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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

พศ. สาร          BLPD Newsletter 

เรียนสมาชกิ พศ.สาร 
สวัสดีชาว พศ.สาร ทุกทานคะ เปนอยางไรกันบางคะ สําหรับชวง

เดือนเมษายนที่ผานมา ซึ่งนับวาเปนเดือนแหงความรอนแรง ไมวาจะเปน
อากาศท่ีรอนระอุทะลุ 40 องศา อีกท้ังการเมืองท่ีรอนไมแพกัน ยังดีท่ีไดเลนนํ้า
สงกรานตและมีพายุฤดูรอนมาใหคลายรอนกัน ยังไงเปนคนไทยเหมือนกันก็
ขอใหสามัคคีกันไว อากาศแปรปรวนอยาใหใจคนปรวนแปรตาม แลวอยาลืม
รักษาสุขภาพกันดวยนะคะ 
 ในเดือน พค. น้ี ทาง พศ. ของเราก็มีกิจกรรมรอนแรงนาสนใจไม
แพกันนะคะ โดยมีหลักสูตรท่ีนาสนใจเปดอบรมหลายหลักสูตร ทานใดสนใจ
เชิญเขามาดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตของ พศ. ไดคะ 
 

นพเกา  เอกอุน 
noppakao@dss.go.th  

ประเพณีรดน้ําดําหัวผูใหญ 
เนื่องในวันสงกรานต 

9 เมษายน 2552 

พศ. เซยไฮ!!  ฉบับที่ 12 :   พฤษภาคม  2552 

สาระนารู : การใชผลการสอบเทียบเครือ่งมือ 

ขาวสารฝกอบรม 
กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศ

กระทรวงเรื่องวิธีการและอัตราเปรียบ 
เทียบมาตราช่ังตวงวัดของตางประเทศ
กับมาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติ 
มาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 
2550 ในราชกิจจา เลม 124 ตอน
พิเศษ 195 ง หนา 6 ประกาศ ณ วันที่ 
14 ธันวาคม 2550 เพ่ือใหการแสดง
ปริมาณของสินคาหีบหอท่ีนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขายหรือจําหนาย
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไว  ทานสามารถอานประกาศ
กระทรวงฯ และอัตราเปรียบเทียบทาย
ประกาศกระทรวงฯ ได ท่ีน่ี http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/
DATA/PDF/2550/E/195/6.PDF 
 

ปวิน  งามเลิศ  
pawin@dss.go.th 

ขาวสารวทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

 เครื่องมอืวัด ท่ีมีผลกระทบตอผลการวัด ตองไดรับการสอบเทียบและทวนสอบกอนการใชงาน 
เพ่ือใหผลการวัดจากเครื่องมือดังกลาวมีความสอบกลับได และสามารถประมาณ

คาความไมแนนอนที่เกิดจากการใชเคร่ืองมือไดถูกตอง  การทวนสอบเครื่องมือหลังจากการสอบเทียบ  โดยใชขอมูล
จากใบรับรองการสอบเทียบ  จึงเปนกิจกรรมที่จําเปนในการยืนยันความใชไดของเครื่องมือ 

เคร่ืองมือวัดแตละชนิดมีรายการที่สอบเทียบแตกตางกัน ผูใชเคร่ืองมือตองทําความเขาใจ เพ่ือใหสามารถนํา
ผลการสอบเทียบไปใชงานไดอยางถูกตอง โดยท่ัวไป การทวนสอบจากขอมูลในใบรับรองการสอบเทียบ พิจารณาจาก
ความคลาดเคลื่อน (B) และคาความไมแนนอนของการวัด (U) เปรียบเทียบกับความคลาดเคลื่อนที่กําหนดใน
คุณลักษณะของเคร่ืองมือ (E) หรืออาจเปรียบเทียบกับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของผลการวัด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
เง่ือนไขของการใชงาน โดยมีหลักการพิจารณา ดังน้ี 

B  ±  U  ≤  E  แสดงวาเครื่องมือมีความคลาดเคลื่อนไมเกินคุณลักษณะท่ีกําหนด  จึงสามารถใชเคร่ืองมือ
ไดตามวัตถุประสงค โดยไมจําเปนตองใชคาแกและใชคาความคลาดเคลื่อนของเคร่ืองมือท่ีกําหนดใน (E) เปนปจจัย
หน่ึงในการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด 

B  ±  U  ≥  E  แสดงวาเครื่องมือมีความคลาดเคลื่อนเกินคุณลักษณะที่กําหนด การใชงานใหพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องมือ และวิธีทดสอบ โดยเลือกวิธีใดวิธีหน่ึง เชน 

 ปรับตั้งเคร่ืองมือใหถูกตอง 
 ใชคาแก 
 ใชเคร่ืองมือ เมื่อ  B  ±  U  ≤  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของผลการวัด 
 เลิกใชงาน  

นอกจากนี้  มีเคร่ืองมือวัดบางประเภทที่ตองสอบเทียบหลายจุด และคาความไมแนนอนของการวัดมีขนาด
ใหญ อาจมากกวาคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับของผลการวัด  กรณีเชนน้ีผูใชเคร่ืองมือตองพิจารณาหลักเกณฑและ 
เง่ือนไข การใชเคร่ืองมือดังกลาวในเทคนิคการทดสอบ เฉพาะแตละเรื่อง 

 
อุมาพร  สุขมวง 

umaporn@dss.go.th 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

   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  

     รายละเอียดเพ่ิมเติม 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   

♦ เทคนิคการทําเคร่ืองประดับเซรามิกหอม วันที่ 25-27 พ.ค. 2552 
ติดตอ: คุณชลัย ศรีสุข (chalai@hotmail.com)  02-2017369   
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โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดท่ีนี ่   ขอมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

กรมวทิยาศาสตรบริการ 

  ผลการวดั ทางหองปฏิบัติการไดเขามามีบทบาททั้งทางเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิต สุขภาพ กฎระเบียบ กฎหมาย รวมท้ังการกีดกัน
ทางการคาดวยเหตุผลดานเทคนิค ดังน้ันหองปฏิบัติการตอง
ตระหนักถึงความสําคัญของผลการวัด ผูปฏิบัติงานหอง 
ปฏิบัติการตองมีความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ ท่ีเปนปจจัยทํา
ใหผลการวัดนาเช่ือถือ หลักการทางสถิติ การตรวจสอบความ
ใชไดของวิธี การประมาณคาความไมแนนอนของการวัด และ
การประกันคุณภาพผลการวิเคราะห  ซึ่งเร่ืองตางๆดังกลาว มี
ความสัมพันธกัน  เชน ขอมูลจากการตรวจสอบความใชไดของ
วิธีอาจใชเปนเกณฑในการควบคุมคุณภาพผลการวัด และ
ประมาณคาความไมแนนอนของการวัด เปนตน ดังน้ันผูปฏิบัติ 
งาน ตองทําความเขาใจทุกเร่ือง สรางความเช่ือมโยงกันได
นําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
       สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ เห็น
ถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดฝกอบรมหลักสูตร ความใชได
ของการวัดสําหรับหองปฏิบัติการทางเคมี โดยมีวัตถุประสงค 
ใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูท่ีจําเปนสําหรับปฏิบัติงาน
หองปฏิบัติการ สามารถรายงานผลการวัดใหมีความเชื่อถือ และ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 
 

อุมาพร  สุขมวง 
umaporn@dss.go.th 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : หลักสูตรความใชไดของการวดั สําหรบัหองปฏิบัตกิารเคมี  

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

ถามถามถาม ผลการวัดที่เชื่อถือ พิจารณาจากอะไร  
ตอบตอบตอบ    ผลการวัดท่ีนาเช่ือถือพิจารณาจากการรายงานผลการวัดและคาความไมแนนอนของการวัด ท่ีอยูในเกณฑ

ยอมรับของผูใชงาน  

ตอบคําถามวทิยาศาสตร : ความใชไดของการวดั   อุมาพร  สุขมวง 
umaporn@dss.go.th 

ทานใดมคีําแนะนําหรอืคาํถามทตีองการคําตอบจากพวกเราชาว พศ.  
สงคําถามมาไดที่ blpd@dss.go.th  

******  ลุนรับรางวัลทกุเดือน  ****** 

เตรียมพบกับ หลักสูตรการสอบเทยีบพีเอชมิเตอร 
ในรูปแบบ e-learning เร็วๆ น้ี ที ่

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