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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

พศ. สาร          BLPD Newsletter 

ส วัสดีคะ สมาชิก พศ. สารทุกทาน ฉบับนี้เปนฉบับสุดทายของ
ป พ.ศ. 2551 ไมนาเชื่อเลยวาเปนฉบับที่ 7 แลว ปหนา

สํานักพัฒนาศักยภาพฯ ต้ังใจจะปรับปรุงรูปแบบ พศ. สารใหถูกใจทุกทาน
มากย่ิงขึ้น เรามีความยินดีที่จะใหทุกทานเขามามีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ทานสามารถเสนอความคิดเห็นมา
ที่ blpd@dss.go.th ความคิดเห็นของทานจะมีประโยชนอยางมากในการ
ปรับปรุง พศ. สาร  

สํานักพัฒนาศักยภาพฯ จัดฝกอบรมเทคนิคทางหองปฏิบัติ
วิทยาศาสตร ขณะนี้เรามีหลักสูตรฝกอบรมทางดานฟสิกส เคมี และ
วิทยาศาสตรชีวภาพ ใหบริการจัดฝกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เรามี
วิทยากรที่มีความชํานาญ สถานที่ไป-มาสะดวกเนื่องจากอยูใจกลางเมือง 
หองฝกอบรมและอุปกรณที่ทันสมัย เครื่องมือสมัยใหมพรอมบริการ และ
หลักสูตรฝกอบรมยังเปนที่นิยมอยางแพรหลาย ทานผูสนใจสามารถ
สอบถามขอมูลไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 2201 7460 หรืออีเมล 
blpd@dss.go.th  

KM พศ.จัดถายทอดความรูเรื่อง  
“แนวทางการเขียนโครงการวิจัย” 

10 พฤศจิกายน 2551  

บทนํา ฉบับที่ 7 :   ธันวาคม  2551 

สาระนารู : ทําไมเราจึงรักทีจ่ะเกลียดแมงมุม  

ขาวสารฝกอบรม 

          ISO ไดตีพิมพเอกสาร ISO 
9001:2008, Quality manage-
ment system – Requirements, 
ซ่ึงเปนการปรับปรุงเอกสารขอกําหนด 
ISO ครั้งที่ 4 นับจากฉบับแรกที่ถูกตี 
พิมพในป 1987 เอกสารฉบับนี้ไมได
เพ่ิมขอกําหนดใหมขึ้นมาแตเปน การต ี
ความขอกําหนดเดิม และเพิ่มเติมความ
สอดคลองดาน การจัดการสิ่งแวดลอม
ของมาตรฐาน ISO 9001:2000 กับ
มาตรฐาน ISO 14001:2004 เดิม 
ทานที่สนใจดูขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ 
h t t p : / / w w w . i s o . o r g / i s o /
pressrelease.htm?refid=Ref1180 

ขาวสารวทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

  ถึงแมวา 
ภาพยนตรซุปเปอรฮีโรเก่ียวกับไอแมงมุม จะมีคนชื่นชอบจํานวนมาก ทํารายได
ใหกับวงการภาพยนตรในอันดับตน ๆ ของโลกก็ตาม แตความรูสึกของคนทั่วๆไป

ยังมีความเห็นวาแมงมุม นากลัว นาขยะแขยง และเปนอันตรายกวาแมลงทั่วไปอื่น ๆ เมื่อสอบถามบุคคล
ท่ัวไปทั้งชายและหญิงสวนใหญจะบอกวากลัวแมงมุม เมือ่ถามถึงสาเหตุ มักจะตอบวา  
เสนใยของแมงมมุ นาขยะแขยง และกลัววาจะเปนพิษ 
  

 เพ่ือยืนยันใหมั่นใจวา แมงมุมเปนแมลงที่
นากลัวกวาแมลงประเภทอ่ืน นักวิทยาศาสตรได
สํารวจความรูสึกของนักเรียน 76 คน โดยนาํภาพ
แมลง เชน แมงมุม ผึ้ง เตาทอง หมารา ผีเส้ือ และ
ชีปะขาว และใหนักเรียนท่ีถูกทดสอบยกปายให
น้ําหนัก ทดสอบ 3 คร้ัง เก่ียวกับ ความกลัว ความนา
ขยะแขยง และความเปนอันตราย ท่ีมีตอแมลงแตละ
ชนิดท่ียกภาพใหดู ผลปรากฏวา แมงมุมเปนสัตวท่ี
ใหความรูสึกท้ังสามดานท่ีสูง ตางจากแมลงชนิดอ่ืน
มาก ๆ ดังภาพท่ีแสดง   
  

 นักวิทยาศาสตรไดใหความเห็นวา ความ
กลัว ความนาขยะแขยง และเกรงวาเปนอันตราย 
อาจมาจากพฤติกรรมการเรียนรู (learned behavior) 
ท่ีมีมาในอดีต ระหวางการเกิดโรคระบาด โดยท่ี
คนเรามีความเชื่อวา โรคระบาดแพรกระจายมาจาก
พวกแมลงท่ีมีขนยุบยับท่ีบินมาเกาะ ตามหลังคาบาน
เรา และไตลงมานั่นเอง 
 

 Life 
13 November 2008 by Paul Marks  

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

 กรมวทิยาศาสตรบริการ เปดอบรมหลักสูตร  “ขอกําหนด ISO/IEC 
17025” ระหวางวนัที่ 16-17 ธ.ค. 2551 รายละเอียดเพิ่มเติม  
http://blpd.dss.go.th/training 
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร เปดอบรมหลกัสูตร“การวิจัยเชิงคุณภาพ” 
วันที่ 11-20 ธ.ค. 2551 รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุพรรณนา หนูรกัษ 
โทร. 02 664 1000 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช) เปดอบรมหลักสูตร “สราง
คุณคา เพิ่มราคา พัฒนาสินคาดวยงานวิจัย วช.” วันที ่15 ธ.ค. 2551 
รายละเอียดเพิ่มเติม คุณรัชนิศ แกวศรีชวง โทร. 02 561 2445 ตอ511 

http://blpd.dss.go.th/training
http://www.newscientist.com/
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1180
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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 

 ห ลักสูตร ”นักวิเคราะหมืออาชพีสาขาเคมี” เปนหลักสูตรฝกอบรมท่ีมุงเนนตอยอด
การศึกษาวิทยาศาสตร และพัฒนาวิชาชีพนักวิทยาศาสตร โดยเพ่ิมความรูและทักษะที่

จําเปนตอการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการสาขาเคมี เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพและทักษะดานเคมี
วิเคราะหและสงเสริมอาชีพนักวิทยาศาสตรโดยพัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 
ยกระดับสูมาตรฐานสากล 

 เ นื้อหาของหลักสูตรแบงออกเปนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การอภิปราย และการนําเสนอ
ผลงาน เพ่ือเนนใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ ความสามารถ เปนบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพ และศักยภาพสูง สอดคลองกับภาวะการแขงขันของตลาดแรงงาน 
และการคาโลกในปจจุบัน  

 

ภาพบรรยากาศการฝกอบรม  

 ทานสามารถตดิตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://blpd.dss.go.th/chem 
 สอบถามขอมูลที่คุณปวิน หรือคุณเบญจพร โทรศัพท/โทรสาร 0 2201 7435 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : หลักสูตร “ นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคม ี”  

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

ถามถามถาม ในการเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ ควรเลือกใชเคร่ืองแกวอยางไร 
ตอบตอบตอบ    การเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมินั้น ตองการใหความเขมขนมคีวามถูกตองมาก   จึงตองใช 
 เคร่ืองแกววัดปริมาตร class A ท่ีผานการสอบเทียบแลว หากใชกับสารละลายดางควรทําการ 

สอบเทียบเคร่ืองแกวนั้น ทุก 3 เดือน   

ตอบคําถามวทิยาศาสตร: การเตรียมสารละลายมาตรฐาน  

ถามถามถาม  อุณหภูมิมีผลตอความเขมขน หรือไม 
ตอบตอบตอบ   มี เนื่องจากอุณหภูมิทําใหปริมาตรของสารละลายมาตรฐานเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหความเขมขน

เปล่ียนแปลงไปดวย ดังนั้นจึงตอง standardized สารละลายมาตรฐานทุกคร้ังกอนใชงานเพื่อลด
ความผิดพลาดจากปจจัยนี้  

ทานใดมีคําแนะนําหรือคําถามทีตองการคําตอบจากพวกเราชาว พศ.  
สงคําถามมาไดที่ blpd@dss.go.th  

         ขอเชิญเขารวมงานเสวนา “ติดปกนักวิเคราะหสูโลกอุตสาหกรรม” ในวันเสารที่   
31 มกราคม 2551  เวลา 9.00–12.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 6 อาคารสถานศึกษาเคมี
ปฏิบัติ กรมวทิยาศาสตรบริการ ถ.พระราม 6 กทม. เพ่ือรวมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นดาน
วิเคราะหทดสอบสาขาตาง ๆ ระหวางผูทรงคณุวุฒิ ซึ่งจะเปนประโยชนในการเพิ่มศักยภาพของ
นักวิเคราะหและการเปดโลกทศันของผูเขารวมเสวนา โดยไมเสียคาใชจาย รายละเอียด
เพ่ิมเติมติดตอ คุณเบญจพร  0 2201 7435    

http://blpd.dss.go.th/chem
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71

