria	(Bacillus	Cereus)

20.1	ทดสอบหาสาร	Positive	หรือ	Negative

20.2	ทดสอบหาค่า	IC50

Anti-Plant	Disease	Pathogens

การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคไหม้ในข้าว	Anti-Blast	Disease	(Magnaportha	Grisea)

21.1	ทดสอบหาสาร	Positive	หรือ	Negative

21.2	ทดสอบหาค่า	IC50

การทดสอบฤทธิต้์านเชือ้ราก่อโรคเมล็ดด่างในข้าว	Anti-Dirty	Panicle	Disease	(Curvaulris	Lunata)

22.1	ทดสอบหาสาร	Positive	หรือ	Negative

22.2	ทดสอบหาค่า	IC50

การทดสอบ	Neuraminidase	Inhibition	(H5N1)

23.1	ทดสอบหาสาร	Positive	หรือ	Negative

23.2	ทดสอบหาค่า	IC50

ค่าบริการการทดสอบการปนเปื้อนไมโคพลาสม่า

ค่าบริการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

อื่นๆ

บริการทดสอบ	Selective	COX	–	1	Inhibition

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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บริการวิเคราะห์สารสกัดสาร
	 ด้วยเครื่องมือแมสสเปกโทรมิเตอร์	(Mass	Spectrometer)	เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์	
(Nuclear	 Magnetic	 Resonance:	 NMR)	 เครื่องอินฟาเรดสเปกโทรโฟโทมิเตอร์	 (Infrared	
Spectrophotometer:	IR)	และเครือ่งสกดัสารโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์แบบเหนอืจดุวกิฤต	(Supecritical	
Fluid Extraction: SFE)

บริการโมโนโคลนอลแอนติบอดี
 
	 ได้แก่	การเพิ่มปริมาณโมโนโคลนอลแอนติบอดีและท�าแอนติบอดีให้บริสุทธิ์	ตลอดจนจ�าหน่าย
แอนติบอดีต่อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรค	ซึ่งทางไบโอเทคได้วิจัยและพัฒนาขึ้นให้แก่บริษัทและหน่วยงาน
ต่าง	ๆ 	เช่น	Potyvirus,	Tospoviruses,	Whitefly-Transmitted	Geminivirus,	Acidovorax	Avenae	Subsp.	
Citrulli,	Listeria	และ	Progesterone	เป็นต้น

ล�ำดับที่	 ล�ำดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

รำยกำรตรวจวิเครำะห์ที่ให้บริกำร

รำยละเอียด รำยละเอียด

MAb Production - Company

MAb production - Government

Potyvirus

Tospoviruses

Whitefly - Transmitted Geminivirus

Acidovorax Avenae Subsp. Citrulli

Listeria

Progesterone

Mouse Monoclonal Antibody

Rabit Polyclonal Antibody

บริการแอนติบอดีและชุดตรวจ

(Aac-1CG Strip Test)

บริการด้านจุลินทรีย์
	 ได้แก่	การเก็บรักษาสายพันธุ์	จุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพระดับโมเลกุลเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา
ในด้านต่าง	 ๆ	 ท้ังทางด้านเกษตร	การแพทย์และอาหาร	 โดยรายละเอียดงานบริการได้แก่	 บริการรับฝาก
จลิุนทรย์ี	โดยการรบัฝากแบบเผยแพร่และเพือ่การยืน่ขอจดสทิธบิตัร	บรกิารสายพนัธุจ์ลุนิทรย์ี	เพือ่การศกึษา
และวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	บริการจ�าแนกจุลินทรีย์ได้แก่	 แบคทีเรียและยีสต์โดยใช้เทคนิคทาง
โมเลกลุ	ตลอดจนบรกิารฝึกอบรมวธิกีารเกบ็จลุนิทรย์ี	/	การบรหิารจดัการศนูย์จลุนิทรย์ี	/	วธิจี�าแนกแบคทเีรยี	
ยีสต์	และรา
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รำยละเอียดกำรให้บริกำร

ล�ำดับที่

ล�ำดับที่

รำยละเอียด

รำยละเอียด

1

2

3

4

5

6

7

1

2

รำยละเอียดบริกำรด้ำนจุลินทรีย์

บริการรับฝากจุลินทรีย์	/	Deposit

บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์	/	BCC	Strains

บริการเก็บรักษาจุลินทรีย์	/	Culture	Preservation

บริการจ�าแนกจุลินทรีย์	/	Identification

4.1	จ�าแนกยีสต์	D1/D2	Domain	of	26S	rDNA	sequence	analysis	

4.2	จ�าแนกแบคทีเรีย	Partial	16S	rDNA	sequence	analysis	

4.3	จ�าแนกแบคทีเรีย	Full	length	16S	rDNA	sequence	analysis	

แยกเชื้อให้บริสุทธิ์	กรณีสายพันธุ์ที่ได้รับเพื่อจ�าแนกมีการปนเปื้อน

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ	

นับจ�านวนจุลินทรีย์จากตัวอย่าง	

บริการด้านเชื้อรา
	 ได้แก่	บริการหาลักษณะทางสัณฐานวิทยา	บริการหาลักษณะทางอณูวิทยา	บริการคัดแยก	และ
บริการทดสอบการเจริญเชื้อรา

บริกำรหำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ

จ�าแนกจุลินทรีย์	ต่อสายพันธุ์

1.1	หาล�าดับอนุกรมวิธาน	ระดับสกุล	ต่อสายพันธุ์

1.2	หาล�าดับอนุกรมวิธาน	ระดับสปีชี่ส์	ต่อสายพันธุ์

บริกำรหำลักษณะทำงอณูวิทยำ

การเตรียมสายพันธุกรรม
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ล�ำดับที่ รำยละเอียด

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.1	หาล�าดับนิวคลีโอไอทด์บริเวณ	ITS1-5.8S	–ITS2

2.2	หาล�าดับนิวคลีโอไอทด์บริเวณ	SSU	rDNA	และ	BLAST	search

2.3	หาล�าดับนิวคลีโอไอทด์บริเวณ	LSU	rDNA	และ	BLAST	search

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของเชื้อราเปรียบเทียบสายพันธ์ุอ้างอิง

บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อรา

บริการวิเคราะห์ทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากเชื้อราด้วยเทคนิค	HPLC

บริการจัดจ�าแนกเชื้อราระดับสกุล

บริการจัดจ�าแนกเชื้อราระดับสปีชี่ส์

จัดจ�าแนกเชื้อรา

บริการสกัดสารพันธุกรรม

บริการคัดแยกตัวอย่างเชื้อรา

บริการทดสอบการเจริญของเชื้อรา

บริการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
	 ให้บริการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเหลว	และอาหารแข็ง	ในระดับขวดทดลอง	
และในระดับถังหมัก	ขนาด	5	–	20	ลิตร

รำยละเอียดกำรให้บริกำร

ล�ำดับที่	 รำยละเอียด

1

2

3

4

5

6

7

บริการในการเลี้ยงจุลินทรีย์บนเครื่องเขย่าที่ไม่มีเครื่องท�าความเย็น

บริการในการเลี้ยงจุลินทรีย์บนเครื่องเขย่าที่มีบริการในการเลี้ยงจุลินทรีย์เครื่องท�าความเย็น

บริการในการเลี้ยงจุลินทรีย์ในถังหมัก

เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องปั่นส�าหรับ	Microcentrifuge	Tube

เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องปั่นแบบตั้งโต๊ะ

เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องปั่นแบบตั้งพื้น	50-500	mL,	CEPA	L/h

บริการเตรียมห้องตัวอย่างโดยวิธี	Freeze	Dry
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ล�ำดับที่ รำยละเอียด

8

9

10

11

เก็บตัวอย่างในตู้ท�าความเย็น	-20	องศาเซลเซียส	

เก็บตัวอย่างในตู้ท�าความเย็น	-80	องศาเซลเซียส	

ฝึกอบรมในการใช้ถังหมัก	

ค่าบริการในการเลี้ยงจุลินทรีย์	PmRab	7

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแป้งและผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง
	 ทั้งการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี	 คุณภาพทางกายภาพ	คุณภาพทางชีวภาพ	 และการตรวจสอบ 
ทางชีวเคมี

รำยละเอียดกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพแป้งและผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง

ล�ำดับที่ กำรวเิครำะห์ วิธีกำรกำรวิเครำะห์	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ปริมาณความชื้น	(Moisture	Content)

%	เชื้อแป้ง	(%	Starch)

ปริมาณแป้ง	(%	Starch)

ปริมาณโปรตีน	(Protein)

ปริมาณไขมัน	(Fat)

ปริมาณเถ้า	(Ash)

ปริมาณเส้นใย	(Fiber)

ปริมาณไซยาไนด์	(Cyanide)

ปรมิาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์	(Sulfur	dioxide,	SO2)

ก�าลังการพองตัวและการละลาย

สมมูลเด็กซ์โตรส	(Dextrose	Equivalent)

พีเอช	(PH)

ความขาวของแป้ง

AOAC (1990)

มอก.	274-2521

Glucoamylase method  AACC (1990)

AOAC (1990)

AOAC (1990)

AOAC (1990)

AOAC (1990)

AOAC (1990)

มอก.	268-2521

pH meter (Horiba F23)



Testing Services for Industries
รวบรวมบริการรับวิเคราะห์ทดสอบของ สวทช. ให้แก่ภาคเอกชน58

ล�ำดับที่ กำรวเิครำะห์ วิธีกำรกำรวิเครำะห์	

ขนาดและการกระจายตัวของเม็ดแป้ง

ปริมาณอะมิโลสด้วย	HPSEC

ปริมาณอะมิโลสด้วยไอโอดีน

ปริมาณอะมิโลสด้วย	ConA

ปริมาณอะมิโลส	(Amperometric	Titration)

ปริมาณแป้งในน�้าตาล	(%	Starch)

Oligosaccharide by HPLC for Suger

ปริมาณเถ้าซัลเฟต

ดินทราย	/	เถ้าที่ไม่ละลายในกรด

GUM	ในผลิตภัณฑ์น�้าตาล

Neutral Detergent Fiber (NDF)

Acid Detergent Fiber (ADF)

Acid Detergent Fiber (ADF)+Lignin

ปริมาณเยื่อ	(Pulp)

ความเหนียวด้วยเครื่อง	 RVA	 (Rapid	 Visco	
Analyser)

ความเหนียวด้วยเครื่อง	Brabender

DSC (Differential Scanning Calorimeter) + 

Retrogradation

% Gelatinization by DSC

Laboratory Manual for South Africa 
Sugar Factories, 1985

AOAC (1995)

AOAC (1990)

ด้วยวิธีการตกตะกอนด้วยเอทานอลและ
เผาหาเถ้า

AOAC (1990)

AOAC (1990)

AOAC (1990)

มอก.	274-2521

แป้ง	3	กรัม	(ความชื้น	14%)	น�้า	25	กรัม.	
Profile : Std1 (Newport Scientific 
Method, 1997)

Shuey	W.C.	 and	 K.H.	 Tipples.	 The	
Amylograph	handbook,	1980	(แป้ง	6%	
(w/w)	ปรับน�้า	500	กรัม.)

เครือ่ง	PERKIN	ELMER	DSC7	วธิขีอง	Kim	

(1995)

เครือ่ง	PERKIN	ELMER	DSC7	วธิขีอง	Kim	

(1995)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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ล�ำดับที่	 กำรวเิครำะห์ วิธีกำรกำรวิเครำะห์	

%	Gelatinization	ด้วย	DSC	(pan	ใหญ่	+	Retro)

%	Gelatinization	ด้วย	DSC	(pan	ใหญ่)

Water Activity (aw)

การเตรียมตัวอย่าง

การย่อยสลายทางชีวภาพ

ฟอสฟอรัส

ความละเอียด	(150	ไมโครเมตร,	แป้ง	100g)

ความเหนียวด้วยเครื่อง	Brookfield

Total plate count

E. coli

Yeast and Mold

Salmonella sp.

Coliform

Operator’s Manual Aqua Lab

ดัดแปลงจาก	มอก.	274-2521

เครื่อง	Brookfield	Rheometer

Compendium of Methods for the 

Microbiological Examination of Foods 

American Public Health Association 

(HPHA). 2 nd, 1984

Compendium of Methods for the 

Microbiological Examination of Foods 

American Public Health Association 

(HPHA). 2 nd, 1984

Compendium of Methods for the 

Microbiological Examination of Foods 

American Public Health Association 

(HPHA). 2 nd, 1984

Compendium of Methods for the 

Microbiological Examination of Foods 

American Public Health Association 

(HPHA). 2 nd, 1984

Compendium of Methods for the 

Microbiological Examination of Foods 

American Public Health Association 

(HPHA). 2 nd, 1984

32
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ล�ำดับที่	 กำรวเิครำะห์ วิธีกำรกำรวิเครำะห์	

Hardness

การวิเคราะห์น�้าตาลด้วยเครื่อง	HPLC	(DP	1-7)

การวิเคราะห์น�้าตาลด้วยเครื่อง	HPLC	
(Oligosaccharide)

วเิคราะห์คุณภาพมนัเส้น	/มนัอัดเมด็	(กรมการค้า

ต่างประเทศ)

ตรวจวิเคราะห์แป้งมัน	(กรมการค้าต่างประเทศ)

DS Acetyl Content

ความหนืด	Rheometer

DS Carbonyl Content

Thermophelic Bacteria

Amylose	Content	 (ถ้าส่งตัวอย่างเดียวคิดเพ่ิม	

100	บาท)

องค์ประกอบน�้าตาล	(Oligosaccharide)

Typical Carbohydrate Profile Dextrose / 

Maltose / Maltotriose / Higher Sugars

ปริมาณเด็กซ์แทรนในน�้าตาล

ปริมาณเถ้าโดยการวัดค่า	Conductivity

ปริมาณหมู่	Acetate

ความขาวของแป้ง	(Whiteness)

ขนาดและการกระจายตัวของขนาดเม็ดแป้ง	

(Size Distribution)

มอก.	638-2529

Ion Chromatography

Chromatography	หาปรมิาณ	DP1	(Dextrose),	

DP2 (Maltose), DP3 (Maltotriose)

ICUMSA, (1994)

เครื่อง	Conductivity	Meter

JECFA (1997)

เครื่อง	Kett	C-100-3

เครื่อง	Image	Analyser
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บริการตรวจวิเคราะห์ไวรัสโรคกุ้ง
	 ให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุมการตรวจไวรัสในกุ้งตลอดจนการแก้ปัญหาสุขภาพกุ้ง	ชีวเคมี
ห้องปฏบิตักิารตรวจวเิคราะห์แบบครบวงจรมปีระสบการณ์ในการตรวจไวรสัในกุง้	ตลอดจนการแก้ปัญหา
สุขภาพกุ้งในอุตสาหกรรมมากกว่า	 10	 ปี	 ด้วยผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นอีกหนึ่งงานหลัก	 ท�าให้ 
ห้องปฏิบัติการ	และ	เทคนิค	PCR	ของ	BIOTEC	มีมาตรฐานสูงสุดส�าหรับอุตสาหกรรมกุ้งไทย	ทางหน่วย
มีการเปิดให้บริการ	ดังต่อไปนี้

WSSV Nested PCR

TSV RT Nested PCR

MBV Nested PCR

LANV RT-Nested PCR

IMNV RT-Nested PCR

Total Bacteria Count

IHHNV Nested PCR

YHV RT- Nested PCR

HPV Nested PCR

MRNV RT- Nested PCR

KHVNested	PCR

Total Vibrio Count

บริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี สิ่งแวดล้อม และอาหาร
	 ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์	 พารามิเตอร์ในการควบคุมคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม	 
การวิเคราะห์คุณภาพน�้าเสีย	และการวิเคราะห์คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร



5ศูนย์เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ  
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

5
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ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(Thai Microelectronics Center: TMEC)
 TMEC ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา Silicon-Based Sensor 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม ส�าหรับการพัฒนา Smart 
Sensor ซึ่งจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้
ไฟฟ้า อุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องมือวัดต่าง ๆ รวมท้ังในอุปกรณ์/ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับรถยนต์ เป็นต้น ในปัจจุบันมีหน่วยวิจัยและพัฒนาในสังกัด  
2 หน่วยคือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และงานออกแบบ
วงจรรวม

การวิเคราะห์หาจุดบกพร่องบนวงจรรวม
มีการบริการหาจุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นบนวงจรรวม หลังการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์
แล้ว ซึ่งจะต้องมีกระบวนการเปิดบรรจุภัณฑ์ (De-Capsulation) การวิเคราะห์ทั้ง
ทางไฟฟ้า และการวิเคราะห์ในระดับจุลภาค เพื่อตรวจหาร่องรอยความเสียหาย 
หรือความผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต การเก็บรักษา หรือ 
กระบวนการบรรจุ
การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัสดุปนเปื้อนบนชิ้นงาน
ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่จะต้องควบคุมความสะอาดของชิ้นงาน จ�าเป็นต้องมี
การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบชนิดของวัสดุปนเปื้อนเพื่อใช้ในการหาที่มาของแหล่ง
ปนเปื้อน หรือการตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต แต่เครื่องมือวิเคราะห์
เหล่าน้ีมักมีราคาแพง และจ�าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการ 
ปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จึงเปิดให้บริการวิเคราะห์วัสด ุ
ปนเปื้อนด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี (Spectroscopy) เช่น Auger Electron 
Spectroscopy, Energy Dispersive X Ray Spectroscopy เป็นต้น นอกจากนี้
เทคนคิดงักล่าวยงัสามารถให้บรกิารวเิคราะห์องค์ประกอบของวสัดทุีป่ลกูสร้างขึน้ 
เช่น โลหะผสม  การเคลือบผิวต่าง ๆ เป็นต้น

การให้บริการภาคเอกชน
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การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นวงจรรวม
ให้บรกิารวเิคราะห์คณุสมบตัทิางไฟฟ้าด้วยเครือ่งมอื Probe Station ในระดบั Wafer Scale 
Circuit ประกอบกับชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถค�านวณค่าคุณสมบัติ 
พื้นฐานของอุปกรณ์ในวงจรรวมและรายงานผลแบบอัตโนมัติ ข้อมูลคุณสมบัติทางไฟฟ้านี้
จะถูกน�าไปใช้ในการปรับปรุงการออกแบบวงจรรวม เพื่อพัฒนาการผลิต หรือการพัฒนา
สมรรถนะของวงจรรวมต่อไป

สิ่งอ�านวยความสะดวก
ห้องสะอาด คลาส 100 และ คลาส 10,000 ขนาด 1,000 ตารางเมตรพร้อมพื้นที่สนับสนุน
สายการผลิตเทคโนโลยีซีมอส โดยใช้แผ่นซิลิกอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบวงจรรวม ซึ่งได้แก่ EDA Tools, Cadence IC Design 
Environment, Tanner EDA Tools และ Xilinx ISE Foundation
ซอฟต์แวร์ส�าหรับการจ�าลองกระบวนการผลิตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: TSUPREM และ 
MEDICI
การผลิตกระจกต้นแบบลวดลายวงจรรวม/ไมโครเซ็นเซอร์
เครื่องมือส�าหรับการวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
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กลไกการสนับสนุนและบริการภาคเอกชน
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) เป็นองค์กร
ท่ีหม่ันเรียนรู ้ มุ ่งเสริมสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของประเทศ ในสาขาท่ีมีความส�าคัญย่ิงยวดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ได้ด�าเนินงานผ่านการท�างานร่วมกันของศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 ศูนย์ ได้แก่     

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มุ่งพัฒนา
งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มุ ่งพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่าง ๆ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มุ่ง
พัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) มุ่งพัฒนางานด้านนาโน
เทคโนโลยี

สวทช.  ยังให้การสนับสนุนและบริการต่าง ๆ ส�าหรับภาคเอกชน ได้แก่
1. เงินกู้ดอกเบี้ยต�่า ให้แก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือการค้นคว้า 
วจัิยและพฒันา หรอืเพ่ือใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลติภณัฑ์และกระบวนการผลติ
ตามความต้องการของบริษัท

1.1 วงเงินกู้ ให้กู้สูงสุด 30 ล้านบาท และไม่เกิน 75% ของงบประมาณ
โครงการ

1.2  ระยะเวลาเงินกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้งวดแรก
1.3  ระยะเวลาปลอดหนี ้(เงนิกู)้ ไม่เกนิ 2 ปี (ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสถาบนั

การเงินที่เข้าร่วม)
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  เจ้าของโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิคุคลส�าหรบัเงนิได้ของบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลเป็นจ�านวนร้อยละ 100 
ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรืออีก
ความหมายหนึ่งคือ สามารถหักค่าใช้จ่ายส�าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ได้เป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายจริง
3. บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่  
โดยการให้ค�าปรกึษาและฝึกอบรมทางธรุกจิ ตลอดจนเชือ่มโยงให้เข้าถงึทรพัยากร
ที่จ�าเป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและน�าธุรกิจให้อยู่รอดได้
4. ร่วมลงทุน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในกิจการที่จะช่วยเพ่ิมพูน 
ขีดความสามารถในการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยจะ
สนับสนุนด้านเงินทุน 
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5. สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิจาก BOI ผูป้ระกอบการทีส่นใจสามารถสนบัสนนุเงนิเข้ากองทนุ
เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. น�าไปขอรับสิทธิและประโยชน ์
เพิ่มเติมส�าหรับการลงทุนจาก BOI ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
6. บริการที่ปรึกษาและสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค
และแนวทางพัฒนาธุรกิจ โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดย
ให้การสนับสนุนด้านการเงิน ดังนี้ 

1. สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 100% เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค และ
แนวทางพัฒนาธุรกิจ

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการสูงสุด 50%  ของงบประมาณ
โครงการ ภายในวงเงิน 50,000 บาท ในหมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (รวม
ค่าเดินทางและที่พัก) ค่าวิเคราะห์และทดสอบ ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ ในการ
ท�าเครื่องต้นแบบ ฯลฯ

3. สนับสนุนแต่ละบริษัทได้ถึง 2 โครงการต่อปี
7. บริการที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดท�าสัญญาเกี่ยวกับการขออนุญาต 
น�าสิทธิเทคโนโลยีของ สวทช. และเครือข่าย ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ให้ค�าปรึกษา 
ด้านทรพัย์สนิทางปัญญา รบัด�าเนนิการเกีย่วกบัการขอจดสทิธบิตัร เครือ่งหมายการค้า และ
จดแจ้งลิขสิทธิ์ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม
8. NSTDA Academy ให้บริการฝึกอบรม ให้ค�าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค ออกแบบ 
และพัฒนาหลักสูตรส�าหรับพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูง ครอบคลุมด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสาขาที ่สวทช. มคีวามเชีย่วชาญ เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของไทย
9. โครงสร้างพื้นฐาน

อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย นคิมวจิยัแห่งแรกพร้อมด้วยโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงพื้นที่เช่าคุณภาพสูง สิ่งอ�านวย 
ความสะดวกและบรกิารทีต่อบสนองต่อความต้องการ ของธรุกจิเทคโนโลยอีย่าง
ครบวงจร
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย แหล่งรวมการสร้างคลัสเตอร์ส�าหรับ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ บริการให้เช่าพื้นที่ส�านักงานสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ สร้างความร่วมมือและ
ขยายช่องทางการตลาด กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ศนูย์ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นศนูย์ประชมุทนัสมยั พืน้ทีก่ว่า 
2,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการได้อย่าง
ครบวงจร


