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สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
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 พศ. สาร                                                     BLPD Newsletter 

ปที ่3 ฉบบัที ่30 เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2553 

 

แนะนําหลกัสูตรฝกอบรม 
การทวนสอบผลการ 

สอบเทยีบเครือ่งมอืวดั  

     ทานเคยสงสัยหรือไมวาทําไมเครื่องมือ 
ทางวิทยาศาสตรที่มีผลตอการวิเคราะหทดสอบ 
จึงตองทําการสอบเทียบ และเมื่อไดใบรับรอง 
การสอบเทียบมาแลว เราจะนําใบรับรองนั้นมา 
ทําอยางไรตอหรือใชประโยชนอยางไร 

คลกิอานรายละเอยีด หนา 6   

@BLPD: คุณ...ม ี
ทมีที่ดทีีสุ่ดแลวหรือยงั 
 
 
 
 

 

สวัสดีครับทานสมาชิก พศ. สารทุกทาน  
 สําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ เปนการเริ่มตนการอบรมของสํานกัพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัตกิาร โดยเริม่
เปดการอบรมหลักสูตรแรก คือ ขอกําหนด ISO/IEC 17025 ระหวางวันที่ 8-9 พฤศจิกายนนี้ครับ สวนอีก 2 หลักสตูรที่เปด คือ 
สถติิสาํหรับงานวิเคราะหทดสอบ และการประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ ติดตามกันไดตามแผนฝกอบรมประจําป
งบประมาณ 2554 นะครับ  

ปญญา  คําพยา 
panya@dss.go.th 

พศ. เซยไฮ!! 

ขาววทิยาศาสตร:รมว.วทิยฯ 
ระดมนกัวทิยฯ ชวยน้าํทวมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รมว.กระทรวงวทิย เรยีกประชมุ
หัวหนาหนวยงานในสังกัดเพ่ือ
นําเสนอเทคโนโลยีเขาชวย
ผูประสบภัยจากน้ําทวมทั้งระยะ

เรงดวนและการฟนฟภูายหลังน้าํลด 
 

หนา 5 

สาระนารู: ทวนสอบ 
การสอบเทยีบเครื่องมอืวดั 
 
 
 
 
 
 

‘ผลการสอบเทียบ’ เปนตัวเลข
หรือคาใดก็ตามที่เราตองอาน
และเขาใจ หลงัจากเวลาเราซือ้
หรือสง ‘เครือ่งมือวดั’ ของเรา

เขารับบริการสอบเทียบ  
 

หนา 4 

 

ตอบคาํถามวทิยาศาสตร: 
การทวนสอบผลการ 

สอบเทยีบเครือ่งมอืวดั 
 

 
 
 
 

 
การทวนสอบผลการ 
สอบเทียบเครื่องมือวัด 

หมายถึงอะไร  
มีความสําคญัอยางไร 

 

หนา 6 

อุปสรรคที่ 1 
 

จุดชนวน        ดวยการประชุม    

ผูนําทํางานตามลําพังคนเดยีว
ไมได ถาไมมีทมี ดังนั้นอยา
เพ่ิงโทษวาเรามีผูนําที่..  

ไมเอาไหน!!  
 

หนา 2 
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สวัสดีครับทานสมาชิก พศ. สารทุกทาน  
 สําหรับเดือนพฤศจิกายนนี ้ เปนการเริ่มตนการอบรมของสํานักพัฒนา
ศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ โดยเริ่มเปดการอบรมหลักสูตรแรก คือ 
ขอกําหนด ISO/IEC 17025 ระหวางวันที่ 8-9 พฤศจิกายนนี้ครับ สวนอีก  
2 หลักสูตรที่เปด คือ สถติิสาํหรับงานวิเคราะหทดสอบ และการประกันคณุภาพ
ผลวิเคราะหทดสอบ ตดิตามกันไดตามแผนฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2554 
นะครับ  

 

ปญญา  คําพยา 
panya@dss.go.th 

พศ. เซยไฮ!! ปท่ี 3 ฉบับท่ี 30  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

แผนฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2554   
เดือน กมุภาพนัธ 2554 
  
พศ. จัดอบรมหลักสูตร 

♦ T005 เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชวีวิทยาทางอาหาร วันที่ 1-3 ก.พ. 2554  
♦ Q004 ขอกําหนด ISO/IEC 17025 วันที่ 8-9 ก.พ. 2554  
♦ B003 เทคนิคการเตรยีมสารละลาย วันที่ 10-11 ก.พ. 2554  
♦ Q007 การจัดทาํเอกสารในระบบบริหารงานคณุภาพ ISO/IEC 17025  

        วันที่ 15-16 ก.พ. 2554  
♦ I001 การใช AAS ในงานวิเคราะหทดสอบและวิจัย วันที่ 22-25 ก.พ. 2554 
 
รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training  
สมัครออนไลนไดที่  http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpdtraining@gmail.com, blpd@dss.go.th)  
โทรศัพท 0 2201 7460 โทรสาร 0 2201 7461 

ขาวฝกอบรม 

“รมว.วทิยฯ ระดมนกัวทิยฯ นําเทคโนโลยี
ชวยนํ้าทวมทัง้ระยะเรงดวนและฟนฟ”ู         

          ดร.วีระชัย วรีะเมธีกุล  รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เรยีก
ประชุมหัวหนาหนวยงานในสังกัดเพ่ือนําเสนอ
เทคโนโลยีเขาชวยผูประสบภยัจากน้ําทวมทัง้
ระยะเรงดวนและการฟนฟภูายหลังน้ําลด ใน
ระยะแรกจัดทัพอุปกรณและเครือ่งอุปโภค
บริโภคจากผลงานวิจัยและพัฒนาของหนวย 
งานในสังกัด อาทิ ขาวกระปองพรอมแกง
สําเร็จรูปจากกรมวิทยาศาสตรบริการ   
อานรายละเอียดตอ         

ลัดดาวัลย  เยยีดยัด              
laddawan@dss.go.th 

ขาววิทยาศาสตร 

วศ. เปด"ศูนยเช่ียวชาญดานวัสดุสัมผัส
อาหารแหงเดยีวของอาเซียน" 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
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@ BLPD : คุณ...มทีีมที่ดีทีสุ่ดแลวหรือยัง                                                       by  Benchaporn 

 

อุปสรรคที่ 1 จุดชนวน         ดวยการประชุม    

สิ่ง ที่ทําใหองคกรยืนหยัดยืนยงอยูไดภายใตกระแสความแปรปรวนตางๆโดยไมสะทกสะทาน  สวนหนึ่งมาจากความสามารถที่เปนยอดในการบริหารงานของผูนํา ดังนั้น
การที่มีใครสักคนบอกวาหากองคกรไหนมีผูนําที่ดีมีมุมมองที่สูง  วิสัยทัศนกวางไกลยอมเปนความ
โชคดีของบุคลากรในองคกรนั้นๆก็ไมใชเรื่องแปลก  แตก็ไมใชวาการที่องคกรหนึ่งมีผูนําที่มุมมอง
ต่ําวิสัยทัศนแคบจะเปนกรรมของบุคลากรในองคกรนั้นเสียเม่ือไหร   เพราะผูนําทํางานตามลําพัง
คนเดียวไมไดถาไมมีทีม  ดังนั้นอยาเพ่ิงโทษวาเรามีผูนําที่..ไมเอาไหน..!!  ในขณะที่เรายังเปน
ทีมที่แยที่สุดอยู  น่ันหมายความวาอะไร....หมายความวา..เหตุผลสวนใหญที่ทําใหองคกรอยูรอด
จากวิกฤตเลวราย และดําเนินกิจกรรมไปจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค ประสบความสําเร็จผลได
กําไรดีเยี่ยม  ไมใชความสําเร็จของผูนําเพียงอยางเดียว  แตเปนผลจากการรวมมือรวมแรงของทุก
คนในองคกร 

แตถาคุณยังไมมีทีมที่ดีที่สุด หรืออยูในทีมที่ดีที่สุด ขอใหลองอานที่ Patrick Lencioni  
แตงเรื่องสรางสถานการณจําลองไวในหนังสือ“The Five Dysfunction of a Team” หรือแปล
เปนไทยฉบับการตูนที่ ชื่อ “ทําทีมใหเวิรค : กําจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิรค” แลวคุณจะพบวา
หนังสือเลมน้ีโดนใจสุด ๆ  เพราะสิ่งที่องคกรคุณกําลังเปนอยู  ถูก  Patrick เอามาแฉทั้งหมด  อานรายละเอียดตอ  

เบญจพร   บรสิทุธ์ิ   
benchaporn@dss.go.th 

mailto:panya@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:blpdtraining@gmail.com
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:laddawan@dss.go.th
mailto:benchaporn@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/planblpd_54.pdf
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และที่แนกวานั้นเขาหาแนวทางแกไขใหเสร็จสรรพ  ที่สําคัญคุณจะรูวา Patrick เลาเรื่องอุปสรรค 5 ประการที่ขัดขวางทีมเวิรคผาน
ตัวละครระดับผูบริหาร  ทามกลางสถานการณของบริษัทที่ใกลลมสลาย  มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูบริหารระดับสูงสุด
กะทันหัน Kathryn เขามาเพื่อกอบกูบริษัท แตปญหาใหญที่ผูบริหารระดับสูงสุดคนใหมอยาง Kathryn พบกลับเปน”ความลมเหลว
ของการทํางานเปนทีม”  ทั้งที่ระดับผูบริหารเหลานี้เต็มไปดวยคนที่มีความรู สติปญญาดี แตกลับพาทีมไปไมรอด  บริษัทตกต่ํา 
เพราะไมมีใครเคยคิดอยูทีมเดียวกัน ไมมีใครชวยเหลือใคร ทั้งๆทํางานอยูที่เดียวกัน  ที่บริษัทแหงนี้เต็มไปดวยคนนินทาวารายลับ
หลัง คนที่ชอบโตแยงคอยขัดขาและหัวเราะถากถางคนอื่นเวลาที่เขาทําผิด  คนที่ไมเสนอความคิดเห็นอะไรเลย  คนที่คิดวา
ความเห็นของตัวเองสําคัญและเปนใหญ   

Kathryn ถูกลองของครั้งแรกของการประชุม หลังจากมีบางคนพยายาม
หลีกเลี่ยงการประชุมดวยขออางงานอื่นสําคัญกวา  แตพอมาเขาประชุมก็ดันเอางานอื่น
ข้ึนมาทํา (คุณเคยทําแบบนี้ไหม...:-) ) แถมบรรยากาศการประชุมเต็มไปดวยความตึง
เครียด มีความขัดแยงเงียบๆเกิดข้ึนทุกจังหวะ  และพรอมจะระเบิดออกเปนเสี่ยงๆ ไมมี
การตัดสินใจในเรื่องใดอยางเด็ดขาดเอาแตประวิงเวลาเพื่อใหการประชุมจบๆไป  ไมมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดเพื่อหาหนทางที่ดีที่สุด  ไมมีใครแสดงความโตแยง
ออกมาเพื่อทําความเขาใจในสิ่งที่คนอ่ืนรับรูคลาดเคลื่อน  และที่นาปวดหัวที่สุดของ 
Kathryn คือการมีคนบางคนชอบทําลายบรรยากาศดีๆของการประชุม 

แตดวยเหตุผลของ Kathryn คิดวาการประชุมไมใชการสมยอมหรือยอมรับ
ความคิดเห็นของคนอื่น  ดังนั้นเธอจึงพยายามใหทุกคนไดเสนอแกนแทของความ
คิดเห็น  ไมมีการเก็บไวในใจ  ทั้งโตแยง ถามอยางตรงไปตรงมา  เพราะไมใชการพูด
เพ่ือแสดงวาตนเองมีความสําคัญในที่ประชุม  หรือพูดเพ่ือสรางความเสียหายใหคนอ่ืน  
แตเปนการพูด ถาม ขัดแยงและนําเสนอขอมูลเพ่ือใหมี “การยอมรับจากใจ”  และ
เมื่อการประชุมส้ินสุดลง ทุกคนเดินออกจากหองไปโดยไมมีใครติดคางคาใจกับเรื่องที่ประชุมอยู จนตองออกไปมีวาระ
การประชุมนอกหอง เพราะความคิดเห็นของทุกคนไดรับการยอมรับ ไดขอตกลง ไดผลลัพธที่ดีที่ทําใหบริษัทเดินไป
ขางหนาอยางมทีิศทาง   

 
 

แตเทคนิคการประชุมของ Kathryn อาจใชไมไดผลกับสังคมไทยที่มีแตความเกรงใจ กลัวนายเสียหนา กลัวเพ่ือนรังเกียจ 
กลัวๆๆๆ ..... ดังนั้นประชุมแตละครั้งของบางหนวยงานจึงเยิ่นเยื้อยืดยาวนาเบื่อหนาย  วัน ๆ เถียงแตเรื่องไรสาระของตนเอง ของ
คนอ่ืน ยึดตัวเองเปนหลัก พูดเพ่ือตัวเอง ไมใชพูดเพ่ือองคกร  ใชวาจาและอารมณเชือดเฉือนห้ําหั่นกันในที่ประชุม  ไมมีใครรูสึกวา
เราคือทีมเดียวกัน และกําลังประชุมเพ่ือใหไดผลลัพธอะไร  ขณะที่ประธานของที่ประชุมก็คอยแตยับยั้ง เลือกวิธีประนีประนอม
ความขัดแยง  ดวยการใชเสียงสวนใหญเพ่ือสรุปมติใหเร็วที่สุด Kathrynบอกวามันไมใชเรื่องที่ดีเลยกับการใหเสียงสวนนอยตอง
กมหนายอมรับมติที่ประชุมดวยความรูสึกที่ขัดแยง  สิ่งนี้ฟงดูเปนเรื่องธรรมดาๆปกติมากสําหรับบานเราเลยใชไหม ??  

ถาอยางนั้นคุณลองใชเวลาทบทวนเหตุการณในการประชุมของคุณแตละครั้งที่ผานมา  และคิดเลนๆวาหากการประชุม
สิ้นสุดลง  โดยที่ทีมงานทุกคนเดินออกจากหองประชุมไปและไมมีใครติดคางคาใจกับเรื่องที่ประชุมอยู  เพราะมีการยอมรับจากใจ
กันทั้งนั้น  คุณจะมีเวลาคิดงานใหม  คิดสิ่งใหมๆใหองคกรขนาดไหน  และ คุณเสียเวลาไปตั้งเทาไหรกับการเที่ยวอธิบายเพ่ือขอ
คําตอบ ขอเหตุผล หรือไลบ้ีกับคนที่มีความคดิเห็นเปนปฏิปกษกับคุณ  และสุดทายคุณจะไดอะไรข้ึนมานอกจากความขัดแยงที่ทวี
มากข้ึน  ดังนั้น Kathryn จึงใหความสําคัญกับการพูดคุยกับพนักงาน กับผูบริหารทั้งหมด ใหความสําคัญอยางมากกับโตแยงในที่
ประชุม เพราะเธอจะมองเห็นปญหาของความลมเหลวของการทํางานเปนทีมอยางชัดเจนและแกไขไปตามลําดับ  ทีน้ีก็ตาคุณแลว
ที่จะตอบคําถามเหลานี้ 

ไมวาจะเปนทีมอะไร คุณเคยพูดคุยกับเพ่ือนรวมทีมไหม?? 
คุณสนิทกับเพ่ือนรวมทีมแคไหน ?? 
และคําถามสําคัญที่สุดที่คุณตองตอบใหได 
คุณไววางใจในกันและกันของเพื่อนรวมทีมหรือเปลา ??? 

คําตอบขอนี้ของคุณและเพื่อนรวมทีมจะพิสูจนวาองคกรของคุณปลอดภัยหรือเขาข้ันวิกฤตเต็มที่ 
 

เจอกันใหมใน 
 

คุณ...มทีีมที่ดทีี่สุดแลวหรอืยัง  
(อุปสรรคที่ 2 ความไมไวใจกัน....ปดบังจดุออนแอ) 

 

@ BLPD : คุณ...มทีีมที่ดีทีสุ่ดแลวหรือยัง (อปุสรรคที ่1)                                  by  Benchaporn 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

กอนอ่ืน เรามาตีประเด็นของหวัขอกันกอนวา หัวขอน้ีคืออะไร ‘ผลการสอบเทียบ’ เปนตัวเลขหรือคาใดก็ตามที่เราตอง
อานและเขาใจ หลังจากเวลาเราซื้อหรือสง ‘เครื่องมอืวดั’ ของเราเขารับบริการสอบเทียบ สวนการ ‘ทวนสอบ’ เราตองมาทําเอง
เพ่ือใหทราบแนชัดวาผลการวดัของเครื่องมือนั้นๆ ยังคงถูกตองและนาเชื่อถือไดหรือไม แตเม่ือนําสองคาํนี้มารวมกันนั่นคือ การ
ทวนสอบผลการสอบเทยีบ แลวจะหมายถือ การทาํการทดสอบเครื่องมือวัดดวยวิธีเชนเดียวกับการสอบเทยีบเพื่อยืนยันผลการสอบ
เทียบที่ไดรับตามใบ Calibration Certification ของบริษัทผูผลิต 

สาระนารูฉบับนีแ้ปลและเรียบเรียงมาจาก บทความเรื่อง “Verification of Calibration for Direct-Reading Portable 
Gas Monitors” เปนเรื่องเก่ียวกับทวนสอบการสอบเทียบเครื่องวัดแกสแบบเคลื่อนที่ ไดจัดทาํข้ึนโดย OSHA หรือองคกรอาชีว 

อนามัยและความปลอดภยัของประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องวัดแกสแบบเคลือ่นที่ได (Direct-Reading 
Portable Gas Monitor) เปนเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อตรวจวดัแกสในสถานประกอบการทั่วไปหรือ
บริเวณจํากัดแคบ เพ่ือปองกันผูปฏิบัติการจากการสัมผสัหรอืสูดดมแกสพิษ การลดลงของออกซิเจน
ในอากาศ ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพขั้นรายแรงหรือเสยีชีวติได หรือการรั่วไหลของแกสติดไฟที่
กอใหเกิดความเสียหายทั้งชีวติและทรัพยสิน ดังนั้นการสอบเทียบเครื่องมอืเหลานี้อยางเหมาะสมและ
สม่ําเสมอจึงมีความสําคัญอยางมาก เพ่ือเครือ่งมือวัดใหคาที่มีความถูกตอง นาเชื่อถือได และวิธีเดียว
ที่จะยืนยันไดวาเครื่องมือประเภทนีจ้ะตรวจวดัแกสไดอยางถกูตองและนาเชือ่ถือ คือ การตรวจวดัแกส
ที่ทราบความเขมขน เพ่ือตรวจสอบการทํางานของตัวตรวจรบั (sensor) วายังสามารถตอบสนองได
อยางถูกตอง และมีการสงสญัญาณเตือนอยางเหมาะสม นอกจากนี้ สมาคมเครื่องมืออุปกรณความ

ปลอดภยันานาชาติ (International Safety Equipment Association, ISEA) 
แนะนําใหทวนสอบเครื่องมือเหลานีทุ้กวันกอนการใชงาน เนนการสอบเทยีบ การ
ตรวจสอบความถูกตองการวดัของเครื่อง โดยวัดคาแกสในตวัอยางอากาศเทียบกับ
คาแกสทีท่ราบคาความเขมขน การตอบสนองนั้นนํามาใชเปนจุดอางอิงหรือชวง
การวัด ทําใหภาวะแวดลอมของการสอบเทยีบมีผลตอการตอบสนองของตัวตรวจ
รับแกส ดังนั้น การสอบเทียบควรทําในภาวะแวดลอมเดียวกัน หรือคลายคลึงกับ
สถานทีท่ี่จะใชงานจริง นอกจากนี้ สภาวะแวดลอมทีมี่แกสหลายชนิด แกสพิษ ไอ
นํ้า และอ่ืนๆ ปริมาณมากหรอืเปนเวลานานลวนแลวแตมีผลตอตัวตรวจวัด รวมถึง
สวนประกอบอิเล็กทรอนคิส ลกัษณะการใชงานและการเก็บรักษา ดังนั้น การสอบ
เทียบอยางสมําเสมอดวยแกสมาตรฐาน (certified standard gas) และปรับแก
จุดอางอิงเพ่ือใหไดผลการวดัที่ถูกตองอยางตอเนื่อง 
การตรวจสอบเครื่องวดัแกสแบบเคลื่อนทีไ่ด มี 2 แบบ คือ 
1. Functional Test หรือ Bump Test คือ การตรวจสอบตัวตรวจรับดวยแกสที่ทราบความเขมขนที่แนนอน อานคาทีว่ัดได
เปรียบเทยีบกับปริมาณแกสที่ปลอยเขาไปจริง หากวาเครือ่งวัดแกสตอบสนองตอแกสทีใ่ชทดสอบโดยใหคาความเขมขน
ของแกสที่อยูในเกณฑที่ยอมรบัได (tolerance) สรุปไดวาการทวนสอบเครื่องมือวัดนีผ้านและสามารถใชงานได ทั้งนี ้ผูใช
ควรตรวจสอบชวงเกณฑที่ยอมรับไดจากผูผลติเครื่องมือ นอกจากนี้ แกสที่ใชทดสอบตองมีความเขมขนที่สูงเพียงพอที่จะ
ตรวจสอบการสงสัญญาณเตือนของเครื่องมือได 

2. Full Calibration ไดแก การปรับคาความเขมขนแกสที่อานไดจากเครื่องใหตรงกับคาความเขมขนของแกสมาตรฐาน หรือ
แกสที่สอบกลบัไดถึง NIST ซึ่งนํามาใชเม่ือการทวนสอบแบบ Bump Test ไมผานเกณฑ หรือมีการใชเครื่องวดัเปน
เวลานาน 
การทวนสอบผลเหลานี้จะตองทําในสภาพแวดลอมทีมี่อากาศบรสิุทธ์ิเพ่ือปองการรบกวนของสัญญาณ อานขอมูลการ

ทวนสอบผลการสอบเทยีบเครือ่งวัดแกสแบบเคลื่อนที่ได อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ ... http://63.234.227.130/dts/shib/
shib050404.html# 
 
แหลงอางอิง 
1. Recommendation of the International Safety Equipment Association (ISEA) on “Verification of Calibration for 

Direct-Reading Portable Gas Monitors,” http://63.234.227.130/dts/shib/shib050404.html 
2. http://www.directindustry.com/prod/crowcon-detection-instruments/personal-multi-gas-monitor-9065-

447903.html 
 

ดร.ปวีณา  เครอืนิล 
paweena@dss.go.th 

สาระนารู :  ทวนสอบการสอบเทียบเครื่องมอืวัด        

http://63.234.227.130/dts/shib/shib050404.html#
http://63.234.227.130/dts/shib/shib050404.html
http://www.directindustry.com/prod/crowcon-detection-instruments/personal-multi-gas-monitor-9065-447903.html
http://www.directindustry.com/prod/crowcon-detection-instruments/personal-multi-gas-monitor-9065-447903.html
mailto:paweena@dss.go.th
http://63.234.227.130/dts/shib/shib050404.html#
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รมว.วิทยฯ ระดมนักวิทยฯ นําเทคโนโลยชีวยนํ้าทวมทัง้ระยะเรงดวนและฟนฟ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เรียกประชุมหัวหนาหนวยงานในสังกัดเพ่ือ
นําเสนอเทคโนโลยีเขาชวยผูประสบภัยจากน้ําทวมทั้งระยะเรงดวนและการฟนฟูภายหลังน้าํลด ในระยะแรกจดัทัพอุปกรณและ
เครื่องอุปโภคบริโภคจากผลงานวิจัยและพัฒนาของหนวยงานในสังกัด อาท ิ ขาวกระปองพรอมแกงสําเร็จรูปจากกรมวทิยาศาสตร
บริการ เครื่องกรองน้ําสะอาดและจักรยานน้ํา จาก วว. มุงนาโนและโลชั่นกันยุงนาโน จากนาโนเทค สวทช. เนคเทคจะถายทอด
ความรูในการสรางเครื่องชารจแบตเตอรี่มือถอือยางงาย และไบโอเทคจะฝกอาชีพการแปรรูปอาหารใหไดคุณภาพ และหลังน้ําลด
หากมีปญหายุงในพื้นที่ก็จะนําสารชีวอินทรยีปราบลูกน้ํายุงลายเขาใหการชวยเหลือในพืน้ที่ตาง ๆ (เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2553) 
 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรวีาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปดเผยวา ในระยะเรงดวนซึ่งผูประสบภัยนํ้าทวมเกิดปญหา
ในเรื่องอาหารและที่อยูอาศยั ตลอดจนโรคอันเกิดจากยุงหรือแมลงตาง ๆ ไดสั่งการใหกรมวทิยาศาสตรบริการ  ซึ่งมีเทคโนโลยี
ขาวกระปองพรอมแกงสําเร็จรปูในถุงพิเศษเปดรับประทานไดทันท ีขณะน้ีมีอยู 2,000 กระปอง และกําลังเรงผลิตตอใหทันกับความ
ตองการ วว. นําอุปกรณเครือ่งกรองน้ําสะอาด สามารถกรองน้ําได 100 คิวตอวัน กําลังการผลิตดังกลาวสามารถรองรับความ
ตองการของประชาชนไดประมาณ 100 หลังคาเรือน เครื่องกรองน้ํากรอย 30 คิวตอวัน ซึง่สามารถทําเปนโมบายยูนิตผลิตน้ําและ
แจกจายตอตามศาลากลางจังหวัด และจักรยานน้ําซึ่งสามารถถบีไดบนน้ํา เพ่ือใชทดแทนเรือ สวมฉุกเฉินทาํจากกระดาษลูกฟูก  
รับน้ําหนักได 100 กิโลกรัม ปจจุบันสงขายไปแลวทั่วโลก รวมไปถึงน้ํายาแกนํ้ากัดเทาหลังน้ําลดซึง่มีอยูประมาณ 
10,000 หลอด และ สวทช. นํารถสื่อสารฉุกเฉินเพ่ือสงัคมไทย เพ่ือเขาชวยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยทีถู่กตัดขาดจากการสื่อสาร
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีมุงและโลชั่นกันยุง  เพ่ือเสริมความชวยเหลือ โดยมุงนาโนดังกลาวผสมสารสกัดเลียนแบบ “เกกฮวย-
ดาวเรือง” ฆายงุตายจากเสนใยภายใน 6 นาท ีทําไดทั้งแบบเคลือบและผสมลงในเสนใย ไมเปนอันตรายตอคน เพราะมีตัวรับสาร
ตางจากแมลงและเปนสารที่ไดรับการรับรองจากองคการอนามัยโลก สามารถทนตอการซกัลางมากกวา 30 ครั้ง (ราคาประมาณ 
200 บาทตอหลัง) ขณะน้ีมีอยูประมาณ 1,000 หลัง สวนโลชั่นกันยุงสูตรสมุนไพรที่มีสวนผสมของน้ํามนัตะไครหอม นํ้ามันแมงลัก  
และน้ํามันหญาแฝก ปองกันยุงไดนานดวยเทคโนโลยีอนภุาคขนาดนาโน และไมเปนพิษตอผูใช เหมือนยากันยุงเคมีทั่วไป ซึ่งทาํ
จากสารเคมีและมักมีสวนผสมของดีท (DEET) ซึ่งมีความเปนพิษ หามใชในหญิงมีครรภและเด็กเล็ก 
 สําหรับรถสื่อสารฉุกเฉินเพ่ือสังคมไทย ซึ่งมีคุณสมบัติเพ่ือนําเขาชวยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ รองรับการเคลื่อนยาย
ทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร มีความสามารถลยุนํ้าไดลึกสุดถึง 70 ซ.ม. ความสามารถในการวิ่งที่ลาดชันในการปนเขาดวยมุม
สูงสดุ 40 องศา มีระบบเครือ่งกําเนิดไฟฟาและปนไฟ  ตลอดจนอุปกรณแปลงและสาํรองไฟในตัวเองรวมถึงระบบการสื่อสารที่
รองรับการเชื่อมชุมสายโทรศพัท  ทั้งระบบอนาล็อกและดจิิทัลแบบมสีายและไรสาย  รวมถึงมีระบบคอมพิวเตอรพกพาทีส่ามารถ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ขณะน้ีใชปฏิบัติงานอยูที่โคราช 1 คัน อีก 2 คันอยูทีส่ภากาชาดไทย มีระบบอานเว็บผานมือถือดวย 
 
ที่มา : http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/2066-2010-10-22-09-28-51.html  
  

 
ลัดดาวัลย  เยยีดยัด 

laddawan@dss.go.th 

ขาววิทยาศาสตร  

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/2066-2010-10-22-09-28-51.html
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 ทานเคยสงสัยหรือไมวาทําไมเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่มีผลตอการวิเคราะห
ทดสอบจึงตองทําการสอบเทียบ และเมื่อไดใบรับรองการ
สอบเทียบมาแลวเราจะนําใบรับรองนั้นมาทําอยางไรตอ
หรือใชประโยชนอยางไร  ทานสามารถหาคําตอบได โดย
การมาอบรมหลักสูตร “การทวนสอบผลการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด” ซึ่งในปงบประมาณ 2554 สํานักพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการไดจัดฝกอบรม
หลักสูตร “การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
(Verification Result of Equipment Calibration)” ข้ึน 
2 ครั้ง คือวันที่ 26 ม.ค. 54 และวันที่ 31 พ.ค. 54 หลักสูตรนี้จะทําใหทานทราบถึงขอกําหนด
เก่ียวกับการสอบเทยีบและการทวนสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หลักการสอบเทียบ การ

แปลผลรายงานสอบเทียบ และการนําไปใช รวมทั้งการทวนสอบที่กลาวถึงขอกําหนดของการวัด วิธีทวนสอบเครื่องมือ และบันทึก
การทวนสอบ ความรูเหลานี้จําเปนอยางยิ่งเพ่ือใหทานสามารถเขาใจขอมูลจากใบรับรองการสอบเทียบและนําขอมูลไปใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ผูสนใจเขาดูรายละเอียดไดผานระบบรับสมัครออนไลนที่  http://blpd.dss.go.th  

นพเกา  เอกอุน  
noppakao@dss.go.th 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมอืวัด  

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 
ที่ปรึกษา 
นางจินตนา  ลกิีจวัฒนะ 
นายอนุสทิธ์ิ  สขุมวง 
 

บรรณาธกิาร  
นางอุมาพร  สขุมวง  

 
กองบรรณาธกิาร 
นางสาวปทมา  นพรัตน 
นางสาวอรทยั  ลีลาพจนาพร 
 

จัดทาํโดย  
สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณาแจงที่ blpd@dss.go.th  ขอมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมอืวัด  ปวิน  งามเลิศ 
pawin@dss.go.th 

ถามถามถาม  การทวนสอบผลการสอบเทยีบเครือ่งมือวดั หมายถึงอะไร มีความสาํคัญอยางไร  
ตอบตอบตอบ   การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด หมายถึง การยืนยันโดยการตรวจสอบและมีหลักฐานแสดงวาเปนไปตาม
ขอกําหนดที่ระบุ การทวนสอบเปนเครื่องมือในการชวยตรวจความเบี่ยงเบนระหวางคาที่ชี้บอกโดยเครื่องมือวัด กับคาสมนัยที่รูของ
ปริมาณที่วัดวานอยกวาคาผิดพลาดที่ยอมใหสูงสุด (Maximum Allowable Error) ตามที่ระบุในมาตรฐาน หรือกฎระเบียบ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัด ผลการทวนสอบทําใหตัดสินใจไดวาจะยังคงนํามาใช หรือจะตองทําการปรับแตง ซอมแซม ลด
เกรด หรือติดปายหามใชในทุกกรณีดังกลาวตองมีรายเอียดประวัติการทวนสอบที่เปนลายลักษณอักษรและเก็บรักษาไวในประวัติ 
ของเครื่องมือวัดอยางชัดเจน  การทวนสอบเครื่องมือ ตองจัดทําโดยผูใชเครื่องมือซึ่งตองมีความรูวาตองนําขอมูลใดมาคํานวณเพื่อ
การทวนสอบ 
 

ตัวอยางการทวนสอบเครือ่งแกววัดปริมาตร 
ปเปตวัดปริมาตร class A ขนาดความจุ 25 มิลลิลิตร มีคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได +  0.03 มิลลิลิตร ที่ 20 องศาเซลเซียส  
เม่ือนําไปสอบเทียบแลว ไดผลการสอบเทียบ คือ 24.98 มิลลิลิตร + 0.005 มิลลิลิตร ที่ 20 องศาเซลเซียส ระดับความเชื่อมั่น 
95%  แสดงวิธีทวนสอบผลการสอบเทียบปเปตวัดปริมาตรนี้ 
 

คาความคลาดเคลื่อน + คาความไมแนนอนทีไ่ดจากการสอบเทียบ 
โดยความคลาดเคลื่อน =  คาที่แสดงโดยเครื่องมือวัด (nominal value) – คาจริง   
แลวนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (tolerance) 
 

1. หาความคลาดเคลื่อน (error) โดย 
 ความคลาดเคลือ่น =   คาที่แสดงโดยเครื่องมือวัด (nominal value) – คาจริง 
    =   25 มิลลิลิตร – 24.98 มิลลิลติร 
    =   0.02  มิลลลิิตร 
2. คาความคลาดเคลื่อน + คาความไมแนนอนทีไ่ดจากการสอบเทียบ 
      0.02 มิลลลิิตร  +  0.005 มิลลิลิตร =   0.015 มิลลิลิตร ถึง 0.025 มิลลิลิตร   

 เปรียบเทียบ 0.015 มิลลลิิตร ถึง 0.025  มิลลิลิตร กับคาความคลาดเคลือ่นที่ยอมรับไดของปเปตชิ้นนี้ คือ + 0.03 มิลลิลิตร    
 พบวาคาที่ไดอยูในชวงทีย่อมรับได 

3. สรุปการทวนสอบผลการสอบเทียบ คือ ปเปตวัดปริมาตร class A ขนาดความจุ 25 มิลลลิติรชิ้นนี้ มีความคลาดเคลื่อนอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได  สามารถนาํมาใชงานไดตามขอกําหนดของปเปตน้ี 
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