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EDITOR'S 

สวัสดีครับ...ท่ำนสมำชิกชำว Metrology Info เหตุกำรณ ์
น้องน�ำ้มำเยีย่มเยอืนกไ็ด้คล่ีคลำยไปบ้ำงแล้วนะครบั หวงัว่ำท่ำนทีเ่จอ
น้องน�ำ้มำทกัทำยคงได้ซ่อมแซมบ้ำนเรอืนและอปุกรณ์เครือ่งจักรของ
โรงงำนกันแล้ว ทำงคณะผู้จัดท�ำยังคงให้ก�ำลังใจชำวสมำชิกทุกท่ำน 
เพื่อให้มีควำมรู้สึกที่ดีต่อกำรใช้ประโยชน์ที่ต้องอยู่คู่กับน�้ำมำตั้งแต่
อดีต และสำมำรถเตรียมพร้อมต่อเหตุกำรณ์ในอนำคตได้

เรำชำว มว. ท่ีมีหน้ำท่ีเป็นองค์กรหลักของประเทศในกำร
พัฒนำระบบมำตรวิทยำของชำติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล และ
ถ่ำยทอดค่ำวดัไปสูภ่ำคอตุสำหกรรม ทำงเรำจงึอยำกจะมำเล่ำเรือ่งให้
ทุกท่ำนได้ทรำบถึงควำมพร้อมในช่วงท่ีเกิดอุทกภัย นอกจำกนี้เรำยัง
มีโครงกำรดีๆ ที่จะช่วยเหลือโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม ซึ่งทุกคนคง
อยำกรูว่้ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง และอยำกเชญิชวนให้ติดตำมกนัในคอลมัน์
สกู๊ปพิเศษ...นะครับ

ส�ำหรบัฉบบัใหม่ของปีน้ี ทำงเรำขอน�ำเสนอคอลัมน์สมัภำษณ์
นักมำตรวิทยำรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นแรงบันดำลใจให้กับน้องๆ ชำวมำตร
วิทยำด้วยกัน เพื่อสร้ำงหลักประกันของอำชีพและบุคลำกรคนส�ำคัญ
ของมำตรวิทยำไทยทั้งระดับในประเทศและต่ำงประเทศต่อไปอย่ำง
ยั่งยืน ลองติดตำมอ่ำนมุมมองน้องๆ ของเรำด้วยกันนะครับ 

ท้ำยนีเ้รำได้เปิดโครงกำรจดัอบรมหลกัสตูรมำตรวทิยำ ประจ�ำ
ปี 2555 ท่ีท่ำนสมำชกิถำมหำกนั ผู้ท่ีสนใจอย่ำมวัช้ำต้องรบีสมคัรและ
ติดต่อมำที่ส่วนฝึกอบรม หรือ www.nimt.or.th ด่วนเลยนะครับ จะได้
ไม่พลำดส�ำหรับโครงกำรดีๆ อย่ำงนี้ที่ทำง มว. จัดมำให้กับทุกท่ำน 
สวัสดี...ครับ

ประสิทธิ์ บุบผาวรรณา
บรรณาธิการ 
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กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยร่ีวมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องทัง้ภำครฐัและเอกชน ร่วมจดังำน นทิรรศกำร 

“เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ�าปี 2554” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในฐำนะ

ทรงเป็น “พระบดิาแห่งเทคโนโลยขีองไทย”  และ “วนัเทคโนโลยขีองไทย” พร้อมทัง้เผยแพร่กำรพฒันำเทคโนโลยี

นวตักรรมของไทย ในงำน “BOI  FAIR 2011” ในโอกำสน้ี มว. ได้ร่วมจดัแสดงนทิรรศกำรโดยได้น�ำผลงำนเรือ่ง “เวลา

มาตรฐานประเทศไทย” และ  “วสัดอุ้างองิทางเคม”ี แก่ผูส้นใจทัง้ในและต่ำงประเทศตลอดจนประชำชนทัว่ไป เมือ่

วันที่ 5-13 มกรำคม 2555 ณ Hall 9  อิมแพค เมืองทองธำนี จ.นนทบุรี

 มว. ได้น�ำเสนอผลงำนเข้ำร่วมแสดงให้ควำมรู้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนแรก เรื่อง “เวลำมำตรฐำน

ประเทศไทย” ที่แสดงกำรเข้ำถึงกำรเปรียบเทียบและใช้ประโยชน์จำกเวลำมำตรฐำนของประเทศไทย ซึ่งเป็นพืน้ฐำน

ส�ำคัญที่ส่งผลต่อกิจกรรมกำรใช้ชีวิตและพฤติกรรมทำงด้ำนเวลำ ปัจจุบันสำมำรถเข้ำถึงวิธีกำรเปรียบเทียบเวลำทั้ง 

4 วิธี ได้แก่ วิธีกำรเปรียบเทียบเวลำมำตรฐำนผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต วิธีกำรเปรียบเทียบเวลำมำตรฐำนผ่ำนทำงระบบ

โทรศัพท์พื้นฐำน วิธีกำรเปรียบเทียบเวลำมำตรฐำนผ่ำนทำงวิทยุ FM ระบบ  RDS และกำรสอบเทียบเครื่องมือวัด

ทำงด้ำนเวลำและควำมถี่ 

ส่วนท่ีสอง  เป็นกำรแสดงผลงำนทำงด้ำนวสัดอุ้ำงองิเคมีฝีมือนักมำตรวิทยำไทยประกอบไปด้วย วัสดอุ้ำงองิ

เพือ่ตรวจปรมิำณแคดเมยีมในข้ำว วสัดอุ้ำงองิเพ่ือตรวจวดัค่ำควำมหวำน วสัดอุ้ำงองิเพือ่ตรวจวดัปรมิำรก๊ำซออกซเิจน

ในอำกำศ  กำรเตรียมสำรละลำยบัฟเฟอร์ส�ำหรับวัดค่ำควำมเป็นกรด-เบส  กำรเตรียมสำรละลำยมำตรฐำนไอออน

บวกและไอออนลบส�ำหรับเทคนิคไอออนโครมำโทรกรำฟี   กำรเตรียมสำรละลำยมำตรฐำนสังกะสี  และวัสดุอ้ำงอิง

ส�ำหรับกำรสอบเทียบเครื่อง UV-Vis Spectrohotometer โดยปัจจุบันได้น�ำวัสดุอ้ำงอิงที่ผลิตได้ออกไปสู่ห้องปฏิบัติ

กำรวิเครำะห์และทดสอบทำงเคมี และผู้ประกอบกำร อันเป็นกำรยกระดับและสร้ำงมำตรฐำนให้เป็นที่ยอมรับของ

สำกล

 ทั้งนี้ ส่วนที่สำมยังได้น�ำเครื่อง Dial Gauge Tester แบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้ส�ำหรับกำรลดเวลำของกำรสอบ

เทียบ และยงัคงให้ค่ำควำมถกูต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน พร้อมทัง้น�ำโปรแกรมใหม่ ซึง่สำมำรถอ่ำนค่ำจำกตวัมำตรฐำน

ได้โดยตรงผ่ำนพอร์ตอนุกรมแสดงผลที่หน้ำจอคอมพิวเตอร์

 หำกท่ำนใดท่ีพลำดชมผลงำนของเรำในงำนแสดงนทิรรศกำรดงักล่ำว หรือต้องกำรข้อมูลเพิม่เตมิสำมำรถ

เข้ำมำดูข้อมูลได้ที่ www.nimt.or.th หรือสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ มว. เทคโนธำนี คลองห้ำ จ.ปทุมธำนี

สุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
ส่วนประชาสัมพันธ์

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม     งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

ของไทย 2554ของไทย 2554
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มาตรวิทยา...
บันไดสู่อาเซียน 2015

ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่จะถึงนี้

จะมีเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมส�ำคัญและอำจจะส่ง

ผลกระทบต่อภำคกำรผลิตของประเทศไทย  

คือ กำรจัดตั้งประชำคมอำเซียน (ASEAN 

Community) ให้แล้วเสรจ็ เพือ่รองรบักบัข้อตกลง

ที่ผู้น�ำอำเซียนได้ร่วมลงนำมในปฏิญญำว่ำด้วย

ควำมร่วมมืออำเซียนเมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 

2546 ท่ำนผู ้อ ่ำนหลำยท่ำนคงสงสัยกันว่ำ

อำเซียนคืออะไร  และมีควำมส�ำคัญอย่ำงไร  ถ้ำ

อย ่ ำงนั้ น เ ริ่ มแรกเรำมำท� ำควำมรู ้ จั กกับ 

“อาเซียน” กันก่อนค่ะ

อาเซียน หรือท่ีเรำเรียกช่ือเต็มว ่ำ 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations: ASEAN) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 

2510 มีประเทศสมำชิกเร่ิมต้นเพียง 5 ประเทศ

เท่ำนั้นและต่อมำได้มีจ�ำนวนสมำชิกเพิ่มขึ้นจน

ในขณะนี้มีจ�ำนวนประเทศสมำชิกด ้วยกัน

ทั้งหมด 10 ประเทศ คือ ไทย สหพันธรัฐมำเลเซีย 

สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 

สำธำรณรัฐสิงคโปร์ เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม 

สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่ง

สหภำพพม่ำ และรำชอำณำจักรกัมพูชำ  โดยมี

ส�ำนกังำนเลขำธกิำรอำเซียนตัง้อยูท่ีก่รงุจำร์กำร์ตำ 

ประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย และมีเลขำธิกำร

อำเซียนคนปัจจุบัน คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ มี

วัตถุประสงค์ในกำรก่อตั้งอยู่ 6 ข้อด้วยกันคือ

ชณิกชา จันทร์ศิริ
ส่วนประชาสัมพันธ์

หนึ่งวิสัยทัศน์ 

หนึ่งเอกลักษณ์ 

หนึ่งประชาคม

(One Vision, 

One Identity, 

One Community)

ไทย

ราชอาณาจักรกัมพูชา

สาธารณรัฐสิงคโปร์

สหพันธรัฐมาเลเซีย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เนการาบรูไนดารุสซาลาม

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

มาตรวิทยา... 
บันไดสู่อาเซียน 2015
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1.  ให้ควำมเคำรพแก่เอกรำช อ�ำนำจอธิปไตย ควำมเท่ำเทียม บูรณภำพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของ

 ชำติสมำชิกทั้งหมด

2.  สมำชิกแต่ละชำติมีสิทธิ์ที่จะปลอดจำกกำรแทรกแซงจำกภำยนอก  กำรรุกรำนดินแดนและกำรบังคับ 

 ขู่เข็ญ

3.  จะไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกำรภำยในของสมำชิกอื่นๆ

4.  ยอมรับในควำมแตกต่ำงระหว่ำงกัน หรือแก้ปัญหำระหว่ำงกันอย่ำงสันติ

5.  ไม่ยอมรับกำรคุกคำมหรือกำรใช้ก�ำลัง

6.  ให้ควำมร่วมมือระหว่ำงกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ

จำกวัตถุประสงค์ในกำรก่อตั้งทั้งหมด ก็ได้ก่อให้เกิดควำมร่วมมือต่ำงๆ มำกมำย และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง 

กำรท�ำเขตกำรค้ำเสรี (Free Trade Area) ซึ่งเป็นกำรรวมกลุ่มกันในด้ำนเศรษฐกิจ  โดยมีเป้ำหมำยเพื่อลดภำษี

ศุลกำกรระหว่ำงกันให้เหลือน้อยที่สุด หรือเป็น 0% ในกำรลดอัตรำภำษีศุลกำกรนี้ก็เพื่อให้สินค้ำภำยในอำเซียน

เกิดกำรหมุนเวียน ซึ่งนั่นก็จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จำกกำรที่จะสำมำรถเข้ำไปขยำยตลำดกำรค้ำ

อำเซียนได้มำกขึ้น แต่ในทำงตรงกันข้ำมนำนำประเทศในอำเซียนก็สำมำรถเข้ำมำด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้

เพิ่มขึ้นเช่นกัน  สิ่งเหล่ำนี้จะท�ำให้ภำคอุตสำหกรรมไทยจ�ำเป็นต้องเร่งปรับตัวและพัฒนำศักยภำพ  เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของนำนำชำติ  สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีอำเซียน  เพรำะในอนำคตเรำคงไม่

สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำกับคู่แข่งจำกนำนำประเทศได้  ซึ่งต่ำงก็มีเป้ำหมำยมุ่งขยำยธุรกิจไปยังประเทศ

ต่ำงๆ ทั่วโลก เช่นกัน

โดยกำรที่ภำคธุรกิจจะสำมำรถท�ำกำรแข่งขันกับนำนำประเทศได้นั้น  นอกจำกจะต้องมีควำมสำมำรถใน

ด้ำนกำรท�ำกำรตลำดแล้ว  สิง่หนึง่ทีจ่ะสำมำรถช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรแข่งขนัได้นัน่คอื  งำนด้ำนวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยีที่ภำครัฐได้ให้กำรส่งเสริมให้ภำคธุรกิจต่ำงๆ ในกำรน�ำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำ

ปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภำพของสินค้ำ งำนบริกำรต่ำงๆ อำทิเช่น งำนด้ำนมำตรวิทยำ หรือกำร

สอบเทยีบเครือ่งมือวัด  ซึง่เป็นงำนทีม่คีวำมส�ำคญั  ในปัจจบุนันีเ้กอืบทกุประเทศทัว่โลกต่ำงให้ควำมส�ำคญักบังำน

ด้ำนมำตรวิทยำ นับว่ำเป็นหัวใจหลักในกำรควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิตที่จะน�ำไปสู่กำรเสริมสร้ำง

ประสิทธิภำพกำรผลิต  ยกระดับมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์  และเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ

ดังนั้นกำรพัฒนำระบบมำตรวิทยำของชำติให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ จึงมีควำมส�ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม หรืออำจเรียกได้ว่ำ มำตรวิทยำเป็นกลไกที่จะช่วยลดกำรกีดกันทำงกำรค้ำอันเนื่อง

มำจำกมำตรกำรทำงเทคนคิ  และเป็นกญุแจส�ำคัญสูก่ำรเพ่ิมศกัยภำพกำรแข่งขนัของภำคอตุสำหกรรมในกำรก้ำว

ไปเข้ำสูเ่วทีกำรค้ำของอำเซียนอย่ำงเตม็ภำคภมู ิ ให้สมกบัค�ำว่ำ “หนึง่การวดั ยอมรบัทัว่โลก – One Measurement 

Accepted Everywhere” เพรำะไม่ว่ำจะวัดที่ใด เมื่อใด  ผลกำรวัดก็จะเป็นที่ยอมรับของทั้งโลก

สญัลกัษณ์อาเซยีน คอื รปูรวงข้ำว  สเีหลอืง

บนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขำวและสีน�้ำเงิน  

รวงข้ำว 10 ต้น มัดรวมกนัไว้ หมำยถงึ ประเทศสมำชกิ 

10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภำพและควำมเป็นน�้ำ

หนึง่ใจเดยีวกนั  สเีหลอืง หมำยถงึ ควำมเจรญิรุง่เรอืง 

สีแดง หมำยถึง ควำมกล้ำหำญและควำมก้ำวหน้ำ  

สขีาว หมำยถงึ ควำมบรสิทุธิ ์ และ สนี�า้เงนิ หมำยถงึ 

สันติภำพและควำมมั่นคง
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SPECIAL 
ประสิทธิ์ บุบผาวรรณา
บรรณาธิการ 

เมื่อปลำยปี 2554 ที่ผ่ำนมำ เชื่อแน่ว่ำทุกคนยังไม่ลืมภำพเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่

ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบจ�ำนวนมหำศำลต่อบ้ำนเรือน โบรำณสถำน พืชผลทำง 

กำรเกษตร และนคิมอตุสำหกรรมหลำยแห่ง ทีเ่กดิกระแสน�ำ้ท่วมไหลมำจำกภำคเหนอืลงมำภำคกลำง

และกรุงเทพฯ จนออกทะเลไป ตลอดทั้งเดือนกันยำยน – พฤศจิกำยน 2554 ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น

ได้สง่ผลกระทบไปทกุภำคส่วนทีเ่กี่ยวข้องกนัทัว่ประเทศ รวมถงึสถำบันมำตรวทิยำแห่งชำต ิ(มว.) ซึ่ง

มีที่ตั้งอยู่ ณ เทคโนธำนี รังสิต – นครนำยก คลอง 5 จ.ปทุมธำนีด้วย มำถึงตรงนี้หลำยท่ำนอำจสงสัย

ว่ำ มว. ได้รับผลกระทบจำกมหำอุทกภัยอย่ำงไรบ้ำง และในฐำนะที่เป็นองค์กรหลักด้ำนมำตรวิทยำ 

จะมมีำตรกำรช่วยเหลอืโรงงำนในนคิมอตุสำหกรรมต่อไปอย่ำงไร เพือ่ให้ภำคอตุสำหกรรมกลบัมำเป็น

ดงัเดมิ เรำจงึใช้โอกำสนีม้ำเล่ำสู่ผู้อ่ำนทุกท่ำนที่มีควำมห่วงใยถึงงำนมำตรวิทยำของเรำกัน

 

มว. เตรียมพร้อมมหาอุทกภัย

เหตกุำรณ์มหำอทุกภยัทีผ่่ำนมำ อำจเป็นเหตกุำรณ์ไม่ปกตทิีจ่ะเกดิขึน้ได้บ่อยในประเทศไทย 

แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกลของผู้บริหำร ตั้งแต่เริ่มกำรก่อสร้ำงอำคำรผดุงมำตร ซึ่งเป็นอำคำรของ

ห้องปฏิบัติกำรที่รวบรวมสำขำกำรวัดต่ำงๆ ของประเทศที่ มว. ได้ด�ำเนินกำรมำจนถึงปัจจุบันนี้ใน

ฐำนะที่เป็นองค์กรหลักในควำมรับผิดชอบต่อระบบมำตรวิทยำแห่งชำติ อำคำรดังกล่ำวนั้นได้มีกำร

ก่อสร้ำงทีอ่อกแบบค�ำนงึถงึกำรใช้งำนด้ำนมำตรวทิยำ ตลอดจนกำรประหยดัพลงังำน และกำรจดัสรร

พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรสถำปนำและรักษำมำตรฐำนกำร

วดัแห่งชำตไิด้อย่ำงสมบรูณ์ โดยเฉพำะโครงสร้ำงของอำคำรระดบัของพืน้ชัน้ล่ำงของอำคำรให้มคีวำม

สูงกว่ำถนนในบริเวณเทคโนธำนีโดยประมำณ 1.50 เมตร ซึ่งในขณะนั้นสภำพรวมของระดับน�้ำตำม

ถนนเลียบคลอง 5 มำถึงหน้ำเทคโนธำนี ขึ้นสูงสุดประมำณ 50 – 70 ซม. และไหลเข้ำพื้นที่ภำยใน 

เทคโนธำนีมำถึงที่ส�ำนักงำนและอำคำรผดุงมำตร ประมำณ 30 – 50 ซม. นับเป็นควำมโชคดีของ

อำคำรผดงุมำตรทีส่่วนใหญ่เป็นสถำนทีต่ดิตัง้อปุกรณ์เครือ่งมอืวทิยำศำสตร์นัน้ไม่ได้รบัควำมเสียหำย 

มว. เร่งเดินหน้าฟื้นฟู
ห้องปฏิบตักิารสอบเทยีบหลงัมหาอทุกภยั 

มว. เร่งเดินหน้าฟื้นฟู
ห้องปฏิบตักิารสอบเทยีบหลงัมหาอทุกภยั 
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แต่ถึงอย่ำงไร เรำยังมีกำรป้องกันรองรับอีกชั้นในกำรจัดท�ำแผ่นเหล็กและอุปกรณ์ต่ำงๆ ใน

กำรป้องกันประตูเข้ำออกของอำคำร พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน�้ำภำยในอำคำรให้ครอบคลุมทุกจุด

และกระสอบทรำยรอบอำคำรอย่ำงแข็งแกร่ง และส่วนส�ำคัญที่ขำดไม่ได้เลยทำง มว. ได้มีกำรจัด

บุคลำกรอยู่ประจ�ำกำรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลอำคำรมำนำนแล้ว ทั้งนี้ ระบบจ่ำยกระแสไฟฟ้ำของ

อำคำรก็ได้ออกแบบให้สำมำรถรองรับกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำแรงสูงจำก กฟผ. ได้ 2 ระบบ ซึ่งท�ำให้

อำคำรผดุงมำตรมีเสถียรภำพทำงด้ำนระบบไฟฟ้ำท่ีสูง โดยในเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยนั้น อำคำร 

ผดุงมำตรสำมำรถมรีะบบไฟฟ้ำท่ีสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้อำคำรอยูไ่ด้ตลอดเวลำ จงึท�ำให้สำมำรถ

รักษำระบบสภำวะแวดล้อมได้ตำมควำมต้องกำรของห้องปฏิบัติกำร อีกท้ังยังมีระบบไฟฟ้ำส�ำรอง

ภำยในอำคำรที่พร้อมจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้ตลอดเวลำตำมมำตรฐำนของระบบต่ำงๆ ภำยในอำคำร

ผดุงมำตร ซึ่งได้ออกแบบรองรับอุปสรรคและปัญหำได้อย่ำงดีมำก จึงท�ำให้ไม่ได้รับผลกระทบจำก

เหตุกำรณ์มหำอุทกภัยในครั้งนี้ 

ดงันัน้ ทกุท่ำนสบำยใจได้ว่ำระบบมำตรฐำนแห่งชำติยงัคงรกัษำไว้ดงัเดมิได้และทรพัย์สนิทำง

รำชกำรไม่ได้รบัควำมเสยีหำย ช่วงน้ันพวกเรำชำว มว. กร็อลุน้อยูท่กุวนัและเวลำเหมอืนกนัว่ำ ภยัพบิตัิ

ของมหำอุทกภัยครั้งนี้จะอยู่นำนเท่ำไรกันแน่ ทำงคณะผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนก็ไม่ย่อท้อต่อ

อปุสรรค เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิควำมเสยีหำยให้น้อยทีส่ดุ และเกดิควำมคุม้ค่ำของงบประมำณทีร่ฐับำล

ได้ลงทุนให้เกิดระบบมำตรวิทยำอย่ำงยั้งยืนได้ต่อไป

ผลกระทบต่อการให้บริการและร่วมแรงร่วมใจ

กำรให้บริกำรของ มว. นั้น ในส่วนอำคำรห้องปฏิบัติกำรเสียงและกำรสั่นสะเทือน ที่ตั้งอยู่บน

ถนนพระรำมท่ี 6 บรเิวณเดยีวกบักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีสำมำรถให้บริกำรได้ปกตแิละ

พร้อมทัง้เป็นทีท่�ำกำรชัว่ครำวของผูบ้รหิำรและพนกังำนในกำรตดิต่อประสำนงำน ส่วนส�ำนกังำนกลำง

และอำคำรผดุงมำตร ณ เทคโนธำนี รังสิต - นครนำยก คลอง 5 จ.ปทุมธำนี ได้มีกำรประกำศให้หยุด

กำรปฏิบัติงำนชั่วครำวในช่วงที่เกิดน�้ำท่วม ระหว่ำงวันที่ 17 ตุลำคม - 22 พฤศจิกำยน 2554 เพรำะ

เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำกและอำจก่อให้เกดิอนัตรำยระหว่ำงกำรเดนิทำง ใน

กำรนีก้ำรดูแลเครือ่งมอืวัดของผูท้ีม่ำใช้บรกิำรทีม่คีวำมจ�ำเป็นต่อภำคอตุสำหกรรมยงัคงจดัเกบ็รกัษำ

ไว้เป็นอย่ำงดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเครื่องมือวัดในกำรน�ำไปใช้ของผู้ที่มำใช้บริกำรได้ และเปิด

ท�ำกำรอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2554 ปัจจุบันสำมำรถด�ำเนินกำรให้บริกำรได้ปกติแล้ว

นอกจำกน้ี พวกเรำชำว มว. ได้ร่วมแรงร่วมใจในกำรจดัท�ำถงุยงัชีพและอำหำรกล่องเป็นจ�ำนวน

มำก พร้อมกันนี้ได้มอบเรือพร้อมติดเครื่องยนต์ขนำดใหญ่ จ�ำนวน 10 ล�ำ ตำมนโยบำยของรัฐบำล 

และ รมว.วท. แก่ผู้ประสบอุทกภัยของชำวจังหวัดนครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ 

และรอบๆ บริเวณเทคโนธำนี คลอง 5 อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและพร้อมรับฟังปัญหำ

ของชำวบ้ำน โดยมกีำรเดนิทำงไปท�ำงำนร่วมกนักบัคณะผูบ้ริหำรของรฐัมนตร ีส�ำนกังำนปลดักระทรวง 

และ มว. ตลอดช่วงที่ประสบปัญหำมหำอุทกภัยของประชำชนคนไทยด้วยกัน ถึงแม้กำรเดินทำงจะ

เป็นอปุสรรคเท่ำใดก็ตำม กย็งัช่วยกนัคนละไม้คนละมอืจงึท�ำให้รูส้กึได้ว่ำชำวมำตรวทิยำของเรำมนี�ำ้

หนึง่ใจเดยีวกันในกำรร่วมแรงร่วมใจให้ผ่ำนพ้นวกิฤตมหำอทุกภยัครัง้นีไ้ด้อย่ำงน่ำชืน่ชมอย่ำงยิง่ ทัง้นี้ 

ยังมีหน่วยงำนในสังกัด วท. ทุกหน่วยร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 
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มว. กับโครงการฟื้นฟูหลังมหาอุทกภัย

เหตุอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อนิคมอุตสำหกรรมท่ีตั้งอยู ่ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ มีนิคมอุตสำหกรรมอยู่  5 แห่ง (นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน นิคมอุตสำหกรรม

บ้ำนหว้ำ (ไฮเทค) นคิมอตุสำหกรรมสหรัตนนคร นคิมอตุสำหกรรมโรจนะ นคิมอตุสำหกรรมแฟคตอรี่

แลนด์) มโีรงงำนประมำณ 570 โรงงำน และจังหวดัปทมุธำน ีมนีคิมอตุสำหกรรม จ�ำนวน 2 แห่ง (นคิม

อตุสำหกรรมนวนคร นคิมอตุสำหกรรมบำงกะด)ี มโีรงงำนประมำณ 270 โรงงำน รวมทัง้สิน้ประมำณ 

840 โรงงำน มูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 406,800 ล้ำนบำท โดยนิคมอุตสำหกรรมทั้ง 7 แห่งนี้ เป็นที่

ตั้งของโรงงำนผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วนยำนยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภำพ

รวมส่วนใหญ่แล้วมำกกว่ำหน่ึงในสำมของจ�ำนวนโรงงำนในนิคมอตุสำหกรรมเหล่ำน้ี มีกำรจดัตัง้ห้อง

ปฏบิตักิำรสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัขึน้ภำยในโรงงำนของตนเพือ่ควำมมัน่ใจในระบบกำรวดัและคณุภำพ

ของผลิตภัณฑ์

วิกฤตน�้ำท่วมอย่ำงหนักในนิคมอุตสำหกรรมทั้ง 7 แห่งนี้ อำจส่งผลกระทบต่อควำมเสียหำย

ของห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบและระบบกำรวัดที่แม่นย�ำของโรงงำน เครื่องมือวัดที่มีคุณภำพสูงบำง

ส่วนอำจจะสำมำรถฟ้ืนฟใูห้กลบัมำใช้งำนได้ และบำงส่วนอำจจะไม่สำมำรถน�ำกลบัมำใช้งำนได้ เพือ่

สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจำก

อุทกภัย สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ (มว.) ในฐำนะที่เป็นผู้รักษำมำตรฐำนกำรวัดของประเทศได้ 

เล็งเห็นควำมส�ำคัญและถือเป็นภำรกิจหลักที่เร่งด่วน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยเหลือฟื้นฟูภำค

อุตสำหกรรม จึงได้ด�ำเนินกำร “โครงการฟื้นฟูขีดความสามารถทางการวัดของห้องปฏิบัติการ

สอบเทยีบในนคิมอตุสาหกรรมทีป่ระสบอทุกภยั” ขึน้โดยน�ำเอำบคุลำกรทีมี่ควำมรูค้วำมสำมำรถ

ด้ำนมำตรวทิยำไปให้ควำมช่วยเหลอื ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษำ ส�ำหรับกำรฟ้ืนฟขูดีควำมสำมำรถทำงกำร

วดัของห้องปฏบิตักิำรสอบเทียบในนิคมอตุสำหกรรมท่ีประสบอทุกภัย เพือ่ฟ้ืนฟรูะบบกำรวดัของห้อง

ปฏิบัติกำรสอบเทียบในนิคมอุตสำหกรรมที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย โดยกำรด�ำเนินกำรช่วย

เหลือฟื้นฟูประกอบด้วย           

- กำรส�ำรวจควำมเสยีหำยเบือ้งต้นของห้องปฏบิตักิำรสอบเทยีบของโรงงำนอตุสำหกรรมใน

 นิคมอุตสำหกรรม 

- กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ ฟื้นฟู และกู้ระบบเครื่องมือวัดในกรณีที่

 ได้รับควำมเสียหำย

- กำรให้บริกำรสอบเทียบส�ำหรับเครื่องมือวัดที่เป็นมำตรฐำนอ้ำงอิงของห้องปฏิบัติกำรของ 

 โรงงำนอุตสำหกรรม
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ดังนั้น มว. จึงขอเรียนเชิญท่ำนที่สนใจเข้ำร่วมฟัง “การประชุมชี้แจงขั้นตอนการด�าเนิน

งานและประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ” ณ วรบุรีอโยธยำคอนเวนชั่นรีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยำ (21 

มีนาคม 2555) และโรงแรมอมำรีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (4 เมษายน 2555) เพื่อชี้แจง 

หลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกห้องปฏบิตักิำรเข้ำร่วมโครงกำร ทศิทำงกำรให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำฟ้ืนฟ ูกำรกูร้ะบบ

เครือ่งมอืวดัทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำยจำกน�ำ้ท่วม และกำรให้บรกิำรสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัทีเ่ป็นมำตรฐำน

อ้ำงอิงของห้องปฏิบัติกำรของโรงงำนอุตสำหกรรม โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และสำมำรถลงทะเบียนเข้ำ

ร่วมประชุมได้ 3 ช่องทำง คือ 1.ลงทะเบียนออนไลน์ผ่ำนทำง www.nimt.or.th  2.ส่งเอกสำรเพื่อลง

ทะเบียนทำงอีเมลล์ ps@nimt.or.th และ 3.ส่งเอกสำรเพื่อลงทะเบียนทำงโทรสำร 0 2577 2859 หรือ 

0 2577 2823 ทั้งนี้ ท่ำนท่ีประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2577 5100 คุณณัฐฐานิต พงศ์จีรก�าจร (เบอร์ต่อ 4229) และ คุณทัศนีย์ 

แสนพลพัฒน์ (เบอร์ต่อ 4221) หรือทำงอีเมลล์ ps@nimt.or.th

โดยห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบในโรงงำนอุตสำหกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำรน้ีจะได้รับโอกำสใน

กำรฟื้นฟูห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบซึ่งจะส่งผลให้โรงงำนมีระบบกำรวัดที่มีควำมถูกต้อง แม่นย�ำ 

สนบัสนนุกระบวนกำรผลติของโรงงำนและสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบักลุม่ลกูค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ลกูค้ำ

ต่ำงประเทศ และยังส่งผลให้ควำมเชือ่มัน่ของนกัลงทนุต่ำงชำตใินกลุ่มที่มีฐำนกำรผลิตในประเทศ มี

ควำมมั่นใจในแผนกำรขยำยฐำนกำรลงทุนต่อไป ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบที่อยู ่ในพื้นที่นิคม

อุตสำหกรรมทั้ง 7 แห่ง หวงัว่ำโครงกำรฟ้ืนฟนูีจ้ะเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

อันเป็นผลประโยชน์ต่อภำคอุตสำหกรรมและประเทศไทยของเรำ
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ผลกระทบจาก Loading Effect
ที่มีต่อความถูกต้องของการวัดก�าลังไฟฟ้า 
ผลกระทบจาก Loading Effect
ที่มีต่อความถูกต้องของการวัดก�าลังไฟฟ้า

NIMT 
วรพล พระภักดี / ธัญญา คชวัฒน์
นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า

รูปที่ 1 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

รูปที่ 2 ระบบสอบเทียบมุมเฟส            

รูปที่ 3 Traceability chart of Phase 

Standard

บทน�า

ทบวงพลังงำนโลก (International Energy Agency, IEA) ได้ประมำณกำรไว้ว่ำ

ระหว่ำง ค.ศ. 2001-2030 โลกต้องลงทนุในกจิกำรพลงังำนมำกถงึ 16 ล้ำนล้ำนเหรยีญสหรฐั 

โดยร้อยละ 60 ของกำรลงทุนดงักล่ำวจะเป็นกำรลงทนุในกจิกำรพลงังำนไฟฟ้ำทัง้ในส่วน

ของกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรสร้ำงระบบสำยส่งและสำยจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

กระบวนกำรวดัปรมิำณก�ำลงัไฟฟ้ำและพลงังำนไฟฟ้ำทีม่คีวำมถกูต้องและแม่นย�ำ 

จงึมบีทบำทส�ำคญัอย่ำงมำกในมำตรฐำนกำรผลติของภำคอตุสำหกรรมไฟฟ้ำในแง่ควำม

ยุติธรรมของกำรซ้ือขำยพลังงำนไฟฟ้ำ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงมี

ประสทิธภิำพและลดกำรสญูเสยี เช่น ตวัเลขประมำณกำรจำกหน่วยงำนด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำ

ของสถำบนัวิจัยแห่งชำตปิระเทศแคนำดำ (NRC/INMS) กล่ำวว่ำ ปัจจุบนัมูลค่ำพลังงำน

ไฟฟ้ำที่ใช้ในประเทศแคนำดำต่อปีมำกถึง 1.2 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ กระบวนกำรวัดที่

คลำดเคลื่อนเพียงร้อยละ 0.5 จะมีผลกระทบเป็นมูลค่ำ 600 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือ 

ประมำณ 24,000 ล้ำนบำท [1]

กระบวนกำรวัดก�ำลังไฟฟ้ำให้ควำมถูกต้องแม่นย�ำนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำย

ประกำร อำทิ กำรเลือกครื่องมือวัด อุปกรณ์ประกอบ กำรเลือกวิธีกำรวัด กำรประเมินผล

กำรวัด และปัจจัยสภำวะแวดล้อม เป็นต้น ส�ำหรับกำรวัดก�ำลังไฟฟ้ำ (AC power)  

ผลกระทบของโหลด (Loading Effect) ที่มีต่อแหล่งจ่ำยก�ำลังไฟฟ้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่

ท�ำให้ผลกำรวัดคลำดเคลื่อนไปและจะมีผลกระทบมำกขึ้น หำกค่ำ Input Impedance 

ของ Load  (ในที่นี้คือ Wattmeter) นั้นมีค่ำต�่ำเกินข้อก�ำหนดเฉพำะ (Specification) ของ

เครื่องมือ ปัจจุบันห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบระดับทุติยภูมิ (Secondary Calibration 

Laboratory) ได้เริ่มด�ำเนินกำรขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถ (Accreditation) ของ

พำรำมิเตอร์ก�ำลังไฟฟ้ำ (AC Power) มำกขึ้นโดยที่ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบส่วนใหญ่

ไม่มีเครื่องมือวัดมุมเฟส (Phase Meter) เพื่อวัดควำมเปลี่ยนแปลงของมุมเฟสของแหล่ง

จ่ำยก�ำลงัไฟฟ้ำมำตรฐำน (Standard Power sources) ในขณะทีจ่่ำยไปยงัเครือ่งวดัก�ำลงั

ไฟฟ้ำ (Wattmeter) อนัเนือ่งจำก Loading Effect [2] ดงัน้ันอำจท�ำให้กำรวัดดงักล่ำวเกิด

ควำมคลำดเคลื่อน (Error) ได้

เพื่อท�ำให้เกิดระบบมำตรวิทยำเป็นไปตำมมำตรฐำนเทียบเท่ำนำนำชำติ ฝ่ำย

มำตรวิทยำไฟฟ้ำได้จัดหำและพัฒนำระบบกำรวัดมำตรฐำนด้ำนมุมเฟสไฟฟ้ำ (Phase 

Standard) โดยใช้ชุดมำตรฐำน จำกแหล่งจ่ำยมุมเฟส (Phase Source) และ ตัววัด

มำตรฐำนอ้ำงอิงแบบสมดุลเฟส (Phase Verification Bridges) จึงสำมำรถให้บริกำร 

สอบเทียบครอบคลุม เครื่องมือวัดประเภท เครื่องวัดมุมเฟส (Phase Meter) และแหล่ง

จ่ำยมุมเฟส (Phase Source) ที่ควำมต่ำงของมุมเฟสระหว่ำงแรงดนัไฟฟ้ำทัง้สองมมุเฟส 

ตัง้แต่ 0.000 deg ถงึ ±360.000 deg ควำมถี ่5 Hz ถงึ 100 kHz และ แรงดันไฟฟ้ำ 0.05 

โวลต์ (V) ถึง 120 โวลต์ (V) โดยมีควำมไม่แน่นอนของกำรวัด (Uncertainty) อยู่ที่ 0.003 

deg to 0.5 deg  (ตำมรูปที่ 2 และ รูปที่ 3)  

ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ระบบผลิตไฟฟ้าก�าลัง หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง Step Up
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

หม้อแปลงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงต�่า

สถานีไฟฟ้าย่อย

หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง Step Down
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รูปที่ 4 ไดอะแกรมและรูปแสดงระบบสอบเทียบก�าลังไฟฟ้าเมื่อมี Phase Meter 

                                                                      

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณก�ำลังไฟฟ้ำและมุมเฟส

ขนำดของก�ำลังไฟฟ้ำ P สำมำรถค�ำนวณได้ตำมสมกำรที่ (1) ดังนี้ P = VIcosѲ     (1)

เมื่อ V คือ แรงดัน, I คือ กระแส, และ Ѳ  คือ มุมระหว่ำงแรงดันและกระแส

จำกสมกำรท่ี (1) เมือ่มมุเฟสของแหล่งจ่ำยก�ำลงัไฟฟ้ำเปลีย่นไป จำก Ѳ
1
 ไปเป็น Ѳ

2 
จะมผีลให้ก�ำลงั

ไฟฟ้ำเปลี่ยนตำมไปตำมควำมควำมสัมพันธ์ต่อไปนี้ 

P
2
 – P

1
 = VIcosѲ

2
 – VIcosѲ

1
 = VI ( cosѲ

2
 – cosѲ

1 
) 

 

ตัวอย่ำง  ก�ำหนดให้ Ѳ
1
 = 0.00 deg และ Ѳ

2
 = 1.00 deg จะได้ P

2
 – P

1
 มีค่ำดังนี้

P
2
 – P

1
 = VI (cos 1.00 deg – cos 0.00 deg) = VI (-1.52x10-4)

         

เนื่องจำก P
2
 = VI cos 0.00 deg = VI ดังนั้น ค่ำก�ำลังไฟฟ้ำคลำดเคลื่อนเนื่องมำจำกมุมเฟสเปลี่ยน

จำก 0.00 deg เป็น 1.00 deg เมื่อคิดเป็นร้อยละ จะได้เท่ำกับ 

P
1
 – P

2
  

=
 VI (cos 1.00 deg – cos 0.00 deg) 

x 100% = 0.0152%
   P2

                    VI

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมุมเฟสที่เบี่ยงเบนไป เมื่อมุมเฟสปกติมีค่ำ 0.00 deg, 60.00 deg และ 90.00 

deg กับร้อยละของควำมคลำดเคลื่อนของก�ำลังไฟฟ้ำในหน่วยของ VA จำกค่ำปกติแสดงดังกรำฟในรูปที่ 5 

โดยเม่ือมุมเฟสเบีย่งเบนไปจะเกดิควำมคลำดเคลือ่นของก�ำลงัไฟฟ้ำขึน้ และเม่ือพจิำรณำทีมุ่ม 0 deg พบว่ำ

ควำมคลำดเคลื่อนมีค่ำน้อย แต่เมื่อพิจำรณำที่มุม 60 deg และ 90 deg ควำมคลำดเคลื่อนมีค่ำสูงขึ้นตำม

ล�ำดับ    

จุดประสงค์ของการทดลอง   

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นและจำกกำรศึกษำใน [3] ห้องปฏิบัติกำรก�ำลังไฟฟ้ำ ฝ่ำยมำตรวิทยำไฟฟ้ำ 

สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ จึงได้ทดลองกำรวัดก�ำลังไฟฟ้ำ โดยมุ่งควำมสนใจมำยังมุมเฟสที่เบี่ยงเบนไป 

(Phase shift) ของแหล่งจ่ำยก�ำลังไฟฟ้ำ (Power source) ตำมที่แสดงในรูปที่ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

กำรพิจำรณำควำมถกูต้องของกำรวดั และกำรประเมนิควำมไม่แน่นอนของกำรวัดก�ำลงัไฟฟ้ำให้กบัห้องปฏบิตัิ

กำรสอบเทียบระดับทุติยภูมิ

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเฟส ที่เบี่ยงเบนไปกับร้อยละ

ของความคลาดเคลื่อนของก�าลังไฟฟ้า
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รูปที่ 6 ไดอะแกรมที่ใช้ในการทดลอง

การทดลอง

เพือ่พสิจูน์ควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำวและเพือ่เป็นข้อมลูประกอบกำรพจิำรณำของห้องปฏบิตัิ

กำรสอบเทยีบระดบัทตุยิภมู ิห้องปฏบิตักิำรก�ำลงัไฟฟ้ำของสถำบนัมำตรวิทยำแห่งชำต ิได้ท�ำกำร

ทดลองโดยท�ำกำรสอบเทียบก�ำลังไฟฟ้ำแบบวิธีวัดโดยตรง (Direct Measurement) ทั้งที่ใช้และ

ไม่ใช้ Phase meter และยังใช้วีธีกำรสอบเทียบแบบเปรียบเทียบ (Comparison Measurement) 

แล้วน�ำผลกำรวัดท่ีได้มำเปรียบเทียบกันในทุกกรณี เพื่อศึกษำควำมต่ำงของมุมเฟสและก�ำลัง

ไฟฟ้ำซึ่งเป็นผลมำจำก Phase shift ทัง้นีเ้พือ่ให้กำรสอบเทยีบเป็นไปตำมหลกักำรห้องปฏบิตักิำร

ก�ำลงัไฟฟ้ำได้ท�ำกำรทวนสอบ (Verification) ก่อนเร่ิมกำรสอบเทียบ ไดอะแกรมแสดงกำรต่อวงจร

ในกำรทดลองแสดงในรูปที่ 6 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลองนี้เป็นเครื่องมือมำตรฐำนที่ใช้ ประกอบด้วย 

1. AC Power Source  (Multi-Product Calibrator (0.20 % uncertainty) และ Calibrator 

(0.12% uncertainty)) 

2. Current Shunt Fluke A40-10A  ±0.005 deg  

3. Phase Meter 6000 Clarke-Hess ±0.02 deg

4.  Phase Standard 5500-2 Clarke-Hess ±0.005 deg

5.  Standard Watt Meter WT2030  ±250 ppm  

ส�ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำผลของโหลดนั้นเป็นเครื่องมือที่ได้รับควำมอนุเครำะห์

จำกห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบระดับทุติยภูมิต่ำงๆ ซึ่งในบทควำมนี้ขอเรียกว่ำ Unit Under 

Calibration (UUC) โดย UUC ที่ใช้ในกำรศึกษำนี้เป็นเครื่องวัดที่ผลิตจำกประเทศในทวีปเอเชีย 

2 เคร่ืองวดั ทวปียโุรป 1 เครือ่งวดั และ ทวปีอเมรกิำ 1 เครือ่งวดั (UUC1 ถงึ UUC4) ซึง่จดุทีท่�ำกำร

ศึกษำแสดงในตำรำงที่ 1 และ ข้อก�ำหนดเฉพำะทำงเทคนิคบำงส่วนแสดงในตำรำงที่ 2  

ตารางที่ 1 จุดที่ท�าการทดลอง
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ผลการทดลองและการวิเคราะห์

เนื่องจำกในกำรทดลองนี้มีกำรบันทึกหลำยพำรำมิเตอร์ ดังนั้นกำรน�ำเสนอผลกำรทดลองจะขอน�ำเสนอเฉพำะพำรำมิเตอร์ที่

สนใจเท่ำนั้น ซึ่งผลกำรทดลองเป็นไปตำมตำรำงที่ 3 และตำรำงที่ 4 และสำมำรถค�ำนวณมุมเฟสที่เบี่ยงเบนไปได้ดังรูปที่ 7 และ รูปที่ 8

จำกรูปที่ 7 และรูปที่ 8 ซึ่งเป็นผลที่ได้จำกกำรสอบเทียบโดยใช้ Multi-product calibration และ Calibration ที่ควำมถี่ 50 Hz 

พบว่ำ UUC ทุกตัวมีมุมเฟสเบี่ยงเบนไปอันเนื่องมำจำก Loading Effect ทั้งสิ้น โดยที่ UUC1, UUC2 และ UUC3 มีมุมเฟสที่เบี่ยงเบน

ไปน้อย (ไม่เกิน 0.03 deg) ทุกจุดที่ท�ำกำรสอบเทียบ ในขณะที่ UUC4 นั้นมีมุมเฟสเบี่ยงเบนไประหว่ำง 0.09 deg ถึง 0.66 deg ส�ำหรับ

ผลกำรทดลองที่ควำมถี่ 60 Hz ก็ให้ผลในลักษณะเดียวกัน  

อย่ำงไรก็ตำมในกำรประเมนิว่ำควำมคลำดเคลือ่นของก�ำลงัไฟฟ้ำอนัเนือ่งมำจำกมมุเฟสทีเ่บีย่งเบนไปนัน้มผีลต่อควำมถกูต้อง

แม่นย�ำของกำรวดัหรอืไม่น้ัน ยงัมปัีจจยัท่ีต้องพิจำรณำอีกหลำยประกำร อำท ิควำมละเอยีดของเครือ่งวดั (Resolution) อำยกุำรใช้งำน

ของ UUC ควำมเสือ่มสภำพของ UUC เป็นต้น ซึง่ในบทควำมนีจ้ะใช้ตวัอย่ำงของควำมละเอยีดประกอบกำรพจิำรณำ ดงัแสดงในตำรำง

ที่ 5    

หมำยเหตุ *UUC4 วัดได้สูงสุด 5 A

หมำยเหตุ n/a หมำยถึง out of range หมำยเหตุ n/a หมำยถึง out of range

ตารางที่ 2 ข้อก�าหนดเฉพาะของ Standard Watt Meter (WT2030) และ UUC

ตารางที่ 3 ผลการทดลองที่ความถี่ 50 Hz เมื่อใช้ Multi-product calibrator ตารางที่ 4 ผลการทดลองที่ความถี่ 50 Hz มื่อใช้ Calibrator
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10 V 1 A 0 deg 100 V 5 A 0 deg 300 V  10 A 0 deg

10 V  1 A 60 deg 100 V  5 A 60 deg 300 V  10 A 60 deg

10 V  1 A -60 deg 100 V  5 A -60 deg 300 V  10 A -60 deg

Multi-product Calibrator

 

รูปที่ 7 Phase shift ของ UUC เมื่อสอบเทียบโดย Multi-product calibrator ที่ความถี่ 50 Hz

 

รูปที่ 7 Phase shift ของ UUC เมื่อสอบเทียบโดย Multi-product calibrator ที่ความถี่ 50 Hz
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Power Error (% of VA) 

WT2030 UUC1 UUC2 UUC3 UUC4

Phase shift 0.03 deg 0.03 deg 0.03 deg 0.03 deg 0.66 deg

Phase angle 0 deg 0.000014 % 0.000014 % 0.000014 % 0.000014 % 0.006634 % 

Phase angle 60 deg 0.04535 % 0.04535 % 0.04535 % 0.04535 % 1.0009 % 

Phase angle 90 deg 0.05236 % 0.05236 % 0.05236 % 0.05236 % 1.152 % 

Power Error (W) for Range 10 V 1 A 

WT2030 UUC1 UUC2 UUC3 UUC4

Resolution 0.001  0.001  0.01  0.01  0.1  

Phase angle 0 deg 0.0000014  0.0000014  0.0000014 0.0000014  0.0006634  

Phase angle 60 deg 0.004535 0.004535 0.004535 0.004535  0.100090

Phase angle 90 deg 0.005236 0.005236 0.005236 0.005236  0.1152

Power Error (W) for Range 100 V 5 A 

WT2030 UUC1 UUC2 UUC3 UUC4

Resolution 0.01  0.01  0.1  0.1  1  

Phase angle 0 deg 0.00007  0.00007  0.00007  0.00007  0.03317  

Phase angle 60 deg 0.22675 0.22675 0.22675 0.22675 5.0045

Phase angle 90 deg 0.2618 0.2618 0.2618 0.2618 5.76

Power Error (W) for Range 300 V 10 A 

WT2030 UUC1 UUC2 UUC3 UUC4

Resolution 0.1  0.1  1  0.1  n/a 

Phase angle 0 deg 0.00042  0.00042  0.00042  0.00042  n/a 

Phase angle 60 deg 1.3605 1.3605 1.3605  1.3605 n/a 

Phase angle 90 deg 1.5708 1.5708 1.5708 1.5708 n/a 

หมำยเหตุ ช่องที่แรเงำสีฟ้ำ คือ ค่ำของก�ำลังไฟฟ้ำคลำดเคลื่อนสูงกว่ำควำมละเอียด (resolution) ของ UUC

จำกตำรำงที่ 5 เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก�ำลังไฟฟ้ำคลำดเคลื่อนกับควำมละเอียดของเครื่องวัด พบว่ำ

1.  ทีม่มุ 0 deg ก�ำลงัไฟฟ้ำคลำดเคลือ่นมค่ีำต�ำ่กว่ำควำมละเอยีดของเครือ่งวดัในทกุช่วงกำรวดั ดงันัน้ก�ำลงัไฟฟ้ำคลำดเคลือ่น

ของมุม 0 deg ไม่มีผลต่อควำมถูกต้องแม่นย�ำของกำรวัดก�ำลังไฟฟ้ำ

2.  ที่มุม 60 deg และ 90 deg ก�ำลังไฟฟ้ำคลำดเคลื่อนเนื่องจำกมุมเฟสเบี่ยงเบน อำจมีผลต่อควำมถูกต้องแม่นย�ำของก�ำลัง

ไฟฟ้ำ เนือ่งจำกก�ำลงัไฟฟ้ำคลำดเคลือ่นอำจมค่ีำมำกกว่ำควำมละเอยีดของเครือ่งวัด ในบำงช่วงกำรวัด ดงัเช่น ค่ำทีแ่รเงำสฟ้ีำในตำรำง

ที่ 5

รูปที่ 8 Phase shift ของ UUC เมื่อสอบเทียบโดย Calibrator ที่ความถี่ 50 Hz

ตารางที่ 5 มุมเฟสที่เบี่ยงเบนไป ก�าลังไฟฟ้าคลาดเคลื่อน และ ความละเอียดของเครื่องวัด
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10 V  1 A 60 deg 100 V  5 A 60 deg 300 V  10 A 60 deg

10 V  1 A -60 deg 100 V  5 A -60 deg 300 V  10 A -60 deg

Calibrator
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ส�ำหรับ UUC4 จำกกำรตรวจสอบตัวมันแล้วพบว่ำ กรำวน์ของขั้วกระแสและขั้วแรงดันเชื่อม

ถงึกนัท�ำให้เกิดมุมเฟสเบีย่งเบนไปสงูกว่ำ UUC อืน่ๆ อย่ำงเหน็ได้ชดั  ซึง่โดยทัว่ไปแล้วมมุเฟสจะเบีย่ง

เบนไปประมำณ 0.03 deg เท่ำนั้น

ประเมินความไม่แน่นอนของการวัดก�าลังไฟฟ้า

ในกำรประเมินควำมไม่แน่นอนของกำรวัดก�ำลังไฟฟ้ำนั้น จ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงถึงควำมไม่แน

นอนซึ่งเกิดจำก Loading Effect ที่ท�ำให้เกิด Phase shift error จำกกำรศึกษำนี้จะได้ว่ำ ที่มุม 0 deg 

ก�ำลังไฟฟ้ำคลำดเคลื่อนมีค่ำน้อยกว่ำควำมละเอียดของเครื่องวัดมำก ดังนั้น Phase shift error ที่มุม 

0 deg อำจละเลยไม่ต้องน�ำมำพิจำรณำได้ แต่ที่มุม 60 deg และ 90 deg ก�ำลังไฟฟ้ำคลำดเคลื่อน

มีค่ำเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญซึ่งส่วนใหญ่จะมำกกว่ำสูงควำมละเอียดของเครื่องวัด ดังนั้นในกำร

ประเมินควำมไม่แน่นอนของกำรวัดก�ำลังไฟฟ้ำ จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องน�ำ Phase shift error มำ

พิจำรณำประกอบด้วย 

สรุป

จำกผลกำรทดลองและกำรวิเครำะห์ที่ได้แสดงมำแล้วในกำรศึกษำน้ี มุมเฟสท่ีเบี่ยงเบนไป 

(Phase shift) อันเนื่องมำจำก Loading Effect ที่มุม 0 deg UUC ทุกตัวมีมุมเฟสเบี่ยงเบนไปไม่เกิน 

0.66 deg หรือไม่เกิน 0.007 % of VA ในทุกช่วงกำรวัด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อควำมถูกต้องของกำรวัด

ก�ำลังไฟฟ้ำ ดังนั้นในกำรประเมินควำมไม่แน่นอนของกำรวัดท่ีมุม 0 deg จึงไม่ต้องน�ำปัจจัยน้ีมำ

ประกอบกำรพิจำรณำ ส�ำหรับที่มุม 60 deg และ 90 deg ก�ำลังไฟฟ้ำคลำดเคลื่อนเนื่องจำกมุมเฟส

เบี่ยงเบนมีค่ำสูงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ดังน้ันผลกระทบน้ีจ�ำเป็นต้องน�ำมำประกอบกำรประเมินควำมไม่

แน่นอนของกำรวัด 

นอกจำกนั้นห้องปฏิบัติกำรก�ำลังไฟฟ้ำ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ ยังต้องศึกษำเครื่องวัด

ก�ำลังไฟฟ้ำโมเดลอื่นๆ ต่อไป เพ่ือให้ครอบคลุมเคร่ืองวัดส่วนใหญ่ที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ

ระดับทุติยภูมิที่เปิดให้บริกำรทั่วประเทศ สถำบันมำตรวิทยำไฟฟ้ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำห้องปฏิบัติกำร

สอบเทียบระดับทุติยภูมิจะสำมำรถน�ำหลักกำรและข้อมูลต่ำงๆ มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรวัด

ก�ำลังไฟฟ้ำและกำรประเมินควำมไม่แน่นอนของกำรวัดได้                                                                                                                      

เอกสำรอ้ำงอิง

[1] E. So ‘Traceability of high voltage power and energy measurements for 

the electrical power industry and its economic impact in a deregulated market’, 

Symposium of Metrology, 25-27, October 2006.

[2] Fluke Metrology Solutions General Technology”, John Fluke Mfg. Co. Inc., 

1989, pp.6-23   

[3] D.Deaver et al. “Power Calibration is Getting Much Easier”, Measurement 

Science Conference, Pasadena, CA. February, 1998
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CCQM-K81: Measurement of 

Chloramphenicol in Pig Muscle  
CCQM-K81: Measurement of 

Chloramphenicol in Pig Muscle  

NIMT 
Kanjana Wiangnon / Kittiya Shearman
Chemical Metrology and Biometry Department
National Institute of Metrology (Thailand)

Introduction

Chloramphenicol (CAP, Figure 1) is 

an effective broad-spectrum antibiotic, often 

used in veterinary practice, including 

treatment of pig, cow, chicken and 

aquaculture livestock. The use of this drug 

was banned due to serious toxic effects such 

as bone marrow depression which is 

particularly severe when it assumes the form 

of the dose independent, and fatal, aplastic 

anaemia [1]. In 1994, the European Union 

(EU) prohibited the use of CAP for the 

treatment of food producing animals. 

Currently, there is no a maximum residue 

limit (MRL) established for this antibiotic 

since the toxic effects of CAP are not dose 

dependent. The European Commission (EC) 

has set up a minimum required performance 

limits (MRPL) of analytical methods for 

determination of CAP in foods at 0.3 µg/kg 

(Commission Decision 2003/181/EC).  

Products intended as imports to the EU must 

not exceed this mass fraction level. 

Molecular Formula Cl
2
CHCONHCH 

  (CH
2
OH)CH

  (OH)C
6
H4NO

2

 Molar Mass     323.13 g mol–1

Figure 1: Structure of Chloramphenicol

A key comparison and parallel pilot 

study for determination of chloramphenicol 

in pig muscle was proposed by the Federal 

Office of Consumer Protection and Food 

Safety (BVL, Germany) and the Institute for 

Reference Materials and Measurements 

(IRMM, Belgium) to the Organic Analysis 

Working Group (OAWG) of the Consultative 

Committee for Amount of Substance 

(CCQM). The main objective of this study 

was to provide a basis for documenting the 

capabil i t ies of NMIs in this type of 

measurement also with respect to the 

fulfillment of legal requirements to control 

this residue in food. The comparison was 

classified as a “track C” study (studies in 

emerging areas of global interest). A pilot 

study, CCQM-P90: chloramphenicol in milk 

was organised in 2007. A key comparison, 

CCQM-K81: Chloramphenicol in pig muscle 

was organised in 2009. The organic analysis 

laboratory of the National Institute of 

Metrology, Thailand (NIMT) participated in 

both comparisons (CCQM-P90 and 

CCQM-K81). In this paper, the study of 

CCQM- K81 is discussed. 

The study measurand was Chloram 

phenicol (D(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-

h y d r o x y -α - ( h y d r o x y m e t h y l ) -β - ( 4 -

nitrophenyl)ethyl]acetamide, also known as 

“Chloromycetin”). The test material for this 

study was lyophilized pig muscle containing 

chloramphenicol (CAP) at a mass fraction 

level around the maximum allowable level 

for import for number of countries. This 

material was produced as a candidate 

reference material by BVL and IRMM. 

NIMT's result was 

included for the KCRV 

calculation because 

of the use of higher 

order measurement 

of isotope dilution 

mass spectrometry 

(IDMS) technique and 

the assessment of 

purity of the calibrant 

used.
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Study material and calibration standard

The coordinators, BVL and IRMM sent four bottles of the study material, each containing 

7.5 g of lyophilised pork meat. Each bottle was equivalent to approximately 30 g of fresh meat. 

Participants’ laboratories were requested to report a result for each of three individual bottles 

and an overall, combined result for the study material. The samples were required to be stored 

at a temperature of -20 ± 2 ºC. An appropriate reference standard of CAP was suggested to be 

used. Since a traceable certified reference material (CRM) of pure CAP standard is not available, 

an in-house purity assessment of CAP commercial grade standard was performed by our organic 

analysis laboratory. Chloramphenicol Standard was purchased from Sigma-Aldrich. The estimated 

purity value was 99.64 ± 0.03 % (at the 95 % coverage interval) determined by High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC), Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Karl Fischer Titration 

(KFT) techniques. An isotopically labeled internal standard, D5-Chloramphenicol, was purchased 

from Cambridge Isotope Laboratories (reported as 98 % purity).

Method description

Sample preparation

Lyophilized pig muscle (1.28 g) was accurately weighed into a 50 mL polypropylene tube 

and reconstituted with 5 g of Milli-Q water. The gravimetrically prepared internal standard solution 

(D5-CAP) was added next and accurately weighed. The mixture was vortex-mixed for 

approximately 30 seconds and shaken vigorously for 1 ½ hours using a mechanical shaker prior 

to subsequent sample extraction to ensure proper equilibration of the analyte with the internal 

standard in the mixture. The mixture was extracted using 20 mL of phosphate buffer pH 7.0 at 

25 O C followed by placing the sample tube in an ultrasonic bath for 30 minutes. The sediment 

and the supernatant were separated by centrifugation at 3000 rpm for 10 minutes. The liquid 

phase was filtered through 0.8-8 micron Millex filter. Solid phase extraction cartridges (C18, size 

6 mL, 1 g of packing) were used for sample clean-up. The SPE cartridges were pre-conditioned 

with methanol (5 mL) and Milli-Q water (5 mL). The filtrate was loaded into the SPE cartridges. 

The wash solvent of Milli-Q water (5 mL) was applied, followed by 5 mL of a second wash solvent 

of 5 % acetonitrile in water. The eluting solvent (30 % acetonitrile in water, 10 mL was added. 

Further liquid extractions were performed by using ethyl acetate (2 mL x 2). The analytes were 

extracted into the upper ethyl acetate layer. The combined solvent layer was evaporated to 

dryness under a stream of nitrogen at 45 °C in a TurboVap evaporator. The dried residues were 

reconstituted with 500 µL of methanol and transferred into HPLC vials.

LC–MS–MS conditions 

A Shimazu 20A series liquid chromatography system was used for chromatographic 

separation of the analytes. A sample volume of 10 µL was injected onto a reversed-phase 

Phenomenex Luna, C18 HPLC column (5 µm, 150 x 4.6 mm) which was maintained at 40 °C. A 

Phenomenex C18 SecurityGuard column (4.0 x 2.0 mm) was used to protect the analytical column. 

The autosampler was set at 20 °C. The mobile phase was composed of solvent A (Milli-Q water) 

and solvent B (methanol). The linear gradient program was: 0–4 min 45 % B; 5–10 min 90 % B; 

12–15 min 45 % B (constant flow rate of 0.6 mL/min). Using these conditions, the retention time 

of CAP was observed at 6.36 min. The injection volume was 10 µL and the entire HPLC flow was 

directed into the MS. A Sciex API 4000 Q TRAP triple stage quadrupole mass spectrometer 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) was used for the MS-analysis. Nitrogen was used 

for both nebulizer and collision gas. The instrument settings were optimized both with direct 

infusion of CAP standard from a syringe pump and with HPLC-injection. The data were acquired 
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in the negative multiple reaction monitoring (MRM) mode. For all transitions, the dwell time 

was 250 ms, the declustering potential was -65 V and the entrance potential -10 V. The 

source temperature was 450 °C and the ion spray voltage was -4500 V. The gas settings 

were curtain gas (20 psi), collision gas (medium), nebulizer gas (65 psi) and probe gas (60 

psi). Data acquisition was performed using the Analyst software version 1.4.2. 

Quantification was performed by measuring the integrated peak areas at 

m/z 321→152 (primary ion), m/z 321 → 257 (secondary ion) for CAP and m/z 326→157 

(primary ion), m/z 326 → 262 (secondary ion) for D5-CAP.

Results and discussion:

Measurement results submitted by organic analysis laboratory were calculated based 

on the following measurement equation;

Measurement equation: 

Where;

 = Mass fraction of CAP in sample (ng/g)

 = Mass ratio obtained from the calibration curve

 = Mass fraction of the calibration standard Factor 

 = Mass fraction of internal standard (D5-CAP) (ng/g)

 = Mass of D5-CAP solution spiked into sample (g)

 =  Mass of sample (lyophilized pig muscle) (g)

 = Parameter for converting from mass of lyophilized pig muscle to  

                 mass of reconstituted sample

 = Method precision factor

 = Interference factor from two different ion pairs

 =  Extraction effects factor

Uncertainty Budget:

Where;

 = standard uncertainty of the mass fraction of the calibration standard  

  factor estimated from the purity and weighings

 = standard uncertainty of the mass ratio obtained from the calibration  

  curve estimated from standard error of the calibration curve

 = standard uncertainty of the mass fraction of internal standard (D5-CAP)

 = standard uncertainty of the mass of D5-CAP spiked into sample

 = standard uncertainty of the mass of sample

 = standard uncertainty of the method precision factor

 = standard uncertainty of the interference factor

 = standard uncertainty of the extraction factor
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  = 0.295 ng/g

     = 0.010 ng/g

  = 0.020 ng/g (k = 2.04 at 95% confidence interval)

Overall Mean:  0.295 ng/g

Standard uncertainty: 0.010 ng/g

Expanded uncertainty:    0.020 ng/g

Measurement results and associated uncertainties obtained from six participants were plotted 

in Figure 2. A Key Comparison Reference Value (KCRV) was calculated based on criteria established 

by the OAWG. Two important requirements are the use of a higher metrological order method that 

has been verified as appropriate for the measurand and the use of a primary standard with a 

metrologically traceable assigned purity – that is, either a Certified Reference Material (CRM) or a 

material where the purity has been suitably assessed by the reporting participant. Measurement 

results from two laboratories were excluded from the KCRV calculation due to the KCRV criteria. 

NIMT's result was included for the KCRV calculation because of the use of higher order measurement 

of isotope dilution mass spectrometry (IDMS) technique and the assessment of purity of the calibrant 

used. The KCRV, calculated as the arithmetic mean of the four participant's values, was 0.267 ng/g 

with 0.047 ng/g expanded uncertainty (k = 3.18 at the 95% confidence interval). 



20

M
a

rc
h

-A
p

ri
l 2

0
1

2
/
V

o
l.
1

4
, 

 N
o

.6
6

Figure 2: Result of participants in CCQM-K81 key comparison chloramphenicol in 

muscle (results and expanded uncertainties as reported by the participants) KCRV (weighted 

mean = 0.267 ng/g, U= 0.047 ng/g), [2]

Conclusions

The organic analysis laboratory of NIMT has demonstrated the measurement capability 

to analyse trace level of chloramphenicol in food at the mass fraction range of 0.1 ng/g to 

50 ng/g. A higher order measurement of isotope dilution mass spectrometry (IDMS) technique 

was applied for this study. Our measurement result was metrologically traceable resulting 

from the use of a primary standard with a metrologically traceable assigned purity. In addition, 

the key comparison result has proved the capabilities of NIMT organic analysis laboratory 

to provide calibration and measurement services to residue control laboratories.
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ถนนสายวิทยาศาสตร์ 2555 (12 - 14 มกราคม 2555)
ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็น

ประธำนในพิธีเปิดนิทรรศกำร “ถนนสำยวิทยำศำสตร์ ประจ�ำปี 2555” ในโอกำสนี้ มว. ร่วมจัด
นิทรรศกำรให้ควำมรู ้ด้ำนมำตรวิทยำในชีวิตประจ�ำวันแก่เด็กและเยำวชน ณ กระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
Science Avenue 2012 (January 12 - 14, 2012)

Dr. Plodprasop SURASWADI, Minister of Science and Technology presided over 
the grand opening on “Science Avenue 2012”. On this occasion, NIMT organized a 
metrology exhibition to give knowledge to all children at Ministry of Science and 
Technology, Bangkok.

ประมวลภาพ
กิจกรรมNIMT 

บูรณาการและนิทรรศการ (25 - 28 ธันวาคม 2554)
นำงสำวเสำวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลย ี เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำร 
บูรณำกำรงำนด้ำน วทน. สู่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลำง  ในโอกำสนี้ มว. เข้ำร่วมกำรประชุมและจัด
แสดงนิทรรศกำรให้ควำมรู ้ด ้ำนมำตรวิทยำ เรื่อง “เวลำ
มำตรฐำนของประเทศไทย” และ “วัสดุอ้ำงอิงทำงเคมี” ณ 
โรงแรมตักศิลำ จ.มหำสำรคำม 
Integration and Exhibitions (Decmber 25 - 28, 2011)

Ms. Saowanee MUSIDANG, Deputy Permanent 
Secretary, Ministry of Science and Technology presided 
over a workshop on “The Integration of Science and 
Technology In the Central of Northeast Thailand" On this 
occasion, NIMT participated in the meeting and 
organized a metrology exhibition at Taksila Hotel, 
Mahasarakham province.

มว. มอบเรือ (2 ตุลาคม 2554)
นำยมำนิตย ์  จิตต ์จันทร ์กลับ  

ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว ่ ำกำรกระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  และ นำย 
สมศักดิ์ ฉำกเขียน รอง ผมว. (1) ผู้ท�ำกำร
แทนชั่วครำวในต�ำแหน่ง ผมว.พร้อมด้วย
ผู้บริหำร เย่ียมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นท่ี
จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งได้มอบเรือพำย
จ�ำนวน 10 ล�ำ เรือยนต์จ�ำนวน 5 ล�ำ และ
ถุงยังชีพ โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ
ประชำชน ให้กำรต้อนรับและรับมอบเรือ 
ณ จ.นครสวรรค์
NIMT Delegated boat (October 2, 
2011)

Mr. Manit JITJANKALB, Advisor 
to Minister of Science and Technology 
and Mr.Somsak CHARKKIAN, Deputy 
Director, Acting Director, NIMT and 
executive staffs visited flood victims 
at Nakhon Sawan province. On this 
occasion, NIMT delivered 10 rowboats 
and 5 motorboats thru the Provincial 
Governor at Nakhon Sawan province.

เยี่ยมชม (23 ธันวาคม 2554)
นำงนันทวรรณ ชื่นศิริ  ผู ้ตรวจรำชกำร

กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี ตรวจเยีย่ม 
มว. โดยมี  นำยสมศักดิ์ ฉำกเขียน รองผมว. (1)      
ผูท้�ำกำรแทนชัว่ครำวในต�ำแหน่ง ผมว. พร้อมด้วย
ผูบ้รหิำรให้กำรต้อนรบัและบรรยำย ณ อำคำรผดงุ
มำตรสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ จ.ปทุมธำนี
Visit (December 23, 2011)

Mrs.Nantawan CHUINSIRI, Inspector 
General Minister of Science and Technology 
visited NIMT, On this occasion, Mr.Somsak 
CHARKKIAN, Acting Director, NIMT welcomed 
at Phadungmat Building, NIMT, Pathum Thani 
province.
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ายวิรุณ
เล้าพรพิชยานุวัฒน์ 

ายวิรุณ
เล้าพรพชิยานวุฒัน์  นน

NIMT 

Profile

มว. มเีจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในห้อง

ปฏิบัติการต่างๆ ท่ีเรียกว่า “นักมาตร

วิทยา” ซึ่งอาจจะเป็นค�าท่ีไม่คุ้นหูมากนัก

ว่า หมายถึงใคร เขามีหน้าที่อะไร และท�า

อะไรบ้าง ในบทสัมภาษณ์น้ีจะท�าให้ท่าน

ได้รับทราบข้อมูลและแนวคิดของ “นัก

มาตรฯ รุ่นใหม่” ในการที่จะพัฒนาระบบ

มาตรวิทยาไทย  ในเล่มนี้ขอแนะน�าให้

ท่านได้รู ้จักกับนักมาตรวิทยาจากห้อง

ปฏิบัติการมวล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล   

“วรุิณ  เล้าพรพชิยานวุฒัน์”  หนุม่ใหญ่ใจดี 

สุภาพ ท่านนี้จะคอยให้ความรู้และข้อมูล

ดีๆ  และน่าสนใจเกีย่วกบัห้องปฏบิตักิารฯ 

ที่เขาท�างานอยู่

บทบาทหน้าท่ีและแผนพัฒนาห้อง

ปฏิบัติการมวล 

หน้ำท่ีในห้องปฏิบัติกำรมวล คือ กำร

สอบเทยีบตุม้น�ำ้หนกัมำตรฐำนในระดบั Class 

E1 (Mass, Conventional Mass, Volume/

Density) ขนำด 1 mg – 20 kg นอกจำกนี้ก็ 

ยังมีกำรสอบเทียบตุ ้มน�้ำหนักขนำดใหญ่ 

(Conventional Mass) ขนำด 100 kg – 1000 kg 

ด ้วย อีกทั้ งยั งต ้องรักษำระบบคุณภำพ  

ISO/IEC 17025  และงำนวิจัยต่ำงๆ 

ส�ำหรับแผนงำนและทิศทำงของกำร

พฒันำนัน้  ก�ำลงัวจัิยและพฒันำให้สำมำรถวดั

และสอบเทียบสำขำกำรวัดต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อ 

ตุ ้มน�้ำหนักให้ครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของ 

OIML R111-1 เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนภำค

อุตสำหกรรมกำรผลิตตุ ้มน�้ำหนักภำยใน

ประเทศให้ได้มำตรฐำนระดับสำกลต่อไป

แนวความคิดในการพัฒนาระบบมาตร

วิทยาของไทย

จำกอดตีตัง้แต่ มว. ก่อตัง้จนถงึปัจจบุนั  

ได ้ รับกำรสนับสนุนจำกหน ่วยงำนด ้ำน 

มำตรวิทยำแห่งชำติต่ำงๆ จำกควำมรู ้และ

ประสบกำรณ์ที่ได้รับ จะเป็นพื้นฐำนในกำร

ชื่อ :   นำยวิรุณ  เล้ำพรพิชยำนุวัฒน์ (ตู่)

การศึกษา :  วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำมำตรวิทยำ  

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 วิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำฟิสิกส์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ผลงาน : มีกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยในงำน APMF 2005, IMEKO 2010, Siam  

 Physics Congress SPC 2011 และ APMF 2011

ที่ปรึกษา :  IRPC Public Company Limited 

อาจารย์บรรยายพเิศษ : มว., บริษัท ไทยเคร่ืองชัง่  จ�ำกดั

คติพจน์ :  เรำห้ำมคนคิดไม่ดีกับเรำไม่ได้  แต่เรำท�ำให้เขำคิดกับเรำดีขึ้นได้ 

พัฒนำและวิจัย เพื่อยกระดับให้ทัดเทียมกับนำนำ

ประเทศ  และยังขยำยงำนให้ครอบคลุมกับควำม

ต้องกำรภำยในประเทศ  ไม ่ว ่ำจะเป็นด้ำน

อตุสำหกรรมต่ำงๆ ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสขุ 

ด้ำนกีฬำ เป็นต้น  ซึ่งจะได้ทันต่อสถำนกำรณ์ของ

โลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ  โดยเฉพำะ

อำเซียนปี 2015 จะเป็นประชำคมที่เต็มรูปแบบ

ทีส่ดุกว่ำทีผ่่ำนมำ  เมือ่เกดิแนวคดิเรือ่ง เขตกำรค้ำ

เสรี (Free Trade Area) 

ทศันคติเกีย่วกบัมาตรวทิยากบัชวีติประจ�าวนั

กำรวัดขนำดและปริมำณต่ำงๆ เป ็น

กิจกรรมที่มนุษย์กระท�ำกันมำตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั  ไม่ว่ำจะเป็นกำรชัง่น�ำ้หนกั กำรวัดส่วนสูง  

ยิง่ไปกว่ำนัน้มนษุย์จ�ำเป็นต้องอยูร่่วมกันเป็นสังคม  

ฉะนัน้มำตรวทิยำกบัชวีติประจ�ำวนักต้็องมบีทบำท

เข้ำมำมำกขึ้น อำทิ กำรวัดขนำดพื้นที่เพื่อระบุ

กรรมสทิธิใ์นกำรครอบครองทีด่นิ  กำรวดัขนำดและ

ปริมำณต่ำงๆ ในกำรซ้ือขำยสินค้ำ  ในกำรวัดยัง

จ�ำเป็นต้องมีกำรก�ำหนดหน่วยวัดต่ำงๆ ขึน้  จงึเป็น

ที่มำของหน่วยวัดสำกล  ซึ่งจะได้เป็นที่ยอมรับ

ระหว่ำงกลุม่สงัคมมนุษย์  เพรำะฉะนัน้มำตรวทิยำ

กับชีวิตประจ�ำวันจึงเป็นสิ่งที่คู่กัน
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NIMT 

ส�าหรับบทสัมภาษณ์

สาวสวยในหน้านี้ เธอก็เป็น  

“นักมาตรวิทยา” เช่นกัน เธอ

ท�างานอยู่ในห้องปฏิบัติการ 

รูปร่างและพื้นผิว ฝ่ายมาตร

วิทยามิติ “จริยา บัวเจริญ”  

สาวน้อยมากความสามารถ

อกีท่านนงึใน มว. ทีร่บัประกนั

ด ้วยดีกรีระดับดอกเตอร ์ 

ท�าให้ได้รับคัดเลือกเป็น “นัก

มาตรฯ รุ่นใหม่” ตามคอนเซป็

ของคอลัมน์นี้

บทบาทหน้าที่และแผนพัฒนาห้อง

ปฏิบัติการพื้นผิวและรูปร่าง 

เป ็นนักมำตรวิทยำประจ�ำห ้อง 

ปฏิบัติกำรพื้นผิว  และห้องปฏิบัติกำรรูปร่ำง  

ท�ำหน้ำที่สอบเทียบท้ังชิ้นงำนมำตรฐำนของ

ลูกค้ำ  เครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับสอบเทียบ ดูแล

ระบบคุณภำพของห้องปฏิบัติกำรฯ และของ

ฝ่ำยฯ และพัฒนำงำนวิจัยเพื่อให้ผลกำรวัด

ควำมถูกต้องเพียงพอต่อควำมก้ำวหน้ำของ

วิทยำกำรและเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ในมุมมองของคุณ มาตรวิทยาไทย 

และต่างประเทศเป็นอย่างไร

มำตรวิทยำไทยและต่ำงประเทศล้วน

มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ใกล้เคียงกัน

คอืเพือ่พฒันำระบบกำรวดัของประเทศให้ได้

มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

เม่ือเรำพิจำรณำอำยุของสถำบันมำตรวิทยำ

แห่งชำติเพียง 14 ปี ก็แสดงให้เห็นถึง

ศักยภำพของคนไทยที่เก่งไม่แพ้ประเทศ

มหำอ�ำนำจอย่ำงสหรัฐอเมริกำ หรือแม้แต่

สหภำพยุโรปซึ่งสถำบันมำตรฯ มีมำนำน

กว่ำ 100 ปี ดังจะเห็นได้จำกควำมสำมำรถ

ในกำรวัด (CMC) และผลกำรท�ำกำรวัด

เปรียบเทียบ  

แรงจงูใจหรือ แรงบนัดาลใจทีท่�าให้

ท่านเข้าศึกษา และท�างานด้านมาตร

วิทยา

แรงจู งใจส�ำคัญที่มำท�ำงำนที่

สถำบันมำตรฯ คือโอกำสในกำรศึกษำต่อ

ต่ำงประเทศ ท�ำให้เรำได้มีโอกำสพัฒนำ 

ตัวเองในหลำยๆ ด้ำนไม่ใช ่แค่เฉพำะ

วิชำกำร ส่วนตัวคิดว่ำเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและ

เป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำงำนโดยเฉพำะงำน

ด้ำนมำตรวิทยำซ่ึงจ�ำเป็นต้องติดต่อกับ

ผู้คนมำกมำยทั้งในและต่ำงประเทศเป็น

อย่ำงมำก ซึง่ช่วยให้กำรพฒันำระบบมำตร

วิทยำไทยเป็นไปได้ด้วยดี

ชื่อ :   ดร. จริยำ  บัวเจริญ

การศึกษา :  Ph.D., Physical Chemistry, University of Bristol, UK

 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำอินทรีย์เคมี  มหำวิทยำลัยมหิดล

 วิทยำศำสตรบัณฑิต  มหำวิทยำลัยมหิดล 

ผลงาน :   สร้ำงและพัฒนำระบบ Laser Interference Microscope, ระบบเครื่องวัดควำม

 เรียบผิว (Flatness Tester), ระบบกำรสอบเทียบเกจบล็อกขนำด 0.5-1000 mm  

 ด้วยเลเซอร์อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์, สร้ำงโมเดลกำรค�ำนวณค่ำ Phase-change   

 Correction เพื่อใช้ในกำรสอบเทียบเกจบล็อกเกรด K, พัฒนำระบบสอบเทียบ

 หัววัดของเครื่องวัดควำมกลม

ที่ปรึกษา : ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบมำตรวิทยำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบและสอบเทียบด้ำนมำตรวิทยำ สถำบันพัฒนำ

 ฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน

อาจารย์บรรยายพเิศษ :  ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

  ปริญญำโท คณะวิศวกรรมศำสตร์ Asian Institute of Technology 

  (AIT) และ มว.

คติพจน์ :  ไม่มีอะไรยำกเกินกว่ำควำมสำมำรถหำกเรำพยำยำม

Profile



ส�ารองที่นั่งได้ที่ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4227, 4228 (ส่วนฝึกอบรม) มือถือ 08 1840 2902
โทรสาร 0 2577 2589, 02577 2823 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nimt.or.th

ส�ารองที่นั่งได้ที่ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4227, 4228 (ส่วนฝึกอบรม) มือถือ 08 1840 2902
โทรสาร 0 2577 2589, 02577 2823 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nimt.or.th

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
จัดอบรมหลักสูตรมาตรวิทยา ประจ�าปี พ.ศ. 2555

เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัด
วันที่ 8 มีนาคม - 29 มิถุนายน 2555

ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี, อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รังสิต คลอง 5 จ.ปทุมธานี
และโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
จัดอบรมหลักสูตรมาตรวิทยา ประจ�าปี พ.ศ. 2555

เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัด
วันที่ 8 มีนาคม - 29 มิถุนายน 2555

ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี, อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รังสิต คลอง 5 จ.ปทุมธานี
และโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 
•	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ	ISO/IEC	17025
	 ISO	9000,	ISO	14000	และ	มอก.18000	
•	ช่างเทคนิค	และวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ	
•	ช่างเทคนิค	และวิศวกรในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ	
•	ผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่ต�่ากว่าร้อยละ	80	ของเวลารวม
	 จะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันฯ																																														

•	เวลาการอบรม		8.30-16.30	น.	
•	ผู้เข้าอบรมควรน�าเครื่องค�านวณ	Scientific	Calculator	มาด้วย	
•	ผู้เข้าอบรมควรน�าเครื่อง	Computer	Notebook	มาด้วย
	 (หลักสูตรที่	4,	17,	18)	
•	สามารถตรวจสอบรายชื่อ	และข้อมูลเพิ่มเติมที่	www.nimt.or.th

	ล�าดับ	 หลักสูตร	 วันที่อบรม	 รับสมัคร	 สถานที่

 1 กำรสอบเทียบ Stopwatch และ Tachometer 8 มี.ค. 55  24 โรงแรมชลจนัทร์ พทัยำ รสีอร์ท

 2 กำรสอบเทียบ pH meter 26 – 27 มี.ค. 55  20 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

 3 กำรสอบเทียบควำมหนำแน่นของเหลวและไฮโดรมิเตอร์ 28 – 29 มี.ค. 55  15 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

  (Hydrometer)

 4 กำรสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงบิดตำม ISO 6789 : 2003 (E) 2 – 3 เม.ย. 55  15 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

 5 กำรสอบเทียบ Micropipette 2 – 3 เม.ย. 55  20 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

 6 กำรสอบเทียบเครื่องมือวัดทำงควำมชื้นในอำกำศ    23 – 25 เม.ย. 55  20 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

 7 กำรสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทำงไฟฟ้ำ (Calibrator) 23 – 25 เม.ย. 55  15 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

 8 กำรสอบเทยีบเคร่ืองมือวัดทำงด้ำน DC และ AC High Voltage 3 – 4 พ.ค. 55  15 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

 9 กำรสอบเทียบ Gas Analyzer 3 – 4 พ.ค. 55  15 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

 10 กำรสอบเทียบ Digital Multimeter 14 – 16 พ.ค. 55  15 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

 11 Exact-matching IDMS เพื่อกำรวัดที่มีควำมถูกต้อง 14 – 16 พ.ค. 55  15 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

  และควำมเที่ยงสูง ส�ำหรับ Organic Analysis

 12 ควำมไม่แน่นอนของกำรวัด  21 – 22 พ.ค. 55  35 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง

 13 กำรสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์   23 – 25 พ.ค. 55  24 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง

 14 ระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรตำม ISO/IEC 17025 : 2005   28 – 29 พ.ค. 55  35 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง

 15 กำรสอบเทียบตุ้มน�้ำหนักมำตรฐำนตำม OIML R 111 -1 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 55  24 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง

  และตุ้มน�้ำหนักขนำดใหญ่

 16 กำรสอบเทียบเครื่องมือวัดควำมดันขั้นพื้นฐำน  5 – 6 มิ.ย. 55  24 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง

 17 กำรสอบเทียบ Dial Gauge and Dial Test Indicator ตำม 6 – 8 มิ.ย. 55  24 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง

  มำตรฐำนญี่ปุ่น (JIS B7503:1997, JIS B7533:1990)

 18 กำรสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียด้วยเกจบล็อก 13 – 15 มิ.ย. 55  24 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง

 19 กำรสอบเทยีบ   Digital Thermometer & Temperature Source   18 – 20 มิ.ย. 55  24 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง

 20 กำรสอบเทียบ  Platinum Resistance Thermometer  21 – 22 มิ.ย. 55  24 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง

 21 กำรสอบเทียบ  Infrared Thermometer 25 – 27 มิ.ย. 55  24 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง

 22 กำรสอบเทียบ  Thermocouple 28 – 29 มิ.ย. 55  24 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง


