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ทฤษฎีหมวก 6 สี (Six Thinking Hats)  
เรียบเรียงโดย กิจติศักดิ์  ยศอินทร 

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 

การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) คือเทคนิคการคิด
อยางมีระบบ โดยมีการจําแนกความคิดออกเปนสวนๆ อยางมีคุณภาพ การ
จัดระเบียบการคิดทําใหการคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดหลัก "การ
คิด" เปนทักษะชวยดึงเอาความรูและประสบการณของผูคิดมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ทักษะความคิดจึงมี
ความสําคัญที่สุด แนวคิดนี้ถูกคิดข้ึนโดย ดร.เอ็ดเวิรด เดอ โบโน ปรมาจารยทางดานการคิดชาวอังกฤษ เขา

เห็นวาคนสวนใหญนั้น มักจะเอาขอเท็จจริง อารมณ หรือเหตุผลสวนตัว มาปะปนกันในการถกเถียงเพ่ือหวังเปนผูชนะ 
ซ่ึงวิธีการคิดการหาเหตุผลดังกลาวเปนวิธีท่ีผิดและเสียเวลา ดังนั้นเขาจึงเสนอการคิดแบบหมวก 6 ใบข้ึน โดยแยก
กรอบความคิดออกเปนดานๆ อยางชัดเจน จากนั้นจึงวิเคราะหหาเหตุผลภายในกรอบความคิดนั้นๆ อันจะชวย
พิจารณาสิ่งตางๆ ไดครอบคลุมและมีคุณภาพมากข้ึน แทนท่ีจะคิดทุกดานในเวลาเดียวกัน ซ่ึงมักกอใหเกิดความสับสน
ท้ังกับตัวเราเองและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยความหมายของหมวกแตละสีมีดังนี้  

1. หมวกสีขาว (White Hat) หมายถึง ขอมูลเบื้องตนของสิ่งนั้น เปนความคิด
แบบไมใชอารมณ และมีเปาประสงคท่ีชัดเจน แนนอน ตรงไปตรงมา ไมตองการความ
คิดเห็น สีขาวเปนสีท่ีชี้ใหเห็นถึงความเปนกลาง จึงเก่ียวของกับขอเท็จจริง จํานวนตัวเลข 
เม่ือสวมหมวกสีนี้ หมายความวาท่ีประชุมตองการขอเท็จจริงเทานั้น โดยปกติแลวจะใช
หมวกสีขาวตอนเริ่มตนของกระบวนการคิดเพ่ือเปนพ้ืนฐานของความคิดท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 
แตสามารถใชหมวกสีขาวในตอนทายของกระบวนการเพ่ือทําการประเมินไดเชนกัน เชน

การพิจารณาขอเสนอโครงการตางๆวาเหมาะสมกับขอมูลท่ีมีอยูหรือไม 

2. หมวกสีแดง (Red Hat) หมายถึง ความรูสึก สัญชาตญาณ และลางสังหรณ 
เม่ือสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอกความรูสึกของตนเองวาชอบ ไมชอบ ดี ไมดี มีการใช
อารมณ ความคิดเชิงอารมณซ่ึงสวนใหญการแสดงอารมณจะไมมีเหตุผลประกอบ หรือการ
ตระหนักรูโดยฉับพลันซ่ึงก็คือ เรื่องบางเรื่องท่ีเคยเขาใจในแบบหนึ่ง อยูๆก็เกิดเขาใจในอีก
แงมุมหนึ่ง ซ่ึงการตระหนักรูแบบนี้จะทําใหเกิดงานสรางสรรค การคนพบทางวิทยาศาสตร 
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หรือวิธีคิดทางคณิตศาสตรแบบกาวกระโดด ความคิดความเขาใจในสถานการณโดยทันที ซ่ึงเปนผลจากการใครครวญ
อันซับซอนท่ีมีพ้ืนฐานจากประสบการณ เปนการตัดสินท่ีไมอาจใหรายละเอียดหรืออธิบายไดดวยคําพูด เชนเวลาท่ีคุณ
จําเพ่ือนคนหนึ่งได คุณก็จําไดในทันที 

3. หมวกสีดํา (Black Hat) หมายถึง ขอควรคํานึงถึง สิ่งท่ีทําใหเราเห็นวา เรา
ไมควรทํา เปนการคิดในเชิงระมัดระวัง หมวกสีดํา เปนหมวกคิดท่ีเปนธรรมชาติและ
สอดคลองกับวิธีการคิดของตะวันตกมาก หมวกสีดําชวยชี้ใหเราเห็นวาสิ่งใดผิด สิ่งใดไม
สอดคลองและสิ่งใดใชไมได มันชวยปกปองเราจากการเสียเงินและพลังงาน ชวยปองกัน
ไมใหเราทําอะไรอยางโงเขลาเบาปญญา และผิดกฎหมาย หมวกสีดําเปนหมวกคิดท่ีมีเหตุ
มีผลเสมอ เพราะในการวิพากษวิจารณหรือวิเคราะหสิ่งใดจะตองมีการคิดแบบเปนเหตุ

เปนผลรองรับ ไมมีอารมณมาเก่ียวของ ในการประเมินสถานการณในอนาคตของเรานั้น ตองข้ึนอยูกับประสบการณ
ของเราเองและของผูอ่ืนดวย 

4. หมวกสีเหลือง (Yellow Hat) หมายถึง การคาดการณในทางบวก ความคิด
เชิงบวก เปนการมองโลกในแงดี การมองท่ีเปนประโยชน เปนการคิดท่ีกอใหเกิดผล หรือ
ทําใหสิ่งตางๆ เกิดข้ึนได การคิดเชิงบวกเปนการเปดโอกาสใหพัฒนาและสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
ความคิดเชิงลบอาจปองกันเราจากความผิดพลาด ความเสี่ยง และอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 
ดังนั้นการคิดเชิงบวกตองผสมผสานความสงสัยใครรู ความสุข ความตองการ และความ
กระตือรือรนท่ีจะทําสิ่งตางๆ ใหเกิดข้ึน  

5. หมวกสีเขียว (Green Hat) หมายถึง ความคิดนอกกรอบท่ีมีความสัมพันธ
กับความคิดริเริ่มสรางสรรค และเก่ียวของโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมอง
ซ่ึงปกติมักถูกกําหนดจากระบบความคิดของประสบการณดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบ
นั้นจะอาศัยขอมูลจากระบบของตัวเราเอง โดยเม่ือสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหมๆ 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน  

6. หมวกสีน้ําเงิน (Blue Hat) หมายถึง การควบคุมและการบริหารกระบวน 
การคิด เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเรื่องของความคิดรวบยอด ขอสรุป การยุติขอขัดแยง 
การมองเห็นภาพและการดําเนินการท่ีมีข้ันตอนเปนระบบ เม่ือมีการใชหมวกสีน้ําเงิน 
หมายถึง ตองการใหมีการควบคุมสิ่งตางๆ ใหอยูในระบบระเบียบท่ีดี และถูกตองหมวกสี
น้ําเงินมักเปนบทบาทของหัวหนา ทําหนาท่ีควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการ
ดําเนินการประชุม การอภิปราย การทํางาน ควบคุมการใชกระบวนการคิด การสรุปผล 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ อยางไรก็ตามสมาชิก ก็สามารถสวมหมวกสีน้ําเงิน ควบคุมบทบาทของหัวหนาได
เชนกัน ตัวอยางคําถามท่ีผูสวมหมวกน้ําเงินสามารถนําไปใชได ไดแก เรื่องนี้ตองการคิดแบบไหน ข้ันตอนของเรื่องนี้
คืออะไร เรื่องนี้จะสรุปอยางไร ขอบเขตของปญหาคืออะไร ขอใหคิดวาเราตองการอะไร และใหเกิดผลอยางไร เรา
กําลังอยูในประเด็นท่ีกําหนดหรือไม เปนตน ผูสวมหมวกสีน้ําเงินเปรียบเสมือนผูควบคุมวงดนตรีท่ีจะทําใหผูเลนดนตรี
แตละชิ้นบรรเลงไดอยางสอดคลองกัน 
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รูป แสดงลักษณะการคิดและความเชื่อมโยงของหมวกสีตางๆ 

ตารางสรุปลักษณะการคิดแบบหมวก 6 สีและตัวอยางคําถาม 
 

ลักษณะการคิด ตัวอยางคําถาม 
หมวกสีขาว (White hat) -มีขอมูลหรือขอเท็จจริงอะไรบางเก่ียวกับเรื่องนี้ 

-มีขอมูลอ่ืนอีกหรือไม 
-ไดขอมูลมาดวยวิธีใดเก่ียวกับประเด็นนี้   

หมวกสีแดง (Red Hat) - รูสึกอยางไรกับเรื่องนี้   
- รูสึกอยางไรกับการกระทําเชนนี้ 
- มีความรูสึกลึกๆ อยางไรเก่ียวกับเหตุการณครั้งนี้ 
- มีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับขอมูลนี้ 
- ชอบหรือไมชอบสิ่งนี้ 
- มีความสุขหรือไมท่ีไดยิน ไดฟง ไดเห็นสิ่งนี ้

หมวกสีดํา (Black Hat) - เรื่องนี้มีจุดออนอะไร 
- ขอมูลท่ีไดไมถูกตองเพราะอะไร 
- สิ่งนี้ไมคุมคาอยางไร 
- ความคิดนี้ขัดตอระบบแบบแผนอยางไร 
- จะเกิดผลเสียอะไรบางถาขาดความรวมมือจาก  
  บุคคลท่ีเก่ียวของ 

หมวกสีเหลือง (Yellow Hat) - สิ่งนี้มีประโยชนอะไร 
- สิ่งสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
- มันจะกอใหเกิดผลดีอยางไร 

หมวกสีเขียว (Green Hat) - มีแนวโนมวาจะเกิดผลในดานอ่ืนไดอยางไร 
- ตองเปลี่ยนแปลงอะไรบางเพ่ือใหสิ่งนี้ดีข้ึน 
- จากแนวคิดนี้นาจะนําไปสูอะไร 
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ลักษณะการคิด ตัวอยางคําถาม 
- มีทางออกสําหรับเรื่องนี้อยางไร 
- มีวิธีการใดท่ีจะทําใหมันดีข้ึน 

หมวกสีน้ําเงิน (Blue Hat) - เรื่องนี้ตองการสรุปความคิดแบบไหน 
- ข้ันตอนของเรื่องนี้คืออะไร 
- เรื่องนี้จะสรุปวาอยางไร 
- ขอบเขตของปญหาคืออะไร 
- ขอยุติเรื่องนี้ควรเปนอยางไร 
- เรากําลังอยูในประเด็นท่ีกําหนดหรือไม  

 

สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ มีบทบาทหนาท่ีใหการรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 และผูผลิตวัสดุอางอิงตามมาตรฐาน ISO Guide 34 รวมกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 บุคลากรของ
สํานักฯ จําเปนตองติดตอและประสานงานกับบุคลากรของหองปฏิบัติการ รวมท้ังการติดตอสื่อสารกันในคณะผูประเมิน
อันประกอบดวย หัวหนาผูประเมิน ผูประเมินดานวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ ผูประสานงานและผูสังเกตการณ 
การสื่อสารกันระหวางบุคคลเหลานี้ตองอาศัยความเขาใจท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันในความหมายของประเด็นตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอาจเปนผลใหเกิดความคิดเห็นท่ีสอดคลองหรือขัดแยงกัน ซ่ึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีท้ังสองฝายจะตองทําความเขาใจกับความหมายและความเปนจริงของหลักฐานท่ียอมรับได หากไดนํา
แนวการคิดแบบหมวก 6 สี ไปใชจะทําใหการติดตอประสานงานและทํางานเปนไปดวยความเขาใจและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนรวมท้ังการนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันเพ่ือประโยชนตอตนเองและผูท่ีเก่ียวของใหเหมาะสมกับ
สถานการณตางๆ  

  
เอกสารอางอิง 
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ.2003. จุฬาวิทยานุกรม. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก  http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php 
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ.นางบุษยมาศ แสงเงิน.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/posts/386999 
การพัฒนากระบวนการคิด.2006. หนา 20-22. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://khom-paya.com/think.pdf 
 
 



วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 26 กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2556
~ 6 ~ 

 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคม ี
เรียบเรียงโดย นันทนา  พิเคราะห 

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 
การทํางานท่ีตองเก่ียวของกับสารเคมีนั้น
นับเปนสภาวะท่ีมีความเสี่ยง ซ่ึงอันตราย
จากสารเคมีนั้นมีหลายรูปแบบ ท่ีสําคัญ
ไดแก อันตรายจากความเปนพิษ อันตราย
จากความไวไฟ และอันตรายจากการ
เกิดปฏิ กิริยาเคมีรุนแรงหรือการระเบิด 
นอกจากนี้แลวยังมีอันตรายจากสารเคมีซ่ึง
อาจเกิดได เนื่องมาจากลักษณะการทํางาน
กับสารเคมี  

เพราะฉะนั้นผูท่ีทํางานเก่ียวของกับ
สารเคมีท้ังหลายจึงควรเรียนรูวิธีใชงาน การจัดเก็บหรือทําลายอยางถูกวิธี รวมถึงวิธีปฏิบัติกรณีไดรับอันตรายจาก
สารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ซ่ึงจะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีได 

กฎท่ัวไปในการปฏิบัติงานกับสารเคมี 

 
มีวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกตองและปลอดภัย โดยหัวหนาหองปฏิบัติการมีหนาท่ีดูแลการจัดทําวิธีปฏิบัติงานของ
หองปฏิบัติการท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี โดยอางอิงจาก SDS (Safety 
Data Sheet) ของสารเคมีท่ีใชในหองปฏิบัติการนั้น 

 บุคลากรทุกคนในหองปฏิบัติการตองไดรับการฝกอบรม เพ่ือใหทราบวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกตองเหมาะสมและ
ปลอดภัย กอนปฏิบัติงานจริง 

 ผูปฏิบัติงานทุกคนตองรูจักสารเคมีท่ีใชโดยการศึกษาจาก SDS ท่ีจัดทําโดยผูผลิต 

 มีการใชเครื่องปองกันอันตรายและ/หรืออุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับชนิดของสารเคมี 

 มีการจัดการสารเคมีท่ีถูกตอง ไดแก การเก็บรักษา การใชและการกําจัดสารเคมี ตองทําอยางถูกตองตาม
คําแนะนําใน SDS รวมท้ังตองติดฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีและของเสียใหถูกตอง 

 จัดทํารายการสารเคมีและปริมาณท่ีมีไวในครอบครองของสารเคมีทุกชนิดท่ีใชในแตละหองปฏิบัติการหรือ
หนวยงานโดยเฉพาะสารเคมีท่ีเปนอันตราย มีการทบทวนรายการและปริมาณสารเคมีใหเปนปจจุบัน รวมท้ัง
ขอมูลหนวยงานหรือผูผลิตท่ีติดตอไดในภาวะฉุกเฉิน 

 ทบทวนความจําเปนในการใชสารเคมีและวิธีการปองกันอันตรายจากสารเคมี วิธีการลดอันตรายจากสารเคมี
ท่ีดีท่ีสุดคือการใชสารเคมีอันตรายใหนอยท่ีสุด ดังนั้นเม่ือตองปฏิบัติงานกับสารเคมีท่ีมีอันตรายสูงหรือกําจัด
ยาก ตองพิจารณาวามีทางเลือกอ่ืนหรือไม มีสารตัวอ่ืนท่ีอันตรายนอยกวาหรือกําจัดไดงายกวาหรือไม 

 มีระบบการเฝาระวังและตรวจติดตาม โดยหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวของกับสารเคมีไดรับสารเคมีเขาสูรางกาย เกินกวาเกณฑมาตรฐานกําหนดหรือไม 
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มาตรการสวนบุคคล 

 ตองเขารับการฝกอบรมวิธีการปฏิบัติงานกับสารเคมีอยางปลอดภัยตามท่ีหนวยงานกําหนด 

 ตองรูจักสารเคมีท่ีตนใช และศึกษา SDS ของสารเคมีนั้นๆ ท้ังนี้ SDS เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนกับ
ผูปฏิบัติงานเอง ในการปองกันตนเองและระวังอันตรายไดอยางถูกตอง 

 ตองปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยและขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 

 
การจัดซื้อและตรวจรับสารเคมี 

 กอนการสั่งซ้ือสารเคมีตองทราบขอมูลการกําจัดสารเคมีโดยใหสอบถามจากผูขาย 

 เม่ือสั่งซ้ือสารเคมีตองขอ SDS ของสารเคมีนั้นจากผูผลิต/ผูแทนจําหนายทุกครั้ง 

 ไมควรซ้ือสารเคมีขวดใหญเกินไป หากเหลือใชหรือเปลี่ยนวิธีวิเคราะหใหมจะมีสารเคมีตกคาง 

 เม่ือตรวจรับสารเคมีตองตรวจสภาพท่ัวไปของภาชนะบรรจุวาไมมีรอยเปดหรือชํารุด ฉลากระบุชื่อสารเคมี
และรายละเอียดอ่ืนๆ บนภาชนะตองอยูในสภาพสมบูรณไมหลุดลอก บันทึกวันท่ีรับสารเคมีไวท่ีขางขวดและ
วงรอบวันหมดอายุใหชัดเจน วงปายเตือน (เชน flammable หรือ corrosive) ดวยปากกาทําเครื่องหมายสี
แดง 

 บันทึกการรับสารเคมี พรอมท้ังลงชื่อผูรับของและผูสงของไวเปนหลักฐาน 

 ทําความเขาใจ SDS ซ่ึงผูขายตองใหมาพรอมสารเคมี เก็บ SDS เปนหมวดหมูในท่ีเหมาะสม ใหสามารถใช
อางอิงไดทันทีท่ีตองการ 

 

การเก็บรักษาสารเคมี  
 สารเคมีโดยเฉพาะอยางยิ่งสารเคมีท่ีมีอันตราย  
จําเปนตองไดรับการจัดเก็บอยางถูกตอง เพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยง 
ในการกอใหเกิดอันตราย ซ่ึงหลักการท่ัวไปมีดังนี้ 

1. เก็บรักษาตามคําแนะนําใน SDS  
2. มีการควบคุมสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมกับการจัดเก็บ 

เชน จัดวางใหอยูในท่ีอากาศถายเทไดดี จัดเก็บหางจาก
แหลงกําเนิดความรอน เปลวไฟ หรือประกายไฟ ไมควร
ถูกแดดสองถึงโดยตรง หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีเก็บ
สารเคมี ควรมีการดูแลความสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ 
ไมใหมีสิ่งกีดขวางตามทางเดินรอบๆ ถาเปนไปไดควรมีหองหรือสถานท่ีเก็บสารเคมีโดยเฉพาะแยกจาก
หองปฏิบัติการ 



วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 26 กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2556
~ 8 ~ 

 

3. ชั้นวางสารเคมีควรมีแผนปายดานหลังและดานขาง และมีขอบก้ันดานหนา หรืออาจยกดานหนาของชั้นให
สูงข้ึนประมาณ 1/4 นิ้ว เพ่ือปองกันไมใหขวดสารเคมีหลนจากชั้น 

4. จัดวางสารเคมีอยางเปนระเบียบ ไมหนาแนนเกินไป 
5. วางสารเคมีใหอยูในระดับท่ีไมสูงกวาระดับสายตา ถาเปนขวดหรือภาชนะบรรจุขนาดใหญหรือมีน้ําหนักมาก

ใหวางชั้นลางสุด เพ่ือสะดวกและปลอดภัยเวลานํามาใช 
6. ไมควรเก็บสารเคมีท่ีเขากันไมไดไวใกลกัน เชน สารเคมีท่ีเปนดางไมควรเก็บไวใกลสารเคมีท่ีเปนกรด และ

สารเคมีชนิดออกซิไดสควรเก็บแยกจากชนิดรีดิวซ 
7. ภาชนะบรรจุสารเคมีตองมีฝาปดแนนสนิท อากาศเขาไมได 
8. ทําตามขอควรระวังในการเก็บสารเคมีแตละประเภท ตัวอยางขอควรระวังท่ีสําคัญ เชน สารกัดกรอนควรวาง

ไวในถาด หรือซอนไวในภาชนะอีกชั้นหนึ่ง สารเคมีท่ีติดไฟงายชนิดท่ีตองเก็บไวในตูเย็นชนิดกันระเบิด 
สารพิษและสารกอมะเร็งตองเก็บในท่ีมิดชิด โดยใสตูเก็บแยกกันตางหากจากสารเคมีอ่ืน มีขอความ 
“สารพิษ” และ “สารกอมะเร็ง” ติดใหเห็นชัดเจน 

9. หามเทสารเคมีท่ีเหลือจากการนําออกไปใชงานแลวกลับลงในขวดหรือภาชนะเดิมอีก 
10. ตรวจสอบสารเคมีเปนระยะวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ตรวจหาสิ่งท่ีแสดงวาสารเคมีเสื่อม เชน ฝามีรอย

แยก การตกตะกอนหรือแยกชั้น มีการตกผลึกท่ีกนขวด เปนตน สารเคมีท่ีเสื่อมควรนําไปกําจัดอยางถูกวิธี 
11. สารเคมีท่ีไมมีปายชื่อบอก หรือมีสารอ่ืนเจือปนอยู หรือสารใดๆท่ีไมตองการ ตองสงไปกําจัดท้ิงอยาง

เหมาะสม 

ฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมี  
 ตองติดฉลากภาชนะใสสารเคมีทุกชนิด โดยมีขอมูลตอไปนี้ใหชัดเจน 

1. ชื่อสารเคมีและสวนประกอบท่ีมีความเปนพิษของสารเคมี 
2. คําเตือนท่ีเฉพาะเจาะจงตอการเปนอันตรายของสารเคมีท่ีบรรจุอยู (hazard warming) และขอควรระวังใน

การเก็บและการใชสารเคมีนั้นๆ 
3. ชื่อผูผลิตและ/หรือตัวแทนจําหนาย 
4. ขอมูลการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
5. บันทึกวันท่ีรับสารเคมีและวันเปดใช 

การท้ิงและการกําจัดสารเคมีจากหองปฏิบัติการ 
หลักปฏิบัติในการท้ิงสารเคมีท่ีใชแลวหรือของเสียสารเคมีท่ีเกิดจากกระบวนการในหองปฏิบัติการ มีดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามคําแนะนําใน SDS ของสารเคมีแตละชนิด 
2. สารเคมีท่ีท้ิงลงอางน้ําหรือทอน้ําท้ิงไดเลย ไดแก สารละลายท่ีเปนกลางและสารระคายเคือง สารละลาย

บัฟเฟอร สียอมเซลลและเนื้อเยื่อซ่ึงลางออกจากแผนสไลด 
3. สารเคมีท่ีสามารถท้ิงลงอางน้ําหรือทอน้ําท้ิงได แตตองทําใหเจือจางกอน ไดแก สารกัดกรอน  สารกลุม 

volatile organic 
4. หามท้ิงสารเคมีหรือสารละลายท่ีประกอบดวยสารตอไปนี้ลงอางน้ําหรือทอน้ําท้ิงเด็ดขาด ไดแก สารไวไฟสูง 

ตัวทําละลายท่ีไมละลายน้ํา สารพิษ สารกอมะเร็ง และสารท่ีวองไวตอปฏิกิริยากับน้ํา 
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การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
 หองปฏิบัติการตองจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนไวพรอมผูดูแลปฐมพยาบาล
ท่ีไดรับการอบรมแลว 
 อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนท่ีจําเปน ประกอบดวย 

1. ชุดน้ํายาลางตา  
2. ฝกบัวสําหรับอาบน้ําเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
3. กระเปาเครื่องปฐมพยาบาล 
อุปกรณปฐมพยาบาลนี้ตองไดรับการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอและบํารุงรักษาดูแลใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี

ตลอดเวลา พรอมท้ังทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษาทุกครั้ง เก็บ SDS ของสารเคมีและวัตถุอันตรายทุกตัวไว
เพราะใน SDS จะมีคําแนะนําในเรื่องการปฐมพยาบาลผูปวยเบื้องตนท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายนั้น และสง
เอกสาร SDS ไปใหแพทยพรอมผูปวยดวยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  

การปฏิบัติตามวิธีเหลานี้ ชวยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยและเพ่ิมความสะดวกใหแกผูใชสารเคมีไดในเบื้องตน 
ดังนั้นกอนปฏิบัติงานกับสารเคมีทุกครั้งตองพึงระลึกไวเสมอวา “สารเคมี ภัยรายแรง แฝงอันตราย” 

 

เอกสารอางอิง 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล. คูมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีสําหรับหองปฏิบัติการทาง
การแพทย. [ออนไลน]. (อางอิงวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 ) เขาถึงไดจาก 
www.si.mahidol.ac.th/project/SiCSM/dowload_files/1_1.pdf. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ระบบการจัดการขอมูลสารเคมี Chem Track. [ออนไลน]. (อางอิงวันท่ี 12 มิถุนายน 
2556) เขาถึงไดจาก http://chemsafe.chula.ac.th/chemtrack/index.php. 

บริษัท Moody International Certification. การเก็บสารเคมีใหถูกตอง. [ออนไลน]. (อางอิงวันท่ี 12 มิถุนายน 
2556) เขาถึงไดจาก http://www.moodythai.com/new/article/iso14001,14001_ 
chemical%20store.htm. 

 

 

http://chemsafe.chula.ac.th/chemtrack/index.php
http://www.moodythai.com/new/article/iso14001,14001_%20chemical%20store.htm.
http://www.moodythai.com/new/article/iso14001,14001_%20chemical%20store.htm.
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
   

 เรียบเรียงโดย นวรัฐ  เทศพิทักษ 
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 

 
ารศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัววามีสหสัมพันธกันหรือไม และถามีสหสัมพันธกันจะมีระดับของ
สหสัมพันธกันมากนอยเพียงใด เริ่มจากการสรางแผนภาพการกระจายของ (x,y) ซ่ึงจากแผนภาพจะทําให
ทราบคราวๆ ถึงระดับความสัมพันธวามีมากนอยเพียงใด และมีทิศทางความสัมพันธเปนอยางไร คาวัด

สหสัมพันธท่ีใชกันท่ัวไป ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปยสัน (Pearson coefficient of correlation) มักเรียก
สั้นๆ วา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (coefficient of correlation, r) เปนคาท่ีใชวัดระดับและทิศทางของ
ความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปร 2 ตัว วามี ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด  จะแทนคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของประชากรดวยสัญลักษณ  ρ  สวนคาสถิติหรือสหสัมพันธของตัวอยางใชสัญลักษณ  r 
  

           ))))(var((var(
),cov(

yx
yx

=ρ
 

 
โดยท่ี  cov(x,y) เปนคาความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปร  x  และ  y 
 var(x)  เปนความแปรปรวนของตัวแปรอิสระ  x 
 var(y) เปนความแปรปรวนของตัวแปรตาม  y 
 การประมาณคาของ  ρ  ไดจากขอมูลตัวอยางท่ีใหคาของตัวแปร  x  และ  y  ขนาด  n  โดยการหาคาสัม
ประสิทธสหสัมพันธของตัวอยางท่ีแทนดวย  r  ไดจากสูตร 
 
 
  
 
 

โดยท่ีคา r ไมมีหนวย มีคาตั้งแต -1 ถึง 1 และความหมายของคา  r  มีดังนี้ 
 

              
 
1. เครื่องหมายของ  r  จะบอกทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปร  x  และ  y  นั่นคือ คา  r  เปนบวก  

แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในลักษณะท่ีตัวแปรหนึ่งมีคาเพ่ิมข้ึนอีกตัวแปรหนึ่งมีคาเพ่ิมดวย ถา  r  มีคาลบ 
แสดงความสัมพันธในลักษณะตรงขาม 

ก 

( )( ){ }
( ) ( )∑ ∑
∑

−−

−−
=

22 yyxx

yyxx
r

ii

ii

r = 0.988 r = - 0.988 
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2. ขนาดของ  r  วัดดวยคาของ  r  โดยคา  r  เขาใกล 1 หรือ -1 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน
มาก ในขณะท่ีถาคา  r  เขาใกล 0  แสดงวามีความสัมพันธกันนอย หรือไมมี 
  

หองปฏิบัติการสามารถนําคา  r  ไปใชในการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของวิธีทดสอบในสวนของความสัมพันธ
เชิงเสน (linearity) ซ่ึงจะพิจารณาจากคา  r  และการทดสอบความมีนัยสําคัญของความสัมพันธเชิงเสน ดวยสถิติ
ทดสอบที (t-test) โดยเกณฑยอมรับของคา r จาก Standard Methods for Examination of Water & 
Wastewater  แนะนําวาไมควรเกิน 0.995 นอกจากนี้สามารถใชในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน เพ่ือใช
เปรียบเทียบวิธีท่ีหองปฏิบัติการใชกับวิธีมาตรฐาน โดยพิจารณาจากคาความชันและจุดตัดแกนตองอยูในเกณฑยอมรับ
ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีกําหนด 

 
เอกสารอางอิง 
Miller JN and Miller JC.  Statistical and Chemometrics for Analytical Chemistry.  6th edition. 

England : Henry Ling Ltd, 2000,  p.130-131 
Andrew D. Eaton, Lenore S. Clescerl, Eugene W. Rice, Arnold E. Greenberg Standard Methods for 

Examination of Water & Wastewater. 21st edition. United States of America : American Public 
Health Association, American Water Works Association and the Water Environment 
Association, 2005, p.(1-7) 

Analytical Methods Committee Uses (Proper and Improper) of Correlation Coefficients. Analyst. 
September 1988, vol.113, p.1469-1471 

Analytical Methods Committee IS My Calibration Linear. Analyst. September 1988, vol.113, 
p.1469-1471 

r = 0.686 r = 0 
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พิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถหองปฏิบัติการและ 
ผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชาํนาญหองปฏิบตัิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ มอบใบรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ 
จํานวน 3 หองปฏิบัติการ ไดแก 
1. Doma Laboratory, Kitano Construction Corporation, Solomon Islands 
2. หองปฏิบัติการ บริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว จํากัด 
3. หองปฏิบัติการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) โรงงานนครหลวง 
และ ผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก 
1. Food and Nutrition Research Institute, Proficiency Testing Laboratory, 
Department of Science and Technology, Philippines 
2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ในวันท่ี 19 เมษายน 2556 ณ หองประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบริการ 
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การสัมมนาวิชาการ เร่ือง ความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ  คร้ังท่ี 1 
ณ  โรงแรม ไอยรา แกรนด  จ.ชลบุรี 
ระหวางวันท่ี  2-3 เมษายน 2556 

 
นางสาวเสาวณี  มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปน
ประธานเปดงานสัมมนาวิชาการ เร่ือง ความปลอดภัยภายใน
หองปฏิบัติการ  คร้ังท่ี 1 มีผูเขาอบรมจากหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน มากกวา 100 ทาน โดยมี  วัตถุประสงคเพ่ือไดรับความรู 
ค ว าม เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ค ว ามปล อดภั ย ใ นก า ร ทํ า ง าน ใน
หองปฏิบัติการ รวมท้ังแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณท่ี
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป

ประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการไดรับเกียรติ
จาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  นางสุดา          
นันทวิทยา  นางดุษฎี ม่ันความดี  ดร.วันดี ลือสายวงศ และ ดร.ปวีณา เครือนิล 
นักวิทยาศาสตรจากกรมวิทยาศาสตรบริการ รวมเปนวิทยากร  ณ  โรงแรม ไอยรา แกรนด 
จ.ชลบุรี ระหวางวันท่ี  2-3 เมษายน 2556 
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การสัมมนาวิชาการ เร่ือง ความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ  คร้ังท่ี 2 
ณ  หองประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ  

ระหวางวันท่ี  14-15 พฤษภาคม 2556 
 

นางสาวเสาวณี  มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปน
ประธานเปดงานสัมมนาวิชาการ เร่ือง ความปลอดภัยภายใน
หองปฏิบัติการ  คร้ังท่ี 2 มีผูเขาอบรมจากหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ขาราชการและเจาหนาท่ีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
มากกวา 300 ทาน สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ
ไดรับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี  นางสุดา นันทวิทยา  นางดุษฎี ม่ันความดี  ดร.สมบัติ คงวิทยา และ 
ดร.ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตรจากกรมวิทยาศาสตรบริการ รวมเปนวิทยากร  ณ  หอง
ประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ ระหวางวันท่ี  14-15 
พฤษภาคม 2556 
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