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บทนํา

ส

วัสดีคะ สมาชิก พศ. สารทุกทาน ฉบับนี้เปนฉบับสุดทายของ
ป พ.ศ. 2551 ไม น า เชื่ อ เลยว า เป น ฉบั บ ที่ 7 แล ว ป ห น า
สํานักพัฒนาศักยภาพฯ ตั้งใจจะปรับปรุงรูปแบบ พศ. สารใหถูกใจทุกทาน
มากยิ่ ง ขึ้ น เรามี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะให ทุ ก ท า นเข า มามี ส ว นร ว มแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ทานสามารถเสนอความคิดเห็นมา
ที่ blpd@dss.go.th ความคิดเห็นของทานจะมีประโยชนอยางมากในการ
ปรับปรุง พศ. สาร
สํ า นั ก พั ฒ นาศั ก ยภาพฯ จั ด ฝ ก อบรมเทคนิ ค ทางห อ งปฏิ บั ติ
วิ ท ยาศาสตร ขณะนี้ เ รามี ห ลั ก สู ต รฝ ก อบรมทางด า นฟ สิ ก ส เคมี และ
วิท ยาศาสตร ชีว ภาพ ใหบ ริ ก ารจัด ฝ ก อบรมทั้ ง ในและนอกสถานที่ เรามี
วิทยากรที่มีความชํานาญ สถานที่ไป-มาสะดวกเนื่องจากอยูใจกลางเมือง
หองฝกอบรมและอุปกรณที่ทันสมัย เครื่องมือสมัยใหมพรอมบริการ และ
หลั ก สู ต รฝ ก อบรมยั ง เป น ที่ นิ ย มอย า งแพร ห ลาย ท า นผู ส นใจสามารถ
สอบถามข อ มู ล ได ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท 0 2201 7460 หรื อ อี เ มล
blpd@dss.go.th

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

KM พศ.จัดถายทอดความรูเรื่อง
“แนวทางการเขียนโครงการวิจัย”
10 พฤศจิกายน 2551

ขาวสารวิทยาศาสตร
ISO ไดตีพิมพเอกสาร ISO
9001:2008, Quality management system – Requirements,
ซึ่งเปนการปรับปรุงเอกสารขอกําหนด
ISO ครั้งที่ 4 นับจากฉบับแรกที่ถูกตี
พิมพในป 1987 เอกสารฉบับนี้ไมได
เพิ่มขอกําหนดใหมขึ้นมาแตเปน การตี
ความขอกําหนดเดิม และเพิ่มเติมความ
สอดคลองดาน การจัดการสิ่งแวดลอม
ของมาตรฐาน ISO 9001:2000 กับ
มาตรฐาน ISO 14001:2004 เดิม
ทานที่สนใจดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่
http://www.iso.org/iso/
pressrelease.htm?refid=Ref1180

สาระนารู : ทําไมเราจึงรักทีจ
่ ะเกลียดแมงมุม
ภาพยนตรซุปเปอรฮีโรเกี่ยวกับไอแมงมุม จะมีคนชื่นชอบจํานวนมาก ทํารายได
ใหกับวงการภาพยนตรในอันดับตน ๆ ของโลกก็ตาม แตความรูสึกของคนทั่วๆไป
ยังมีความเห็นวาแมงมุม นากลัว นาขยะแขยง และเปนอันตรายกวาแมลงทั่วไปอื่น ๆ เมื่อสอบถามบุคคล
ทั่วไปทั้งชายและหญิงสวนใหญจะบอกวากลัวแมงมุม
เมือ
่ ถามถึงสาเหตุ
มักจะตอบวา
เสนใยของแมงมุม นาขยะแขยง และกลัววาจะเปนพิษ

ถึงแมวา

เพื่อยืนยันใหมั่นใจวา แมงมุมเปนแมลงที่
นากลัวกวาแมลงประเภทอื่น
นักวิทยาศาสตรได
สํารวจความรูสึกของนักเรียน 76 คน โดยนําภาพ
แมลง เชน แมงมุม ผึ้ง เตาทอง หมารา ผีเสื้อ และ
ชีปะขาว
และใหนักเรียนที่ถูกทดสอบยกปายให
น้ําหนัก ทดสอบ 3 ครั้ง เกี่ยวกับ ความกลัว ความนา
ขยะแขยง และความเปนอันตราย ที่มีตอแมลงแตละ
ชนิดที่ยกภาพใหดู ผลปรากฏวา แมงมุมเปนสัตวที่
ใหความรูสึกทั้งสามดานที่สูง ตางจากแมลงชนิดอื่น
มาก ๆ ดังภาพที่แสดง
นักวิทยาศาสตรไดใหความเห็นวา ความ
กลัว ความนาขยะแขยง และเกรงวาเปนอันตราย
อาจมาจากพฤติกรรมการเรียนรู (learned behavior)
ที่มีมาในอดีต ระหวางการเกิดโรคระบาด โดยที่
คนเรามีความเชื่อวา โรคระบาดแพรกระจายมาจาก
พวกแมลงที่มีขนยุบยับที่บินมาเกาะ ตามหลังคาบาน
เรา และไตลงมานั่นเอง
Life
13 November 2008 by Paul Marks
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แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : หลักสูตร “ นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี ”

ห

ลักสูตร ”นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี” เปนหลักสูตรฝกอบรมที่มุงเนนตอยอด
การศึกษาวิทยาศาสตร และพัฒนาวิชาชีพนักวิทยาศาสตร โดยเพิ่มความรูและทักษะที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการสาขาเคมี
เพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพและทักษะดานเคมี
วิเคราะหและสงเสริมอาชีพนักวิทยาศาสตรโดยพัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
ยกระดับสูมาตรฐานสากล
นื้อหาของหลักสูตรแบงออกเปนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การอภิปราย และการนําเสนอ
ผลงาน เพื่อเนนใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ ความสามารถ เปนบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรปฏิบัติการที่มีคุณภาพ และศักยภาพสูง สอดคลองกับภาวะการแขงขันของตลาดแรงงาน
และการคาโลกในปจจุบัน

เ

ภาพบรรยากาศการฝกอบรม

ทานสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://blpd.dss.go.th/chem
สอบถามขอมูลที่คุณปวิน หรือคุณเบญจพร โทรศัพท/โทรสาร 0 2201 7435
ตอบคําถามวิทยาศาสตร: การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
ถาม
ตอบ

ในการเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ ควรเลือกใชเครื่องแกวอยางไร
การเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมินั้น ตองการใหความเขมขนมีความถูกตองมาก จึงตองใช
เครื่องแกววัดปริมาตร class A ที่ผานการสอบเทียบแลว หากใชกับสารละลายดางควรทําการ
สอบเทียบเครื่องแกวนั้น ทุก 3 เดือน

ถาม
ตอบ

อุณหภูมิมีผลตอความเขมขน หรือไม
มี เนื่องจากอุณหภูมิทําใหปริมาตรของสารละลายมาตรฐานเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหความเขมขน
เปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้นจึงตอง standardized สารละลายมาตรฐานทุกครั้งกอนใชงานเพื่อลด
ความผิดพลาดจากปจจัยนี้

ขอเชิญเขารวมงานเสวนา “ติดปกนักวิเคราะหสูโลกอุตสาหกรรม” ในวันเสารที่
31 มกราคม 2551 เวลา 9.00–12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมี
ปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ ถ.พระราม 6 กทม. เพื่อรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดาน
วิเคราะหทดสอบสาขาตาง ๆ ระหวางผูท
 รงคุณวุฒิ ซึ่งจะเปนประโยชนในการเพิ่มศักยภาพของ
นักวิเคราะหและการเปดโลกทัศนของผูเขารวมเสวนา
โดยไมเสียคาใชจาย
รายละเอียด
เพิ่มเติมติดตอ คุณเบญจพร 0 2201 7435
ทานใดมีคําแนะนําหรือคําถามทีตองการคําตอบจากพวกเราชาว พศ.
สงคําถามมาไดที่ blpd@dss.go.th

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดที่นี่ ขอมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/
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