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ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 เดือน กรกฎาคม 2556 

BLPD Corner 

 เกร็ดความรู้การรับรองบุคลากรกับการฝกึอบรม 

Science Update 

 Project Loon อินเทอรเ์น็ตไร้สายผ่านบอลลูน 

BLPD Article 

 9 วิธีเคลยีร์เมลบ็อกซ์ (Mailbox) 

เปิดประตูสู่อาเซียน 

 เรียนอะไร?? จะได้งาน 

แนะน าหลักสูตร 

 การประมาณค่าความไม่แนน่อนของการวัดด้วยวิธีไทเทรต  

Q&A 

 การวิเคราะห์ด้วยเทคนคิการไทเทรต  

โปรดส่งข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 
หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th  ข้อมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 
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สวัสดีครับ สมาชิก BLPD Newsletter ทุกท่าน  เดอืนกรกฎาคมนี้นับเป็นเดือนที่มวัีนส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาถงึสองวัน เนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชา ในวันเพ็ญ 15 ค่ า เดอืน 8 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 

22 กรกฎาคม 2556 และวันเข้าพรรษา ในวันแรม 1 ค่ าเดอืน 8 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 

นับเป็นเดือนที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างแท้จริง เพราะ “เข้าพรรษา” หมายถึง “การพักในช่วงฤดูฝน” ของพระภิกษุ

สงฆ์ในสมัยพุทธกาลน่ันเอง ส าหรับประเทศไทยนัน้ฤดูฝนจะเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกพัดเข้ามา ภูมอิากาศ

จะมีความชุ่มชื้น ฝนตกกระจายตัวทั่วทุกภูมภิาคของประเทศ ถือเป็นช่วงเวลาแหง่สเีขียวและการเจริญเติบโต

เพราะเหมาะสมต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตามทุกท่านที่สนใจพัฒนาตนเองก็ขอเชิญเข้า

ฝึกอบรมกันอย่างตอ่เนื่องที่ พศ. กันนะครับ  

พศ. มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ได้

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรใหมถ่ึง 2 หลักสูตร ได้แก่ เทคนคิการเตรียมตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์ตัวอย่าง

สิ่งแวดล้อม และ ความรู้เบื้องต้นทางด้านแก้ว เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการฝึกอบรมของ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดอ้ย่างครบถ้วน ทันสมัย และตอ่เน่ือง ท่านสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเตมิ และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกลา่ว และหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่  

http://blpd.dss.go.th ครับ  

สถำนที่อบรม  สถำนที่อบรม  อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
75/7 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่  http://blpd.dss.go.th/ ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร  
อีเมล : blpd@dss.go.th โทรศัพท์ : 0 2201 7460  โทรสาร : 0 2201 7461 

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนกรกฎาคม 2556 

I002 การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะหท์ดสอบ 2 – 5 ก.ค. 2556 

0006 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างส าหรับวเิคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 8 – 9 ก.ค. 2556 

M009 การเก็บรักษาเชื้อจุลนิทรีย์อา้งองิ 10 – 11 ก.ค. 2556 

B004 การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย 11 – 12 ก.ค. 2556 

Q003 การค านวณค่าทางสถิตสิ าหรบังานวิเคราะหท์ดสอบ 11 – 12 ก.ค. 2556 

Q005 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธทีางเคมี 16 – 17 ก.ค. 2556 

C005 การสอบเทียบเครื่องชั่ง 18 – 19 ก.ค. 2556 

B005 เทคนิคการใช้และการบ ารงุรกัษาเครื่องแก้ววดัปริมาตร 25 ก.ค. 2556 

C003 ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคม ี 25 – 26 ก.ค. 2556 

0008 ความรู้เบื้องต้นทางดา้นแก้ว 25 – 26 ก.ค. 2556 

http://blpd.dss.go.th
http://blpd.dss.go.th
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http://union.dss.go.th/blpdtraining/(S(5uv5lj45tqyqvy55lsduzdi5))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2556&planid=00290&courseid=0006
http://union.dss.go.th/blpdtraining/(S(5uv5lj45tqyqvy55lsduzdi5))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2556&planid=00270&courseid=M009
http://union.dss.go.th/blpdtraining/(S(5uv5lj45tqyqvy55lsduzdi5))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2556&planid=00268&courseid=B004
http://union.dss.go.th/blpdtraining/(S(5uv5lj45tqyqvy55lsduzdi5))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2556&planid=00265&courseid=Q003
http://union.dss.go.th/blpdtraining/(S(5uv5lj45tqyqvy55lsduzdi5))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2556&planid=00266&courseid=Q005
http://union.dss.go.th/blpdtraining/(S(5uv5lj45tqyqvy55lsduzdi5))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2556&planid=00264&courseid=C005
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http://union.dss.go.th/blpdtraining/(S(5uv5lj45tqyqvy55lsduzdi5))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2556&planid=00263&courseid=C003
http://union.dss.go.th/blpdtraining/(S(5uv5lj45tqyqvy55lsduzdi5))/CourseDetail2.aspx?yearbudget=2556&planid=00291&courseid=0008


 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปิดตัว การรับรอง
ความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรม
วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึ่งได้แจ้งเกิดและรับสมัครผู้สนใจ
รับรองความสามารถเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 
2556 โดยก าลังด าเนินการ (implement)  ระบบตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 version 
ใหม่ ปี ค.ศ. 2012 อย่างเข้มข้น เพ่ือให้
บรรลุถึงการได้รับการรับรอง
ระบบงาน (Accredit) จากหน่วย
รับรองระบบงาน (Accreditation 
Body : AB) ของประเทศไทย หรือ 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่จะ
ส่งผลให้ พศ. ซึ่งเป็นหน่วยรับรองบุคลากรและผู้ได้รับการ
รับรองจาก พศ. วศ. ได้รับความเชื่อม่ันในระดับสากล จึงมี
เกร็ดความรู้บางส่วนมาเล่าเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจกันค่ะ  

องค์กรที่มีภารกิจทั้งการฝึกอบรมและการรับรอง
บุคลากร สามารถด าเนินการให้การรับรองบุคลากรได้ โดย
ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและบุคคลที่ไม่ท าให้เกิด
การมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of Interest)  มีการจัดท า/
แบ่งหน้าที่บุคคลในการท างานทั้ง 2 ส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน 
เช่น วิทยากร (trainer) ของหลักสูตรที่หัวข้อเกี่ยวข้องกับ
สาขาที่ให้การรับรอง ไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของ
การสอบ การรับรองบุคลากรสาขานั้นๆ  เป็นต้น 

หน่วยรับรองบุคลากร สามารถให้การรับรอง
บุคลากรภายในองค์กรของตนเองได้ หากสามารถแสดงให้
เห็นถึงการด าเนินงานที่ไม่ท าให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้ที่ เป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่ท าหน้าที่

ตัดสินใจให้การรับรอง ต้องไม่ออกเสียงเมื่อมีการประชุมเพ่ือ
ตัดสินใจให้การรับรองบุคลากรภายในองค์กรของตนเอง เป็น
ต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ส าคัญของบุคลากรที่ท างานใน
ระบบการรับรองความสามารถบุคลากรต้องมี คือ การได้รับ
การฝึกอบรมหรือสัมมนาตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันกับบุคคลหรือหน่วยงานในเรื่องระบบการรับรอง
บุคลากร เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับมาตรฐาน
หรือข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน ทั้งใน
ประเทศและในระดับสากล เพ่ือให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา 

ส าหรับประโยชน์ของผู้ได้รับการรับรองนั้น จะเป็น
การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ผู้ได้รับการ
รับรอง และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรองมี
ความสามารถเป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาการรับรองนั้นๆ  

|เกร็ดความรู้การรับรองบุคลากรกับการฝึกอบรม 

หนา้ 3  

ชุติมา  วิไลพันธ์ cwilaipu@dss.go.th 
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หรือเป็นกำรได้รับเครดิตนั่นเอง โดยผู้ได้รับการรับรอง
จะได้รับบัตรประจ าตัวรับรองความสามารถ และสามารถน า
เครื่องหมายรับรองความสามารถบุคลากรหรือบัตรประจ าตัว
รับรองความสามารถไปใช้ได้ เช่น แสดงบนเอกสาร และ/
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือเผยแพร่หรือโฆษณาได้   หรือใช้ใน
การสมัคร งาน / แสดงถึ งการ ได้ รั บการรับรองตาม
ภาระหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับขอบข่าย/สาขาที่ได้รับการ

รับรองเท่านั้น และต้องไม่แสดงเครื่องหมายการรับรอง
ในทางที่ผิดหรือท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดในขอบข่ายหรือสาขาที่
ได้รับการรับรอง)  

  

นอกจ ากนั้ น ยั ง เ ป็ น ก า ร ยก ร ะดั บ
ความสามารถบุคลากร สร้างโอกาสให้

บุคลากรได้ รับการพัฒนาตนเองอย่ างต่อเนื่ องและมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ อีกด้วย  

พศ. วศ. เปิดรับสมัครและประเมินควำมสำมำรถผู้ขอรับกำรรับรองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  
อย่ำลืมตดิตำมข่ำวสำรกันนะคะ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเพิม่เติม 

งำนรับรองควำมสำมำรถบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไดท้ี่  
http://pc_st.dss.go.th 

**************************************** 

Project Loon อินเทอร์เน็ตไร้สำยผ่ำนบอลลูน 
เป็นโครงกำรใหม่ผลงำนของ Google X lab มีกำร
เปิดเผยรำยละเอียดไปเม่ือวันที่ 14 มิ.ย. 56 และเม่ือวันที่  
16 มิ.ย.56  บริษัท Google ได้ปล่อยบอลลูนที่มีตัวรับและ
กระจำยสัญญำณอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 30 ลูก เพื่อกระจำย
สัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำยไปยังพื้นที่ห่ำงไกล เริ่มน ำร่อง
ในย่ำน Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่ง Google 
ระบุว่ำสำมำรถกระจำยสัญญำณอินเทอร์เน็ตได้เทียบเท่ำ
หรือมำกกว่ำ  3G ใช้คลื่ นควำมถี่ เ ดี ยวกันกับ Wifi 
สัญญำณอินเตอร์เน็ตที่ถูกปล่อยออกจำกบอลลูนนั้นจะ
ครอบคลุมในรัศมี 40 กิโลเมตร โดยสัญญำณที่ถูกส่งจำก
บอลลูนจะต้องเชื่อมโยงกับเสำอำกำศชนิดพิเศษบน
ภำคพื้นดิน  หลังจำกทดสอบในพื้นที่ดังกล่ำวเรียบร้อย

แล้ว Google จะปล่อยให้บอลลูนไปในละติจูดเดียวกันกับ
ประเทศนิวซีแลนด์ และจะมีกำรทดสอบเป็นระยะๆ ใน
พื้นที่อื่นๆ ด้วย 

อ่ำนเพิ่มเติมได้จำก :  

 http://www.blognone.com/node/45396 

 http://droidsans.com/project-loon 

 http://iam.hunsa.com/hitech2011/
article/165542/Project-Loon 

|Project Loon อินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านบอลลูน 

ลัดดาวัลย์  เยียดยัด laddawan@dss.go.th 

http://pc_st.dss.go.th
http://www.blognone.com/node/45396
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http://iam.hunsa.com/hitech2011/article/165542/Project-Loon-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-Google-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E
http://iam.hunsa.com/hitech2011/article/165542/Project-Loon-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-Google-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E
mailto:laddawan@dss.go.th?subject=Project%20Loon%20อินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านบอลลูน


คุณเป็นคนหนึ่งใช่หรือไม่ ที่เมื่อเปิดสัปดาห์มาแต่ละ
ทีก็ต้องเจอกับกองทัพอีเมลที่มากมายอยู่ในอินบ็อกซ์ของคุณ 
ชนิดที่กว่าจะเริ่มงานได้ทีต้องเสียเวลาไปไม่น้อยกับการ
จัดการอีเมลให้เป็นระเบียบ ซึ่งนั่นท าให้แทนที่อีเมลจะเป็น
ผู้ช่วยสารพัดประโยชน์ให้กับการท างาน กลับกันอาจเพ่ิม
อาการปวดหัวให้กับเราอย่างไม่รู้ตัว มาดูดีกว่าจะจัดการกับ
สารพัดอีเมลได้อย่างไร มี 9 ข้อแนะน าในการจัดการอีเมล  
(e-mail) ให้เป็นระเบียบเพ่ือประโยชน์ในการท างานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ  

1. วำงแผนกำรเช็กอีเมล 

ตรวจสอบว่าในแต่ละวันมีอีเมลเข้ามาในอินบ็อกซ์
มากน้อยแค่ไหน เพ่ือเป็นตัวก าหนดความถี่ว่า ควรเช็กบ่อย
แค่ไหน อย่างน้อยๆ ก็น่าจะเช็กทุกวัน วันละครั้ง โดยอาจ
เลือกเป็นตอนก่อนเริ่มงาน เพราะช่วงเช้าของวันเป็นช่วงที่
สมองก าลังว่างและมีสมาธิในการอ่านและตอบอีเมลมากที่สุด 
ที่ส าคัญหากมีอีเมลส าคัญเข้ามา คุณจะได้วางแผนการ
ท างานของวันที่เหลือได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ส่วนใครที่มีอีเมลเข้ามา
มากหน่อยอาจเพ่ิมเป็น 2 ครั้ง ตอนก่อนเริ่มงานและเลิกงาน
เพ่ือที่จะได้ไม่พลาดทุกอีเมลส าคัญ การก าหนดเป็นช่วงเวลา
แน่นอนจะท าให้ง่ายต่อการท างาน ไม่ต้องคอยพะวงเช็กทั้ง
วันให้เสียเวลา 

2. หยุดส่งเสียงเตือน 

บางคนตั้งระบบเตือน ไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือเด้งขึ้น
หน้าจอเวลาที่มีอีเมลเข้า ล้วนท าให้เสียสมาธิเวลาท างาน 

ต้องคอยเข้าไปเปิดเช็กดูทั้งๆ ที่อาจจะไม่ส าคัญ เป็นอย่างนี้ก็
ไม่ต้องท างานกันพอดี 

3. ท ำควำมสะอำดเสมอ 

หลังจากที่เปิดอ่านอีเมลเรียบร้อยแล้ว อย่าเพียงแค่
อ่านแล้วปล่อยผ่านไป อันไหนไม่ส าคัญก็ลบทิ้งไปเสีย หาก
ส าคัญก็ติดดาวหรือฟอร์เวิร์ดต่อไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนฉบับ

ไหนที่ต้องดาวน์โหลดก็ควรท าเลยในการเปิดครั้งเดียว 
นอกจากจะประหยัดเวลาไม่ต้องเปิดเข้ามาอ่านอีกครั้งแล้ว 
ยังป้องกันความเสียหายถ้าบัญชีของคุณก็ล็อกอินเข้าไปดู
ไม่ได้ ทีนี้ข้อมูลส าคัญท่ีอยู่ในนั้นก็พลอยมีปัญหาไปด้วย 

4. จัดระเบียบอีเมล 

 มีอีเมลตั้งแต่หลักสิบและหลักร้อยวิ่งเข้าหาเราในแต่
ละวัน ฉบับไหนที่ตอบไม่ได้ในทันที ต้องรอปรึกษาฝ่ายอ่ืน 
หรือฉบับไหนที่ต้องจัดเก็บไว้เป็นข้อมูล ก็ควรแยกประเภทให้
เรียบร้อย เช่น การติดธงหรือตั้งเป็นโฟลเดอร์ประเภทต่างๆ 
เพ่ือง่ายต่อการกลับมาเปิดดูอีกครั้ง 

|9 วธิเีคลียร์เมลบ็อกซ์ (Mailbox) 
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5. อย่ำได้แคร์ 

บางฉบับไม่เปิดอ่านหรือไม่ส่งต่อก็ไม่เป็นไร เช่น 
อีเมลที่เขียนว่า “ถ้าไม่อ่านโชคร้ายตลอดไป” หรือ “คุณต้อง 

ส่งต่อจ านวนกี่คนถึงจะโชคดี” หรือ “ห้ามลบอีเมลนี้ ” 
อย่าได้สนใจ หากมองไม่เห็นว่าอีเมลนั้นจะเป็นประโยชน์
อย่างไรก็ลบทิ้งไป อย่าเก็บไว้ให้รกหรือส่งต่อให้เป็น Junk 
Mail ให้คนอ่ืนอีกเลย 

6. เซย์กู้ดบำยจดหมำยข่ำว 

เลิกรับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือจดหมายข่าวจาก
เจ้าไหนก็ตามที่คุณเองก็ไม่เคยเปิดอ่านซักที เพราะนอกจาก
จะท าให้เปลืองพ้ืนที่ในอินบ็อกซ์แล้ว ยังต้องเสียเวลามานั่ง
ลบ แถมบางอันอาจเป็นอีเมลที่พกพาไวรัสมาด้วย 

7. เรียกหำผู้ช่วย 

 มีโปรแกรมประเภท “สแปม ฟิลเตอร์” ที่ช่วยกรอง
อีเมลขยะให้พ้นจากเมลบ็อกซ์ของเราอัตโนมัติ หรือตั้งกฎใน

การรับอีเมลได้ หากมีอีเมลที่เข้าข่ายว่าเป็นขยะโปรแกรมจะ
จัดส่งให้ลงไปอยู่ในถังขยะทันที 

8. ไม่ส่งพร่ ำเพรื่อ 

คิดกันสักนิดก่อนกดส่งอีเมลเพราะอาจกลายเป็น
อีเมลขยะของคนอ่ืนๆ ที่
ส าคัญอีเมลบางประเภท 
การส่งแต่ละครั้งอาจไป
ลดพ้ืนที่ว่างในอินบอกซ์ 
มันจึงเต็มไวกว่าปกติ 

9. ใช้งำนให้เหมำะสม 

การใช้งานอีเมลไม่ได้เหมาะกับทุกเรื่อง เรื่องส าคัญ
หรือต้องการการอธิบายควรคุยกันแบบ Face-to-Face หรือ
ผ่านการโทรศัพท์จะดีกว่า 

http://union.dss.go.th/blpdtraining


 เวลาใกล้เข้ามาทุกทีกับการเปิดประชาคมอาเซียนใน
ปลายปีพ.ศ. 2558 (ปี ค.ศ. 2015) ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง 3 
ปี ผู้ปกครองทุกท่านที่มีบุตรหลานก าลังอยู่ในวัยศึกษาเล่า
เรียน คงจะกลุ้มใจไม่น้อยในการวางแผนอนาคตให้กับพวก
เขา สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ การศึกษา เพ่ือน าไปใช้ประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ค าถามแรกที่เกิดขึ้นคือ 
“อาชีพอะไรที่ก าลังเป็นที่สนใจของตลาดแรงงาน เมื่อจบ
การศึกษาแล้วจะไม่ตกงาน ??” ค าถามต่อมา “เรียนอะไรถึง
จะมีรายได้สูง ??” หลายท่านคงทราบบ้างแล้วว่า เมื่อเปิด
ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเชี่ยวชาญ หรือ
นักวิชาชีพ หรือผู้มีความสามารถพิเศษ ครอบคลุม 7 สาขา
อาชีพได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักส ารวจ แพทย์ 
นักบัญชี และทันตแพทย์ ได้อย่างเสรี ตามผลการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้
ก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recogni-
tion Arrangements : MRAs) ด้ านคุณสมบั ติ ใ นสาขา
วิชาชีพหลักทั้ง 7 สาขา ส่วนสาขาอาชีพอ่ืนๆ นั้นอาจจะมี
การท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันเพิ่มในล าดับถัดไป 

 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 7 อาชีพนั้น 
ส าหรับประเทศไทยในภาพรวมนับว่าได้เปรียบกว่าอีกหลาย
ประ เทศ ในอา เซี ยน  เนื่ อ ง จ ากมี สถาบั นการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก เมื่อ
วิเคราะห์อาชีพทั้ง 7 สาขา ทุกท่านคงพอนึกภาพออกว่า
อาชีพไหนต้องเลือกเรียนในคณะอะไร เช่นวิศวกรต้องเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลต้องเรียนคณะพยาบาล
ศาสตร์ แต่ดิฉันก็มาสะดุดตรงอาชีพนักส ารวจ นึกอยู่นานว่า

ต้องเลือกเรียนคณะอะไร จึงเข้าไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
มาฝากกัน ต้องเลือกเรียนคณะอะไร  

 อาชีพนักส ารวจ  (Surveying Qualifications) 
หมายถึงผู้ควบคุมและท าการส ารวจพ้ืนดินและท้องน้ า เพ่ือ
งานท าแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรือ
เพ่ืองานอ่ืนๆ โดยการก าหนดสถานที่ตั้ง และวาดภาพแสดง
ลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการส ารวจบริเวณพ้ืนดินและท้อง
น้ า การส ารวจบริเวณทะเล และเหมืองแร่ และการส ารวจ
ประเภทอ่ืนๆ เป็นผู้ช่วยนักส ารวจเกี่ยวกับการใช้ และดูแล
รักษาเครื่องมือต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน ช่วยแปลข้อมูลที่ได้
จากงานสนาม และท างานอ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน  

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยได้เปิดการ
เรียนการสอนทางด้านการส ารวจมากมายหลากหลายสาขา 
ซึ่งนักส ารวจนี้สามารถจ าแนกออกไปเป็นสาขาต่างๆ อีก เช่น 
โบราณคดี ธรณีวิทยา โยธา ทรัพยากรธรรมชาติ ปิโตรเคมี 
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเป็นนักส ารวจปิโตรเลียม ซึ่ง
มี 3 สาขาได้แก่ 
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1. นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม (Petroleum Geologist) 
สามารถเรียนสาขาธรณีวิทยา 

2. นักธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (Petroleum Geophysi-
cist) สามารถเรียนสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

3. วิศวกรปิโตรเลียม (Petroleum Engineer) สามารถ
เลือกเรียนสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาเทคโนโลยีธรณี 

 นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนสาขาอ่ืนๆ เช่น 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิศวกรรมส ารวจและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ ได้แก่  

1. ควบคุมและท าการส ารวจพ้ืนดินและท้องน้ าเพ่ือการ
ท าแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้างงานเหมืองแร่หรืองานอ่ืนๆ
โดยก าหนดสถานที่ตั้ง 

2. วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศตรวจสอบบันทึก
แผนที่แผนผังโฉนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนท าการ
ค านวณเบื้องต้นซึ่งจ าเป็นส าหรับงานส ารวจ 

3. ตรวจสอบและปรับกล้องรังวัดหรือกล้องท าแผนที่เข็ม
ทิศโต๊ะส ารวจและเครื่องมือส ารวจอื่นๆ 

4. ส ารวจและสั่งงานผู้ช่วยเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรงตาม
สถานที่ที่ก าหนดและเพ่ือความแน่นอนเกี่ยวกับการวัด
ระหว่างจุดต่างๆ ความสูงชัน เส้นและมุม ความสูงต่ าของ
พ้ืนดินและข้อมูลที่เก่ียวกับพ้ืนผิวดิน พ้ืนที่ใต้ดิน และพ้ืนที่ใต้
ท้องน้ า 

5. ท าการค านวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้ 
6. บันทึกการใช้มาตรการต่างๆ และการค านวณ รวมทั้ง

การเขียนแบบร่างพ้ืนที่บริเวณท่ีท าการส ารวจ 
7. จัดท าแบบวาดโดยละเอียด และท ารายงาน 

เมื่อมองลึกลงไปจะเห็นว่าการจะประกอบอาชีพนัก
ส ารวจนั้นส่วนใหญ่ต้องเลือกเรียนสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นถือเป็นวิชาที่
น่าสนใจและเป็นพ้ืนฐานของทุกสาขาอาชีพ นับว่าเป็นอีก
หนึ่งวิชาที่เป็นทางเลือกเพ่ือวางอนาคตให้แก่บุตรหลานของ
ท่านค่ะ 

ที่มำของข้อมูลและภำพประกอบ 
 http://volunteerconnex.com/2012/asean-free-career 
 http://teen.mthai.com/variety/56867.html 
 http://th.wikipedia.org/wiki/ 

http://volunteerconnex.com/2012/asean-free-career
http://teen.mthai.com/variety/56867.html
http://th.wikipedia.org/wiki/


ปัจจุบันความไม่แน่นอนของ
ก า ร วั ด มี

ความส าคัญต่อความน่าเชื่อถือ ของรายงาน
ผลการทดสอบของหอ้งปฏิบัตกิาร ร ว ม ทั้ ง ก า ร
ประเมินและการควบคุมคุณภาพของผลการทดสอบ ซึ่ง
ความส าคัญของค่าความไม่แน่นอนของการวัดส าหรับ
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบ มดีงันี ้

 การแสดงความสอบกลับได้ (Demonstrate the 
traceability) 

 การถา่ยคา่ได ้(Transferable) 
 แสดงคุณภาพผลการทดสอบ (Demonstrate the 

quality of the results) 
 วดัความเชือ่มัน่ (Measure of the confidence) 
 ชว่ยในการตดัสนิใจ (Decision making) 
 ความน่าเชื่อถือและการยอมรับ (Reliability and 

Credibility) 
 กระจายความเสีย่ง (Shared-risk) 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานการทดสอบหรอืการตรวจวดัใน
หอ้งปฏบิตักิารรวมทัง้ผูค้วบคมุคณุภาพการผลติและการตรวจสอบสนิคา้
จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการวัดอย่าง
เพียงพอที่จะสามารถยกระดับผลการทดสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลได้ โดยเฉพาะเทคนิควิเคราะห์ที่เป็นพ้ืนฐาน 

ส านักฯ จึงพัฒนาหลักสูตรการประมาณค่าความไม่
แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการไทเทรต เป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-learning ) เพ่ือให้

ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา   
เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย 

 บทน า 

 ความส าคัญของค่าความไม่แน่นอนของการวัด 

 แนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 

 ขั้นตอนการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 

 กรณีศึกษา การประมาณค่าความไม่แน่นอนของ
การวัดด้วยวิธีไทเทรต 

 โดย ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการ
วั ดด้ ว ย เทคนิ คการ ไท เทรต ได้ อย่ า งถู กต้ อ ง  และมี
ประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายที่ http://e-learning.dss.go.th ติดต่อสอบถามที่
อีเมล elearning@dss.go.th 

|การประมาณค่าความไม่แนน่อนของการวัดด้วยวธิีไทเทรต  
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นวพร  เลิศธาราทัต nawaporn@dss.go.th 

http://e-learning.dss.go.th
mailto:elearning@dss.go.th?subject=e-learning%20dss
mailto:nawaporn@dss.go.th?subject=การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยวิธีไทเทรต


|การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการไทเทรต  

อารีย์  คชฤทธิ์ aree@dss.go.th 

ในกำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิคกำรไทเทรต สำมำรถอ่ำนปริมำตรสำรละลำยจำก Buret ขนำด 
50 ml ได้ละเอียดถงึทศนิยมกี่ต ำแหน่ง ?  

 กำรอ่ำนปริมำตรสำรละลำยจำก Buret ขนำด 50  ml  ที่มีเส้นแบ่งปริมำตรย่อย เท่ำกับ 0.1 ml  
สำมำรถอ่ำนปริมำตรได้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยตัวเลขทศนิยมต ำแหน่งที่ 2 ประมำณได้จำก 1/5 ของ
เส้นแบ่งปริมำตรย่อย มีค่ำเท่ำกับ 0.02 ml  
 

 

 

 

 

 

จำกภำพ ปริมำตรที่อ่ำนได้เท่ำกับ 24.20 ml  โดย ตัวเลขต ำแหน่งสุดท้ำยเป็นค่ำโดยประมำณ   
เอกสำรอ้ำงอิง 
 1. ASTM E200-08 p 446   
 2. http://chem.wisc.edu/deptfiles/genchem/lab/labdocs/modules/buret/bretread.htm 

อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 
75/7 ถนนพระรามที่ 6  

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี 

ส านักพัฒนาศักยภาพ 
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Phone: 0 2201 7425 
Fax: 0 2201 7429 

E-mail: blpd@dss.go.th 

ที่ปรึกษำ 
 ดร. จันทร์เพ็ญ  เมฆำอภิรักษ์ 

นำยอนุสิทธิ์  สุขม่วง 
บรรณำธิกำร  
 นำงอุมำพร  สุขม่วง  
กองบรรณำธิกำร 
 นำงสำวปัทมำ  นพรัตน์ 

นำงชุติมำ  วิไลพันธ์ 
นำงอำรีย์  คชฤทธิ์ 
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