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สวสัดคีะ สมาชกิทกุๆทาน 
ขณะน้ี สํานักของเราไดเผยแพร ปฏทิินการจัดฝกอบรม ประจําป 2555 ในสื่อตางๆ แลวนะคะ ขอเชญิชวนทานเยีย่มชม

เว็บไซตของเรา http://blpd.dss.go.th เรามีหลักสตูรใหมๆ ที่อาจจะอยูในความสนใจของทาน ในโอกาสทีท่านเปนสมาชิก 
พศ.สาร คณะผูจัดทาํ ใครขอความกรุณาจากทานใหคําแนะนําดี ๆ เพ่ือการพัฒนาใหงานฝกอบรมดียิ่งๆ ข้ึนไป  

ชาว พศ. ขอเรยีนใหทานสมาชิกรับทราบถึงการขยายเครือขายดานการฝกอบรมในภูมิภาค ขณะน้ี เราเตรียมไปจดัฝกอบรม
ที่ภาคใต ทานมีขอแนะนําใด ๆ ใหเรา อยารอชา กรุณาสง คําชีแ้นะน้ันถึงเรา ชาวคณะผูจดัทํา ขอแสดงความขอบคุณมาลวงหนา ณ 
ที่น้ี 

ปที ่4 ฉบบัที ่40 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 

แนะนําหลกัสูตร (e-learning) 
“การประมาณคาความไมแนนอน 

ของการวดัทางเคม”ี  

          ผลการวัดท่ีสมบูรณน้ัน ตองประกอบดวยคาท่ี
วัดได และคาความไมแนนอนของการวัด เพื่อสามารถ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจไดในระดับความเช่ือมั่น
ท่ีกําหนด รวม ท้ังทําใหผูรายงานและผูใชผลการวัดมี
ความมั่นใจ อานตอ..       

 

คําถามจากผูเขาอบรม: การฝกอบรมผานเครอืขาย
อนิเทอรเนต็ (e-learning) 

เรียนจบแลว แตคลิกขอใบรับรอง หนาจอ
ไมมีชองใหใสเลขบัตรประชาชน ตองทํา
อยางไร อานตอ.. 

 

BLPD Corner: สัญญาอนญุาตสรางสรรคเสร ี 
(Creative Commons)  
เพ่ือปกปองสิทธ์ิของเจาของขอมูล และผูที่
ตองการนําขอมลูไปใชงานใหเสนอความคิด
สรางสรรค และสรางนวัตกรรมใหมๆ ไดโดย 
ไมมีขีดจํากัด อานตอ.. 

 
 

 

Science Update: NUSHIGH โรงเรียนอนัดบัหนึง่ 
ดานวทิยาศาสตรของสงิคโปร 

ความมุงมั่นของ NUSHIGH ในการพัฒนา
นักเรียนสูการเปนนักคิด นักประดิษฐ และ
สรางโอกาสใหเด็กไดมีการโอกาสรวมทํางาน
วิจัยกับอาจารยมหาวิทยาลัย  อานตอ.. 

 

BLPD Article: เทศกาลกนิเจ 
 
ผูที่เขารวมกิจกรรมการการกินเจที่แทจริงน้ัน 
ไมเพียงแตการเวนบริโภคเนื้อสัตวเทานั้น
แตยังตอง สวดมนต รักษาศีลไปพรอมกัน
ดวย อานตอ.. 

http://blpd.dss.go.th
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การสัมมนา เรือ่ง 
“ เสนทางสูหองปฏิบัตกิารสีเขียว  

(A walk to Green Laboratory) ” 
หองประชุมช้ัน 6  อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  

กรมวทิยาศาสตรบริการ 
วันพุธที่ 31 สิงหาคม  2554  

ปท่ี 4 ฉบับท่ี 40 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 

 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 พศ. สาร                                                     BLPD Newsletter 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : สัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรี  
                             (Creative Commons) 

สถานทีอ่บรม อาคารสถานศกึษาเคมี กรมวิทยาศาสตรบรกิาร 
75/7 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
รายละเอียดเพิม่เติม รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training  
สมัครออนไลนไดที่  สมัครออนไลนไดที่  http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 
ติดตอสอบถามติดตอสอบถาม: คุณจรวยพร (blpdtraining@gmail.com, blpd@dss.go.th)  
โทรศัพทโทรศัพท 0 2201 7460 โทรสารโทรสาร 0 2201 7461 

Science UpdateScience UpdateScience Update   

งานเขียน  วรรณกรรม เพลง ภาพ ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนบนโลก
ออนไลนหรืออินเทอรเน็ตมีจํานวนมาก ซึ่งแตเดิมไดมีการนําขอมูลตางๆ เหลาน้ัน
ไปใชไดอยางเสรี รวมถึงการนําไปเปนขอมูลประกอบ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
สรางสรรคงานและนวัตกรรมใหมๆ แตปจจุบันไดมีเรื่องของลิขสิทธ์ิเขามาเปน
ขอจํากัด ดังน้ันหากตองการใชขอมูลตางๆ บนโลกออนไลน จําเปนตองขอ
อนุญาตเจาของขอมูล ซึ่งอาจตองใชเวลาในการดําเนินการคอนขางนาน ดังน้ัน 
เพ่ือชวยเหลือทั้งสองฝาย คอืเพ่ือปกปองสิทธ์ิของเจาของขอมูล และผูทีต่องการ
นําขอมูลไปใชงานไดเสนอความคิดสรางสรรค และสรางนวัตกรรมใหมๆ ไดโดย
ไมมีขีดจํากัด แตอยูบนพ้ืนฐานความถูกตอง และไดรบัประโยชนจากผลงานที่
สรางสรรคข้ึนบนสัญญาที่ไมยุงยาก จึงไดเกิดสัญญาอนุญาตที่เรยีกวา สัญญา
อนุญาตสรางสรรคเสรหีรือ ครีเอทีฟคอมมอนส (Creative Commons) โดย
กําหนดใชสญัลกัษณสื่อความหมายเปน : CC  ซึ่งหมายถึง สญัญาอนุญาต
เผยแพรทีทุ่กคนนําขอมูลไปใชงานไดฟรี และทําไดงาย  โดยที่ลิขสิทธ์ิยังคงเปน
ของเจาของขอมูล หรือผูสรางสรรคขอมูล/ผลงาน ชวยใหเจาของขอมูลเผยแพร
ขอมูล/ผลงานโดยสงวนสิทธ์ิบางประการหรือไมสงวนสิทธ์ิทัง้หมด ทําใหคนที่
ตองการนําขอมลูไปใช สามารถไปตอยอดแนวคิดและสรางนวัตกรรมใหม ๆ ได 
โดยยังคงใหเกียรตหิรือใหเครดิตกับเจาของขอมูล และเปนไปตามเงื่อนไขที่
เจาของขอมูลกําหนด  
 รูปแบบของสัญญาอนุญาตสรางสรรคเสร ีมี 3 รปูแบบ คือ 

1. Common Deed (Human Readable) สัญญาฉบับอานงาย สําหรับคนทั่วไปอานแลวเขาใจไดทันทีวาเจาของขอมูล 
อนุญาตใหอะไร และไมอนุญาตหรือหามอะไร 

2. Legal Code (Lawyer Readable) สัญญาฉบับกฎหมาย สําหรับนักกฎหมายอานแลวเขาใจถงึขอตกลง โดยมีผลและ
นําไปใชทางกฎหมายได เชน เม่ือเกิดคดีฟองละเมิดลิขสิทธ์ิ  

3. Digital Code (Machine Readable) สัญญาฉบับภาษาคอมพิวเตอร สําหรับใหโปรแกรมทองเวบ็ตางๆ เชน เสิรช
เอ็นจิ้นของกูเก้ิล สามารถ “อาน” ออกโดยอัตโนมัติ หรือหมายถึงจะไมดําเนินการใดๆ ที่เจาของขอมูลไมอนุญาต 

 
อานรายละเอียดตอหนาที่ 8 

เดือน มกราคม 2555   

B002 ความปลอดภยัในหองปฏิบัติการ 11-12 ม.ค. 55 

C003 ความไมแนนอนของการวัดทางเคมี 17-18 ม.ค. 55 

C005 การสอบเทยีบเครื่องชั่ง  19-20 ม.ค. 55 

C009 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด  31 ม.ค. 55 

“NUSHIGH โรงเรียนอันดบัหน่ึงดาน
วิทยาศาสตรของสิงคโปร” 

สาธารณรัฐสิงคโปร หรือ สิงคโปร น้ัน 
นอกจาก จะมีชื่อเสียงในการเปนประเทศทีมี่
การแขงขันสูง มีกฎระเบียบที่เครงครัด มีความ
เปนระเบยีบเรยีบรอย สะอาดและมีกาสิโนขนาด 
ใหญที่ทําใหคนไทยตองเดินทางไปเยี่ยมชม
อยูเปนเน่ืองๆ แลว ยังเปนประเทศที่ไดรับการ
ยอมรับวา มีการพัฒนาระบบการศึกษาไดอยาง 
รวดเร็ว หากเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วดัทางการ
ศึกษา(Education Index) ของป 2007 ระหวาง 
สิงคโปรกับประเทศไทยแลว สิงคโปรไดคา 
Education Index 0.913 เปนอันดับที่ 52 
ของโลก ข้ึนมาจากเดิม 40 อันดับจากป 2006              

อานรายละเอียดตอหนาที ่3 

http://blpd.dss.go.th/training
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:blpdtraining@gmail.com
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/planblpd55.pdf
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
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Science UpdateScience UpdateScience Update   : : : NUSHIGH โรงเรียนอันดับหนึ่งดานวิทยาศาสตรของสงิคโปร  
ขณะที่ประเทศไทยเราไดเพียง 0.888 เปนอันดับที่ 72 ซึ่งตกลงจากเดิม 2 อันดับ1 และตัวชี้วดัดานการพัฒนามนุษย (Human De-
velopment Index) ในชาติสงิคโปรอยูในระดับกลุมทีด่ทีี่สดุในโลก ขณะที่ประเทศไทยจัดอยูในกลุมปานกลาง2 จึงนับวาสิงคโปรมี
การพัฒนาดานการศึกษามากกวาประเทศไทยทีเดยีว 

คณะทํางานสาํนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ (พศ.) ไดมีโอกาสเดินทางเพ่ือดูงานการพัฒนาการเรยีน
การสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสิงคโปรและไดมีโอกาสเขาเย่ียมชมสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาแหงหนึ่งของสิงคโปร 
ชื่อวา The National University of Science High School of Mathematics and Science หรือ NUSHIGH เปนโรงเรียนชื่อเสียง
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทีมี่การสอบเขาที่มีการแขงขันสูง และไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ (International Olym-
piads) ดวยเหรียญทองโอลิมปคใน 3 สาขา (คณิตศาสตร ชีววิทยาและฟสิกส) และเหรยีญเงินโอลิมปคในสาขาเคมี3 โดยการเขา
เยี่ยมชมครั้งน้ี คณะทํางาน พศ. ไดมีโอกาสพบปะพูดคยุกับผูบรหิาร NUSHIGH ทําใหทราบถึงความมุงมั่นของ NUSHIGH ในการ
พัฒนานักเรียนสูการเปนนักคดิ นักประดิษฐ และสรางโอกาสใหเด็กไดมีการโอกาสรวมทํางานวิจัยกับอาจารยมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดทางวทิยาศาสตร และมีผลงานวิจัยโดยการลงมือทาํจริง  

การศกึษาดูงาน ณ  
The National University of Science High School of Mathematics and Science (NUSHIGH) 

 

 นอกจากน้ี คณะทํางาน พศ. ยงัไดเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการตางๆ ภายใน NUSHIGH ซึ่งพบวา เปนหองปฏิบัติการที่ไดรับ
การออกแบบอยางเปนระบบ มีการรักษาระบบความปลอดภยัภายในหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อานรายละเอียดตอหนาที่ 4 

แวนตานิรภัย (goggles) สําหรับ 
นักเรียนท่ีทํางานในหองปฏิบัติการ  

การจัดแยกพื้นท่ีภายในหองปฏิบตัิการ  
สําหรับการตดิตัง้อางลางตาฉุกเฉิน  
(emergency eyewash station)  

และฝกบัวนิรภัย (emergency shower)  
เพื่อไวใชในกรณีฉุกเฉิน  

บริเวณหองปฏิบัติการมีสัญลักษณหรือปาย
เตือน ปายหามหรือใหระมัดระวังอันตรายตางๆ 
เชน ใหถอดถุงมือปนกอนจับลูกบิดประตู 
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Liquid Chromatograph Mass Spec-
trometer (LC-MS) 

Fourier Transform Infrared  
Spectrophotometer (FT-IR) 

High Performance Liquid  
Chromatograph (HPLC) 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

Science UpdateScience UpdateScience Update   : : : NUSHIGH โรงเรียนอันดับหนึ่งดานวิทยาศาสตรของสงิคโปร  

หองปฏิบัติการดานเคมีวิเคราะหของ NUSHIGH ประกอบดวยเครื่องมือวิเคราะหทดสอบ
ที่ทันสมัย เชน UV-VIS, AA, FT-IR, HPLC, LCMS, GC 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อานรายละเอียดตอหนาที่ 5 

Gas Chromatograph (GC)  
พรอมระบบ Autosampler 

เครื่องมือทางการวัดคาทางไฟฟา  
มวล แรง และอื่นๆ 

Liquid Chromatography Mass  
Spectrometer (LC-MS) 

หองปฏิบตัิการมีการจัดระบบเครือ่งมือและ
อุปกรณอยางเปนระเบียบ พรอมใชงาน และ
มีเส้ือกาวน (laboratory coat) หรือเส้ือกัน
เปอน (apron) ใหเลือกใชใหเหมาะสมกับ
ประเภทของงานในหองปฏิบัตกิารน้ันๆ  

ถุงมอื (gloves) หลากหลายชนดิใหนักเรียน
เลือกใชใหเหมาะสมกับชนิดของงานและผิวหนัง  

กลองปฐมพยาบาลบริเวณโตะผูดูแล
หองปฏิบตัิการหรืออาจารย 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
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Science UpdateScience UpdateScience Update   : : : NUSHIGH โรงเรียนอันดับหนึ่งดานวิทยาศาสตรของสงิคโปร  
  

นอกจากจะมีหองปฏิบัติการทีมี่อุปกรณและระบบการจดัการที่ทันสมัยแลว ภายใน NUSHIGH ยังจัดใหมีหองทดลองทาง
วิทยาศาสตรทีมี่เครื่องมือ/อุปกรณที่ประดิษฐข้ึนดวยหลักการทางวิทยาศาสตรตางๆ เชน แรง มวล สมดลุทางแรง ไฟฟา และอ่ืนๆ 
ทั้งน้ีเพ่ือใหครสูามารถนําไปใชเปนสื่อการสอนทางวทิยาศาสตรในหวัขอตางๆ ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหครใูนการปฏบัิติงาน 
รวมถึงเปดหองใหนักเรียนทีส่นใจเขาทดลองใชอุปกรณตางๆเหลาน้ี เพ่ือชวยในการเรียนรูและเสริมสรางกระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตรอีกดวย 

 
งานวิจัยของนักเรียนจาก NUSHIGH เกิดจากการสนับสนุนของมหาลัย

แมขาย The National University of Science ซึ่งตั้งอยูใกลกับโรงเรียน 
NUSHIGH ทําใหเกิดการบูรณาการอยางที่เปนรูปธรรม สงเสริมใหนักเรียนทํางาน
วิจัยโดยมีอาจารยมหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษาและดูแลโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตร 
ดําเนินการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู โรงเรยีน NUSHIGH ยังสนับสนุนงานวิจัย
บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ี 
ทางโรงเรยีน NUSHIGH เอง ยังมีการจัดการพัฒนาสมรรถนะครูวทิยาศาสตร 
เพ่ือใหเกิดการดําเนินการสอนอยางคุณภาพ และเสริมสรางสมรรถนะครดูานตางๆ 
เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนางานวิจัยดานวิทยาศาสตรของนักเรียนอีกดวย ซึ่งมากกวา 
50% ของคณาอาจารยของ NUSHIGH จบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 

 
โรงเรียน NUSHIGH เปนโรงเรียนทีจ่ัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรที่

มีประสิทธิภาพสูง มีการบรหิารจัดการอยางเปนระบบ มีเครือ่งมือ อุปกรณและสื่อ
การสอนท่ีหลากหลายและทันสมัยตอการพัฒนาดานเทคโนโลยี มีการคัดสรรและ
พัฒนาบุคลากรครูใหมีความรูความสามารถท่ีโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร รวม ถึง
ทํางานแบบการบูรณาการกับหนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และภาคเอกชน ทํา
ให NUSHIGH เปนโรงเรียนทีมี่การเรียนการสอนวิทยาศาสตรชั้นยอดของสิงคโปร  
หากโรงเรียนในประเทศไทยมีการบริหารจดัการเชนน้ี จะชวยเสรมิสรางเยาวชนให
มีความคิดแบบวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรท่ีมีศักยภาพชวยเสริมสราง
ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศชาติไดมากข้ึนแนนอน  
 
เอกสารอางองิ 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Education_Index 
 http://en.wikipedia.org/wiki/

List_of_countries_by_Human_Development_Index 
 http://www.highsch.nus.edu.sg/article.php?id=ef0d3930a7b6c95bd2b32ed45989c61f 
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โปรตีน p53 กลายพันธ (tumor carrying 
mutant, p53) โดยศึกษาแบบ In vitro  

ส่ือการสอนตางๆ ภายในหองเกบ็อุปกรณวิทยาศาสตรสําหรบัครูและนักเรียนท่ีสนใจ  
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BLPD ArticleBLPD ArticleBLPD Article   : : : เทศกาลกินเจ 

เทศกาลกนิเจ  มีมาตั้งแตสมัยใดไมมีหลักฐานยืนยัน แตเทาที่รูกันทั่วไป เปนเทศกาล
ของชาวจีนที่มีมานานแลว ชาวจีนในไทยเรยีกวา เทศกาล "เกาอวง

เจ" ซึ่งมีตํานานเลาตอๆ กันวา มันเปนเรื่องของปรากฏการณ “ผักเอย…ผักชีโรยหนา" ที่มนุษยบนดนิ
สรางข้ึนมาเพ่ือเอาใจเทพเจา 9 องค ทีส่ิงสถิตอยู ณ ดาวจระเข ที่ไกลโพนบนทองฟา เพราะวาพอถงึ
เวลาน้ี เทพเจาทานก็จะเสด็จลงมาตรวจความประพฤติของมนุษยบนโลกน้ี หลายตอหลายคนเกิด
ความคดิปฏิบัตกิารโรยผักชใีหทานเห็นวา ไดปฏิบัติดีปฏิบัตชิอบอยางยิ่ง ในการอยูอาศยัในโลกใบน้ี อยู
อยางขาวสะอาด เพราะแตงกายดวยชดุสีขาวซึ่งก็ไมไดระบุวาสะอาดหรือไมอยางไรนะคะ รวมทั้งการกิน
อยูแบบไมเบียดเบียนใคร หากตํานานน้ีเปนจริงแลว ก็ไมรูวาสมัยน้ีจะยังใชไดอยูไหม เพราะเทพไททัง้
เกาองคอาจจะอาศัยระบบตรวจสอบพฤติกรรมออนไลนไดเสมอ จะโรยผกัชีอยางไร ขอเท็จจริงก็ตอง
เผยไปวันยังค่ําแหละคะ 

ตํานานประเพณีกินเจตอมาคอื เริ่มมีการถือศีลกินเจในสมัยราชวงศเช็ง แหงพระนางซสูีไทเฮา คะ เพราะวาในชวงที่เกิด
กบฏไตเผ็ง หรอืที่รูจักกันในนาม กบฏนักมวยน้ัน มีผูคนลมตายเปนจํานวนมาก ดังน้ันเม่ือสิ้นสดุเหตุการณรายแรงนั้นแลว ประชาชน
ก็จึงพรอมใจกันรักษาศีลและละเวนการบริโภคเน้ือสตัวเพ่ืออุทิศ
สวนบุญสวนกุศลใหกับผูที่เสียชีวิตในเหตุการณเหลาน้ันคะ 

ตํานานสุดทายเก่ียวกับประวัตกิารกินเจเทาทีส่ามารถ
สืบคนมาได มีหลักฐานอางอิงเอาไววา เริ่มมีข้ึนครั้งแรกในยุคตน
ราชวงศหมิง เลากันมาวาวากอนหนาทีร่าชวงศหมิงจะไดข้ึนครอง
จีนน้ัน ประชาชนชาวจีนทัง้หมดตกอยูภายใตการปกครองของ 
ราชวงศหยวนซึ่งเปนชาวมองโกล เปนเวลานานเกือบรอยป ซึ่ง
นับเปนหวงเวลาแหงความทุกข ทรมาน มีผูคนลมตายเปนจํานวน
มาก ดังน้ัน เม่ือชาวจีนสามารถโคนลมราชวงศมองโกลลงได 
ราชวงศหมิงซึ่งเปนราชวงศของชาวจีนโดยแทไดข้ึนปกครองจีน 
ชาวจีนทั้งแผนดินจึงพรอมใจงดบริโภคเน้ือสตัวและถือศลีเปน
เวลา 9 วันเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหผูที่เสยีชวีิต เน่ืองจากความทุกข
ยากในหวงเวลาทีผ่านมา ตอจากน้ันมาทุกป ในหวงเวลาเดยีวกัน 
ก็จะมกีารงดบริโภคเนื้อสัตวและรักษาศีลเชนนี้สืบตอกันมาจน เปน
ประเพณีอยางที่เราเห็นๆ กันน่ีแหละ 

เทศการกินเจประจําป มีระยะเวลา 9 วัน ถึงวันเริ่มตน
กินเจจริงๆ น้ัน ผูทีร่วมเทศกาลก็จะแตงกายดวยชุดสีขาวลวน ดูสะอาดตาเต็มไปหมดในยานที่การกินเจเปนที่นิยม โดยเฉพาะแถว
เยาวราชคะ สําหรับจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีคนไทยเชือ้สายจนีอาศัยอยูน้ันก็มีการเฉลิมฉลองอยางใหญโตมโหฬาร เชน ในจังหวดัภูเก็ต การ
ฉลองเทศกาลกินเจยิ่งใหญ และพิสดารจนกลายเปนจุดขายทางการทองเที่ยวไปแลวคะ เพราะวากอนจะถึงชวงเทศกาลกินเจน้ัน 
โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตจะถูกจองเต็มไปหมด ผูคนจากทั่วสารทศิลวนหลั่งไหลไปรวมกันอยูที่น่ัน เพราะอยากไปพิสูจนใหเห็นกับตา
วา "มาทรง" ที่เทพเจาลงมาประทบัน้ัน สามารถที่จะเดินในกองไฟไดโดยไมเจ็บปวด สามารถใชปนบันไดที่ข้ันบันไดทําดวยใบมีด
โกนไดโดยบาดเจ็บเพียงเล็กนอย จริงหรือ รวมทั้งการนําดาบหรือเหล็กแหลมมาเสยีบตามลิ้นตามตัว หรือกระทั่งแทงใหทะลุกระพุง
แกม เปนที่นาหวาดเสียววาจะมีเน้ือหลุดออกมาเปนชิ้นๆ น้ัน เม่ือเทพเจาออกไปจากสื่อหรือมาทรงแลว พวกเขาสามารถกลับมาอยู
ในสภาพเดิมไดจริงหรือ น่ันเอง 

ผูที่เขารวมกิจกรรมการกินเจ ที่แทจริงน้ัน ไมเพียงแตการเวนบริโภคเน้ือสัตว
เทาน้ัน แตยังตองสวดมนต รักษาศีลไป พรอมกันดวย นอกจากน้ี ยังตองชําระรางกายให
สะอาดบรสิุทธ์ิ นุงขาว หมขาวใหสภุาพ เรียบรอย สาํรวมกิริยา วาจา ไมกลาวถอยคําอันจะ
กอใหเกิดความขุนของหมองใจแก ผูใด ไมพูดจาสอเสียดหรือหยาบโลน และตอง
ทําจิตใจใหปราศจากอาการอิจฉาริษยา ใด ๆ ดูไปก็คลายวาจะยากคะ แตหากลองทําดู
จริงๆแลว อาจจะคนพบวา ชวงเวลาที่ เรามีความสุขทีสุ่ด ก็คือชวงเวลาที่เรามีจิตใจสงบ
สุขน่ีแหละ ถึงได เห็นกันอยูบอยๆ วา คนทีร่ักษาศีลกินเจน้ันมีผิวพรรณที่ผดุผอง สาเหตุ
ไมไดมาจาก สารอาหารประเภทวิตามิน จากพืชผักเทาน้ัน แตมาจากสภาพภายในจิตใจ ที่
สงบดวย 

หลายคนอาจจะยังสับสนอยู วาการกินเจกับกินมังสวิรตัิน้ีมีความเหมือนหรอื
ความตางกันอยางไรหรือ ความจริงก็คือ วา การกินมังสวิรตัิมีขอจํากัดนอยกวาการกินเจ 
เพราะวามังสวิรตัิสามารถบริโภคนมได บางคนยังบอกอีกวาหากไขไกที่ยังไมไดถูกผสม
เชื้อตัวผูเขาไป ยังสามารถบริโภคได ดวย แตอาจจะลําบากอยูสกัหนอยที่จะนําไขไก
ไปพิสูจนกอนวาปราศจากมลทินของไก เพศผูหรือไม จึงคอยนําไปประกอบอาหารนะคะ 
อาหารเจน้ัน นอกจากหามบริโภคเน้ือสตัวแลว นมและผลติภัณฑนมอ่ืนๆก็หามดวยเชนกัน และที่สําคัญผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด ทีมี่ 
รสเผ็ดรอนไดแก หอม กระเทยีม กุยชาย ใบยาสูบและลักเกียว  

อานรายละเอียดตอหนาที่ 7 
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ซึ่งเปนเครื่องเทศจนีชนิดหน่ึงลักษณะคลายขิงคะ กลิ่นจะฉุนมาก บางแหงหามแมกระทั่งผักชี เพราะมีความเชื่อวาผักพวกน้ีมี
สรรพคุณไปกระตุนอารมณทางเพศได หากอยูนอกชวงเวลาของการกินเจก็อาจจะดทีีเดยีวนะคะ เพราะวาผักพวกน้ี ราคาถูกกวายา
ไวอากรา 

รับประทานอาหารเจแลวจะเกิดภาวะขาดสารอาหารหรือไม ก็ข้ึนอยูกับวาเรา กินแบบเครงครัดเกินไปหรือไมนะคะ และ
ที่สาํคัญแมจะกินอยางเครงครดัแตวา กินเพียง 9-10 วันในชวง
เทศกาลนี้เทาน้ันก็ยิ่งไมตองวติกกังวลอะไรเลยคะ แตหากกินเจไป
ตลอดชีวิตสิคะ ควรแกการมาทบทวนกันดูอีกสักหนอย เพราะแมวาถั่ว
เหลืองน้ันจะมีคุณคาทางโภชนาการแทนอาหารเน้ือสัตวไดน้ันก็ใชวา
สามารถแทนไดท้ังหมด โปรตีนบางชนิดที่ไมพบในถั่วเหลืองก็ไม
สามารถทดแทนใหกับรางกายมนุษยไดก็มีเหมือนกัน 

ลองมาดสูรรพประโยชนของอาหารเจกันดนูะคะ อาหาร
เจเปนอาหารทีย่อยงาย เพราะสวนประกอบเกือบทั้งหมดประกอบ ดวย
ไขมันอ่ิมตัวในปริมาณต่ํา เหมาะอยางยิ่ง สาํหรับผูทีค่วามดันโลหติสูง
นะคะ รวมทั้งคนที่เปนเกาทดวยคะ อาหารเจประกอบไปดวย กาก เสน
ใยไฟเบอรเยอะแยะไปหมด ดังน้ันจึงไมมีเวลาตกคาง เปนของเสียใน
รางกายเราไดนานนัก เพราะมันจะถูกขับออกมาในระยะเวลาที่เหมาะสม 
กับระบบยอยอาหารของเรามากที่สดุ ดังน้ันผูที่รับประทานอาหารเจ จึง
ไมคอยประสบปญหาเร่ืองทองอืดทองเฟอ เรอเหม็นเปร้ียวหรือวา
ทองผูก ซึ่งชวยปองกันโรคมะเร็งลําไสใหญไดเปนอยางดดีวยนะคะ 

สําหรับการประกอบอาหารเจน้ัน อาจจะมีหลักการยุงยากไปอยูสักหนอยสําหรับ
หลายคนที่ไมมีเวลา แตปญหาดังกลาวน้ีก็จะหมดไปทันทีคะ เพราะวาในชวงเวลาดังกลาว เรา
คงเห็นธงสีเหลืองปลิวไสวไปท่ัวตลาดรานรวงตางๆ สัญลักษณของอาหารเจ จะปกธง
สามเหลีย่มสีเหลืองใหสังเกตไดอยางงายดาย เทศกาลกินเจปน้ี ลองตรึกตรองถึงความหมายที่
แทจริงกันอีกสกัทีนะคะ อยาเปนแตเพียงวาตามกระแสนิยม แลวจะซาบซึ้งถึงคุณคาของการกิน
เจอยางแทจริง 

เรื่องของการกินเจน้ี บางคนก็เครงครัดกับการเลือกสรรอาหารจนกลายเปนคนจุกจิกเรื่องมาก จนคนเคยีงขางปนปวนไป
หมด แตแมอบเชยก็ไมกลาฟนธงลงไปหรอกนะคะ ไมเหมาะไมควร เพราะวาเรื่องของศรทัธาน้ัน เปนเรือ่งที่ปจเจกเหลอืเกิน แต
อยากใหนึกถึงมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางไวสักหนอยนะคะเพราะวา อะไรที่มากเกินไป หรือนอยเกินไป ยอมไมพอดีหรอก 
หวังวาเทศกาลเจปน้ีจะอ่ิมบุญกันถวนหนาสุขภาพดีกันทุกคนนะคะ 

 
เอกสารอางองิ 
  ตวย'ตูน ปกษแรก มกราคม 2543 

ดลยา  สุขปต ิ
dollaya@dss.go.th 

BLPD ArticleBLPD ArticleBLPD Article   : : : เทศกาลกินเจ  
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 เงื่อนไขหลักของสัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรีมี 4 ประเภทดังตอไปน้ี 
 Attribution (BY)  หมายถงึเจาของขอมูลอนุญาตใหนําขอมูลไปใชได แตการนําไปใช
จะตองอางอิงกลับมาถึงเจาของขอมูล 
 Non Commercial (NC) หมายถึงเจาของขอมูลอนุญาตใหนําขอมูลไปใชได แตหาม
ใชเพ่ือทางการคา 
 No Derivative Works (ND) หมายถึงหามดดัแปลงแกไขขอมูล/ผลงาน คือตองใช
ขอมูลตนฉบับเทาน้ันโดยไมมีการดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น 
 Share Alike (SA) หมายถึง อนุญาตใหมีการดดัแปลงขอมูลได แตขอมูล/ผลงานใหม
ที่เกิดข้ึนตองใชสญัญาอนุญาตสรางสรรคเสรแีบบเดียวกันกับที่เจาของขอมูล/ผลงานเดิม
หรือตนฉบับเลอืกใชดวย 

 
จากเงื่อนไขหลักทั้ง 4 ประเภท เจาของขอมูลสามารถกําหนดแตกยอยเลือกเงื่อนไขในรายละเอียดไดอีก   สัญญาอนุญาต

สรางสรรคเสรี จึงเปนที่มาของคําวา “Some rights reserved” ซึ่งหมายถึง สทิธิบางอยางไดรบัการคุมครองดวยการเลือก
รายละเอียดประเภทเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรีที่กลาวมาขางตน แทนที่จะเปน “All right reserved” เหมือนที่ผาน
มา ทีส่ิทธิทุกอยางอยูที่เจาของขอมูล  

 
 ตัวอยางและสัญลักษณที่ใชแสดงสัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรี เชน 

 แสดงที่มาของขอมูล (CC BY)   เปนสญัญาอนุญาต ประเภทเปดกวางที่สดุ สามารถจะนําขอมูลไป
ใชได ดัดแปลงแกไขขอมูลได ใชเพ่ือการคาได แตตองบอกวาเปนขอมูลของใคร 
 แสดงที่มาของขอมูล -ไมใชเพื่อการคา (CC BY NC) เปนสัญญาอนุญาตประเภทที่สามารถจะนํา
ขอมูลไปใชได สามารถดัดแปลงแกไขขอมูลได แตหามใชเพ่ือการคาและตองบอกวาเปนขอมูลของใคร 
 แสดงที่มาของขอมูล -ไมดดัแปลง (CC BY ND) เปนสัญญาอนุญาตประเภทท่ีสามารถจะนําขอมลู
ไปใชได และใชเพ่ือการคาได  แตไมสามารถทีจ่ะดดัแปลง แกไขขอมูลได และตองบอกวา เปนผลงาน
ของใคร 
 แสดงที่มาของขอมูล -ขอมูล/ผลงานใหมที่เกิดขึ้นใชสัญญาอนุญาตแบบเดียวกนั (CC BY 

SA)  เปนสญัญาอนุญาตประเภทที่สามารถจะนําขอมูลไปใชได ดดัแปลงแกไขขอมูลได ใชเพ่ือการคา
ได แตตองบอกวา เปนขอมูลของใคร และขอมูล/ผลงานใหมที่เกิดข้ึนหรอืที่ดัดแปลงแกไขไป ตองใช
สัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรแีบบเดียวกันกับเจาของขอมูลเดิมหรือตนฉบับใชดวย  

 
 เจาของขอมูล/ผลงาน นําสัญญาอนุญาตสรางสรรคเสร ีมาใชงานไดอยางไร 

การเลือกใชเง่ือนไขสัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรี ประเภทใดข้ึนอยูกับเจตนาวาตองการเผยแพรขอมูล/ผลงานอยางไร 
สําหรับงานออนไลนสามารถเลือกไดจากเว็บไซต  http://creativecommons.org/choose/?lang=th โดยเลือกใหเหมาะกับ
ขอมูล/ผลงาน เม่ือเลือกไดแลว เจาของขอมูล/ผลงานจะไดสัญลักษณของสัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรี ซึ่งจะเปนตัวบอกวา
ขอมูล/ผลงานน้ีอนุญาตใหใชไดตามเง่ือนไขสัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรีตามที่ระบุ และใหนํารหัส HTML ใสไวในงานที่
สรางสรรคข้ึนน้ัน 
 ตัวอยางสัญลักษณและขอความของเง่ือนไขสัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรี ที่เจาของขอมูล/ผลงานเลือกใช 
 การนําไปใชงานในงานออนไลน 

 
 

(ช่ือผลงาน) โดย (รูปแบบของงาน เชนภาพ ขอความฯลฯ ) อนุญาตใหใชไดตาม สญัญาอนุญาตของครีเอทฟีคอม
มอนสแบบ แสดงที่มา -ไมใชเพ่ือการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ตนฉบับ. อยูบนพ้ืนฐานของงานที่ (ทีอ่ยูอินเทอรเน็ต
ของงานตนฉบับ).การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไวในสญัญาอนุญาตน้ี อาจมีอยูที่ (ทีอ่ยูอินเทอรเน็ต สําหรบั
เงื่อนไขเพิ่มเติม) 

 
หมายเหตุ 3.0 ตนฉบับ หมายถึง สัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรี ท่ีประกาศใชฉบับท่ี 3.0 (Creative Commons : version 3.0) 

 
อานรายละเอียดตอหนาที่ 9 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : สัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรี (Creative Commons)                                 
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ขอแนะนําหลกัสูตรใหม 
สําหรับการอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ตทีกํ่าลังจะเปดใหบริการเร็วๆน้ี คือ 

หลักสูตรการประมาณคาความไมแนนอนของ
การวัดคะ   

เน่ืองจากผลการวัดทีส่มบูรณน้ัน 
ตองประกอบดวยคาที่วดัได และคาความไม
แนนอนของการวัด เพ่ือสามารถนําไปใช
ประกอบการตดัสินใจไดในระดบัความเชื่อมั่นที่
กําหนด รวมทัง้ทําใหผูรายงานและผูใชผลการ
วัดมีความม่ันใจ และเปนการยกระดับผลงานให
เปนไปตามมาตรฐานสากล โดยเนื้อหาของ
หลักสูตรประกอบดวย คําจํากัดความ 
ความสําคัญของคาความไมแนนอนท่ีมีตอ
หองปฏิบัติการ การประมาณคาความไมแนนอนของการวัดและการรายงานผล ผูสนใจสามารถเขาไปศกึษาเน้ือหาไดที ่   
http://www.e-learning.dss.go.th 

ปทมา  นพรตัน 
nopparat@dss.go.th 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

แนะนําหลกัสูตร แนะนําหลกัสูตร แนะนําหลกัสูตร :::   การประมาณคาความไมแนนอนของการวัด 

 การนําไปใชในงานออฟไลน  เชน งานเขียน โดยเจาของขอมูล/ผลงาน เลือกเง่ือนไขสัญญาอนญุาตสรางสรรคเสร ี

ประเภท/แบบทีต่องการ จากนัน้นําไปใสไวในขอมูล/ผลงานโดย  

   เขียนขอความประกาศเชน “งานชิ้นน้ีอนุญาตใหใชไดตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส (ใสรายละเอียด
ประเภทสัญญา). ดูตัวสัญญาน้ีไดที่ (ใสที่อยูอินเทอรเน็ต) หรือ สงจดหมายไปที่ Creative Commons, 171 2nd Street, 
Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.”;  

 ตัวอยาง 
This work is licensed under the Creative Commons : Attribution-Non Commercial-Share Alike version 

3.0 License (แสดงที่มา -ไมใชเพ่ือการคา-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ตนฉบับ). To view a copy of this license, visit http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, 
Mountain View, California, 94041, USA.    

หรอื  
  ใสสัญลักษณแสดงสญัญาอนุญาตสรางสรรคเสรี ประเภทเง่ือนไขที่เลือกพรอมคําประกาศและที่อยูในอินเทอรเน็ต 

ของขอมูลตนฉบับ สามารถดาวนโหลดสัญลกัษณไดที่เว็บไซต http://creativecommons.org/about/downloads/ 
 ตัวอยางเว็บไซตที่ใช สัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรี เชน 

 เว็บไซตสารานุกรมเสรี http://wikimediafoundation.org/wiki/ 

 เว็บไซตเก่ียวกับเพลง  http://www.jamendo.com/en/creativecommons 

 เว็บไซตใหดาวนโหลดภาพ  http://www.flickr.com/cre 

 เว็บไซต ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี http://www.stks.or.th/ 
สัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรี เปนทางเลือกสําหรับเจาของขอมูล/ผลงานท่ีจะอนุญาตใหผูอ่ืนนําขอมูล/ผลงานไป

ดัดแปลง หรือทําซ้ําได เปนการสนองความตองการที่หลากหลายของแตละคนทีจ่ะสรางสรรคผลงานใหม เกิดการแบงปนความคิด
และวัตถุดิบที่มีออกไปในวงกวาง หากมีผูใชงานจํานวนมาก จะชวยใหเกิดผลงานสรางสรรค/นวัตกรรมบนโลกออนไลนรวมถึง
ออฟไลน เกิดการตอยอดและการพัฒนาเพ่ิมข้ึน ดังน้ันมารวมกันใชสญัญาอนุญาตสรางสรรคเสรีเพ่ือประโยชนในทางสรางสรรค  
โดยทั้งน้ีสามารถหาอานขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ http://cc.in.th/wiki/faq  
ที่มา      http://cc.in.th/wiki/start 

http://creativecommons.org/who-uses-cc 
http://www.g-gang.com/board/showthread.php?t=288&page=1 
http://www.slideshare.net/boonlert/creative-commons-new-alternative-to-copy-right-media-publishing 
http://www.kitty.in.th/index.php?room=article&id=266 

นวพร  เลิศธาราทัต 
nawaporn@dss.go.th 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : สัญญาอนุญาตสรางสรรคเสรี (Creative Commons) 

http://www.e-learning.dss.go.th
mailto:nopparat@dss.go.th
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/about/downloads/
http://wikimediafoundation.org/wiki/
http://www.jamendo.com/en/creativecommons
http://www.flickr.com/cre
http://www.stks.or.th/
http://cc.in.th/wiki/faq
http://cc.in.th/wiki/start
http://creativecommons.org/who-uses-cc
http://www.g-gang.com/board/showthread.php?t=288&page=1
http://www.slideshare.net/boonlert/creative-commons-new-alternative-to-copy-right-media-publishing
http://www.kitty.in.th/index.php?room=article&id=266
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คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม : : : การฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเนต็ (e-learning) นวพร  เลิศธาราทัต 
nawaporn@dss.go.th 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ถามถามถาม 1. เรียนจบแลว แตคลิกขอใบรับรอง หนาจอไมมีชองใหใสเลขบัตร
ประชาชน ตองทาํอยางไร  

   
ตอบตอบตอบ   สาเหตุเน่ืองจาก Web browser Internet Explorer (IE)บล็อกไมให

เปดหนาตางใสเลขบัตรประชาชน สามารถแกไขไดโดย 
 เปด IE คลิกทีเ่มนู Tools —> Internet Options คลิกที่แท็บ  

Privacy ไปทีห่ัวขอ Pop-up Blocker   
 คลิกเคร่ืองหมายถูกท่ีชอง  Turn On Pop-up Blocker ออก  
จากน้ันคลิก OK 
 ปด IE ทั้งหมด แลวเขาระบบ e-learning จากทาํการขอใบรับรอง
อีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 

ถามถามถาม 2. ลงทะเบียนเขาเรียนหลักสูตรแลว เม่ือเขาไปเรียนไมสามารถทําแบบทดสอบกอนเรียนไดหรอืเขาหัวขออื่นๆ
ไมได 

 
ตอบตอบตอบ   ระบบ E-learning ของสํานักฯ รองรบักับ Web browser Internet Explorer (IE) ไมสามารถเรียนผาน Web 

browser เชน Firefox, Google Chrome ได แกไขไดโดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ที่ปรึกษา 
นางจินตนา  ลกิีจวัฒนะ 
นายอนุสทิธ์ิ  สขุมวง 
 

บรรณาธกิาร  
นางอุมาพร  สขุมวง  

กองบรรณาธกิาร 
นางสาวอรทยั  ลีลาพจนาพร 
นางสาวปทมา  นพรัตน 
นางชุติมา  วิไลพันธ 
 

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/ 

หนาจอทีใ่ช Google Chrome เปด 
ไมปรากฏเน้ือหาดานซาย 

หนาจอทีใ่ช IE เปด 
ปรากฏเน้ือหาดานซาย 
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