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Blpd Corner Blpd Corner Blpd Corner    ⌦⌦⌦         
ร้อน ร้อน ร้อน ร้อนจริงๆ นะจ๊ะร้อน ร้อน ร้อน ร้อนจริงๆ นะจ๊ะร้อน ร้อน ร้อน ร้อนจริงๆ นะจ๊ะ   

 

Science Update Science Update Science Update    ⌦⌦⌦         
นาซาวางแผนค้นหาหลุมดํานาซาวางแผนค้นหาหลุมดํานาซาวางแผนค้นหาหลุมดํา   

 

Blpd Article Blpd Article Blpd Article    ⌦⌦⌦         
การกําจัดโลหะหนักในน้ําทิ้งแบบเป็นมิตรการกําจัดโลหะหนักในน้ําทิ้งแบบเป็นมิตรการกําจัดโลหะหนักในน้ําทิ้งแบบเป็นมิตร   

 

แนะนําหลักสูตร แนะนําหลักสูตร แนะนําหลักสูตร    ⌦⌦⌦      
การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูม ิ              

 

เปิดประตูสู่อาเซียนเปิดประตูสู่อาเซียนเปิดประตูสู่อาเซียน      ⌦⌦⌦      
ภาษาน่ารู้ภาษาน่ารู้ภาษาน่ารู ้              

 

คําถามจากผู้เข้าอบรม  คําถามจากผู้เข้าอบรม  คําถามจากผู้เข้าอบรม  ⌦⌦⌦   
เช้ือจุลินทรีย์เช้ือจุลินทรีย์เช้ือจุลินทรีย ์     

 

ปีที่  ปีที่  4  4  ฉ บับที่  ฉ บับที่  47  47  เ ดื อน  มิ ถุ น ายน  เ ดื อน  มิ ถุ น ายน  25552555   
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หน้า 2 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 47 

   

สวสัดคีะ ทานสมาชกิทกุทาน  
       

 ขณะนี้ ผ่านมาเดือนที่ 9 ของรอบปีงบประมาณแล้วนะคะ สําหรับท่านข้าราชการที่จะ 
ครบรอบเกณฑ์เกษียณปีนี้อีกไม่ถึง 3 เดือน ก็ถึงวาระท่ีท่านจะเป็นอิสระจากงานราชการแล้ว 

 ปกติท่านออกกําลังกายหรือเปล่าคะ ถ้าท่านออกกําลังกายสมํ่าเสมอ จะมีผลดีมีการ 
เปลี่ยนแปลงต่ออวัยวะทุกระบบ ที่เห็นได้ชัดคือ กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อของท่านจะแข็งแรงขึ้น 
และยืดหยุ่นได้มาก ระบบการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 

 ความรู้นี้คัดลอกมาจากเร่ืองน่ารู้สําหรับข้าราชการเกษียณ เร่ือง “ผลของการออกกําลังกาย 
ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย” นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป มาอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอกันเถอะ 
เพื่อสุขภาพที่ดีและจิตใจทีแ่จ่มใส 

แผนฝึกอบรมเดือนสิงหาคม- กันยายน 2555 

การประกันคุณภาพ 
ผลวิเคราะห์ทดสอบ   

วันท่ี 8 - 9 ส.ค. 2555 

การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง   

วันท่ี 7 - 8 ส.ค. 2555 

ข้อกําหนด ISO/IEC 17025   

วันท่ี 6 - 7 ส.ค. 2555 

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ   
วันท่ี 16 - 17 ส.ค. 2555 

การใช้ GC/MS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ   

วันท่ี 21 - 24 ส.ค. 2555 

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

วันท่ี 28 - 29 ส.ค. 2555 

การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ   

วันท่ี 5 - 6 ก.ย. 2555 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสีย  
(Total Kjeldahl Nitrogen, TKN)  

วันท่ี 23 - 24 ส.ค. 2555  

 
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลนไดท่ี  รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลนไดท่ี  http://blpd.dss.go.th    อีเมลอีเมล : blpd@dss.go.th 

ติดตอสอบถาม ติดตอสอบถาม : คุณจรวยพร  โทรศัพทโทรศัพท : 0 2201 7460 โทรสารโทรสาร : 0 2201 7461 

สถานที่อบรม สถานที่อบรม  
อาคารสถานศกึษาเคมีปฏิบติั 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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น่ันก็คือภาวะของโลกท่ีมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้น ซึ่งมาจาก
หลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักก็มาจากเราๆ ท่านๆ น่ีเอง ทั้งการ
ตัดไม้ทําลายป่า การปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ  จากโรงงาน
อุตสาหกรรม และการเผาไหม้เช้ือเพลิง รวมถึงการขนส่ง ทํา
ให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านช้ันบรรยากาศมาสู่พ้ืนโลกได้มาก
ขึ้น จากการศึกษาพบว่า ก๊าซและสารที่มีผลกระทบต่อภาวะ
โลกร้อน มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ 

1. ไอน้ํา (H2O) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากท่ีสุดบนโลก มี
อยู่ในอากาศประมาณ 0- 4% ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ในบริเวณเขตร้อนใกล้
เส้นศูนย์สูตรและชายทะเลจะมีไอนํ้าอยู่มาก ส่วนใน
บริเวณเขตหนาวแถบขั้วโลก อุณหภูมิตํ่า จะมีไอนํ้าใน
บรรยากาศเพียงเล็กน้อย  

2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มีปริมาณเพ่ิมขึ้น เกิดจากการเผาไหม้ในรูปแบบต่าง ๆ ทํา
ให้พลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศ
เพ่ิมขึ้นประมาณ 1.56 วัตต์/ตารางเมตร  

3. ก๊าซมีเทน (CH4) เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของซาก
สิ่งมีชีวิต การทํานาข้าว ปศุสัตว์ และการเผาไหม้มวล
ชีวภาพ การเผาไหม้เช้ือเพลิงประเภทถ่านหิน นํ้ามัน และ
ก๊าซธรรมชาติ  

4. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) โดยปกติแล้วก๊าซชนิดน้ีเกิด

จากการย่อยสลายซากส่ิงมีชีวิตโดยแบคทีเรียซึ่งมี
ปริมาณที่สมดุลในธรรมชาติ แต่ที่ส่งผลต่อภาวะโลก
ร้ อน เนื่ อ งจาก อุตสาหกรรมที่ ใ ช้ ก รด ไนต ริก ใน
กระบวนการผลิต  

5. สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน  (CFC) มี
องค์ประกอบเป็นคลอรีน ฟลูออไรด์ และโบรมีน ซึ่งมี
ความสามารถในการทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนที่เป็น
เกราะป้องกันรังสี UV จากแสงอาทิตย์ ได้  

6. โอโซน (O3) ก๊าซโอโซนทําหน้าที่ 2 บทบาทคือ เป็นทั้ง
พระเอกและผู้ร้ายในตัวเดียวกัน ขึ้นอยู่ว่าจะอยู่ที่ช้ันใด
ของบรรยากาศ ถ้าอยู่ในช้ันบรรายากาศสตราโตสเฟียร์
จะทําหน้าที่เป็นพระเอกคอยเป็นเกราะป้องกันรังสี UV 
ไม่ให้ส่องทะลุมายังโลก แต่ถ้าอยู่ในช้ันบรรยากาศโทร
โพสเฟียร์จะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ร้าย เป็นก๊าซพิษทํา
อันตรายต่อเราทันที !  

 

แล้วท่านเคยได้ยิน 2 คําน้ีไหม ? เอล นิโญ และลา นิโญ 
หลายท่านคงเคยได้ยิน แต่ท่านทราบหรือเปล่าว่ามันคือ
อะไร ? และมีความสัมพันธ์กับภาวะโลกร้อนอย่างไร เอล 
นิโญ และลา นิโญ มาจากภาษาสเปน เอล นิโญ แปลว่า “บุตร
พระคริสต์ หรือพระเยซู”  และ ลา นิโญ แปลว่า“บุตรธิดา” 
ซึ่งถ้าจะให้ดิฉันอธิบายปรากฏการณ์ทั้ง 2 นี้คงลําบากหน่อย 

ร้อน ร้อน ร้อน ร้อ
นจริงๆ นะจ๊ะ

ร้อน ร้อน ร้อน ร้อ
นจริงๆ นะจ๊ะ

ร้อน ร้อน ร้อน ร้อ
นจริงๆ นะจ๊ะ   

นพเก้า  เอกอุ่น : noppakao@dss.go.th 

“ร้อน ร้อน ร้อน ร้อนจริงๆ นะจ๊ะ  อย่างนี้ถ้าอยากคลายร้อน คลายร้อน ใช้แป้งตราง”ู  
 

ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกเย็นขึ้นมาบ้างมั้ยคะ (สําหรับคนที่อายุเกิน 30 ปี คงคุน้หูดี แต่เด็กๆ สมัยน้ีคงไม่เคยได้ยิน) ถึงแมว่้าช่วงน้ีจะ
ย่างเข้าหน้าฝนแล้ว แต่ด้วยสภาวะอากาศอย่างที่เราๆ ทราบกัน วันไหนที่ฝนไม่ตกก็จะได้ยินเสียงทุกคนบ่น บ่น และก็บ่นว่า 
“ร้อนจังเลย น่ีมันหน้าฝนหรือหน้าร้อนกันแน่ !” “น่ีมันเกิดอะไรข้ึนกับโลกใบน้ีของเรา ทําไมสภาวะอากาศมันถึงได้แปรปรวน
อย่างน้ี” ที่โลกเราเป็นอย่างน้ีมันเกิดมาจาก ภาวะโลกร้อน หรือ สภาวะเรือนกระจก  
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เพราะที่ไปอ่านข้อมูลมามันซับซ้อน เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆ ก็คือ 
ทั้ง 2 คําน้ี เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นความสัมพันธ์

ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
หมุ น เ วี ยนของ
กระแสอากาศ 
และกระแสนํ้าทั้ง
บนผิวพ้ืนและใต้

มหาสมุ ท ร 
ภ า ว ะ โ ล ก
ร้ อ น ทํ า ใ ห้
เ กิ ด ค ว า ม
ผกผั น ขอ ง
กระแสอากาศโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตร เหนือมหาสมุทร
แปซิฟิก ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ “เอล นิโญ” ทําให้เกิดฝน
ตกหนักในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และเกิดความแห้ง
แล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในทางกลับกัน การ
เกิดปรากฎการณ์“ลา นิโญ” ทําให้เกิดความแห้งแล้งทางตอน
เหนือของทวีปอเมริกาใต้ และเกิดฝนตกหนักในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ น่ันเอง ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบทั้งต่อ
โลกและเราแทบทุกด้าน ทั้งด้านนิเวศวิทยา ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ เป็นแบบน้ีแล้วเราทุกคนมาช่วยกันดูแลโลกใบนี้
ของเรากันนะคะ  

พูดถึงภาวะโลกร้อนมาก็เยอะ แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่า
อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น ? เคร่ืองมืออะไรท่ีใช้วัดอุณหภูมิ ? 
เทอร์โมมิเตอร์ ประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการขยายตัวของ
ของเหลวเมื่อได้รับความร้อน และหดตัวเมื่อคายความร้อน 
ของเหลวท่ีใช้บรรจุในกระเปาะแก้วของเทอร์โมมิเตอร์ คือ
ปรอทหรือแอลกอฮอล์ที่ผสมกับสีแดง เทอร์โมมิเตอร์มีหลาย
ประเภท/รูปแบบ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้แบ่งเช่น  

1. แบ่งตามหน่วยของอุณหภูมิมี 3 ประเภท คอื 
1.1 เทอร์โมมิเตอร์แบบเซลเซียส มีสเกลทั้งหมด 100 

ช่อง จุดเยือกแข็งที่ 0°C จุดเดือดที่ 100°C 
1.2 เทอร์โมมิเตอร์แบบฟาเรนไฮต์ มีสเกลทัง้หมด 

180 ช่อง จุดเยือกแข็งที่ 32°F จุดเดือดที่ 212°F 

1.3 เทอรโ์มมิเตอร์แบบแคลวิน มีสเกลทั้งหมด 100 
ช่อง จุดเยือกแข็งที่ 273 K จุดเดือดที่ 373 K 

(ข้อมูลจาก http://www.scimath.org/index.php/ ) 
2. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

2.1 เทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผสั เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่
สามารถวดัคา่อณุหภมูิออกมาได้ โดย
ความหมายของการสัมผัส ก็จะมีอีกหลาย
ประเภท คือ สัมผสัที่พ้ืนผิว (Surface), สัมผัส
แบบจุ่ม (Immerse), สัมผัสแบบเสียบ 
(Penetrate) เป็นต้น 

2.2 เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัส ใช้หลักการวัดรังสี
อินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกจากวัตถุ โดยการวัด
เป็นการวัดอุณหภูมิที่พ้ืนผิว (Surface) เท่าน้ัน 

(ข้อมูลจาก www.measure1.co.th/product ) 
3. แบ่งตามการใช้ในงานเฉพาะด้าน ได้แก่ 

3.1 เครื่องมือวัดอุณหภูมิของอากาศเรียกว่า ไซโคร
มิเตอร์ (Dry-Wet Bulbs psychrometer)  
ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบดังน้ี 
• เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดาหรือแบบปรอท 

(Ordinary Thermometer) ใช้วัดอุณหภูมิ
ทั่วไปของอากาศ  
◊ อุณหภูมิตุ้มแหง้ (Dry) ดังรูปภาพข้าง

ซ้าย   
◊ อุณหภูมิตุ้มปียก (Wet) ดังรูปภาพ ข้าง

ขวามือจะมองเห็นผ้าและแก้วนํ้าด้าน
มุมล่างขวา  

◊ เทอร์โมมิเตอร์แบบแกว่ง (Whirling or 
Sling Thermometer) 

◊ เทอร์โมมิเตอร์แบบถ่ายอากาศ 
(Ventilated Thermometer)  

3. 2 เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด (Maximum Ther-
mometer)  เป็นแบบปรอทใช้วัดอุณหภูมิสูง
ที่สุดประจําวัน ตัวเทอร์โมมิเตอร์ จะมีคอตีบ
ด้านใต้สเกลล่างสุด เมื่ออุณหภูมิลดลงปรอท
จะไม่สามารถไหลย้อนกลับ และต้องวางตัว 
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เทอร์โมมิเตอร์ ใหท้างตุ้มปรอทอยู่ตํ่ากว่าปลาย
เล็กน้อย เพ่ือกันลําปรอทไหลกลับ เน่ืองจากการ
สั่นสะเทือน เพ่ือที่จะวัดให้ได้ค่า อุณหภูมิสูงที่สุด
ประจําวันจริงๆ  

3.3 เทอร์โมมเิตอร์ตํ่าสุด (Minimum Thermome-
ter) ใช้วัดอุณหภูมิตํ่าที่สุดประจําวัน เป็นแบบ
วัตถุเหลวภายใน เช่นพวกแอลกอฮอล์ หรือ 
นํ้ามันใส โดยมีก้านช้ี (Index) อยู่ภายใน เมื่อ
อุณหภูมิตํ่าลงแอลกอฮอล์จะดูดผิวก้านชี้ลงไปด้วย 
แต่ถ้าอุณหภูมิสูงสุดแอลกอฮอล์จะไหลผ่านก้านช้ี
ไปได้ ลักษณะการวางตัวเทอร์โมมิเตอร์ จะวางให้
อยู่ในระดับแนวนอนจริงๆ 

3.4 เทอร์โมมิเตอร์ตํ่าสุดยอดหญ้า (Grass minimum 
Thermometer) หรือเทอร์โมมิเตอร์สําหรับวัด
การแผ่รังสีของพ้ืนโลก (Terrestrial radiation 
Thermometer) ใช้วัดอุณหภูมิที่เกิดจากการแผ่
รังสีความร้อนลักษณะหรือวัตถุประสงค์ " ไม่ใช่
วัดอุณหภูมิของอากาศ " โดยจะวางให้เป็นแนว 
นอนบนพ้ืนหญ้าสั้นให้สัมผสัยอดหญ้าพอดี 

3.5 เทอร์โมมเิตอรส์ําหรบัวัดการแผ่รงัสีจากดวงอาทิตย์ 
(Actinometer) ใช้วัดค่าความแรงของการแผ่รังสี
จากดวงอาทติย์ สูผ่ิวโลกในวันหนึง่ๆ โดยใช้
เทอร์โมมิเตอร์แบบ 

• เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มดํา ใช้เขม่าไฟสีดําอาบ
เคลือบไว้รอบๆ กระปุกปรอทให้ล้ําขึ้นมา
ทางหลอดแก้ว 1 น้ิว ซึ่งสดํีาจะดูดความ
ร้อนได้ดีที่สุด 

• เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มขาว วางไว้เฉยๆ โดยมี
แก้วหุ้มตัวเทอร์โมมิเตอร์อีกช้ันหน่ึง โดยสี
ขาวจะสะท้อนความร้อนออกได้ดี นําค่า
ของตุ้มดําและตุ้มขาวมาหาค่าผลเฉลี่ยการ
แผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ที่บรรลุสู่ผิวโลก 

3.6 เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์หรือ
เครื่องเทอร์โมไฮโกรกราฟ (T h e r m o -
Hygrograph) ใช้หลักการอุณหภูมิจะผกผนักับ
ความช้ืนในอากาศ คือความช้ืนสูงอุณหภูมิจะ
ตํ่าในทางตรงกันข้าม ความชืน้ต่าํอุณหภูมิจะสงู 

 
 
 
 
 
 
 

3.7 เทอร์โมมิเตอร์ใต้ดิน (Soil Thermometers)  
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้วัดวัดอุณหภูมิใต้ดินที่ความ
ลึกระดับ 5 ,10 ,20 ,50 และ 100 ซม. เพ่ือ
ศึกษาการเจริญเติบโตทางรากของพืชในระดับ
ต่างๆ (ความยาวของรากพชื) โดยท่ีความลึก
ระดับ 5 ,10 ,20 ซม. ตัวเรือนเทอร์โมมิเตอร ์ 
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จะงอเป็นมุมฉาก ขีดสเกลของเคร่ืองจะอยู่ด้านบน 

เพ่ือสะดวกในการอ่าน สําหรับที่ระดับ 50 และ 

100 ซม. ตัวเทอร์โมมิเตอร์จะอยู่ในท่อเหล็กบางๆ 

ฝังลงไปในดิน โดยจะมีปลอกแก้วหุ้มอีกช้ันหน่ึง 

และตุ้มปรอทจะเคลือบด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เพ่ือ 

ป้องกัน ไม่ให้เทอร์โมมิเตอร์ขยับจากท่อ  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

3.8 ไซโครมิเตอร์ บันไดไมโครไดลเมท เป็นเคร่ืองมือ
ที่ใช้วัดวัดอุณหภูมิและความชื้นในระดับต่างๆ ม ี
7 ระดับ ได้แก่ 5 ,10 ,20 ,50 ,100 ,200 และ 
400 ซม. เพ่ือศกึษาการคายน้าํและการเกบ็
ความช้ืนของลําต้นและใบพืชในระดับต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข้อมูลจาก www.cmmet.tmd.go.th/instrument/
instruments.php  ) 

 
 น่ีเป็นเพียงตัวอย่างบางประเภทของเทอร์โมมิเตอร์ 
เห็นกันหรือยังคะว่า เทอร์โมมิเตอร์มีมากมาย เป็นเคร่ืองมือ
ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ซึ่งแต่ละประเภทก็เหมาะกับการใช้
ประโยชน์แตกต่างกันไป ดังน้ันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องเลือกใช้
ให้ถูกต้องตามความเหมาะสมกันนะคะ 
 
ที่มา : 
• www.panyathai.or.th/wiki/index.php 

• www.dol.go.th/sms/interesting.htm 

• www.scimath.org/index.php/ 

• www.measure1.co.th/product 

• www.cmmet.tmd.go.th/instrument/
instruments.php 
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 ทฤษฎ ี
 การค้นพบ และสิ่งประดิษฐต่์างๆทาง

วิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล การค้นพบ 
DNA แบบจําลองอะตอม เรื่อยมาจนถึงการประดิษฐ์ดาวเทียม 
ยานอวกาศหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ ลว้นสร้างความ
สะดวกสบายและความเจริญก้าวหน้าอย่างมากแก่มนุษย์เรา 
จนบางครั้งทําให้เผลอคิดว่าเราเข้าใจทุกสิ่งในธรรมขาติ แต่ใน
ความเป็นจริงน้ันความรู้และความเข้าใจที่เรามีต่อเอกภพ
รอบตัวเราน้ันยังน้อยมาก ธรรมชาติยังมีเรื่องลึกลับอีกมากที่
รอให้มนุษย์เราออกค้นหา      

องค์การบริหารการบินอวกาศสหรฐัฯ (นาซา) เป็น
องค์การหน่ึงที่มีภาระกิจมากมายที่จะศึกษาปริศนาต่างๆ ของ
อวกาศ รวมถึงในครั้งน้ี นาซาวางแผนขึ้นสํารวจอวกาศเพ่ือ
ค้นหาหลุมดําและซากดาวทีต่ายแล้ว โดย นาซา มีกําหนดส่ง
กล้องโทรทรรศน์อวกาศรังสีเอกซ์นิวสตาร์ (NuSTAR) ในวันที่ 
13 มิ.ย. 2012 โดยกล้องโทรทรรศน์จะติดขึ้นไปพร้อมจรวด 
ปิกาซุส (Orbital Sciences Pegasus XL) และจรวดดังกล่าว

จะถูกลําเลียงขึ้นไปด้วยเครื่องบิน แอล-1011 สตาร์เกเซอร์  
(L-1011 Stargazer) ซึ่งจะทะยานขึ้นจากเกาะในตอนกลาง
ของมหาสมุทรแปซิฟิก โดยกล้องโทรทรรศน์รังสีเอกซ์จะทํา
หน้าที่จับภาพแสงพลังงานสูงในอวกาศ จากจุดที่แสงเข้มสูง
อย่างบริเวณรอบๆ หลุมดําหรือซากของดาวที่ตายแล้ว ใน
การส่งกล้องโทรทรรศน์อวกาศข้ึนไปน้ี มเีป้าหมายเพ่ือหา
คําตอบว่าองค์ประกอบของอะตอมน้ันเกิดขึ้นได้อย่างไร 

เราคงได้ทราบข้อมูลต่างๆจากการสํารวจคร้ังน้ีของ
นาซา และเป็นประโยชน์ในการศึกษาอวกาศ และดวงดาว
ต่างๆต่อไป 
 
ที่มา :   
• http://forum.khonkaenlink.info/index.php?PHPSESSID 

=e21pi5fnf5rmtrec5gas3ojhk5&topic=16873777.0 
• www.space.com/ 

นาซาวางแผนค้นห
าหลุมดํา 

ที่มาภาพ : http://www.space.com 

ปัญญา  คําพยา : kpanya@dss.go.th 

http://www.space.com
mailto:kpanya@dss.go.th
http://forum.khonkaenlink.info/index.php?PHPSESSID
http://www.space.com/
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อุตสาหกรรม หลายๆประเภท มี
การปล่อยโลหะหนักลงสู่แหลง่นํ้า และตกคา้ง
ในสิ่งแวดล้อม ปริมาณโลหะหนักที่ปนเป้ือน
เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ใช้ในการชี้บ่งคุณภาพของ
นํ้าเสีย เพ่ือมิให้มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานภาครัฐจึงมีการออกกฎหมาย
ควบคุมปริมาณของโลหะหนักที่ปนเป้ือนในนํ้า
เสียก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังน้ันโลหะหนักในนํ้าเสียจึง
เป็นปัญหาหนักใจสําหรับผูท้ีม่ีหน้าที่บําบัดนํ้า บทความน้ีขอ
นําเสนอผลงานการกําจดัโลหะหนักในนํ้า ทีม่ีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการวิจัยพัฒนาระบบกําจัด
โลหะหนักปริมาณเล็กน้อยออกจากนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ของศาสตราจารย์ กิติคุณ โจเซฟ 
ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยบราวน์ ในชุดการ
ทดลองคณะนักวิจัยใช้วิธีที่เรียกว่า CEP (Cyclic Electrowin-
ning Precipitation) ซึ่งเป็นการรวมกระบวนการตกตะกอน
กับการแยกโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าแบบเป็นวงจร ซึ่งสามารถ
กําจัดทองแดง แคดเมียม และนิเกิลได้ถึงร้อยละ 99   

ปัจจุบันการกําจัดโลหะหนักทีใ่ช้กันอยู่มีสองวิธี คือ 
การเปลี่ยนสภาพของไอออนโลหะหนักโดยใช้อิเล็กโทรไลต์ ทํา
ให้ ไอออนโลหะหนัก

เปลี่ยนเป็นโลหะของแข็ง
ทําให้แยกออกมาจาก
นํ้าและกําจัดได้ง่าย แต่
มีข้อจํากัดคือ ความ

เข้มข้นของประจุบวกใน
นํ้าต้องมีความเข้มข้นมากพอ 

อีกวิธีเป็นการตกตะกอนโลหะ แต่
ต้องมีการจัดการตะกอนที่มีส่วนประกอบด้วยสารพิษอย่าง

เหมาะสมเพ่ือไม่ใหก้ลับเข้าสู่ส่ิงแวดล้อม 
คณะวิจัยได้รวมสองเทคนิคเข้าด้วยกันเป็น
ระบบปิด และเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการทําให้
ประจุบวกเข้มข้นขึ้น และเปลี่ยนไอออน
โลหะเป็นโลหะของแข็งที่เสถียรแล้วกําจัด
ออกไป โดยขั้นแรกเริ่มจาก ใส่นํ้าที่ปนเป้ือน
โลหะหนักในแท็งก์ แล้วปรับ pH ของน้ํา ทํา

ให้ตะกอนของโลหะแยกออกจากนํ้า และ ตกลงไปก้นแท็งก์ 
จากน้ันสูบนํ้าใสด้านบนออก แล้วเติมนํ้าปนเป้ือนโลหะหนัก
ลงไปอีก ปรับคา่ความเป็นกรดด่าง pH อีกคร้ัง ความเข้มข้น
ของโลหะหนักจะเพ่ิมข้ึนทกุคร้ังจากตะกอนของโลหะทีล่ะลาย 
ทํากระบวนการน้ีซ้ําๆ จนกระทั่งความเข้มข้นของประจุบวก 
ของโลหะในสารละลายสูงขึ้นจนสามารถแยกโลหะด้วยกระแส 
ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากน้ันสารละลายจะถูกส่งไป
ยังอุปกรณ์ที่จะทําให้เกิดกระบวนการแยกโลหะด้วยกระแส 
ไฟฟ้าเกิดเป็นโลหะของแข็งทีเ่สถียร สามารถกําจัดออกไป
โดยง่าย น้ําท่ีสะอาดขึน้สว่นบนถูกผนักลับมาที่แท็งก์ตกตะกอน 
ซึ่งไอออนโลหะที่เหลือจะถูกตกตะกอนซ้ําได้อีก กระบวนการ 
เหล่าน้ีจะเกิดขึ้นเป็นวงจรซ้ําเองหลายๆครั้ง โดยอัตโนมัติ   

ในการทดลองระบบ CEP กับแคดเมียม ทองแดง 
และนิเกิล ทีละชนิด และกับนํ้าที่มีโลหะทัง้สามชนิดอยู่ ผล
การทดลองพบว่าการปนเป้ือนของโลหะทั้งสามชนิดลงเหลือ 
1.50, 0.23, 0.37 ส่วนต่อล้านส่วน ตามลําดับ ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคยีงหรือตํ่ากว่าระดับทีส่ํานักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
(EPA) กําหนด โดยวิธีน้ีจะเห็นว่า ตะกอนโลหะที่เกิดขึ้นจะ
ละลายกลับอยู่ภายในระบบ ดังน้ันจึงไม่มีการปนเป้ือนออกสู่
สิ่งแวดล้อมอีก 

 

ที่มา : วารสาร update  
        ปีที่ 27 ฉบับที่ 292 กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 10 

การกําจัดโลหะหนักในน้ําท้ิงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การกําจัดโลหะหนักในน้ําท้ิงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การกําจัดโลหะหนักในน้ําท้ิงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
อารีย์  คชฤทธิ์ : aree@dss.go.th 

mailto:aree@dss.go.th
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ทุกครั้งที่มีการใช้เครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ เช่น 

เครื่องแก้ววัดปริมาตร  เค ร่ืองมือวัด

อุณหภูมิ  พีเอชมิเตอร์ ฯลฯ มักเกิด

คําถามขึ้นเสมอว่าเคร่ืองมือวัดที่เราใช้

อ ยู่ ใ ห้ผลการ วัดที่ ถูก ต้องแม่นยํา

ห รื อ ไ ม่   ห รื อ ถ้ า ห า ก มี ค ว า ม

คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นจากการวัด ค่าที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ

ได้หรือไม่  การสอบเทียบเครื่องมือวัดจะสามารถยืนยันและ

เพ่ิมความมั่นใจในการใช้เครื่องมือวัดเหล่าน้ัน   นอกจากจะได้

ความน่าเช่ือถือของผลการวัดแล้ว การสอบเทียบยังเป็นการ

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดและสามารถช่วยเพ่ิมคุณค่าของ

เคร่ืองมือวัดอีกด้วย  ดังน้ันถ้าหากผู้ที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือวัด

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสอบเทียบ การประเมินค่า

ความไม่แน่นอน และค่าต่างๆท่ีแสดงในใบรายงานผลการสอบ

เทียบ ก็จะเป็นช่วยให้เกิดความมั่นใจในการใช้เครื่องมือวัดได้

อีกทางหนึ่ ง   สํ า นัก พัฒนาศั กยภาพนั ก วิทยาศาสต ร์

ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานหน่ึง

ที่ให้ความสําคัญเก่ียวกับการสร้างให้เกิดความตระหนักถึง

ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมือวัด โดย

เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเก่ียวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลายหลักสูตร เช่น การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร 

การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ การสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทาง

ไฟฟ้า เป็นต้น และในวันที่ 5-6 กันยายน 2555 ที่จะถึงน้ี 

ทางสํานักฯ มีกําหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ” (C006) ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการและผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้

ที่  blpd@dss.go.th แ ล ะ ล ง ท ะ เ บี ย น อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ที่  

http://blpd.dss.go.th 

การสอบเทียบเคร่ือ
งมือวัดอุณหภูมิ    

ปวิน  งามเลิศ : pawin@dss.go.th 

mailto:pawin@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th
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ภาษาน่ารู้ภาษาน่ารู้ภาษาน่ารู้   
เปิดประตูสู่อาเซียน 

คําทักทาย ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาอินโดนีเซยี ภาษามาเลย์ ภาษาเขมร ภาษาตากาลอ็ก 

สวัสดี มิงกาลาบา ชินจ่าว สะบายดี - - ซัวซะไดย กุมุสตา/มาบูเฮย์ 

สวัสดีตอนเช้า ” ” ” เซอลามัต ปากี เซอลามัต ปากี อรุณ ซัวซะไดย มากันดัง อูมากา 

สวัสดีตอนบ่าย ” ” ” เซอลามัต เชียง เซอลามัต เปอตัง ทิเวียร์ ซัวซะไดย มากันดัง ฮาปอน 

สวัสดีตอนเย็น ” ” ” เซอลามัต โซเร่ ” ” มากันดัง กาบี 

ราตรีสวัสดิ์ ” ” ” เซอลามัต 

มาลาม 

เซอลามัต 

มาลาม 

เรีย เตร็ย 

ซัวซะไดย 

” 

ลาก่อน 
ตุ้ย บ่า โอง 

แม๋ 
ตั่ม เบียด ลาก่อน 

เซอมามัต ติงกาล 

เซอลามัต จาลัน 

เซอมามัต ติงกาล 

เซอลามัต จาลัน 
เลีย เซ็น ไฮย์ ปาลาม 

ขอบคุณ เจ ชู ติน บา 

เด 

ก่าม เอิน ขอบใจ เตอริมา กาสีห์ เตอริมา กาสีห์ ออ กุน ซาลามัต 

สบายดีไหม 
เน เก๊า บ่า 

ตะลา ? 

แอง ก๋อ แขว่ ค้ง ? 

(สําหรับผู้ชาย) 

จิ ก๋อ แคว่ ค้ง ? 

แอม ก๋อ แขว่ ค้ง ? 

(สําหรับผู้หญิง) 

สะบายดี บ่ ? อาปา กาบาร์ อาปา กาบาร์ 
โก ซับบัย เต 

(เสียงสูง) 
กุมุสตา กา 

สบายดี เน เก๊า บ่า เด แขว๋ สะบายดี 

กาบาร์ บาอิก/ 

บาอิก บาอิก 

ซาจา 

กาบาร์ บาอิก 

โซก ซับบัย เต 

(เสียงกลาง) มาบูตี นามาน 

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการในกลุ่มอาเซียน  

แต่เราควรรู้ภาษา คําทักทาย ของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เพ่ือการติดต่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

จึงขอนําเสนอคําพูดง่าย ๆ ในภาษาต่าง ๆ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.education.dusit.ac.th/ASIAN/language.pdf 
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คําถามจากผู้เข้าอบ
รม

คําถามจากผู้เข้าอบ
รม

คําถามจากผู้เข้าอบ
รม   

ปรีชา  จึงสมานุกูล ,  
ชุติมา วิไลพนัธ์ : cwilaipu@dss.go.th 

เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เปน็เชื้อทีมี่คุณสมบัติทนเกลือได้ถึง 10% (10% NaCl) ในการ
วิเคราะห์หาเชือ้นี้ในขั้นตอนการทํา enrichment ห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่ง ได้เตรียมอาหารเลีย้งเช้ือสําเร็จรปู 
Trypticase Soy Broth (TSB) และเติมเกลือลงไป 10% อยากทราบว่าการเติมเกลือลงไปอีก 10% นี้ถูกต้อง
หรือไม่ 

ตอบ   

ปกติ อาหารเลี้ยงเชื้อสาํเร็จรูป Trypticase Soy Broth (TSB) มีเกลือเป็นสว่นประกอบอยู่แล้วประมาณ 
0.5% (ข้อนีผู้้ใชส้ามารถดูข้อมูลได้จากฉลากของสูตร/ส่วนประกอบข้างขวดที่บรรจุ) ดังนั้นเม่ือเติมเกลือลงไป
อีก 10% จึงทําให้อาหารเลี้ยงเชื้อมีเกลอืเพิ่มขึน้อีก เป็น TSB ที่มีเกลือถึง 10.5% ซ่ึงไม่ถูกต้อง ในการคํานวณ
ต้องคํานวณเพื่อเติมเกลือเท่ากับ 9.5% ลงไปเพิม่ใน T S B  ก็จะได้ผลรวมของเกลือ = 10%  

 
 

 

ในการวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli ในน้ํา โดยวิธี MPN/100ml ในขั้นตอนการ Confirmed Test ตามวิธี
มาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater นั้น จะใช้การหยด 
Kovac’s Reagent ในอาหารเลีย้งเช้ือ Tryptone water (ทีบ่ม่เชือ้ทีอุ่ณหภูมิ 44.5 ± 0.2 oซ 24 ± 2 ชม.) 
เพื่อดูการเกิดวงแหวนสีแดงบนอาหารเลีย้งเช้ือ อยากทราบว่าจําเปน็ต้องตรวจสอบต่อด้วยการทดสอบใน
อาหารเลี้ยงเชือ้ EMB และทาํ IMViC test  หรือไม่ 

ตอบ 

หากห้องปฏิบติัการต้องการตรวจสอบต่อ โดยดูลักษณะเฉพาะของเชื้อ E. coli  บนอาหารเลี้ยงเชื้อ EMB และ 
ทดสอบยืนยันทางชีวเคมีด้วย IMViC test   ก็สามารถทําได้ หากห้องปฏิบัติการมีเวลาเพียงพอทีจ่ะดําเนินการ
ดังกล่าวและต้องการบันทึกผลการทดสอบไว้เปน็ข้อมูล (ทั้งนี้การทดสอบต่อดังกล่าวส่วนใหญ่เปน็วิธสีําหรับ

การวิเคราะห์ หาเชื้อ E. coli ในตัวอย่างอาหาร) อย่างไรก็ตามหากหอ้งปฏิบัติการทําการทดสอบตัวอย่างตามที่
ระบุไว้ในวิธีมาตรฐาน ก็สามารถที่จะปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวและเพยีงพอท่ีจะอ้างอิงถึงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับได้ 
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อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 
75/7 ถนนพระรามท่ี 6  

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

สํานักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 

Phone: 0 2201 7425 
Fax: 0 2201 7429 

E-mail: blpd@dss.go.th 

ที่ปรึกษา 

 นางจินตนา  ลีกิจวัฒนะ 

 นายอนสุิทธิ์  สุขม่วง 

บรรณาธิการ  
 นางอุมาพร  สุขม่วง  

กองบรรณาธกิาร 

 นางสาวอรทัย  ลีลาพจนาพร 

 นางสาวปัทมา  นพรัตน ์

 นางชติุมา  วิไลพนัธ ์
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