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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

พศ. สาร          BLPD Newsletter 

สวัสดีปใหม 
คะ เดือนมกราคมเปนเดือนแหงความสุข เน่ืองจาก
มีกิจกรรมเฉลิมฉลองมากมายทั้งวันข้ึนปใหม  

วันเด็ก และวันตรุษจีน สําหรับเดือนน้ี กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดกิจกรรม
สําคัญถึง 2 กิจกรรม คือ ถนนสายวิทยาศาสตร เปนงานวันเด็กแหงชาติ ระหวาง
วันที่ 8-10 มกราคม 2552 เพื่อใหเยาวชนไทยเกิดความสนใจใฝรูเก่ียวกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่ตองการทองโลก
วิทยาศาสตรที่เปนจริง  มาศึกษาเรียนรู ทดลองทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  
ทานอาจคนพบความสามารถดานวิทยาศาสตรของตนเอง ทานผูปกครองสามารถ
นําลูกหลานมารวมกิจกรรมน้ีไดคะ  

สําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับกรมวิทยาศาสตรบริการ คือ 
งานฉลองครบรอบวันสถาปนากรมวิทยาศาสตรบริการ ปน้ี กรมวิทยาศาสตรบริการ  
ขอใชช่ืองานวา “118 ป  ศาลาแยกธาตุ กรมวิทยาศาสตรบริการ”  ระหวางวันที่ 
29-31 มกราคม 2552 งานนี้เหมาะสําหรับนักวิชาการและผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีกิจกรรมวิชาการหลากหลายกิจกรรม ไดแก  
การสัมมนาวิชาการ การเสวนาโดยผูทรงคุณวุฒิระดับประเทศ นิทรรศการแสดงผล
งานทางดานวิชาการ และ เปดเย่ียมชมหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

ขอเชิญชวนผูสนใจทุกทานเขามาเยี่ยมกรมวิทยาศาสตรบริการ ที่ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
เพื่อทําความรูจักกับเราใหมากขึ้น ทานสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ดังกลาวได โดยแจงความจํานงไดที่ฝายประชาสัมพันธ กรมวิทยาศาสตรบริการ 
หมายเลขโทรศัพท 0 2201 7097-8 ในวันและเวลาราชการหรือติดตามราย 
ละเอียดเพิ่มเติมไดที่เวบไซท  www.dss.go.th  

เทคนิคการเปนวิทยากร  
18,22-23 ธันวาคม 2551 

บทนํา ฉบับที่ 8 :   มกราคม  2552 

สาระนารู : ความเปนนักวทิยาศาสตรของเด็ก  

ขาวสารฝกอบรม 

ทีม นักวิจัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

(ไบโอเทค) ไดพัฒนาสารพิษเอ็มทีเอ็กซ 
(Mosquitocida toxin: Mtx) จาก
แบคทีเรียชนิด บาซิลลัส สเฟยริคัส 
(Bacillus sphaericus) เพื่อใชกําจัด
ลูกนํ้ายุงลายจากแบคทีเรีย ชนิดใชนอย
แตกําจัดไดมากและ ไมเปนอันตรายตอ
สัตวอ่ืน หวังชวยปองกันไขเลือดออก
ระบาด พบวธิีเพิม่ฤทธิ์สารพิษใน
จุลินทรียไดแลว ผลทดสอบฆาลูกนํ้า
ยุงลายไดดีขึ้น แตตองวิจัยตอหาวธิีทํา
ใหสารพิษคงทนในสภาพแวดลอมมาก
ขึ้น อนาคตอาจนําไปใชไดจริง 
h t t p : / /www .manage r . c o . t h /
Science/ 

ขาวสารวทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

  ในสมัย ท่ียังเปนเด็ก คงไมมีใครที่มีของเลนเปนชุดเครื่องมือวิเคราะหทางเคมี หรือชุดทดสอบทางไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส  และคงไมมีใครท่ีมีความมุงมั่น ตั้งปณิธานวาจะเปนนักวิทยาศาสตรใหได ท้ังท่ีมี

ความเชื่อกันวาเด็กทุกคนมีวิญญาณของความเปนนักวิทยาศาสตรมาตั้งแตกําเนิด คือเด็กมีความกระตือรือรน 
สนใจใฝรู ไมหวั่นเกรงท่ีจะศึกษาทดลอง คนควาหาความรู มีพลังมหาศาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรท่ีมีการแกปญหาโดยการ ตั้งสมมติฐาน ศึกษาหาความรูหาแนวทาง ทําการทดลอง และสรุปผลเปน

ทฤษฎี เปนแนวทางปฏิบัติตอไป  
 โลกปจจุบันย่ิงมีความตองการในวิทยาศาสตร ที่มีความรูความสามารถ

เจาะ ลึกลงไปเปนพิเศษในแตละสาขา เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน  เพื่อ

รองรับ และแกไขปญหาของโลกที่นับวันย่ิงซับซอนมากข้ึน แตทําไมนักเรียนสวน

ใหญจึงปฏิเสธการเรียนวิทยาศาสตร วิญญาณของความเปนนักวิทยาศาสตรหายไป

ไหนเมื่อเด็กโตข้ึน 

 ในกรณีที่เด็กไมสนใจการศึกษาวิทยาศาสตร เมื่อพิจารณาในระบบ

การศึกษา ในวัยเด็กความมุงมั่น ความสนใจในแตละสาขาวิชายังไมชัดเจน ไมทราบ

วาตนเองมีความถนัดดานใด การเรียนการสอนจึงเปนระบบที่จัดใหเรียนตามหลักสูตร 

มีตารางเรียนชัดเจนตองเรียนครบทุกสาขาวิชา จะชอบ หรือไมชอบก็ตองเรียน    

 

  

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
♦ “ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ” วันที่ 12-13 ม.ค. 2552 
♦ “การคํานวณคาทางสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ”  

วันที่ 15-16 ม.ค. 2552  
♦ “การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ” วันที่ 20-21 ม.ค. 2552  
♦ “ความไมแนนอนของการวัดทางเคมี” วันที่ 22-23 ม.ค. 2552  
♦  “การสอบเทียบเครื่องช่ัง” ระหวางวันที่ 29-30 ม.ค. 2552รายละเอียด
เพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/training 

!!!!! ขาวดวน!!!!!   กําลังเปดรับสมัครหลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพ  
สาขาเคมี และสาขาจุลชีววิทยาอาหาร   

♦ หลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพ สาขาเคมี เปดฝกอบรม  
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2552  

♦ หลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพ สาขาจุลชีววิทยาอาหาร เปดฝกอบรม 
วันที่ 26 มีนาคม 2552 

ผูสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี http://blpd.dss.go.th/
training 

TV presenter Richard Hammond 
asks why so many children get 
turned off science at school  

 พศ. จัดเสวนาวันเสารท่ี 31 ม.ค. 2552 
“ติดปกนักวิเคราะหสูโลกอุตสาหกรรม”   
เวลา 9.00-11.00 น.  และ “ตอบโจทย
แนวทางพัฒนานักวเิคราะหในโลก
อุตสาหกรรม” เวลา 11.00–12.00 น.  
ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ  
ถ.พระราม 6 กทม. เพือ่รวมแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นดานวิเคราะหทดสอบสาขาตาง 
ๆ ระหวางผูทรงคุณวฒิุ ซ่ึงจะเปนประโยชน
ในการเพิ่มศกัยภาพของนักวิเคราะหและ
การเปดโลกทัศนของผูเขารวมเสวนา โดย
ไมเสียคาใชจาย  รายละเอยีดเพิม่เติม  

http://www.dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training
http://blpd.dss.go.th/training
http://blpd.dss.go.th/training
http://www.manager.co.th/Science
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/seminar.pdf
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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 

ใน 
ชวงเวลาขึ้นปใหม 2552 น้ี มีขาวที่สําคัญ ผูคนใหความสนใจมากคืออัคคีภัย ทั้งซานติกา ผับ และอาคาร
เสือปา ซึ่งปกติในชวงปใหมของทุกๆป ขาวอุบัติเหตุจากการเดินทางกลับบาน การฉลองปใหม ที่ทําใหมี

ผูเสียชีวิตจํานวนมาก หลายๆคนวิเคราะหวา เกิดจากเวรจากกรรม ไมสามารถหนี
พนได บางคนวาคนที่เสียชีวิตซึ่งเปนคนดี แตไปอยูในที่อโคจรบาง ขอคิดที่ได
จากอุบัติเหตุครั้งน้ี คือมีผูรอดชีวิตซึ่งอยูในชั้นใตดินโดยไมไดการบาดเจ็บเพราะ
มีผูมีความรูดานความปลอดภัยจากการศึกษาในตางประเทศ ในขณะที่มีผูเสีย 
ชีวิตที่อยูหางจากประตูทางออกไมถึง 2 เมตร ระบบการปองกันความปลอดภัยใช
ไมได ทั้งไฟฉุกเฉินแสดงเสนทางและระบบฉีดนํ้าดับไฟอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม 
ที่นายินดีคือไมมีขาวอุบัติเหตุจากหองปฏบิัติการวิทยาศาสตร หรือการใชสารเคมี 

 ความรู การทดสอบและการฝกฝนเพื่อใหเกิดเปนนิสัยในเรื่องความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เปนความจําเปนของทุกหนวยงานที่ตองพัฒนา

บุคลากรของหนวยงาน เพราะอันตราย
ที่เกิดข้ึนนอกจากทําใหเสียชีวิต ทําใหเสียทรัพยแลว ยังเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอมอีกดวย ทุกหนวยงานควรมีแผนฝกอบรมพนักงานที่ชัดเจน เพื่อให
เกิดความตระหนักในเรื่องน้ี และสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุน้ันได ใน
เดือนมกราคม 2552 ระหวางวันที่ 12-13 ม.ค. 52 กรมวิทยาศาสตรบริการไดจัด
ฝกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถสมัคร
เขารับการฝกอบรมได  นอกจากความรูที่หาไดจากการฝกอบรมแลว ใน
อินเทอรเน็ตก็มีใหศึกษาไดจํานวนมากทั้งภาษาไทย และตางประเทศ พรอมน้ีได
แนบตัวอยางเวบไซทที่นาสนใจเพื่อใหไดลองศึกษาดู 
 
 

 ขอมูลสารอันตราย  
 http://www.osha.gov/SLTC/hazardcommunications/index.html 
 กฎระเบยีบวาดวยความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 
 http://www.chemical-safety.com/labsafety.htm 
 http://chemistry.about.com/od/healthsafety/a/aa080104a.htm 
 http://chemlab.truman.edu/Safety_Files/LabSafety.htm 
 http://science.pc.athabascau.ca/labinfo.nsf/ 
 หรือจะทดสอบความรูการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเคมี 
 http://chemistry.about.com/library/weekly/a/blsafetyquiz.htm 

 หรือ   หากไมสะดวก สมัครไมทัน ภาษาอังกฤษไมแข็งแรง   สามารถเรียนดวยตัวเอง จาก e-Learning  
 ในเว็บของ พศ.  http://www.e-learning.dss.go.th   

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

ถามถามถาม จะสามารถ calibrate เครื่อง autoclave ดวยตนเองไดอยางไร 
ตอบตอบตอบ    สามารถทําได 2 วิธี คือ 1. ใช thermocouple 2. ใช maximum thermometer แตมีขอดีขอเสียท่ีแตกตาง
กันคือ การใช thermocouple จะตองตอกับ data locker ซึ่งเปนตัวที่ตองอานขอมูลกับคอมพิวเตอร และการ calibrate 
autoclave ดวยวิธีน้ีทําไดยากเน่ืองจากสายของ thermocouple จะโผลออกมานอกหมอ clave ทําใหอุณหภูมิไมถึง 121 
องศาเซลเซียส เน่ืองจะเกิดการรั่วของความดัน แมสายจะเล็กมากก็ตาม วิธีน้ีจึงไมนิยมเพราะหาที่ calibrate data locker 
ไมได (ในประเทศไทยยังไมมีในตอนน้ีคะ) แตถาใชthermocouple แบบมี data locker เราจะรูการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิในชวงเวลาที่กําหนดได ซึ่งดีกวา maximum thermometer แนนอน แตก็น่ันแหละ ถาหาที่ calibrate ไมไดก็
ไมมีประโยชน สําหรับ max. thermometer น้ันเราก็สามารถใสลงไปในหมอไดเลย จะมีลักษณะเปนเหมือน
เทอรโมมิเตอรธรรมดา แตมีลักษณะพิเศษคือเมื่ออุณหภูมิขึ้นไปสูงสุดแลว แมอุณหภูมิภายนอกจะลดลง แตปรอทก็จะไม
ขยับลดลงตาม ดังน้ันอุณหภูมิจะคางอยูกับที่อยางน้ัน เมื่อเอาออกจากหมอเราก็จะทราบวาเครื่องสามารถทํางานไดถึง 
121 องศาเซลเซียสหรือไม เวลาจะใหปรอทลงมาอยูท่ีสเกลต่ําสุดเหมือนกอนใชเราจะตองใชแมเหล็กรูดลง ซึ่งบริษัทที่
ขายเคาจะแถมมาใหคะ บริษัทที่ขาย maximum thermometer แบบที่มันสามารถ lock scale เมื่ออุณหภูมิขึ้นสูงสุดแลว
ไมรวงลงมา คือ บริษัทไทยวิคติร่ี จํากัด 02-253-0393 และ 02-651-6154-5 เคาจะแถมแทงแมเหล็กสําหรับรูดใหดวยคะ 

ตอบคําถามวทิยาศาสตร 

เมื่อมองลึกลงไปในการเรียนวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร นักเรียนสวนใหญจะมองวาวิชานี้เปนวิชาของนักวิทยาศาสตร ซึ่งไมใชเรา   
 สิ่งที่เราจะสามารถทําได คือ อยาทําลายความกระตือรือรน รักษาความมีวิญญาณนักวิทยาศาสตรของเด็ก พยายาม
รักษา หาหนทางใหเด็กไดมีความสนใจ มีความตื่นเตน และการคนหาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยครูตองจัดกิจกรรม
ใหเด็กไดศึกษาทดลองดวยการปฏิบัติจริง ใหรู ใหเห็น ใหสังเกตไดดวยตัวเอง  ครูรวมกิจกรรมกับเด็ก มีการแสดง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมผูเรยีน อยาพยายามอัดวิชาความรูตามตําราเรียนลงไปใหเด็กเพื่อบรรลุตามตารางเวลาเรียน 
เชนโรงเรียนทั่วไป เมื่อทําเชนน้ีได เราจะไดเห็นวา สําหรับเด็กแลวไมมีขอบเขตปดก้ันระหวาง การเรียนการสอน การทดลอง 
และความสนุกสนานตื่นเตนระหวางการเรียน ถาจะสรางแรงจูงใจใหเด็กมุงสูการเปนนักวิทยาศาสตรคงทําไดดวยวิธีน้ี   
ขอยืนยันวาความสนุกสนาน ความตื่นเตนจากการคนพบ เปนปจจัยที่สําคัญมากสําหรับการเรียนรูในทุกสาขาวิชา  

ทานใดมีคําแนะนําหรือคําถามทีตองการคําตอบจากพวกเราชาว พศ.  
สงคําถามมาไดที่ blpd@dss.go.th  

******  ลุนรับรางวัลทุกเดือน  ****** 

http://www.osha.gov/SLTC/hazardcommunications/index.html
http://www.chemical-safety.com/labsafety.htm
http://chemistry.about.com/od/healthsafety/a/aa080104a.htm
http://chemlab.truman.edu/Safety_Files/LabSafety.htm
http://science.pc.athabascau.ca/labinfo.nsf/
http://chemistry.about.com/library/weekly/a/blsafetyquiz.htm
http://www.e-learning.dss.go.th
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http://blpd.dss.go.th/
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71



