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สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกและท่านผูอ้ ่านท ุกท่าน
ขณะนี้หลายท่านอาจจะกังวลกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงมา
จากเศรษฐกิจโลกด้วย ดังนัน้ สิ่งที่สาคัญสาหรับผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะ
เอส เอ็ม อี คือ ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และต้องปรับตัวให้ทนั
อยู่เ สมอ มิ ฉ ะนั้น อาจต้อ งเลิ ก กิ จ การไปได้โ ดยง่ า ย ช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมา
กรรมการสมาคมฯ ได้มี โ อกาสไปเยี่ ย มชม บริ ษัท เค เอ็ ม เอฟ จ ากัด
จังหวัดชลบรุ ี ผูผ
้ ลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งจัดว่าอยู่ใน
ระดับ เอส เอ็ม อี และได้รบั การต้อนรับอย่างดียิ่ง จากค ุณกมล ช ุติพงศ์นาวิน
เจ้าของกิจการ ซึ่งทางสมาคมฯ ต้องถือโอกาสขอบค ุณเป็ นอย่างสูง ณ ที่น้ ี
บทเรี ย นที่ ค ณ
ุ กมลได้ถ่ า ยทอดให้ฟั ง นั บ ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ มี ค ณ
ุ ค่ า มากกั บ
การดาเนินธรุ กิจ นัน่ คือ การมีนวัตกรรมทางความคิด พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และบริหารจัดการโดยใช้ขอ้ มูลจริง จากการที่บริษทั ได้จดั ทาระบบ
ในการบริ ห ารจัด การข้อ มูล ทั้ง หมด ในรูป แบบดิ จิ ตัล เป็ นตัว อย่า งของ
เอส เอ็ม อี 4.0 ที่ทาจริง ใช้จริง และได้ผลจริง ซึ่งทาให้บริษทั สามารถลด
ต้ น ท นุ การผลิ ต ได้ ตอบสนองล กู ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ลดของเสี ย ใน
กระบวนการผลิ ต พนั ก งานได้ ร ับ การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ตั ล ทั้ ง นี้
ในการพัฒนาดังกล่าว ค ุณกมลได้คานึ งถึ งวัฒนธรรมองค์กรด้วย เพื่อให้
สามารถใช้ไ ด้จ ริ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ ท าโชว์ มาตรวิ ท ยาเป็ นอี ก เรื่ อ งที่ ค ณ
ุ กมล
ให้ความสาคัญ เนื่องจากในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มิติเป็ นหัวใจหลัก
ในกระบวนการผลิต จะมีระบบการวัดที่สามารถตรวจสอบได้ว่าผ่านสเปค
หรื อ ไม่ เรี ย กได้ว่ า เป็ นมาตรวิ ท ยา 4.0 ได้เ ลย ต้อ งชื่ น ชมและขอปรบมือ
ดังๆ ให้กบั เค เอ็ม เอฟ ตัวอย่างของ เอส เอ็ม อี ไทย ที่มีความสามารถไม่
แพ้ชาติใด
พบกันใหม่ฉบับหน้า
ดร. ลักษมี ปลัง่ แสงมาศ
นายกสมาคมฯ
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ฟิวชัน่ - พลังงานอนาคต?
วัชระ นูมหันต์
เมื่อ ฟิวชั่น จะเป็นพลังงานแห่งอนาคต ก็แสดงว่า
ในปัจจุบันยังไม่มี และในอดีตยังไม่เคยมี ยังงั้นใช่ไหม?
ถ้าเป็นศรีธนนชัย คงจะชี้ไปบนฟ้าตรงตำแหน่ ง
ดวงอาทิตย์ แล้วก็บอกว่า นั่นไง พลังงานฟิวชั่นที่มีมาตลอด
ตั้ง แต่อดีต ปัจ จุบ ัน และเลยไปถึง อนาคต ก็คงจะมีต่อไป
อีกนาน เพราะดวงอาทิตย์ใช้พลังงาน ฟิวชั่น
แต่ บ นโลกเรา ยั ง ไม่ ม ี ก ารใช้ พ ลั ง งานฟิ ว ชั ่ น ใน
เชิงพาณิชย์
ส่วนการทดลอง แบบไม่ควบคุมนั้น มีแล้ว คือปล่อย
ให้ระเบิดตูมไปเลย ที่เรียกว่า ระเบิดไฮโดรเจน นั่นไงครับ
ที่ยากกว่าคือ แบบควบคุม ที่จะนำมาใช้งานอย่างไร
พูดง่ายๆ คือ เอามาผลิตไฟฟ้านั่นเอง … ยังครับ ยังไปไม่ถึง
ตรงนั้น อันเป็นที่มาของการวางนโยบายพลังงานที่ผิดพลาด
ของสหรัฐอเมริกาในหลายสิบปีที่ผ่านมา
ทำไปทำมา งานนี้อเมริกาจะถูกยุโรปแซงเสียกระมัง

งัน้ ลองมาทาความรูจ้ กั ฟิวชัน่
กันสักหน่อยเป็ นไร

ฟิวชั่น (fusion) เป็นพลังงานนิวเคลียร์อย่างหนึ่ง แต่เป็นชนิด
สะอาด ไม่ เ หมื อ นพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ อ ี ก อย่ า งคื อ ฟิ ส ชั่ น
(fission) ซึ่งถูกสร้างภาพลบเสียจนเลยเถิด
ฟิ ส ชั ่ น เป็ น พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ช นิ ด แตกตั ว
คือธาตุห นัก แตกตัวออกเป็นธาตุท ี่เ บากว่า เช่น ยูเ รเนียม
แตกตัวออกเป็น คริป ทอน และแบเรียม พร้อมกลับ ปล่อย
พลังงานออกมา แต่ต้องระวังเรื่องสารกัมมันตรังสี ไม่ให้รั่วไหล
ออกมาเป็นอันตรายได้

แต่ฟิวชั่น กลับกัน เพราะเป็นพลังงานนิวเคลียร์ชนิดรวมตัว
คือธาตุเบารวมตัวกันเป็นธาตุหนัก เช่น ไฮโดรเจน รวมกันเป็น
ฮีเลียม แล้วปล่อยพลังงานออกมา จึงไม่มีสารกัมมันตรังสีเลย
ต่างกันที่วิธีการ แต่เหมือนกันที่แหล่งกำเนิด คือเอาพลังงานที่
อยู ่ ใ นใจกลางอะตอม (nucleus) มาใช้ คื อ เป็ น พลั ง งาน
นิวเคลียร์เหมือนกัน
อาจจะมีบางคนสงสัยว่า ทำไมอะตอมรวมตัวก็ไ ด้
พลังงาน แตกตัวก็ได้พลังงาน เอ๊ะ มันยังไงกัน
ก็ต้องบอกว่า มันเป็นอะตอมของธาตุคนละตั วกั น
ครับ ถ้าย้อนเวลากลับ ไปจนถึง ต้ นกำเนิดจัก รวาล หรือที่
เรียกว่า บิ๊ก แบง ธาตุเ บาสุด ที่ม ีพลัง งานในอะตอมสูง สุด
มีโปรตอนที่แกนอะตอมเพียงตัวเดียว คือ ไฮโดรเจน กระจาย
ออกไปทุก ทิศทุก ทาง กลายเป็นต้นพลัง งานของดาวฤกษ์
รวมทั้ง ดวงอาทิตย์ ของเราด้วย เมื่อมวลมากพอจนเกิดแรง
ดึง ดูดเข้าไป อัดไฮโดรเจน จนแกนอะตอมรวมตัว (fusion)
กลายเป็นฮีเลียม คายพลังงานนิวเคลียร์ออกมา
การรวมตัว ของแกนอะตอมของธาตุพลัง สูง เพื่อ
คายพลัง งานและเกิดธาตุใหม่อีกมากมายที่อะตอมหนักขึ้น
เรื่อยๆ จนถึงธาตุที่เสถียรที่สุด คือ เหล็ก (iron-56)
การอัดตัวเนื่องจากแรงดึงดูดของมวลอันมหาศาล
ยังคงมีอยู่ต่อไปในดวงดาวต่างๆ ของจักรวาล ทำให้อะตอมถูก
อัดตัวจนมีธาตุที่มีอะตอมหนักกว่าเหล็กมากมายหลายชนิดขึ้น
เรื ่ อ ยๆ รวมทั ้ ง ยู เ รเนี ย มที ่ เ รารู ้ จ ั ก กั น ดี แต่ ธ าตุ เ หล่ า นี้
รั บ พลั ง งานจากการบี บ อั ด เข้า ไปนี ้ จ นเกิ นจุ ด เสถี ยรแล้ว
มันจึงพร้อมที่จะแตกออกเป็นธาตุที่เบากว่า (fission) และคาย
พลังงานนิวเคลียร์ออกมา
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ดัง นั้น ในจัก รวาลของเรานี้ พลัง งานฟิวชั่น หรือพลัง งาน
นิวเคลียร์แบบรวมตัว จะเกิดกับ ธาตุท ี่เ บากว่าเหล็ก และ
พลังงานฟิสชั่น หรือพลังงานนิวเคลียร์แบบแตกตัว จะเกิดกับ
ธาตุที่หนักกว่าเหล็กเท่านั้น
มนุษย์เรารู้จักการใช้พลังงานทางเคมีมานาน ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนแปลงโมเลกุล แต่ธาตุยังเหมือนเดิม เพราะไม่ได้
เปลี่ยนอะตอม ก็คือพลังงานความร้อนจากการจุดไฟนั่นเอง
ถ้าปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดไฟนั้น เกิดพร้อมกันทันที โดยไม่ได้
ควบคุม จะเรียกว่าระเบิด และจะมีป ระโยชน์ก ว่า ถ้าเรา
ควบคุมมันได้ โดยจำกัดเชื้อเพลิงให้ไฟค่อยๆลุกไหม้มากน้อย
ตามที่เ ราต้องการ พลัง งานนิวเคลียร์ก ็เ ช่นเดียวกัน ถ้าไม่
ควบคุม ปล่อ ยให้ท ำปฏิก ิร ิยาพร้อ มกันทีเ ดียวก็ร ะเบิดตูม
กลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ จากพลังมหาศาลของมัน ดังนั้น
เมฆรูปดอกเห็ดจึงกลายเป็นภาพหลอนคนไปทั้งโลก ทั้งๆ ที่
เมื่อเขานำเทคโนโลยีนี้มาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบแตกตัว
มั น ไม่ ม ีท างที ่จ ะเกิด อย่า งนี้ ได้ เพราะความเข้ ม ข้นไม่พอ
แม้ ก ระนั ้ น ก็ ย ั ง มี ค นกลั ว กั น แต่ ถ ้ า ควบคุ ม ไม่ ดี จนสาร
กัมมันตรังสีรั่วไหล นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
พลังงานนิวเคลียร์แบบแตกตัว ซึ่งใช้วิธียิงอนุภาค
นิ ว ตรอนเข้ า ไปที ่ แกนกลางของอะตอมให้ ม ั น แตก จึง ไม่
สามารถใช้วิธีควบคุมการไหลของเชื้อเพลิงเพื่อควบคุมพลังงาน
เหมือนควบคุมการลุก ไหม้ของไฟในปฏิกิริยาเคมีได้ เพราะ
เชื้อเพลิงปรมาณูอยู่ในเตาปฏิกรณ์ไปแล้ว แต่เขาจะควบคุม
การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แทน โดยใช้ตัวจับอนุภาคนิวตรอนที่ใช้
ยิงอะตอม ไม่ให้มีมากเกินไป

แล้วการควบค ุมพลังงานนิวเคลียร์แบบ
รวมตัวล่ะ ทายังไง?
คำถามนี้น่าสนใจ แต่มันกระโดดข้ามคำถามที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง
ไป คือ เราจะทำให้เกิดพลังงานแบบรวมตัวนี้ได้อย่างไร ...
ไม่ง่ายนะครับ
ลองนึ ก ภาพดู ว ่ า แรงดึ ง ดู ด ของโลก มี ม ากมาย
แค่ไหน ก็ยังสู้แรงผลักของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขั้วเหมือนกันไม่ได้
(หรือแรงดูดถ้าขั้วต่างกัน) รถไฟแบบ maglev (magnetically

levitating) จึงถูกยกวิ่งลอยไปเหนือราง เอาชนะแรงดึงดูดของ
โลกได้ แต่ต้องอยู่ใกล้รางหน่อย
แรงแม่เหล็กไฟฟ้าว่าเยอะแล้ว ก็ยังสู้พลังนิวเคลียร์
ไม่ได้ เพราะที่แกนกลางของอะตอม มีอนุภาคโปรตอนที่มี
ประจุบวกทุกตัว มันควรจะผลักซึ่งกันและกันจนกระเด็นไป
คนละทิศละทาง แต่ปรากฏว่าแกนกลางของอะตอมมันกลับ
ติ ด กั น แน่น เนื ่ อ งจากเป็ นเพราะพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์นี่เ อง
เพียงแต่ว่ามันจะต้องใกล้ชิดกันเข้าไปอีก ใกล้แค่ไหนล่ะ ก็ต้องใกล้ขนาดที่จ ะต้องปอกเปลือกกลุ่ม เมฆอิเ ล็ก ตรอน
(electron cloud) หรื อ ประจุ ล บ ที ่ ห ุ ้ ม อะตอมนั ้ นออกไป
ให้เ หลือแต่แกนอะตอมที่เ รียกว่า อิออนประจุบวก (ion+)
พลังงานนิวเคลียร์จึงจะมีผล
พอพู ด ถึ ง อิ อ อน ซึ ่ ง มี ป ระจุ ไ ฟฟ้ า คนที ่ ช อบ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นชอบดูท ีวี อาจจะนึก ถึงจอทีวีสมัยหนึ่ง
ที่พัฒนาคู่กันมากับจอแอลอีดี คือจอพลาสมา เพราะพลาสมา
เป็นสถานะของสสาร (state) ตัวที่สี่ และเป็นสถานะเดียวที่
อะตอมแตกตัวเป็นอิออน เช่นเดียวกับ สิ่ง ที่อยู่ในเปลวไฟ
ส่วนอีกสามสถานะ เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว คือ ของแข็ง ของเหลว
และก๊าซ คนโบราณก็ช่างคิดนะครับ ที่บอกว่า สรรพสิ่ง เป็น
การประชุม กันของ ดิน -น้ำ-ลม-ไฟ เพราะมันคือ ของแข็งของเหลว-ก๊าซ-พลาสมา นั่นก็คือ สสารทุก อย่าง จะอยู่ใน
สภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสี่อย่างนี้
ดั ง นั ้ น ของจำเป็ น อี ก อย่ า งที ่ จ ะสร้ า งพลั ง งาน
นิวเคลียร์แบบรวมตัวหรือฟิวชั่น (fusion) นี้ คือ จะต้องมี
พลาสมา เหมือนกับดวงอาทิตย์ ที่เป็นกลุ่มก้อนพลาสมาขนาด
ยักษ์นั่นเอง
เพียงแค่ พลาสมา ตัวเดียว ไม่น่ายาก ปกติเราก็เจอ
อยู ่ แ ล้ว ทุ ก เมื่ อเชื ่อ วั น เช่ น เมื ่อเกิด ฟ้ า แลบแปล๊บ ปล๊ าบ
จากเปลวไฟที่เราจุด หรือที่มนุษย์ทำขึ้นเช่นจอทีวี หรือแม้แต่
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ที่ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าหลอดนีออน
แต่ถ้าอยากได้พลังฟิวชั่น มีพลาสมาอย่างเดียวไม่พอ
ต้องมีสามปัจจัย เหมือนกับ ไฟจะติดได้ต้องครบสามอย่าง คือ
เชื้อเพลิง -อากาศ-ความร้อ น ฟิวชั่นนี่ก ็ต้ องมีให้ครบสาม
เหมือนกัน คือ พลาสมา-ความร้อน-ความดัน

4

ในดวงอาทิตย์ มีครบทั้งสาม แถมใช้พลาสมาของไฮโดรเจน
แบบธรรมดาก็ใช้ได้แล้ว เพราะมีความร้อนและความดั นสูง
มากจากแรงกดของแรงดึงดูดระหว่างมวลอันมหาศาล แต่บน
โลกเราต้องใช้ไฮโดรเจนแบบพิเศษ เรียกว่าไฮโดรเจนชนิดหนัก
จะได้ เ กิ ด ฟิว ชั ่น ง่า ยขึ ้น ไฮโดรเจนแบบพิ เ ศษนี้ หนั ก กว่า
ไฮโดรเจนธรรมดา โดยที่แกนกลางอะตอมมีอนุภาคนิวตรอน
เพิ่ม เข้ามา จากเดิม ที่ม ีโ ปรตอนเพียงตัวเดียว เรียกว่าเป็น
ไอโซโทปของไฮโดรเจน ตั ว ที ่ เ พิ ่ม นิ ว ตรอนขึ ้น มาหนึ่ง ตัว
เรียกว่า ดิวเทอเรียม (deuterium) และถ้าเพิ่มนิวตรอนสอง
ตัวเรียกว่า ทริเทียม (tritium)
ดิวเทอเรียม และ ทริเ ทียม ถูก ทำให้ร ้อนจนเป็น
พลาสมา และเพิ่ม ความดันจนมันรวมตัวกลายเป็นฮีเลียม
แล้วคายพลังงานนิวเคลียร์จากแกนอะตอมคือโปรตอนออกมา
ซึ่ง มากกว่าพลัง งานจากเปลือ กอะตอมคืออิเล็ก ตรอน เช่น
การจุดไฟ เป็นล้านเท่า
ดังนั้น จึงประมาณการกันว่า เมื่อเทียบมวลต่อมวล
หรือใช้เชื้อเพลิงหนักเท่าๆกัน โรงไฟฟ้าพลังฟิวชั่น (ถ้าสร้างได้)
จะให้พลัง งานมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ซึ่ง ใช้ก ารเผาไหม้
ธรรมดา) ล้านเท่า และมากกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบัน
(ซึ่งใช้การแตกตัวของแกนอะตอม) สามเท่า

มีพลาสมาแล้ว ยังขาดแรงดัน และ
อ ุณหภูมิ จะทายังไงดี?
ที่สำคัญคือต้องควบคุมได้ด้วย ไม่ใช่เอาระเบิดนิวเคลียร์แบบ
ฟิสชั่นธรรมดา ไปหุ้มดิวเทอเรียมและทริเทียม แล้วระเบิดอัด
ให้ได้พลังงานฟิวชั่นอย่างมหาศาลขึ้นมาทันที กลายเป็นระเบิด
ไฮโดรเจน อย่างที่ทดลองทำแข่งกันระหว่างอเมริกาและรัสเซีย
ในช่วงสงครามเย็น (อเมริกาทำได้ก่อน แต่ลูกที่ได้แรงระเบิด
มากกว่าเป็นของรัสเซีย)
วิธีที่จะควบคุมได้คือ เขาใช้พลังงานไฟฟ้าไปสร้าง
พลัง งานฟิวชั่นครับ เวลาจะควบคุมมัน คือ จะเดินจะหยุด
หรือจะเพิ่มจะลด ก็จัดการที่พลังงานไฟฟ้าต้นทางนั่นเอง
เทคนิ ค หนึ ่ ง คื อ สร้ า งห้ อ งวงแหวนขนาดยั ก ษ์
เหมือนขนมโดนัท แต่แทนที่จะใช้แป้งโดนัท ก็ใช้ก๊าซไฮโดรเจน
ชนิดหนัก คือ ดิวเทอเรียม และ ทริเทียม บรรจุเข้าไปแทน

รอบๆ ห้องรูปโดนัทยักษ์นี้พันด้วยตัวนำไฟฟ้า เมื่อใส่พลังงาน
ไฟฟ้าเข้าไป ข้างในห้องรูปโดนัทนั้นจะมีสนามแม่เหล็กอย่าง
แรง อะตอมไฮโดรเจนชนิดหนักทั้งคู่ที่อยู่ข้างใน จะถูกปอกผิว
อิเล็กตรอนออกไป จนกลายเป็นพลาสมา และเนื่องจากเป็น
ห้องปิด ทั้งอุณหภูมิและความดันจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย แกนอะตอม
ของไฮโดรเจนหนักวิ่งชนกันอุตลุด จนหลอมรวมกัน กลายเป็น
ฮีเลียม และคายพลังงานฟิวชั่นออกมา
เทคนิคนี้ เป็นของรัสเซีย เรียกว่า "tokamak" เป็น
คำย่ อ ภาษารั ส เซีย ที ่ ห มายถึ ง "ห้ อ งวงแหวนที ่ ม ี ข ดลวด
สนามแม่เหล็ก"
ตอนนี้ทางยุโรปทำโครงการฟิวชั่นล้ำหน้าไปเยอะ
แล้ว ปัจ จุบ ันนี้ โครงการยัก ษ์ (mega project) ด้านฟิวชั่น
ที ่ ก ำลั ง ก่ อ สร้ า งอยู่ คื อ โครงการ ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor) ขน า ด fusion
power 500 เมกะวั ต ต์ ซึ ่ ง เริ ่ ม ก่ อ สร้ า งมาตั ้ ง แต่ ปี 2013
ที่ Saint-Paul-lès-Durance ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส
มี ก ำหนดจะแล้ ว เสร็ จ ในปี 2025 โดยจะใช้ เ ทคโนโลยี
tokamak ดังกล่าว
ความร้อนที่ ITER ผลิตขึ้น จะยังไม่นำไปผลิตไฟฟ้า
เพราะถึงแม้จะใส่พลังงานไฟฟ้าต้นทาง (input) เข้าไปถึง 300
เมกะวัตต์ แต่ป ลายทาง (output) เมื่อหัก พลัง งานสูญเสีย
(loss) ต่างๆ ออกไปแล้ว ได้พลังสุทธิ (net) เท่ากับ … ศูนย์
ครับ! หมดกันพอดี - เฮ้อ! ฝันสลาย
ใจเย็นๆครับ เป้าหมายของ ITER ไม่ใช่เ พื่อผลิ ต
ไฟฟ้า เพราะโครงการพลังงานฟิวชั่นในอดีต เล็กกว่านี้ และ
output ก็ต่ำกว่า input ทั้งนั้น ITER ต้องการจะพิสูจน์ว่า "เรา
ทำได้" อันจะเป็นบันไดขั้นแรกที่ output เริ่มมากกว่า input
ขั้นต่อไปจึงจะเริ่มทำโรงไฟฟ้า (โครงการ DEMO :
DEMOnstration Power Station) ซึ่งแน่นอนว่าต้องใหญ่กว่า
โครงการ ITER นี้มาก สัดส่วน output ต่อ input จะสูงเป็น
25 เท่ า (ITER สิ บ เท่ า ) คื อ ใส่ input 80 เมกะวั ต ต์ จะได้
output 2000 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2031
อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ต้องรอกันหน่อยนะครับ!!!
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การปรับปรุงคำศัพท์เฉพาะทางด้านมาตรวิทยาบนพื้นฐานของ VIM ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
(ตอนที่ 1)
รศ. ดร. เอก ไชยสวัสดิ์
VIM เป็ น คำย่ อ ของศั พ ท์บ ั ญ ญัต ิน านาชาติ ด้ า นมาตรวิ ท ยา (International Vocabulary of Metrology ในภาษา
ฝรั่งเศส) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 ISO (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) ได้ตีพิมพ์ VIM มาแล้ว 3 ฉบับ โดยที่
ฉบับแรก “International Vocabulary of Basics and General Terms in Metrology” ตีพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2527
และฉบับที่สอง ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2536 ในฉบับที่สาม มีการเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ เป็น “International Vocabulary of
Metrology- Basics and General Concepts and associated Terms” ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการเน้นความแตกต่าง
พื้นฐานจากฉบับก่อนหน้า คือแทนที่จะใช้รากฐานปรัชญาดั้งเดิม ของมาตรวิทยา การจัดทำ VIM ฉบับใหม่จะนำเอา
ปรัชญาของ GUM (แนวทางในการแสดงค่าความไม่แน่นอนในการวัด) ซึ่งเป็นเอกสารที่ตีพิมพ์โดย ISO ในปี พ.ศ. 2538
มาใช้ ปรัชญานี้ได้ปรากฏใน VIM ว่าเป็นวิธีการความไม่แน่นอน (Uncertainty approach)
เพื่อให้เข้าใจในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจะอธิบายความเชื่อมโยง โดยทบทวนภาพรวมระบบมาตรวิทยาโลก ดังแสดง
ในรูปที่ 1 สนธิสัญญาเมตริก (หรือสนธิสัญญามิเตอร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมนานาชาติที่สัมพันธ์กับระบบที่เท่าเทียมกัน
สำหรับการวัดและเพื่ อประสานงานมาตรวิทยาระหว่างประเทศและการพัฒนาระบบเมตริก ) ที่ผู้แทนจาก 17 ประเทศ
ลงนามร่วมกันที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 ที่ประชุมได้จัดตั้งองค์กรขึ้น 3 องค์กร CGPM, CIPM และ
BIPM โดยที่ BIPM (สำนักงานระหว่างประเทศว่าการชั่งและการวัด ) เป็นห้องปฏิบัติการถาวรและศูนย์กลางมาตรวิทยา
เชิงวิทยาศาสตร์ของโลก มีกิจกรรมที่รวมถึงการจัดตั้งมาตรฐาน งานวิจัยพื้นฐานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอ้างอิงร่วมกับ
NMIs และการแบ่งระดับการวัดปริมาณกายภาพหลักและการบำรุงรักษามาตรฐานต้นแบบนานาชาติที่รับผิดชอบอยู่
BIPM อยู่ภายใต้การดูแลของ CIPM (คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าการชั่งและการวัด) โดยที่ CIPM มีหน้าที่เตรียม
ข้ อ เสนอและข้ อ แนะนำยื ่ น เสนอต่ อ CGPM และดู แ ลและบริ ห ารงานของ BIPM ผ่ า นคณะกรรมการที ่ ป รึ ก ษา
(CCs: Consultative committee มี 10 คณะเช่ น CCEP สำหรั บ ไฟฟ้ า – แม่ เ หล็ ก (พ.ศ. 2470), CCQM: สำหรับ
เนื้อสาร (พ.ศ. 2536)) โดยที่ CIPM จัดตั้ง CCs ขึ้นตั้ง แต่ พ.ศ. 2470 ซึ่ง CIPM อยู่ภายใต้ก ารควบคุม ของ CGPM
(ที่ประชุมทั่วไประหว่างประเทศว่าด้วยการชั่งและการวัด) โดยที่ CGPM ถือเป็นองค์กรสูงสุดทางมาตรวิทยา ประกอบด้วย
ผู้แทนของประเทศสมาชิกร่วมสนธิสัญญา ซึ่งมีการประชุมหนึ่งครั้งทุก 6 ปี (เปลี่ยนเป็นทุก 4 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2503)
CGPM มีหน้าที่ออกและตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการที่ต้องการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการขยายและการปรับปรุง การดำเนินการ
ระบบหน่วย SI อนุมัติผลนิยามใหม่ของมาตรวิทยาพื้นฐานและรับมาใช้การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตามขอบข่าย
นานาชาติ ตัดสินใจสำคัญที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานและพัฒนา
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ภายใต้ร่มของสนธิสัญญาเมตริก มีการจัดตั้งระบบ SI (ระบบหน่วยนานาชาติ มีการกำหนดชื่อ Système International
d’Unités คำย่อ SI แก่ระบบ โดยที่ประชุม CGPM ครั้งที่ 11) ในปี พ.ศ. 2503 และระบบนี้มีการนำไปใช้แพร่ห ลาย
ทั่วโลกในหลากหลาย สาขาด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2542 การลงนาม Mutual Recognition
Arrangement (ข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว ม) CIPM-MRA ระหว่ า ง 38 สถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ (NMIs) สมาชิ ก ของ
สนธิสัญญาเมตริกและ 2 องค์การนานาชาติ จนถึงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2553 มีการลงนามโดยผู้แทนของ 81 สถาบัน
จาก 48 ประเทศสมาชิก 30 ภาคีสมาชิกของ CGPM และ 3 องค์กรนานาชาติ
ความน่าเชื่อถือของทั้งระบบบริหารจัดการและความสามารถทางเทคนิคของ NMIs สามารถถูกทบทวนโดยผู้ทบทวน
บนพื้นฐานของผลจากการเปรียบเทียบระหว่างกันซึ่งจัดโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เหมาะสมภายใต้ CIPM และ
ข้อกำหนดใน ISO/IEC 17025 (ความสามารถของห้องปฏิบัติการ) หรือ ISO Guide 34 (ความสามารถในการผลิตวัสดุอ้างอิง)
ระบบและกระบวนการทบทวนมีการอภิปรายในที่ประชุมร่วม ระหว่าง RMOs (องค์การมาตรวิทยาภูมิภาค) และ BIPM (JCRB)
Metre Convention
1875
(CGPM)
Academia IMEKO/CPEM/CITAC

(CIPM)
(CCs)

Laboratory Accreditation (ILAC)
IUPAP/IUPAC/IFCC
Legal Metrology (OIML)
Industrial Standard ISO/IEC

(BIPM)

JCRB

CIPM
MRA

(RMOs)
(NMIs)

JCGM
(GUM/VIM)

รูปที่ 1 ภูมิหลังของมาตรวิทยาโลก
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ในปีพ.ศ. 2540 มีการจัดตั้ง JCGM (คณะกรรมการร่วมว่าด้วยคำแนะนำในมาตรวิทยา ที่มีผู้อำนวยการ BIPM เป็นประธาน)
โดย 7 องค์การนานาชาติที่ได้เตรียมต้นฉบับ ของ GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement)
และ VIM (International Vocabulary of Basics and General Terms in Metrology) JCGM รับผิดชอบส่วนนี้ของ
งานจาก ISO TAG 4 (กลุ่มที่ปรึกษาทางเทคนิคที่ 4) ซึ่งได้พัฒนา GUM และ VIM มาก่อน หน้าที่ของ JCGM คือคงไว้และ
ส่งเสริมการใช้ GUM (กลุ่มทำงานที่ 1) และ VIM (กลุ่มทำงานที่ 2) 7 องค์การนานาชาติข้างต้น ได้แก่ BIPM (สำนักงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยการชั่งและการวัด ), ISO (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน), IEC (คณะกรรมาธิการ
ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยเทคนิ ค ไฟฟ้ า ), IFCC (สหพั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยเคมี ค ลิ นิ ก และเวชศาสตร์ ท าง
ห้องปฏิบัติการ), IUPAC (สหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยเคมีบริสุทธิ์ และเคมีประยุกต์), IUPAP (สหภาพระหว่างประเทศ
ว่าด้วยฟิสิกส์บริสุทธิ์ และฟิสิกส์ประยุกต์) และOIML (องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย) จากนั้นใน
ปี พ.ศ. 2548 ILAC (องค์การความร่วมมือในการรับรองห้องปฏิบัติการระหว่างประเทศ) จึง เข้าร่วมอย่างเป็นทางการกับ
7 องค์การนานาชาติผู้ก่อตั้ง)
นอกจากนั้นในรูปที่ 1 ยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การนานาชาติ เช่น BIPM, OIML, ISO, ILAC และอื่นๆ รวมถึง
บุคคลและสถาบันที่เ กี่ยวข้อ งกับการศึก ษา ปัจ จุบ ันมี 5 RMO (องค์ก รมาตรวิท ยาภูม ิภาค) คือ AFRIMET, APMP,
COOMET, EURAMET และ SIM มีการก่อตั้ง JCRB (คณะกรรมการร่วมขององค์การมาตรวิทยาภูมิภาคและ BIPM) และ
มีระบบทบทวนของทั้งภายในภูมิภาค (ภายใน RMO) และระหว่างภูมิภาค (ภายใน JCRB) ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารระบบ
บริห ารและเทคโนโลยีที่ส่งจาก NMI โดยผ่านการทบทวนเหล่านี้จ ะสามารถยืนยันความสามารถระบบบริหารและ
เทคโนโลยีของ NMI และบันทึกผลในฐานข้อมูลการเปรียบเทียบสำคัญ (Key-comparison database) ที่ BIPM เป็น
KCDB ใน KCDB แต่ล ะ NMI ประกาศค่าความไม่แน่นอนการวัด (เป็นค่า CMC ; calibration and measurement
capability) สำหรับปริมาณจำเพาะบนพื้นฐานของผลการเปรียบเทียบสำคัญ
CGPM จัดพิมพ์หนังสือเล่มเล็กหรือโบรชัวร์ซึ่งนิยามและนำเสนอ SI (ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2549,
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2541) งานเขียนและบำรุงรักษาโบรชัวร์นี้ กระทำโดย CCU (คณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับ
หน่วยภายใต้ CIPM) นิยามของ คำศัพ ท์ เช่น “quantity (ปริม าณ)”, ”unit (หน่วย)”, ”dimension (มิติ)” ที่ใช้ใน
โบรชัวร์ SI จะกำหนดอยู่ใน VIM ส่วนปริมาณและหน่วยที่นิยามหน่วย SI จะอ้างถึงเป็น ISQ (ระบบปริมาณนานาชาติ)
และมีรายละเอียดจัดพิมพ์ในมาตรฐานนานาชาติ ISO/IEC 80000 Quantities and Units ตารางที่ 1 แสดงอนุกรมเวลา
เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของเอกสารด้านมาตรวิทยาที่จัดพิมพ์โดยองค์กรด้านมาตรวิทยาสัมพันธ์กับเอกสารที่จัดพิมพ์โดย
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องค์การนานาชาติด้านมาตรฐานเอกสารคือ ISO และ IEC สำหรับประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) เป็นผู้แทนประเทศในฐานะสมาชิก ISO สมอ. ได้แต่งตั้งกรรมการวิชาการมาตรฐานและการชั่ง ตวง วัด จัดแปล
มาตรฐาน อนุกรม ISO/IEC 80 000 (14 ฉบับ) เป็นภาษาไทย ผู้สนใจสามารถติดต่อที่ สมอ. ได้โดยตรง
ตารางที่ 1 เอกสารมาตรฐานด้านมาตรวิทยา
ปี ค.ศ.

กิจกรรม

หมายเหตุ

1960

จัดตั้งระบบหน่วย SI

1984

ตีพิมพ์ VIM1

BIPM, ISO, IEC, OIML

1993

ตีพิมพ์ VIM2 ISO Guide 99:1993 และ GUM

+ IFCC, IUPAP, IUPAC

1995

ฉบับแก้ไข GUM

1997

จัดตั้ง JCGM (จาก ISO TAG 4)

1999

ลงนาม CIPM-MRA

2004

การร่าง VIM3

2005

เสนอแนะ VIM3 ฉบับร่าง

2006

ตีพิมพ์ SI Brochure ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8

BIPM

2007

ตีพิมพ์ VIM3 เป็น ISO/IEC Guide 99:2007

JCGM 200:2008

2008

ตีพิมพ์ GUM 1995 เป็น ISO/IEC Guide 98-3:2008

JCGM 100:2008

2010

ตีพิมพ์ VIM3 ที่แก้ไข

JCGM

ตีพิมพ์อนุกรม ISO/IEC 80 000 (14 ฉบับ) แทน ISO 31
(ปริมาณและหน่วย), IEC 60027 (Letter symbols to
be used in electrical technology)
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สารละลายมาตรฐานโซเดียม (Sodium ion Standard Solution)
ปทุมพร รอดเรืองธรรม, นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล, วิภาดา หงษ์ทะนี,
ธวัชชัย โลกะนัง และธารารัตน์ ตั้งจิตร
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ในทางวิทยาศาสตร์โซเดียม (Sodium) เป็นธาตุในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์ Na (จากคำว่า Natrium ในภาษาเยอรมัน)
มีเ ลขอะตอม 11 เป็นธาตุที่ 2 ในหมู่ IA จัดเป็นโลหะอัลคาไลน์ โซเดียมมีมากในสารประกอบทางธรรมชาติ สามารถ
ทำปฏิกิริยาได้ว่องไวมาก ให้เปลวไฟสีเหลือง ออกซิไดส์ในอากาศและทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำจนเกิดเป็นเปลวไฟได้ ดังนั้น
จึง มีความจำเป็นต้องเก็บ ในน้ำมัน โดยในปี ค.ศ. 1807 Sir Humphry Davy เป็นคนแรกที่สกัดธาตุโ พแทสเซี ยมและ
ธาตุโซเดียม ในขณะที่ทำการศึกษาปฏิกิริยาการแยกสลายด้วยไฟฟ้าของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์
ตามลำดับ ในปีถัดมา Gay-Lussac และ Thernard สามารถเตรียมโลหะโซเดียมได้โดยนำโซเดียมไฮดรอกไซด์มารีดิวซ์
ด้วยเหล็กที่อุณหภูมิสูง และในปี ค.ศ. 1921 บริษัท du Pont สามารถผลิตโซเดียมออกมาขายได้ในราคาถูกมาก

รูปที่ 1 ภาพแสดงธาตุโซเดียม
นอกจากโซเดียมที่อยู่ในรูปของธาตุแล้วโซเดียมยังอยู่ในรูปของสารประกอบด้วยคือ โซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride,
NaCl) หรือ เกลือ โดยมีลักษณะเป็นเกล็ดผลึกสีขาว ใช้ในการปรุงแต่งรสอาหารให้มีความเค็มหรือใช้ในการถนอมอาหาร
ดังนั้นอาหารที่มีรสชาติเค็มคืออาหารที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบ แต่ในความเป็นจริงแล้วเกลือคือสารประกอบโซเดียมคลอ
ไรด์ที่มีองค์ประกอบของโซเดียมร้อยละ 40 และคลอไรด์ร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก ดังนั้น เกลือหนัก 1 กรัม หมายความว่า
มีโซเดียมอยู่ 0.4 กรัม ถ้าต้องการโซเดียม 1 กรัมต้องใช้เกลือ 2.5 กรัม

รูปที่ 2 ภาพแสดงสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride, NaCl)
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โซเดียมเป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ร่างกายต้องการ ร่างกายไม่สามารถผลิตโซเดียมได้เอง จึงมีความจำเป็นทีต่ ้องได้รับจากอาหาร
โซเดียมในร่างกายส่วนใหญ่อยู่ในลัก ษณะที่เป็นอิเล็กโตรไลต์ ซึ่งเป็นอิออนที่มีประจุบวก (cation) ที่มีอยู่มากที่ส ุดใน
ของเหลวภายนอกเซลล์ (พลาสมา) ที่ร่างกายขาดไม่ได้ มีอิทธิพลต่อการกระจายของน้ำในร่างกาย นอกจากนี้โซเดียมยังช่วย
รักษาสมดุลของอุณหภูมิของร่างกาย โดยทำการขับเหงื่อเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย และเมื่อมีเหงื่อออกมาก
โซเดียมก็ถูกขับออกมามากเช่นกัน นอกจากนี้โซเดียมยังมีผลต่อการทำงานของสมอง เนื่องจากมีหน้าที่สำคัญในเนื้อสมอง
หากมีการเปลี่ยนแปลงของโซเดียมเพียงเล็กน้อยก็ทำให้สมองทำหน้าที่เสียไป และหากมีโซดียมในเลือดต่ำจะทำให้เกิด
อาการชัก ซึม และหมดสติได้ นอกจากประโยชน์ของเกลือโซเดียมที่ได้กล่าวมาแล้ว โซเดียมก็ยังมีโทษด้วยเช่นกัน คือ
ถ้าร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินความจำเป็นจะเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะไตเสื่อม เนื่องจากไตซึ่งเป็นอวัยวะที่กรองของ
เสียและน้ำออกนอกร่างกายจะต้องทำงานหนักเมื่อมีโซเดียมในร่างกายสูงและเมื่อต้องทำงานหนักเป็นประจำไตก็เสื่อมเร็ว
ขึ้น อีก ทั้งยังเพิ่ม ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและตามมาด้วยความเสี่ยง ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
เนื่องจากการที่ร่างกายได้รับโซเดียมจะไปเพิ่มเซลล์กล้ามเนื้อของหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดความดันโลหิตที่สูงขึ้นและ
หัวใจทำงานหนักมากขึ้น และการได้รับปริมาณของโซเดียมสูงในระยะยาวจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม
จะเห็นได้ว่าการบริโภคโซเดียมสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสีย่ งสำคัญของโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งมีสถานการณ์ความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ ทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยเหตุนี้โซเดียมจึงเป็นอันตรายในอาหารหากมีการบริโภคอย่างไม่ระมัดระวัง
จากข้อดีและข้อเสียที่ก ล่าวมาทั้ ง หมดองค์ก ารอนามัยโลกกำหนดว่าไม่ควรบริโ ภคโซเดียมเกิน 2,000 มิล ลิก รัม/วัน
นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำในคนที่มีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงควรมีการบริโภคโซเดียมไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัม/วัน อีกทั้ง
ยังได้มีการประกาศให้ดำเนินการลดการบริโภคโซเดียมในประชากรเป็นภารกิจหนึ่งในสามอันดับแรกและคุ้มค่าต่อการลงทุน
เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง โดยตั้งเป้าหมายในระดับประเทศว่าต้อง “ลดการบริโภคโซเดียมในประชากรลง
ร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2023”

รูปที่ 3 ภาพแสดงอาหารที่มีโซเดียมสูง
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รูปที่ 4 ภาพฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการสำหรับการรายงานปริมาณโซเดียมในอาหาร
นอกจากการหาปริมาณโซเดียมในอาหารและเครื่องดื่มแล้ว การประปานครหลวงยังได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา
(ตามข้อแนะนำขององค์ก ารอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2011 (Guideline Value)) ต้องมีป ริม าณโซเดียม (Sodium) ไม่เ กิ น
200 มิลลิกรัม/ลิตร จากที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียมใน
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นการหาข้อมูลทางโภชนาการ ซึ่งจะช่วยทำให้ลดโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ และช่วยทำให้
คุณภาพชีวิตของประชากรดียิ่งขึ้น สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียมในตัวอย่างต่างๆ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่มี ี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือจะต้องใช้วั สดุอ้างอิงรับรองโซเดียม แต่เนื่องจากการใช้วัสดุอ้างอิงรับรองโซเดียมต้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศ มีราคาแพงและมีอายุการใช้งานที่สั้น ดังนั้นกลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพได้
ทำการผลิตวัสดุอ้างอิง รับรองโซเดียม (Sodium Standard Solution) ที่ความเข้มข้น 100 มิล ลิก รัม/กิโลกรัม เป็นไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ISO 17034: General requirements for the competence of reference material producers
โดยสามารถสอบกลับตามมาตรฐานสากล SI Unit ได้ แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงการสอบกลับได้ของการวิเคราะห์โซเดียม
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รูปที่ 6 วัสดุอ้างอิงรับรองโซเดียม (TRM-S-2014)
การเตรียมวัสดุอ้างอิงโซเดียมนั้นทางห้องปฏิบัติการฯได้จัดหาสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูงและใช้เทคนิคการเตรียม
ตัวอย่างด้วยการชั่งน้ำหนัก (Gravimetric preparation) หลังจากนั้นทำการกำหนดค่าโดยใช้เครื่อง Ion Chromatography
(IC) ซึ่งระบบของการวิเคราะห์อิออนบวก (Cation System) ใช้ column แบบ Ion Pac CS 12A ตัวชะคือ 22 mN H2SO4
โดยมีอัตราการไหลที่ 1 มิลลิลิตร/นาที ปริมาณที่ฉีดคือ 10 µl และใช้ Suppressed Conductivity เป็นตัวตรวจวัด อีกทั้ง
ยังทำการศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity) และศึกษาในด้านความเสถียร (Stability) ของวัสดุอ้างอิงรับรอง
โซเดียม ที่เวลาต่างๆ กันซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO Guide 35 ด้วย

รูปที่ 7 ภาพแสดงเครื่อง Ion Chromatography (IC)

รูปที่ 8 ภาพแสดงโครมาโทแกรมของสารมาตรฐานโซเดียมอิออน
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เพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพของการวัดและเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของการวิเ คราะห์ห าปริมาณโซเดียมอิออน
ดังนั้นห้องปฏิบัติการฯจึงเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดในระดับนานาชาติ SIM.QM-S7: Trace Metals in Drinking Water
โดยมี ส ถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ประเทศแคนาคา (National Research Council Canada, NRC Canada) เป็ น เจ้ า ภาพ
และมี ส ถาบั นมาตรวิ ท ยาแห่ ง ประเทศเม็ ก ซิ โ ก (National Metrology Center, CENAM, Mexico) เป็ น เจ้ า ภาพร่วม
เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียมในน้ำดื่ม มีค วามเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.25-25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากผลการเข้าร่วม
เปรียบเทียบผลการวัดในครั้งนี้ พบว่า ผลการวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียมในตัวอย่างน้ำดื่มอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังแสดงดังรูป 9 และ 10

รูปที่ 9 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียมในตัวอย่างน้ำดื่ม

รูปที่ 10 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการวัด SIM.QM-S7
ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้จัดจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรองโซเดียม (Sodium
Standard Solution, TRM-S-2014) ที ่ ค วามเข้ ม ข้ น 100 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม สามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ท าง
www.nimt.or.th เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการวัสดุอ้างอิงรับรองโซเดียมของลูกค้าภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็น
การสร้างระบบมาตรวิทยาเคมีของชาติเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวัดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หาปริมาณ
โซเดียมในตัวอย่างต่างๆ ให้มีคุณภาพ และสามารถสอบกลับมายังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ประเทศไทย) ได้
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