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พศ. เซยไฮ!!

เรียนสมาชิก พศ.สาร
สวัสดีชาว พศ.สาร ทุกทานคะ เปนอยางไรกันบางคะ สําหรับชวง
เดือนเมษายนที่ผานมา
ซึ่งนับวาเปนเดือนแหงความรอนแรง
ไมวาจะเปน
อากาศที่รอนระอุทะลุ 40 องศา อีกทั้งการเมืองที่รอนไมแพกัน ยังดีที่ไดเลนน้ํา
สงกรานตและมีพายุฤดูรอนมาใหคลายรอนกัน
ยังไงเปนคนไทยเหมือนกันก็
ขอใหสามัคคีกันไว อากาศแปรปรวนอยาใหใจคนปรวนแปรตาม แลวอยาลืม
รักษาสุขภาพกันดวยนะคะ
ในเดือน พค. นี้ ทาง พศ. ของเราก็มีกิจกรรมรอนแรงนาสนใจไม
แพกันนะคะ โดยมีหลักสูตรที่นาสนใจเปดอบรมหลายหลักสูตร ทานใดสนใจ
เชิญเขามาดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตของ พศ. ไดคะ
นพเกา เอกอุน
noppakao@dss.go.th

ขาวสารฝกอบรม
พศ. จัดอบรมหลักสูตร
♦ ความไมแนนอนของการวัด (ทางจุลชีววิทยา) วันที่ 8-9 เม.ย. 2552
♦ การคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ วันที่ 12-13 พ.ค. 2552
♦ ความไมแนนอนของการวัด (ทางเคมี) วันที่ 13-14 พ.ค. 2552
♦ การสอบเทียบพีเอชมิเตอร วันที่ 20-21 พ.ค. 2552
♦ ความใชไดของการวัด (สําหรับหองปฏิบัติการเคมี)
วันที่ 25-29 พ.ค. 2552
รายละเอียดเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/training
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02-2017460
เสวนา..ศุกร(สุข)กับ Science
♦ จากผลงานวิจัย ทําอยางไรใหไดสิทธิบัตร วันที่ 15 พ.ค. 2552
ติดตอ: คุณวริศรา (warisara@dss.go.th) Tel: 02-2017262
สํานักเทคโนโลยีชุมชน จัดอบรมหลักสูตร
♦ เทคนิคการทําเครื่องประดับเซรามิกหอม วันที่ 25-27 พ.ค. 2552
ติดตอ: คุณชลัย ศรีสุข (chalai@hotmail.com) 02-2017369

ประเพณีรดน้ําดําหัวผูใหญ
เนื่องในวันสงกรานต
9 เมษายน 2552

ขาวสารวิทยาศาสตร
กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศ
กระทรวงเรื่องวิธีการและอัตราเปรียบ
เทียบมาตราชั่งตวงวัดของตางประเทศ
กับมาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ.
2550 ในราชกิจจา เลม 124 ตอน
พิเศษ 195 ง หนา 6 ประกาศ ณ วันที่
14 ธันวาคม 2550 เพื่อใหการแสดง
ปริมาณของสินคาหีบหอที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรือจําหนาย
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไว ทานสามารถอานประกาศ
กระทรวงฯ และอัตราเปรียบเทียบทาย
ประกาศกระทรวงฯ ได ที่นี่ http://
www.ra tc hakitcha .soc.go.th/
DATA/PDF/2550/E/195/6.PDF
ปวิน งามเลิศ
pawin@dss.go.th

สาระนารู : การใชผลการสอบเทียบเครือ
่ งมือ
อผลการวัด ตองไดรับการสอบเทียบและทวนสอบกอนการใชงาน
เครื่องมือวัด เพืที่ม่อีผใหลกระทบต
ผลการวัดจากเครื่องมือดังกลาวมีความสอบกลับได และสามารถประมาณ

คาความไมแนนอนที่เกิดจากการใชเครื่องมือไดถูกตอง การทวนสอบเครื่องมือหลังจากการสอบเทียบ โดยใชขอมูล
จากใบรับรองการสอบเทียบ จึงเปนกิจกรรมที่จําเปนในการยืนยันความใชไดของเครื่องมือ
เครื่องมือวัดแตละชนิดมีรายการที่สอบเทียบแตกตางกัน ผูใชเครื่องมือตองทําความเขาใจ เพื่อใหสามารถนํา
ผลการสอบเทียบไปใชงานไดอยางถูกตอง โดยทั่วไป การทวนสอบจากขอมูลในใบรับรองการสอบเทียบ พิจารณาจาก
ความคลาดเคลื่อน (B) และคาความไมแนนอนของการวัด (U) เปรียบเทียบกับความคลาดเคลื่อนที่กําหนดใน
คุณลักษณะของเครื่องมือ (E) หรืออาจเปรียบเทียบกับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของผลการวัด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขของการใชงาน โดยมีหลักการพิจารณา ดังนี้
B ± U ≤ E แสดงวาเครื่องมือมีความคลาดเคลื่อนไมเกินคุณลักษณะที่กําหนด จึงสามารถใชเครื่องมือ
ไดตามวัตถุประสงค โดยไมจําเปนตองใชคาแกและใชคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือที่กําหนดใน (E) เปนปจจัย
หนึ่งในการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด
B ± U ≥ E แสดงวาเครื่องมือมีความคลาดเคลื่อนเกินคุณลักษณะที่กําหนด การใชงานใหพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องมือ และวิธีทดสอบ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน
ปรับตั้งเครื่องมือใหถูกตอง
ใชคาแก
ใชเครื่องมือ เมื่อ B ± U ≤ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของผลการวัด
เลิกใชงาน
นอกจากนี้ มีเครื่องมือวัดบางประเภทที่ตองสอบเทียบหลายจุด และคาความไมแนนอนของการวัดมีขนาด
ใหญ อาจมากกวาคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับของผลการวัด กรณีเชนนี้ผูใชเครื่องมือตองพิจารณาหลักเกณฑและ
เงื่อนไข การใชเครื่องมือดังกลาวในเทคนิคการทดสอบ เฉพาะแตละเรื่อง
อุมาพร สุขมวง
umaporn@dss.go.th
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แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : หลักสูตรความใชไดของการวัด สําหรับหองปฏิบัตก
ิ ารเคมี

ผลการวัด

ทางหองปฏิบัติการไดเขามา
มีบทบาททั้งทางเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิต สุขภาพ กฎระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งการกีดกัน
ทางการคาดวยเหตุผลดานเทคนิค
ดังนั้นหองปฏิบัติการตอง
ตระหนักถึงความสําคัญของผลการวัด
ผูปฏิบัติงานหอง
ปฏิบัติการตองมีความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เปนปจจัยทํา
ใหผลการวัดนาเชื่อถือ หลักการทางสถิติ การตรวจสอบความ
ใชไดของวิธี การประมาณคาความไมแนนอนของการวัด และ
การประกันคุณภาพผลการวิเคราะห
ซึ่งเรื่องตางๆดังกลาว มี
ความสัมพันธกัน เชน ขอมูลจากการตรวจสอบความใชไดของ
วิธีอาจใชเปนเกณฑในการควบคุมคุณภาพผลการวัด
และ
ประมาณคาความไมแนนอนของการวัด เปนตน ดังนั้นผูปฏิบัติ
งาน ตองทําความเขาใจทุกเรื่อง สรางความเชื่อมโยงกันได
นําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ เห็น
ถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดฝกอบรมหลักสูตร ความใชได
ของการวัดสําหรับหองปฏิบัติการทางเคมี
โดยมีวัตถุประสงค
ใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูที่จําเปนสําหรับปฏิบัติงาน
หองปฏิบัติการ สามารถรายงานผลการวัดใหมีความเชื่อถือ และ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

อุมาพร สุขมวง
umaporn@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : ความใชไดของการวัด
ถาม
ตอบ

อุมาพร สุขมวง
umaporn@dss.go.th

ผลการวัดที่เชื่อถือ พิจารณาจากอะไร
ผลการวัดที่นาเชื่อถือพิจารณาจากการรายงานผลการวัดและคาความไมแนนอนของการวัด ที่อยูในเกณฑ
ยอมรับของผูใชงาน

เตรียมพบกับ หลักสูตรการสอบเทียบพีเอชมิเตอร
ในรูปแบบ e-learning เร็วๆ นี้ ที่
http://www.e-learning.dss.go.th

ทานใดมีคําแนะนําหรือคําถามทีตองการคําตอบจากพวกเราชาว พศ.
สงคําถามมาไดที่ blpd@dss.go.th
****** ลุนรับรางวัลทุกเดือน ******
โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดที่นี่ ขอมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/
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