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สวัสดีครับ ชำว พศ.สำรทุกท่ำน
เดือนนี้มีงำนประเพณีที่สำคัญของไทยคืองำนลอยกระทง
ซึ่งตรงกั บวันเพ็ญ เดือนสิบ สองของทุกปี ในปีนี้ตรงกั บวันที่ 22
พฤศจิกำยน 2561 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดกัน
มำตั้งแต่สมัยโบรำณโดยถือว่ำเป็นกำรบูชำพระพุทธเจ้ำและเป็น
กำรขอขมำพระแม่คงคำที่ให้เรำได้ใช้น้ำในชีวิตประจำวัน นับว่ำ
เป็นประเพณีที่ดีงำมจวบจนปัจจุบันนี้ ทำให้เรำนึกถึงควำมสำคัญของน้ำที่เรำได้ใช้อุปโภคและบริโภค
รวมถึงกำรดูแลแหล่งน้ำต่ำงๆ ให้สะอำดและปรำศจำกมลพิษ เพื่อเรำจะได้มีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอำด
และปลอดภัยจนถึงรุ่นลูกหลำนต่อไปในอนำคต
ทีมงำน พศ.สำรขอให้ทุกท่ำนมีควำมสุขตลอดเดือนนี้และเตรียมต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมำถึงนี้

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
S009 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาห้องปฏิบัติการ

11-12 ธ.ค. 61

Q008
S003
C007

12-13 ธ.ค. 61
18-19 ธ.ค. 61
20-21 ธ.ค. 61

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
การกาจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ
การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

สถำนที่อบรม
อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/
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แนะนำหลักสูตร : “กำรสอบเทียบเครื่องชั่ง”
จุฑามาศ ภูมภ
ิ าค

เครื่องชั่ง เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ต้องมีในห้องปฏิบัติการที่มีความสาคัญมาก ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
จึงมีความจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทักษะการใช้และการบารุงรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความแม่นยา
ในการชั่ง ส่งผลถึงการวิเคราะห์หรือทดสอบที่แม่นยาอีกด้วย
หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องชั่ง” ของสานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ใช้เวลาอบรมเพียง 2 วันเท่านั้น ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สรุปโดยสังเขปดังนี้
ภาคทฤษฎี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชนิด การเก็บรักษา และการทาความสะอาดมวลมาตรฐาน
การเลือกใช้มวลมาตรฐานสาหรับการสอบเทียบเครื่องชั่ง ชนิดของเครื่องชั่งและการบารุงรักษา
การหาค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องชั่ง
การประกันคุณภาพโดย Control chart
ภาคปฏิบัติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ และสอบเทียบเครื่องชั่ง
* ผู้สนใจ หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องชั่ง”สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ http://blpd.dss.go.th
โดยในแผนการฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ 2562 กาหนดการอบรมในวันที่ 22-23 มกราคม 2562

Q&A : E-learning ยังไม่ได้ Verify E-mail ต้องทำยังไงคะ
ดลยา สุขปิติ

Q : ยังไม่ได้ Verify E-mail ต้องทายังไงคะ
A : หลังจากสมัครสมาชิกจะมีอีเมลจากระบบส่งไปยังอีเมลของผู้เรียน
เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก ผู้เรียนต้องเข้าไปยืนยันก่อนจึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรได้ค่ะ
โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะร่วมด้วย
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BLPD Corner : รักษ์โลก ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลดกำรใช้พลำสติก
นวพร เลิศธาราทัต

ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย
ขยะพลาสติกแต่ละประเภทมี
ระยะเวลาย่อยสลายนานมาก เช่น ถุงพลาสติก/ฝาพลาสติก ใช้เวลาย่อยสลาย 450 ปี โฟม ไม่ย่อยสลายในแต่ละปีจะมีขยะ
พลาสติกเพิ่มขึ้นจานวนมาก จากสถิติกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกคิดเป็น ร้อยละ 12 ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือประมาณ 2 ล้านตัน แต่ถูกนา
กลับไปใช้ประโยชน์ ประมาณ 5 แสนตันต่อปี และปริมาณขยะพลาสติก 1.5 ล้านตันนาไปกาจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือเตาเผา
บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม บางส่วนไหลลงสู่แม่น้า และ ทะเล และปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทยประมาณ
45,000 ล้านใบต่อปี แยกเป็น จากตลาดเทศบาลและเอกชน แผงลอย อื่นๆ ร้อยละ 40 หรือประมาณ 18,000 ล้านใบ ร้าน
ขายของชา จานวน 400,000 แห่ง ร้อยละ 30 หรือประมาณ 13,500 ล้านใบ และห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ
30 หรือประมาณ 13,500 ล้านใบ ทาให้เกิดผลกระทบเกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาโลกร้อน ปฏิกิริยาเรือน
กระจก ปัญหาขยะในทะเลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในทะเล ปัญหาสุขภาพจากการสะสมเชื้อโรคจากกองขยะ

รูปจาก http://www.pcd.go.th/file/wst20181112_03.pdf

หากมองในชีวิตประจาวัน ผู้อ่านเคยสังเกตไหม แต่ละมื้อในการรับประทานอาหาร หรือ แต่ละครั้งในการเดิน
เลือกซื้อของ ท่านได้รับถุงพลาติกกี่ชิ้น ถุงพลาสติกใส่อาหาร กล่องพลาสติกใส่อาหาร ถ้วยโฟมใส่อาหาร แก้วพลาสติกและ
หลอดน้า รวมทั้งถุงหูหิ้วใส่ถุงอาหาร หากนับอาหาร 1 มื้อ อย่างน้อยท่านจะได้รับได้รับพลาสติก 2-5 ชิ้นต่อ 1 มื้อ จะเห็นว่า
แต่ละวันจะเกิดจานวนพลาสติกที่ถูกทิ้งจานวนมากการจะย่อยสลายต้องใช้เวลานาน จนทาให้เกิดเป็นขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
จากปั ญหาขยะพลาสติกที่มีจานวนมากนี้ทาให้ องค์กรภาครัฐและเอกชน เริ่มรณรงค์ปลุ กกระแสสังคม
ร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรมการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาติก เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านสะดวกซื้อลดการให้ถุงพลาสติก และ
ให้แต้มสะสมสาหรับลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติกนาถุงผ้าไปใส่เอง ร้านเครื่องดื่ม ลดราคาเครื่องดื่ม เมื่อนาแก้วน้าไปใส่เอง หรือ
การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้าดื่ม
ผู้อ่านสามารถเป็ น หนึ่ งในผู้ ร่ ว มลดการก่อให้ เกิดขยะพลาสติกได้ง่ายในชีวิตประจาวัน โดยปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น
1. ลด/เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เช่น แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก นาแก้วน้าส่วนตัวไปใส่เอง
2. ลด/เลิกการใช้ถุงพลาสติกที่ไม่จาเป็น หันมาใช้ถุงผ้าใส่ของแทน
3. เลิกซื้ออาหารที่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้ปิ่นโต หรือกล่องพลาสติกชนิดใช้ซ้าบรรจุอาหาร
4. ไม่ซื้อน้าขวดที่ใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้าดื่ม
5.การแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง เช่น ขยะพลาสติก ขยะรีไซเคิล
อ่ำนต่อหน้ำที่ 5
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รักษ์โลก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกำรใช้พลำสติก( ต่อจำกหน้ำ 4 )
สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่วยงานหนึ่งในภาครัฐ ที่รับนโยบายจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและรัฐบาล ร่วมรณรงค์
ลดใช้พลาสติก เช่น การไม่ใช้แก้วพลาสติกใช้แล้วทิ้งสาหรับน้าดื่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคลากรในสานักฯ นาปิ่นโต กล่องพลาสติกชนิดใช้ซ้า แก้วน้าส่วนตัว สาหรับซื้ออาหารและ
เครื่องดื่ม ถือถุงผ้าใส่ของไม่รับถุงพลาสติก ซึ่งเริ่มต้นใช้งานอาจจะอึดอัด และเผลอเรอตาม
ความเคยชิน แต่เมื่อทาเป็นประจาจะรู้สึกเป็นสิ่งที่ดี ทาเป็นปกติ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ลดปัญหาขยะพลาสติกเมื่อเริ่มที่ทางาน จะสามารถต่อไปใช้ในชีวิตประจาวัน ที่บ้าน
ห้างสรรพสินค้า และที่อื่น ๆ ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศ
ไทยและร่วมรักษ์โลกได้ ทุกอย่างเริ่มที่ตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยดูแลโลกกันเถอะคะ
อ้างอิง
http://www.pcd.go.th/file/wst20181112_03.pdf
การฝึกอบรม “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ครั้งที่ 4 โดย นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เข้าถึงเมื่อ 19/11/2561
https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/117310.html : ระยะเวลาในการย่อยสลาย ของขยะแต่ละประเภท เข้าถึงเมื่อ
19/11/2561

Science Update : เมื่อ 1 กิโล ไม่เป็น 1 กิโล อีกต่อไป
เบญจพร บริศูทธิ์

โดยปกติแล้ว มาตรฐานของน้ าหนัก 1 กิโลกรัมทั่ว
โลก จะอ้างอิงกับ ต้น แบบกิโ ลกรั มระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น
ก้อนโลหะผสมแพลทินัม-อิริเดียม รูปทรงกระบอก ที่เรียกว่า
เลอกรองกา" หรือ The Big K ถูกเก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัย
ของสานักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ กรุงปารีส และเก็บ
รักษาไว้เป็นอย่างดีภายในครอบแก้วหลายชั้น ปกติแล้วเจ้า
ก้อนนี้จ ะต้องถูกน าออกมาทาความสะอาดขจัดสิ่ งปนเปื้อน
เพื่อ ให้ น้ าหนั กมีค วามเที่ย งตรงเท่าเดิม ในทุก ๆปี แต่พ บว่ า
กระบวนการขจัดสิ่งปนเปื้อนนี้ทาให้เลอกรองกานั้น กลับทา
ให้ มัน สูญเสี ยน้ าหนัก เนื่องจากเนื้อโลหะผสมกร่อนออกไป
เล็กน้อยในการทาความสะอาดทุกครั้ง และถ้ามีอะไรเกิดขึ้น
อย่างไม่คาดคิด กับสถานที่เก็บรักษาเจ้าก้อนนี้ที่ เช่น ไฟไหม้
หรือ เจ้ าก้อ นนี้ สู ญ หายไปจากที่ นั่ น โลกทั้งใบก็จ ะปั่นป่ว น
สับสนเมื่อมาตรฐานอ้างอิงเดียวที่มีอยู่หายไป ดังนั้น นักมาตร
วิทยาจากนานาประเทศพยายามคิดค้นหาวิธีปรับปรุง และ
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เห็นพ้องให้ปรับปรุงนิยามของน้าหนัก 1 กิโลกรัมเสียใหม่ โดย
ให้อ้างอิงกับสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างตัวเลขแทน และเรียกว่า
"ค่าคงที่ของพลังค์" (Planck's constant) พวกเขาบอกด้วยว่า
การเปลี่ยนแปลงนิยามของหน่วยกิโลกรัมนี้จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตต่อประจาวันของเราทุกคน เพราะตอนนี้ยังเป็นเรื่อง
เฉพาะภายในวงการวิทยาศาสตร์ เพียงแต่....ในอนาคตอาจมี
การผลิตอุปกรณ์เทียบน้าหนักมาตรฐาน 1 กิโลกรัมตามนิยาม
ใหม่ ออกมาให้เครื่องชั่งแบบปกติทั่วไปใช้ปรับเทียบเคียงได้
เป็ น สิ่ ง ที่ เ ราต้ อ งติ ด ตามเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงนี้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้อุปกรณ์เทียบน้าหนักใหม่
นั้นมาทดแทน แต่ที่แน่ๆระยะเวลาร้อยปีกว่าจะมาถึงวันนี้
ทั้งโลกยอมรับและพึ่งพามาตรฐานของเจ้าก้อนนี้ ที่เรียกว่า
“เลอกรองกา” เพียงก้อนเดียว น่าทึ่งและสุดยอดจริงๆ
อ้างอิง : https://www.bbc.com/thai/features-46195219
https://www.dw.com/en/kilogram-gets-new-definition-as-le-
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Thailand 4.0 in ASEAN : กำรชะงักงันของไทยแลนด์ 4.0
สมบัติ คงวิทยา

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ ทุกวัน ด้วยพลังอานาจของ
กระแสโลกาภิวตั น์ในทุก ๆ ด้าน ฉะนัน้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
จึงท าให้ เกิดความเจริญงอกงามหลาย ๆ อย่ าง ผุดขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง และคงเป็นเช่นนีต้ อ่ ไป เช่นเดียวกันกับจริตของคนไทยที่
จะต้ อ งท าอะไรทุ ก อย่ า งให้ ค ล้ อ ยตามและสอดรั บ กั บ การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว
วาทกรรมหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนของชาติ คือ “ไทย
แลนด์ 4.0” ฉะนัน้ ทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานจึงดูเหมือนว่าจะมี
การผลั กและดึง (push and pull) ให้ ผู้ คนในชาติเข้าใจและ
ปฏิบตั เิ พือ่ ความไพบูลย์และทันต่อกระแสสังคมโลก
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางอย่างทีท่ าให้ประเทศไทยเกิดความชะงัก
งัน (stagnation) และเป็นปัจจัยทีบ่ ั่นทอนให้ก้าวไปสู่ Thailand
4.0 ได้ชา้ ลงซึง่ ปัจจัยดังกล่าว มีดงั นี้
1. คนไทยส่วนใหญ่ยงั ศรัทธาไสยศาสตร์มากกว่ากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ความเชื่อทางด้านมิติลี้ลับ (cult) คนไทยส่วน
ใหญ่ ยั ง มี ค วามเชื่ อ ต่ อ ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ยากต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง กระบวนทางวิทยาศาสตร์ถูกน ามาประยุกต์ใน
ชีวิตประจาวันค่อนข้างน้อย การคิดแบบมีเหตุผลยังไม่กว้างไกล
สาหรับสังคมไทย
2.คนรุน่ เก่ายังเข้ามามีอานาจแฝง (latent power) ในหลาย ๆ
องค์กร โดยเฉพาะองค์กรรัฐบาลทีม่ กี ารผูกขาดกับอานาจในการ
ทางาน คนรุน่ ใหม่ไม่ได้รบั การขัดเกลาในการทางานและขาดการ
สร้าง “รอยต่อ” ทีด่ ขี องผูค้ นในองค์กรด้วย สุดท้ายนามาซึง่ ความ
ขัดแย้งและเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การพัฒนา ด้วยเหตุนี้ การทีส่ งั คมไทย
จะก้าวไปสูย่ คุ 4.0 ได้เร็วนัน้ คนรุน่ เก่าต้องใจกว้างและพร้อมทีจ่ ะ
ถ่ายโอนและเชือ่ มโยง “เก่า-ใหม่” ได้อย่างลงตัว และทีด่ ที สี่ ดุ คือ
การเป็นต้นแบบของคนรุน่ เก่าในทุก ๆ เรือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ งของ
ใช้อานาจทีม่ แี ละพึงมีดว้ ย
3.การตอบสนองจากภาครั ฐ มี เ พี ย งผิ ว เผิ น ท าได้ แ ค่
ประชาสัมพันธ์ อบรม การประชาสัมพันธ์ใช้งบประมาณมากสร้าง
พิธกี รรมมากมาย แต่ไม่เกิดความศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีเ่ ห็นชัดเจนมากทีส่ ดุ
สังคมไทยในชนบทส่ วนใหญ่ยั งขาดการดูแลอย่ างเต็มที่จาก
หน่วยงานรัฐบาลหรือผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง การลงมือทาต้องร่วมมือ
ทุกภาคส่วน และทีส่ าคัญภาครัฐบาลต้องจริงจังกับนโยบายทีว่ าง
ไว้ดว้ ย

4. ผูค้ นใช้สอื่ ทางเทคโนโลยีสว่ นมากเพือ่ ประโยชน์ตนมากกว่าที่
จะเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณวิทยา หรือส่วนรวม “ความผุกร่อน
(decay)” และต้นทุนทางความคิดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ มรรคผลทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สาธารณะยังไม่ลงลึกใน
การใช้ของคนไทยเท่าที่ควร ภาพที่เห็นส่วนมากยังเป็นการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ ความสุขและประโยชน์ของตนเองมากกว่า
5.มาตรฐานการศึกษาทุกระดับถดถอย ตั้งแต่ระดับอนุบาล
ศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ ในระดับอนุบาลศึกษา
การศึกษาแบบ “ยัดเยียด” ทั้งเนื้อหาและทักษะชีวิตมีมาก
จนเกินไป ในขณะทีก่ ารศึกษาในระดับอุดมศึกษากลับถูกเพิกเฉย
ในการผลิตข้อความรู้ชั้นสูงและการสอนที่เน้นทักษะทางสังคม
และการใช้ ลี ล าชี วิ ต ที่ ส มดุ ล กั บ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว
การศึกษาทุกระดับดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจในศาสตร์ทางด้าน
สังคมศาสตร์ ถ้าเป็นเช่นนีต้ ่อไปผู้เรียนหรือคนไทยจะมีลักษณะ
ไม่แตกต่างจากหุ่นยนต์ ขาดความดีงามและสุนทรียทางสังคม
ในทางตรงข้าม ระบบการศึกษาต้องเน้นมาตรฐานของตนเอง
ศึกษาและเปรียบเทียบกับสังคมอืน่ ให้มากขึน้ และทีแ่ น่นอนทีส่ ดุ
คือ อย่าลืมทาการเทียบเคียงกับบริบททางสังคมของตนเองด้วย
อุดมการณ์ทางการศึกษาของแต่ละระดับต้องยึดมัน่ และการดารง
ไว้ซงึ่ อัตลักษณ์ของตนเองด้วย
6. สร้างจิตสานึกทีด่ ีต่อการเปลี่ยนแปลง “อย่าให้สังคมไทยเป็น
สังคมทีต่ นื่ ตระหนก ต้องให้เป็นสังคมทีต่ นื่ ตระหนัก” รับและมี
ความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง และที่ส าคัญต้องสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางชีวิตให้กับคนไทยทุกคน โดยปราศจากการดูถูก
กันเอง ยอมรับในความแตกต่างทางอัตลักษณ์ของชุมชน ความ
ต่างของวัฒนาวิถที ไี่ ม่เหมือนกัน
ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วทีท่ ุกภาคส่วน ทุกองค์กรต้องร่วมกัน “สร้าง
ทุนทางความคิด” ให้กับคนไทยด้วยกัน และที่ส าคัญที่สุด คือ
ผูค้ นในชาติตอ้ งเป็นทัง้ ผูส้ ร้างและผูเ้ สพไทยแลนด์ 4.0 ไปด้วยกัน
ผู้เขียนเชื่อสังคมไทยก็จะไม่เกิดสภาพความเสื่อมในการพัฒนา
และภาพสวยงามจะปรากฏต่อสังคมโลก คือการเปลีย่ นแปลงแต่
ไม่เปลี่ยนไป ด ารงไว้อัตลักษณ์ที่งดงามได้อย่างยอดเยี่ยม…
แน่นอน
โดย ดร.ธงชัย สมบูรณ์ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
https://www.prachachat.net/columns/news-121045
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