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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

พศ. สาร          BLPD Newsletter 

สวัสดีคะ  สมาชิก พศ. สาร ทุกทาน ขอตอนรับสูเดือน
กุมภาพันธ เดือนแหงความรัก สําหรับ พศ. ของ

เรายังมีความรักมั่นคงถาวรและจริงใจสําหรับทุกทานคะ เรามีการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมที่ทันสมัย เพ่ือใหตรงตามความตองการของผูใชบริการอยู
เสมอ สําหรับเดือนมีนาคม 2552 เรามีหลักสูตรใหมคือ หลักสูตร “ขอกําหนด
และแนวทางปฏิบัติท่ัวไปสําหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร” เปน
หลักสูตรใหมลาสุดสําหรับนักจุลชีววิทยาคะ  

สําหรับกิจกรรมท่ีนาสนใจในเดือนมกราคม กรมวิทยาศาสตรบริการ
ไดจัดงานฉลองครบรอบวันสถาปนากรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งใชช่ืองานวา 
“118 ป ศาลาแยกธาตุ-กรมวิทยาศาสตรบริการ (DSS)” ระหวางวันที่ 29-31 
มกราคม 2552 ไดรับเกียรติจาก พณฯ ทาน นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ มาเปนประธานในพิธีเปดงาน สําหรับ พศ. มีการจัดเสวนาที่นาสนใจ  
2 เร่ือง คือ “ติดปกนักวิเคราะห...สูโลกอุตสาหกรรม” และ “ตอบโจทยแนวทาง
พัฒนานักวิเคราะหในโลกอุตสาหกรรม” ซึ่งไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิจาก
หลายหนวยงานมาใหขอคิดเห็นและขอมูลท่ีนาสนใจมากมาย ทําใหไดขอคิด
วา การฝกอบรมเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะพัฒนาความสามารถของนักวิเคราะหให
สามารถบินสูโลกอุตสาหกรรมได ซึ่ง พศ. ของเราขอเปนทางเลือกหน่ึงของ
ทานในการติดปกใหกับทานคะ 

วงศทิพา โรจนประภพ 
wongthipa@dss.go.th   

พศ. เซยไฮ!!  ฉบับที่ 9 :   กุมภาพันธ  2552 

สาระนารู : การเกบ็ขอมลูดจิิทลัในยคุปจจบุนั 

ขาวสารฝกอบรม 

      สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) เปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
เจลสี ที่วัยรุนเรียกวา ทินท (tint) ซ่ึง
ปจจุบันวัยรุนไทย นิยมนํามาทาปาก
และแกม เพ่ือใหมีสีอมชมพูระเรื่อดูแลว
จะใหความรูสึกวา เปนคนมีสุขภาพดี 
สวยเปนธรรมชาติอาจเปนอันตรายจาก 
หลายสาเหตุ เชน สีหามใช การใชวัตถุ 
ดิบคุณภาพต่ํา มีโลหะหนักปนเปอน มี
จุลินทรียปนเปอนเกินท่ีกฎหมายกําหนด      
      ภัยรายที่เกิดขึ้นจะอยูตรงบริเวณ 
ริมฝปากดานใน เพราะริมฝปากของคน 
เรามีลักษณะเปนเย่ือบุ สารเคมีจึงอาจ
ถูกดูดซึมเขาสูรางกาย บางคนอาจกลืน
กินทินทเขาไป ทีท่ําใหเกิดอาการแพ 
เนื่องจากทินทมีสวนผสมของน้ําหอม 
สารกันเสียรวมอยูดวย รายละเอียดเพิ่ม 
เติมที่  http://www.chemtrack.org 

นพเกา  เอกอุน    
noppakao@dss.go.th 

ขาวสารวทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

อยา เก็บขอมูลใน CD-R นานเกินไป ในยุคขอมูล ดิจิทัล เขามามีบทบาทสําคัญท้ังใน
ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่คนจํานวนมากไดมีการเก็บขอมูล ภาพ เพลง

ประทับใจ รวมถึงขอมูลสําคัญ ๆ ไวในแผน CD-R โดยคิดหรือเขาใจวาจะสามารถเก็บ
ขอมูลไวเปนสิบ ๆ ปน้ัน นาจะเปนเรื่องท่ีไมถูกตองนัก ดวยนิตยสาร PC World ไดรายงาน
ผลการวิจัยวาการเก็บขอมูลไวในแผน CD-R กลายเปนเรื่องอันตราย เพราะแผน CD-R 
สวนใหญมีอายุการใชงานไดแค 2-5 ป ตามแตคุณภาพของแผน เพราะแผน CD-R เก็บ
ขอมูลไดโดยระบบความรอนของหัวเลเซอรเคร่ืองเขียนแผน ซึ่งเมื่อผานไประยะเวลาหนึ่ง 
วัสดุและสารเคมี ณ จุดท่ีมีการเขียน อานขอมูลอาจจะมีการเปลี่ยนสภาพไปได กรณีท่ี
เขียนขอมูลแลวเก็บแผน CD-R ไวในหองปรับอากาศไมช้ืนจัด แผนเหลาน้ี อาจเก็บได
นานถึง 10 ป แตถาเก็บไวท่ีหองรอนๆ หรือในรถยนตท่ีจอดกลางแดด ขอมูลก็จะหายไป
ไดอยางงายดายชวงเวลาสั้น ๆ  

ดังน้ันจะเก็บขอมูลในเทปแบ็คอัพหรือฮารดดิสคดีหรือไม คําตอบก็คือเทปเปนตัวเก็บขอมูลท่ีใหอายุการใช
งานสูงสุดประมาณ 30 ป แตเทปไวตอความรอนสนาม แมเหล็กไฟฟา ท่ีสําคัญเวลาเก็บไวนาน ๆ ตองมีการว่ิงเทปใหยืด
เสนยืดสายบาง เพ่ือปรับความตึงของเสนเทปใหเหมาะสม ดังน้ันเทปที่เก็บไวท่ีหองธรรมดาไมใชหองปรับอากาศ ก็อาจ
เก็บขอมูลไดเพียง 5-10 ป เชนกัน และยิ่งเก็บไวท่ีรอนจัดหรือบริเวณที่มีคลื่นแมเหล็กไฟฟาตลอดเวลา เชน ทีวี ขอมูล 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

   พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
♦ การสอบเทียบพีเอชมิเตอร 3-4 ก.พ. 2552 
♦ เทคนิคการเตรียมสารละลาย 11-12 ก.พ. 2552  
♦ เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร 17-19 ก.พ. 2552  
♦ การตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหารทะเลแชเยือกแข็ง 17-20ก.พ.2552  
♦ การใช AAS ในการวิเคราะหทดสอบ 24-27 ก.พ. 2552  
♦ นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี รุนที่ 7  5 ก.พ.-20 ส.ค. 2552 
 

นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมีท่ีมีความชํานาญเทคนิคเฉพาะดาน 
♦ การวิเคราะหทางเคมีท่ีเปนพ้ืนฐาน 5 ก.พ.-11 มิ.ย. 2552 
♦ การวิเคราะหดวยเทคนิคสเปกโทรเมตรี  5 ก.พ.-24 ก.ค. 2552  
♦ การวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ 5 ก.พ.-28 ส.ค. 2552 
รายละเอียดเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/training , 02 201 7460   
 

 ปฏิทินการถายทอดเทคโนโลยีประจําป 2552 โดยสํานักเทคโนโลยีชุมชน
http://www.dss.go.th/dssweb/bct/techtransfer_2552.html 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 0-2201-7104-5  

 

!!!!! ขาวดวน !!!!!    
พศ. เปดรับสมัครหลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพ สาขาจุลชีววิทยาอาหาร  

ตั้งแตบัดน้ี-วันที่ 23 มีนาคม 2552 สอบถามเพิ่มเติมท่ี คุณจารวี สุขประเสริฐ 
02 201 7436-7  หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม  http://blpd.dss.go.th/micro 

     การนําภาพแผนภูมิที่สรางขึ้น
ใน Microsoft Excel  แทรกลงใน 
Microsoft Word มีหลายวิธีดวยกัน 
แตละวิธีไดผลในลักษณะเดียวกัน แต
ปญหาคือ วิธีใดที่มีประสิทธิผลมาก
ที่สุด อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่  
h t t p : / / go to kno w .o rg / b l o g /
anusit/239050 

อนุสิทธ์ิ  สุขมวง 
anusit@dss.go.th 

CoPs พศ. 

เสวนา : ติดปกนักวิเคราะหสูโลกอุตสาหกรรม 
31 มกราคม 2552 

http://www.chemtrack.org
http://blpd.dss.go.th/training
http://www.dss.go.th/dssweb/bct/techtransfer_2552.html
http://blpd.dss.go.th/micro
http://gotoknow.org/blog/anusit/239050
mailto:wongthipa@dss.go.th
mailto:noppakao@dss.go.th
mailto:anusit@dss.go.th
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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 

 ขาว การปนเปอนของตะกั่วในสีเคลือบลายของผลิตภัณฑเซรามิก 
หรือแมแตจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีพบวาปจจุบันน้ี

แมนํ้าเกือบทุกสาย มีปริมาณการปนเปอนของโลหะหนักสูงเกินมาตรฐานที่องคการ
อนามัยโลกกําหนด ทําใหเกิดกระแสตื่นตัวถึงการปนเปอนของโลหะหนักในชีวิต 
ประจําวันอยางแพรหลาย เชน โลหะหนักคืออะไร มีก่ีชนิด ผลเสียเมื่อไดรับโลหะหนัก
ในปริมาณที่เกินมาตรฐานกําหนด เราจะทราบไดอยางไรวาผลิตภัณฑใดมีโลหะหนัก
ปนเปอนบาง และวิธีในการตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนักเปนอยางไร  
 สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร
บริการ ไดมีสวนรวมในการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวเก่ียวกับโลหะหนัก โดยการ
จัดฝกอบรมหลักสูตร  “การใช Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ใน
งานวิเคราะหทดสอบ” ซึ่ง AAS เปนเครื่องมือท่ีสามารถวิเคราะหปริมาณโลหะหนักใน
ผลิตภัณฑตางๆ ในนํ้า หรือสิ่งแวดลอมไดดี  เน้ือหาของหลักสูตรประกอบดวย 
หลักการ   องคประกอบ  เทคนิคตางๆในการวิเคราะห  การใชและดูแลรักษาเคร่ืองมือ 
การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห  โดยเปนการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 
อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/outlinepdf/i001.pdf 

 
ปวิน  งามเลิศ 

pawin@dss.go.th 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การใช AAS ในงานวิเคราะหทดสอบ  

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

ถามถามถาม หากสัญญาณที่ไดจากเครื่อง Flame AAS ตํ่าผิดปกติ จะทําอยางไร  
ตอบตอบตอบ    ทําการตรวจเช็ค nebulizer เช็คตําแหนงของ HCL เช็คตําแหนงของ bead เช็คตําแหนงของ burner เช็ค 

Flame หรือเช็คสารละลายมาตรฐาน หากพบวามีความผิดปกติท่ีใด ดําเนินการแกไขตามสาเหตุ  

ตอบคําถามวทิยาศาสตร : การใชเครือ่ง AAS   

อาจสูญหายไปไดงายๆ เหมือนกัน  ดังน้ันบรรดาเทปที่ถายรูปงานรับปริญญา งานแตงหรืองานสังสรรคตางๆ ก็ตองเก็บไว
ในที่เย็น ไมช้ืนและไมมีสัญญาณแมเหล็กไฟฟารบกวน  

สวนการเก็บขอมูลไวท่ี External hard disk จากผลการวิจัยพบวาก็มีขอเสียเชนกัน เพราะวิธีการเก็บขอมูลของ
ฮารดดิสคท่ีใชการเหนี่ยวนําไฟฟาบนจานฮารดดิสค เมื่อผานระยะเวลานานไป ความเปนแมเหล็กไฟฟาจะเสื่อมหายได
เชนกัน การเก็บขอมูลในฮารดดิสค อาจเก็บไดนาน 8-10 ป นอยกวาเทปและที่สําคัญตองระมัดระวัง เพราะถาทําตกหลน 
หัวอานอาจเสียได 
 

เก็บขอมูลดิจิทัลไวที่ไหนดี ??? 
 

คําตอบที่ดีท่ีสุดในตอนนี้ก็คือ Flash Memory ครับ เพราะดวยความสามารถในการอานเขียนที่สามารถทําได
มากถึง 100 ลานครั้ง ถามีการอานเขียนวันละ 100 คร้ัง ก็ยังจะมีอายุการใชงานมากถึง “หลาย พันป” และดวยคุณสมบัติท่ี
หนวยความจําแบบนี้ ไมมีช้ินสวนเครื่องท่ีเหมือน ฮารดดิสค และเทป ทําใหโอกาสท่ีจะ เกิดความผิดพลาดเน่ืองจากกลไก
ตางๆ มีขึ้นไดนอยกวา และความสามารถในการเก็บประจุไฟฟาไวกับตัว ก็ดีกวาเทป ฮารดดิสค และ CD-R  

อยางไรก็ตามไมวาจะเก็บขอมูลไวในหนวยความจําแบบไหน ท่ีสําคัญคือ ตองเก็บรักษาไวในที่ ท่ีอุณหภูมิ ไม
สูง ไมมีคลื่นไฟฟารบกวน และ ท่ีสําคัญคือ ตองหมั่นนํากลับมาใชเพ่ือเปนการชารจประจุ ขยับหัวอาน และใหกลไกตางๆ 
ไดทํางาน เปรียบเสมือนรางกายคนเราที่ตองออกกําลังกาย เพ่ือสรางความอบอุนอยูเสมอ ยอมทําใหมีอายุยืนยาวกวาคน
ท่ีไมชอบออกกําลังกาย 

สมบัติ  คงวิทยา 
sombat@dss.go.th 

ทานใดมีคําแนะนําหรือคําถามที่ตองการคําตอบจากพวกเราชาว พศ.  
สงคําถามมาไดที่ blpd@dss.go.th  

******  ลุนรับรางวัลทุกเดือน  ****** 

ถามถามถาม หากทําการวิเคราะหดวยเครื่อง GFAAS แลวมี Background สูง จะแกไขอยางไร  
ตอบตอบตอบ    แกไขโดยการลดปริมาณของสารตัวอยาง หรือเพ่ิมอุณหภูมิของการ Ashing หรือใช Modifier หรือใช 

Graphite tube ท่ีมี Platform  

ปทมา  นพรัตน 
nopparat@dss.go.th 

http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/outlinepdf/i001.pdf
http://blpd.dss.go.th/
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:sombat@dss.go.th
mailto:pawin@dss.go.th
mailto:nopparat@dss.go.th

