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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญ 
 

  เครื่องชั่ง เปนเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีใชในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในการชั่งสารเคมีหรือสิ่งที่  
ตองการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือใหการตรวจวิเคราะหเปนไปตามข้ันตอนที่กําหนด เครื่องชั่งจึงมคีวามสําคัญในห
องปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบ และสอบเทียบ เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงตอผลการตรวจวิเคราะห  ผูใช
งานเครื่องชั่งจึงควรมีความรูเกี่ยวกับเครื่องชั่ง เพ่ือใหสามารถใชงานเครื่องชั่งไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
จะสงผลใหไดผลการวิเคราะห์ทีถู่กตอง แมนยํา นาเชื่อถือ สามารถยืนยันความถูกตองโดยวิธีทางสถิตได้  

เครื่องชั่ง มีหลายประเภท หลายรูปแบบ หากจําแนกตามระบบการทํางาน สามารถแบงเครื่องชั่ง 
เปน เครื่องชั่งระบบกลและเครื่องชั่งระบบไฟฟา เครื่องชั่งระบบกลใชหลักการเปรียบเทียบคาน้ําหนักของสิ่ง
ที่ตองการทราบน้ําหนักกับน้ําหนักมาตรฐานโดยอาศัยการสมดลของคาน  เครื่องชั่งประเภทนี้ไดแก เครื่อง
ชั่งสองแขน เครื่องชั่งจานเดียว เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งประเภทนี้จะมีการอานคาความละเอียดไดนอยกวา 
จึงไม่นิยมนํามาใชในหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหทดสอบ ดังนั้นผูใชงานเครื่องชั่งจึงตองทราบวัตถุประสงค
ในการใชเครื่องชั่งวาตองการใชงานเครื่องชั่งที่มีคุณลักษณะอยางไรจึงจะเหมาะสมกับงาน และมีคาความ 
ละเอียด ความแมน (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ในระดับใด เพ่ือใหสามารถเลือกใชเครื่องชั่งที่ 
เหมาะสมกับความตองการได ้

การสอบเทียบเครื่องชั่งจึงเป็นกิจกรรมสําคัญสําหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับห้องปฏิบัติการที่ต้องการความแม่นยําจากการชั่งสูง เช่น ห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรร 
ห้องปฏิบัติการที่ต้องการการรับรองมาตรฐานด้านการวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสามารถ
ดําเนินการได้ด้วยต้นเอง โดยมีหลักปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ การทวนสอบสถานะเครื่องมือ การตรวจสอบก่อนใช้
งาน เป็นการตรวจสอบเป็นประจําตลอดระยะเวลาที่ ใช้งาน และ การตรวจสอบระหว่างใช้งาน 
Intermediate check  

วัตถุประสงค์ 
 

   1) เป็นคู่มือพ้ืนฐานแนะนํา สร้างความเข้าใจ เป็นแนวทางปฏิบัติงานที่ดีในการใช้งานและการสอบเทียบ
เครื่องชั่ง 
 2) เป็นคู่มือสําหรับนิสิตหรือผู้สนใจ สําหรับการปฏิบัติงาน หรือการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ 
 3) เป็นเครื่องมือช่วยประเมินการตัดสินใจในการสอบเทียบเครื่องชั่งโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรองเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) ทําให้เกิดความมั่นใจในรายงานผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ ว่ามีความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ 

2) ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีแนวปฏิบัติในการสอบ
เทียบหรือประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
 3) เป็นคู่มือของนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในการใช้งานเครื่องชั่งอย่างถูกวิธี  
 4) นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้คู่มือนี้ปฏิบัติงานด้านการรักษาสภาพเครื่องชั่งอย่างถูกต้อง และ
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 5) เป็นคู่มือที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานในการรักษาสภาพเครื่องชั่ง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 6) เป็นคู่มือสําหรับนิสิตและผู้สนใจ ใช้ในการประกอบการใช้งานเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการ 
 
ขอบเขต 
 1) หลักการพ้ืนฐานของเครื่องชั่ง (Balance)  
 2) วิธีการสอบเทียบเครื่องชั่ง  
 3) การเลือกเครื่องชั่ง เทคนิคและวิธีการใช้งานชั่ง 
 4) วิธีการดูแลรักษาเครื่องชั่ง 
 
นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 
 มำตรวิทยำ หมายถึง วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการวัด การวิเคราะห์ การทดสอบ และ
รายละเอียดของหน่วยวัด 

มำตรำชั่งตวงวัด หมายถึง หน่วยที่กําหนดให้รู้ขนาดหรืออัตราเทียบส่วนใดๆ ของปริมาณต่างๆ 
เครื่องชั่งตวงวัด  หมายถึง เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัด 

 เครื่องชั่ง หมายถึง เครื่องสําหรับใช้ชั่งแสดงน้ําหนัก และให้หมายความรวมถึงตุ้มน้ําหนักท่ีใช้ใน
การชั่งและส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 กำรทวนสอบ (Verification) หมายถึงการตรวจสอบโดยการยืนยันว่าเครื่องชั่งมีคุณลักษณะ
เฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

กำรปรับตั้งเครื่องชั่ง หมายถึง การปรับให้เครื่องชั่งชี้บอกค่าน้ําหนักท่ีถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน 
น้อยที่สุด โดยใช้ตุ้มน้ําหนักอ้างอิงที่รู้ค่าท่ีถูกต้อง ขนาดตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง 
เครื่องชั่งจะบันทึกค่าน้ําหนักที่ถูกต้องในหน่วยความจําเครื่อง 

กำร Preloaded เครื่องชั่ง หมายถึง การกระตุ้นการทํางานของเครื่องชั่งให้เครื่องชั่งทํางานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยวางตุ้มน้ําหนักอ้างอิง หรือวัสดุที่เป็นชิ้นเดียวมีขนาดประมาณ 2/3 ของน้ําหนัก 
สูงสุดที่เครื่องชั่งสามารถรับได้ลงบนจานชั่งแล้วยกออก ทําซ้ําอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยไม่ต้องจดน้ําหนัก 
ที่ชั่งได้ 

ค่ำแก ้(Correction) หมายถึง ค่าน้ําหนักที่ถูกต้องของตุ้มน้ําหนักมาตรฐาน – ค่าเฉลี่ยของผล 
การชั่ง 
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ค่ำควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) หมายถึง พารามิเตอร์ที่แสดงลักษณะการกระจายของค่าที่
วัดซึ่งสามารถบอกค่าของสิ่งที่ถูกวัดอย่างสมเหตุสมผล 

ค่ำควำมผิดพลำดสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum permissible error) หมายถึง ค่าความคลาด 
เคลื่อนที่มากที่สุดของเครื่องมือที่ยอมรับได้ 

ควำมคลำดเคลื่อน หมายถึง ค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งกับค่าน้ําหนักจริง 
ที่วางอยู่บนจานเครื่องชั่ง 

ควำมเที่ยง (Repeatability) หมายถึง ความสามารถท่ีเครื่องชั่งจะชั่งของได้เท่ากันภายใต้เงื่อนไข 
และสภาวะแวดล้อมเดียวกัน เช่น คนชั่งคนเดิม เครื่องชั่งเดิม วิธีการเดิม และในเวลาติดๆ กัน 

ควำมละเอียดของเครื่องช่ัง (Readability หรือ Resolution) หมายถึง ความสามารถของ 
เครื่องชั่งที่บอกความแตกต่างของน้ําหนักน้อยที่สุดได้ เช่น เครื่องชั่งมีความละเอียด 0.0001 กรัม 
จะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างค่าน้ําหนัก 10.0002 กับ 10.0003 กรัมได้ คือ น้ําหนักถัดไป 
ที่เครื่องอ่านได้จะเพ่ิมที่ละ 0.0001 กรัม 

ชิ้นน้ ำหนักมำตรฐำน (Check standard) หมายถึง วัสดุที่มีความคงทน และมีค่าน้ําหนักคงที่ไม่ 
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ไม่ดูดความชื้น ไม่สึกหรอง่าย ไม่เกิด oxide ง่าย ซึ่งชิ้นน้ําหนัก 
มาตรฐานไม่จําเป็นต้องเป็นตุ้มน้ําหนักมาตรฐานกไได้ 

ตุ้มน้ ำหนักมำตรฐำนอ้ำงอิง (Traceable Reference Weight) หมายถึง ตุ้มน้ําหนักท่ีรู้ค่าที่ 
แน่นอนโดยการสอบเทียบมีเอกสารรับรองค่าน้ําหนักที่ถูกต้อง สามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานสากล 
หน่วย SI ได ้
 ตุ้มน้ ำหนักอ้ำงอิงส ำหรับปรับตั้ง (Standard Calibration Weight) หมายถึง ตุ้มน้ําหนัก
อ้างอิงที่ผ่านการสอบเทียบแล้ว เพ่ือใช้ในการปรับตั้งเครื่องชั่ง 

พิสัยสูงสุด (Maximum Capacity) หมายถึง น้ําหนักมากท่ีสุดที่เครื่องชั่งสามารถรับได้ โดยไม่ 
เกิดความเสียหายแก่เครื่องชั่ง 

สภำวะแวดล้อมที่เหมำะสม หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่เครื่องชั่งทํางานได้เตไมประสิทธิภาพตาม 
ข้อกําหนดคุณลักษณะเครื่องชั่ง 

อุณหภูมิกำรใช้งำน (Allowable Operating Temperature) หมายถึง ช่วงอุณหภูมิที่เครื่อง
ชั่งสามารถใช้งานได้ตามข้อกําหนดคุณลักษณะ หากใช้ที่อุณหภูมิอ่ืนนอกเหนือไปจากนี้ เครื่องชั่งอาจ 
ทํางานไม่เป็นไปตามข้อกําหนดคุณลักษณะ 

Response Time หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดงผลการชั่งของเครื่องชั่ง หลังจากท่ีวาง 
สิ่งของบนจานชั่งเรียบร้อยแล้ว 

Sensitivity Drift หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่อ่านได้จากเครื่องชั่ง เมื่ออุณหภูมิของเครื่องชั่ง 
เปลี่ยนแปลงไปจากอุณหภูมิที่ปรับตั้งเครื่องชั่ง 

Tare Range หมายถึง ช่วงน้าํหนักที่สามารถปรับค่าให้เครื่องชั่งอ่านค่าเป็นศูนย์ได้ 
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บทที่ 2  

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 
 ปฏิบัติงานในต าแน่งนักวิทยาศาสตร์ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ที่มีการศึกษาวิจัย และทดลองในห้องปฏิบัติการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนงาน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านปฏิบัติการ 
  1.1 การจัดเตรียมสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ จุลินทรีย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ และ
ครุภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  1.2 ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณวัสดุวิทยาศาสตร์คงเหลือ ข้อมูล
ปริมาณวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ต้องจัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมี และครุภัณฑ์ให้กับงานพัสดุคณะฯ 
  1.3 การบ ารุงรักษาสภาพครุภัณฑ์เบื้องต้น การปรับเทียบ/สอบเทียบความ
เที่ยงตรงในการวัดของครุภัณฑ์ (Calibration) เพ่ือให้ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน มี
ความพร้อมส าหรับการน าไปใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัย ทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยลดรายจ่ายของคณะฯ ในด้านการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  1.4 การให้บริการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
และงานวิจัย 
       1.5 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ สรุปรายการ
ครุภัณฑ์ที่ต้องด าเนินการซ่อมบ ารุง สรุปรายงานครุภัณฑ์เสื่อมสภาพของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม   
และจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าความเสี่ยง การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
   1.6 การจัดการขยะอันตรายจากกิจกรรมการเรียนการสอน และงานวิจัย โดย
นักวิทยาศาสตร์จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ ใช้บริการห้องปฏิบัติการ รวมถึงการก ากับ ดูแลการ
จัดเก็บขยะอันตรายของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ 1) งานจัดเตรียมสารเคมี อาหารเลี้ยง
เชื้อ จุลินทรีย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์ 2) งานส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุ   
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3) งานบ ารุงรักษาสภาพครุภัณฑ์เบื้องต้น 4) งานให้บริการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ โดยก าหนด
แผนการด าเนินงาน การด าเนินงานและตารางการด าเนินงาน รวมถึงการวางแผนเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนและพัฒนางาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานภายในและภายนอก 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
  4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ 
เกี่ยวกับการใช้งานครุภัณฑ์ การใช้สารเคมี การจัดเก็บขยะอันตรายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  4.2 การวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ตัวอย่าง อาทิ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการเตรียมตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้กับผู้ใช้บริการ 
  4.3 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลงานบริการวิชาการ ด้านการ
วิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม เช่น สถิติการใช้บริการ สรุปรายรับจากงานบริการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
 1.ด้านการปฏิบัติงาน 

     1.1)  การสนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1.1) การสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาต่างๆ  ให้กับหลักสูตรต่าง  ๆดังนี้ 

  1) หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี 
  2) หลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ระดับปริญญาตรี 
  3) หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับปริญญาตรี 
   ปฏิบัติงานดังนี้ 

          - การประสานงานขอความอนุเคราะห์บทปฏิบัติการ (Direction Lab) และ
ประมวลรายวิชา (Course syllabus) จากอาจารย์ผู้สอน 

         - การจัดท าแผนปฏิบัติงานรายบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
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         - การค านวณ และประมาณการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับบทปฏิบัติการ
ต่างๆ ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
  - การจัดเตรียมวัสดุ สารเคมี อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
 - การประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนระหว่างปฏิบัติงาน กรณีมีข้อสงสัยต่างๆ 
หรอืประสบปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมกับอาจารย์ผู้สอน 
 - การบรกิารเบิกจ่ายวัสดุ สารเคมี อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
 - การสรุปรายการวัสดุ อุปกรณ์ค้างส่ง รายงานต่ออาจารย์ผู้สอน และการ
ติดตามวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คืนห้องปฏิบัติการ 
 - จัดท าแบบประเมิน และการประเมินผลการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
 -  การวิเคราะห์ความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยง 
 -  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
และสรุปปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
              1.1.2) การเตรียมความพร้อมครุภัณฑ์ ปฏิบัติงานดังนี้ 
   - ศึกษาวิธีใช้งาน การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย 
   - จัดท าวิธีการใช้งานอย่างย่อ (Quick Start) ประจ าครุภัณฑ์ท่ีได้รับมอบหมาย 
   - จัดท าแผนการบ ารุงรักษาประจ าปี 
   - ออกแบบแบบฟอร์มส าหรับการบ ารุงรักษา/ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ 
   - ประสานงานช่างช านาญการเฉพาะครุภัณฑ์ เพ่ือด าเนินการประเมินสภาพของ
ครุภัณฑ์ การซ่อมบ ารุง และการนัดหมาย 
   - การจัดท าเอกสารขออนุมัติน าครุภัณฑ์ออกจากห้องปฏิบัติการ เพื่อซ่อมบ ารุง 
และการตรวจรับครุภัณฑ์คืนห้องปฏิบัติการ 
   - การตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์หลังการซ่อมบ ารุง  
   - การจัดท าประวัติการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
   - การเขียนและการตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ์ใหม่ และครุภัณฑ์ที่เลขครุภัณฑ์ลบเลือน 
   - การจัดท ารายงานรายการครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพเพ่ือแทงจ าหน่าย 
   - ด าเนินการตรวจสอบ ตรวจนับ ครุภัณฑ์ประจ าปี 
   - จัดเก็บครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามหลักการจัดเก็บครุภัณฑ์นั้นๆ และจัดท าป้ายติด
ชื่อครุภัณฑ์บริเวณจัดเก็บ 
   - จัดเก็บคู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันสินค้า และอุปกรณ์ประกอบของครุภัณฑ์ 
   - จัดท า/จัดเก็บบันทึกการใช้งานประจ าครุภัณฑ์ 

  - การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการครุภัณฑ์ 
  - การจัดท ารายงานสภาพครุภัณฑ์ประจ าปี 
  - การวิเคราะห์ความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยง      
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 1.1.3) การบริการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ ปฏิบัติงานดังนี้                                       
  - การจัดท าบันทึกยืมคืนวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์รายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
  - การจัดท าบันทึกยืมคืนวัสดุคงรูป/ครุภัณฑ์ ส าหรับบริการผู้ใช้บริการทั่วไป 
  - การตรวจสอบเอกสารยืมคืนวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ ให้ถูกต้อง ก่อนการจ่าย 
  - การจ่ายครุภัณฑ์ตามเอกสารการขอยืมครุภัณฑ์ และการลงบันทึกประจ าวัน 
 - การตรวจรับและตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์จากผู้ยืม 
 - การตรวจสอบรายการค้างส่งและติดตามถ่วงถามวัสดุคงรูปและครุภัณฑ์  
และการเร่งรัดเพื่อให้ผู้ยืมคืนครุภัณฑ์ 
 - การจัดเก็บวัสดุคงรูปและครุภัณฑ์ในจุดที่จัดเตรียมไว้ 
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยง 
               1.1.4) งานบริการวิชาการและวิจัย ปฏิบัติงานดังนี้ 
  1) งานจัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 
        - พัฒนาฐานข้อมูลบริการวิชาการในรูปแบบเอกสารและออนไลน์ 
      - ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการสู่หน่วยงานภายนอก 
     - ปฏิบัติงานภายใต้ กพร. และประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  
      - ก ากับ ติดตามให้เป็นไปตามมติที่ประชุม  

2) งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานดังนี้ 
 - รับเรื่อง ลงบันทึกคุม                                                                                  

                      - การประสานและมอบหมายงาน 
                      - การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานตรวจวัดและงานวิเคราะห์                              
                      - การปฏิบัติงานตรวจวัดและงานวิเคราะห์ 
                      - การจัดท ารายงานผลการตรวจวัดและงานวิเคราะห์ เสนอต่ออาจารย์เพ่ือตรวจสอบผล 
                      - การจัดท ารายงานผลการตรวจวัดและงานวิเคราะห์ เสนอต่อคณบดี  
                      - ด าเนินการจัดส่งผลการตรวจวัดและงานวิเคราะห์ ผู้ขอความอนุเคราะห์                             
                      - การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการประเมิน 

   ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมผู้ขอความอนุเคราะห์สามารถน าตัวอย่างมา
ขอรับบริการได้ภายใต้โครงการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม โดยมีอัตราเรี ยกเก็บค่าวิเคราะห์
ตัวอย่างภายใต้โครงการฯ ซึ่งรายได้จากการวิเคราะห์นี้จะน าส่งคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามระเบียบการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2553 ต่อไป 

 3) งานวิจัย  
      ด าเนินงานเป็นนักวิจัยในโครงการต่างๆ ดังนี้ 
  1) คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพ

จากมูลสัตว์ ขยะอินทรีย์และของเสียชุมชน 
 2) โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าในแม่น้ าโขงสายประธาน พ.ศ. 2559 
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 3) โครงการการประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลด้านวิชาการของ MRC เพ่ือ
การบริหารจัดการน้ าท่วม ภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) 

  1.1.5) งานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการใช้วัสดุ ปฏิบัติงานดังนี้ 
    - การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
    - ด าเนินการสืบราคาวัสดุ/ราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ  
    - เทียบราคา คุณภาพ และพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุ 
    - ขออนุมัติเห็นชอบผลการเทียบราคา 
    - ด าเนินการขอใบเสนอราคาเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
     - ด าเนินการขออนุมัติจัดซ้ือ/ซ่อมครุภัณฑ์ 
     - ด าเนินจัดส่งเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กับงานพัสดุประจ าคณะฯ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
     - รับสินค้า ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องตามคุณลักษณะพัสดุที่ระบุ/
การตรวจสอบการท างานของของครุภัณฑ์หลังการซ่อมแซม 
     - ลงบันทึกจ านวนวัสดุในสมุดบันทึก 
     - จัดท าบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุ บันทึกยืมคืนครุภัณฑ์ บันทึกการใช้งานครุภัณฑ์ 
     - ควบคุมการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัด 
     - จัดท ารายงานยอดการใช้วัสดุประจ าปี 
     - จัดท าสรุปยอดการจัดจ้างและรายงานสภาพครุภัณฑ์ประจ าปี 
              1.1.6) งานจัดการขยะอันตรายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานดังนี้ 
      - ส ารวจจ านวน และพิจารณาความเหมาะสมของภาชนะที่ใช้ในการจัดเก็บขยะแต่ละประเภท  
      - จัดหาภาชนะที่ใช้ในการจัดเก็บขยะแต่ละประเภท  
      - จัดเก็บข้อมูลขยะอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน งานวิจัย      
และจากห้องพักนักวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ประเภท ชนิด และปริมาณ ของขยะที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ 
      - จัดท า/จัดหาพ้ืนที ่ส าหรับวางภาชนะรองรับขยะอันตรายประจ าห้องปฏิบัติการในจุดต่างๆ  
      - จัดหาพ้ืนที ่ส าหรับจัดเก็บของเสียอันตรายเพ่ือการขนย้ายโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
      - จัดท ารายงาน ประเภท ชนิด และปริมาณ ของขยะอันตราย เสนอต่อหัวหน้าส่วนงาน 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
หน่วยงานภายนอกในการจัดการขยะอันตรายของห้องปฏิบัติการ 
      - จัดกิจกรรมและโครงการฯ เพ่ือให้ความรู้ รณรงค์ ปลูกฝัง และกระตุ้นให้มีการ
ทิง้ขยะอันตรายอย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะอันตรายอย่างเป็นระบบ 
     - จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
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 1.1.7) งานฝึกอบรมนิสิตในการใช้งานครุภัณฑ์  
   1) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Atomic absorption spectrophotometer) 
   2) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 
 
ด้านการวางแผน 
  2.1 งานสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาต่างๆ 
       2.1.1 งานจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ 
        1) การจัดท าแผนการด าเนินงานจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ และเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนงาน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ) 
   2) ก่อนการด าเนินงานจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ จะด าเนินการตรวจสอบ
จ านวนวัสดุคงเหลือที่ห้องจัดเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ และด าเนินการส ารวจรายการวัสดุวิทยาศาสตร์และ
อุปกรณ์ในรายวิชาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนบทปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อ
ประเมินการใช้วัสดุและประมาณการจัดซื้อวัสดุเท่าท่ีใช้งานจริง 
   3) ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ก่อนจัดส่ง
รายการวัสดุฯ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ 
  2.1.2 งานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
    1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลการเกี่ยวกับการสนับสนุนเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการ ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
    2) ประชุมย่อยของห้องปฏิบัติการเพ่ือจัดแบ่งรายวิชาบทปฏิบัติการให้กับ
นักวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดเตรียมวัสดุ สารเคมี อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
     2.1.3 งานเตรียมความพร้อมครุภัณฑ ์
    1) ประชุมย่อยนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพ่ือ
วางแผนการด าเนินงานในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์เบื้องต้น การตรวจนับจ านวนครุภัณฑ์ การจัดท า
รายงานสภาพครุภัณฑ์ 
    2) จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลการเกี่ยวกับงานบ ารุงครุภัณฑ์เบื้องต้น และ
แผนการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
      2.1.4 งานบริการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์   
                    1) ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้การ
บริการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ รวมถึงการศึกษาระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ว่าด้วยระเบียบการให้ยืมและการคืนพัสดุของหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องน ามาใช้ในการจัดท า
ระบบการยืมคืนเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
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                 2) การประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์  โดยการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียน (Knowledge management; KM) เพ่ือวางแผนการให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ    

 2.2 งานบริการวิชาการและวิจัย  
   1) ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้การ

บริการวิชาการ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในการให้บริการด้านวิชาการ 
   2) จัดท าแผนปฏิบัติราชการในการบริการวิชาการ 
       3) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
     4) การตรวจสอบรายรับของการให้บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างทาง

สิ่งแวดล้อม และด าเนินการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน  
  2.3 งานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการใช้วัสดุ  
  1) การประชุมวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมกับงานพัสดุคณะฯ เพ่ือก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2) การวิเคราะห์ปริมาณสารเคมี จ านวนวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินงานจัดซื้อ และจัดส่งข้อมูลรายการสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ เพื่อให้งานพัสดุคณะฯ 
ด าเนินงานจัดซื้อ 

 2.4 งานจัดการขยะอันตรายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  
 1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานการจัดการขยะอันตรายห้องปฏิบัติการ

สิ่งแวดล้อม ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยก าหนดชนิดของขยะที่
จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ วิธีการขนย้าย ขยะอันตราย  

 2) วางแผนการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ  
 3) วางแผนการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการจัดการขยะอันตราย 
 2.5 งานฝึกอบรมการใช้งานครุภัณฑ์  

   ประชุมวางแผนการด าเนินงานการการฝึกอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ ร่วมกับ
นักวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยก าหนดวันเวลาการฝึกอบรม วิธีการ
ฝึกอบรม เป้าหมายของการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม 
 
ด้านการประสานงาน  
 3.1 งานสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ  

3.1.1 งานจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ 
 1) งานจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ต้องมีการประสานงานร่วมกับ 

คณาจารย์ภายในคณะฯ เพ่ือรวบรวมบทปฏิบัติการ ซึ่งต้องน ามาวิเคราะห์รายการวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนตามการใช้งานจริงในแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงจ านวนที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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เนื่องจากในการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษามีการจัดกลุ่มเรียนที่แตกต่างกัน ใช้ตัวอย่าง
การศึกษาแตกต่างกัน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในบทปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน  

 2) ประสานงานกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์พันธุ 
วิศวกรรม เป็นต้น ในการขอสืบราคาสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ 

 3) ประสานงานกับงานพัสดุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพ่ือ 
ด าเนินการจัดส่งรายการสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องจัดหาเพ่ิมเติม  
  3.1.2 งานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
ในรายวิชาต่างๆ 
  1) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการในการจัดเตรียม ตัวอย่างเพ่ือ
การเรียนการสอน การเตรียมสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน 
 2) ประสานงานกับนักวิทยาศาสตร์ภายในคณะฯ ในการเข้าใช้ครุภัณฑ์ 
 3) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ เช่น    
ขอความอนุเคราะห์ใช้ครุภัณฑ์ที่คณะฯ ไม่มี การขอความอนุเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และสารเคมีที่ขาดแคลน เป็น
ต้น 

3.1.3 งานเตรียมความพร้อมครุภัณฑ์ 
   1) ประสานงานช่างช านาญการในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ การปรับเทียบครุภัณฑ์ 
 2)  ประสานงานกับผู้ขอความอนุเคราะห์ใช้งานครุภัณฑ์  
3.1.4 งานบริการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์   
 1) ประสานงานกับผู้ใช้บริการ ในการตรวจเช็คสภาพวัสดุ และครุภัณฑ์        

ที่ผู้ ใช้บริการขอยืมใช้ ตลอดจนการประสานงานเพ่ือให้ด าเนิ นการจัดส่งวัสดุและครุภัณฑ์คืน
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 

 3.2 งานบริการวิชาการและวิจัย  
  1) ประสานงานกับผู้ใช้บริการวิชาการ หน่วยงานภายในและภายนอก คณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ 
  2) ติดต่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานภายในและภายนอก คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ เพ่ือการจัดประชุมวิชาการ 
  3) ติดต่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานภายในและภายนอก คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ เพ่ือท าการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการฯ 
   3.3 งานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการใช้วัสดุ  
  1) ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้สอนภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
  2) ติดต่อประสานงานระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ประจ าห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ในการ
รวบรวมรายการวัสด ุวิเคราะห์ปริมาณวัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และการประชุมย่อย 
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  3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือขอสืบราคาซ่อม/ราคา
วัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การทดลอง สัตว์และจุลินทรีย์ที่ใช้ในการศึกษา  
  4) ติดต่อประสานงานกับงานพัสดุคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพ่ือด าเนินงาน
ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง 
  5) ติดต่อประสานงานกับนิสิตในกรณีที่นิสิตขอความอนุเคราะห์ให้นักวิทยาศาสตร์
ด าเนินการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์  

3.4 งานจัดการขยะอันตรายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  
 1) ประสานงานกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

  2) ติดต่อประสานงานกับงานพัสดุคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพ่ือด าเนินงาน
ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง 
  3) ติดต่อประสานงานวิทยากรในการฝึกอบรมการจัดการขยะอันตรายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 
  4) ประสานงานนิสิตให้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการจัดการขยะอันตรายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 
  5) การประสานงานกองอาคารสถานที่ ในการส ารวจและขนย้ายขยะอันตราย
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 

3.5 งานฝึกอบรมการใช้งานครุภัณฑ์  
 1) ติดต่อประสานงานกับนักวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อวาง

แผนการฝึกอบรม 
 2) ติดต่อประสานงานกับงานการเงินและงานพัสดุ ในการบริหารงบประมาณด าเนินการฝึกอบรม 
 3) ประสานงานนิสิตให้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ 
 4) การติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกคณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ เพ่ือการจัดการฝึกอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ 
 

ด้านการบริการ 
      4.1 งานสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาต่างๆ 

4.1.1 งานจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ 
 1) ให้บริการด้านข้อมูล เกี่ยวกับราคาวัสดุ 
 2) ให้บริการในการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 
4.1.2 งานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ     

ในรายวิชาต่างๆ 
 1) ให้บริการเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารประกอบการยืมคืนวัสดุวิทยาศาสตร์  

สารเคมี อุปกรณ์และครุภัณฑ์ภาคปฏิบัติการ แก่นิสิตในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
 2) ให้บริการยืม-คืนวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในระหว่าง 

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
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 3) ให้ค าแนะน า ปรึกษา ส าหรับนิสิต ที่มีปัญหาการใช้งานครุภัณฑ์ เพื่อให้นิสิต 
สามารถใช้งานครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เช่น การเสนอข้อมูลด้านเทคนิคการใช้งานครุภัณฑ์ เป็นต้น ใน
ระหว่างการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

 4) ให้บริการด้านข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดของวัสดุ เช่น ลักษณะเฉพาะของ 
วัสดุ วิธีการใช้งานวัสดุ อาทิ วิธีการเลือกใช้กระดาษกรองให้เหมาะกับงานวิจัย เป็นต้น ในระหว่าง 
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

 5) ให้บริการแก่อาจารย์เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน และเทคนิคการใช้งานครุภัณฑ์ใน 
ระหว่างการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

 6) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการใช้บริการต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ 
สิ่งแวดล้อม แก่นิสิต และคณาจารย์  ในระหว่างการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

4.1.3 งานเตรียมความพร้อมครุภัณฑ์ 
 1) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของครุภัณฑ์ สภาพครุภัณฑ์ จ านวนครุภัณฑ์  

และครุภัณฑ์ท่ีควรจัดหาเพ่ิมเติม แก่คณะผู้บริหารประจ าคณะฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดหาครุภัณฑ์ 
 2) ให้บริการสืบราคาครุภัณฑ์แก่นิสิต และคณาจารย์  
 3) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์แก่คณะฯ เพื่อจัดวิเคราะห์ความเสี่ยงของ 

ครุภัณฑ์ในด้านต่างๆ และใช้ข้อมูลครุภัณฑ์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 4) ให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานครุภัณฑ์ 
ทั้งก่อนใช้งาน ระหว่างใช้งาน และหลังการใช้งานครุภัณฑ์ 

4.1.4 งานบริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ แก่ผู้ใช้บริการทั่วไปที่มิได้ 
มีการเรียนการสอนในรายวิชา และผู้ใช้บริการภายนอกคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 1) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการใช้บริการต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ 
สิ่งแวดล้อมแก่นิสิต คณาจารย์ และผู้ใช้บริการภายนอกคณะฯ 

 2) ให้บริการข้อมูลแก่นิสิต คณาจารย์ และผู้ใช้บริการภายนอกคณะฯ เกี่ยวกับ 
สารเคมี รายละเอียดของวัสดุ รายละเอียดครุภัณฑ์ 

   4.2 งานบริการวิชาการและวิจัย 
   1) ให้บริการข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานบริการวิชาการในการให้บริการวิเคราะห์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   2) ให้บริการวิชาการในการฝึกอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ เช่น การฝึกอบรมเทคนิคและ

การใช้งานเครื่อง Atomic absorption spectrophotometer การฝึกเทคนิคการใช้งานเครื่องชั่ง   
การฝึกอบรมการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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  4.3 งานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการใช้วัสดุ  
   1) ให้บริการจัดหารายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ สารเคมี และอุปกรณ์แก่งานพัสดุ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ 
   2) ให้บริการด้านข้อมูลการบริหารงบประมาณการจัดซื้อวัสดุ สารเคมี และอุปกรณ์ 
แก่คณะผู้บริหารคณะฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการใช้งบประมาณของคณะฯ 

   4.4 งานจัดการขยะอันตรายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  
  1) ให้บริการภาชนะจัดเก็บขยะอันตรายประเภทต่างๆ แก่นิสิต และคณาจารย์ภายใน

คณะฯ เพื่อลดโอกาสการลักลอบเทสารเคมีอันตรายต่างๆ ลงอ่างล่างทั่วไป 
  2) ให้บริการจัดเก็บขยะอันตรายประเภทต่างๆ แก่นิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยจาก

โครงการฯศึกษาวิจัยต่างๆ 
  3) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะอันตรายของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม แก่นิสิต 

และนักวิจัยที่ท าการศึกษาวิจัยภายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 
  4.5 งานฝึกอบรมการใช้งานครุภัณฑ์  
  ให้บริการข้อมูลการวิธีการ เทคนิคการใช้งาน วิธีการดูแลรักษาสภาพครุภัณฑ์ และ

ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 
 2.3.1 โครงสร้างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2.1 โครงสร้างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีโครงสร้างการบริหารงาน
ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จ านวน 4 ต าแหน่ง ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานตามพันธกิจของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ ท าหน้าที่ก ากับดูแล และ
บริหารจัดการส านักงานเลขานุการคณะ 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ส านักงานเลขานุการคณะฯ หลักสูตร 

1. วทบ. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
2. วทบ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
3. วทบ. สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
4. วทม. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
5. วทม. สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
6. วทม. สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
7. ปรด. สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

1. งานวิชาการ 
2. งานแผนและงานประกันคุณภาพ 
3. งานวิจัยและบริการวิชาการ 
4. งานบริหารทั่วไป 
5. งานพัฒนานิสิต 
6. งานอาคารสถานที่และกิจการพิเศษ 
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2.3.2 โครงสร้างการบริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2.2 โครงสร้างการบริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

รองคณบดฝี่ายพัฒนานสิิต 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 

กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานแผนและงาน
ประกันคุณภาพ 

กลุ่มงานวิจัยและบริการ
วิชาการวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนานิสิต กลุ่มงานอาคารสถานท่ี
และกิจการพิเศษ 

-งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
หลักสูตร 
-งานจัดการเรียนการสอนและ
คุณภาพการศึกษา 
-งานวิชาการระดับ ป.ตรี 
-งานวิชาการระดับ ป.โท 
-งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
-งานแนะแนวการศึกษาต่อ 
-งานห้องปฏิบัตกิารสิ่งแวดล้อม 
-งานพัฒนาเครือข่ายดา้นวิชากา 
กับหน่วยงานองค์กรภายนอก 
-งานห้องศึกษาค้นควา้ด้วยตวัเอง 

-งานแผน (แผนกลยุทธ ์
แผนปฏิบัติราชการ แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน แผนการ
บริหารพัสดุ และแผนการสร้าง
รายได้) 
-งานบริหารจัดสรรโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
-งานค ารับรองปฏิบัติราชการฯ 
-งานประกันคุณภาพ 
-งานการจัดการความรู ้
-งานสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์ 

-งานพัฒนาและบริหารศูนย์วิจัย
และแผนบริการวิชาการภายใต้
การก ากับของคณะฯ 
-งานพัฒนาฐานข้อมูลวิจยั
และบริการวิชาการ 
-งานพัฒนาและบรหิารงานวิจยั
ร่วมกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ 
-งาน 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 
-งานประชาสัมพันธ์งานวจิัยและ
บริการวิชาการ 
-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการ
พิเศษ 

-งานสารบรรณ งานเลขาฯ 
-งานงบประมาณ งาน
การเงินและบัญช ี
-งานพัสดุ 
-งานบุคลากร 
-งานบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน 
-งานยานยนต ์
-งานดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารสถานที ่

-งานพัฒนานิสิต 
-งานวินัยนิสิต งานรับรอง
ความประพฤต ิ
-งานทุนกู้ยืมเพือ่การศึกษา 
(กยศ.) 
-งานกิจกรรมคณะฯ 
มหาวิทยาลัย 
-งานก ากับดูแลสโมสรนิสิต 
-งานฝึกประสบการณ์ศูนย์
แนะแนวการจัดหางาน 
-งานศิษย์เก่า 
-งานให้ค าปรึกษานิสิต 

-งานอาคารสถานที ่
-งานกิจการพิเศษ 
-งานรัฐพิธีประจ าป ี
-งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-งาน 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 
-การจัดท ารายงานประจ าปี 
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จากภาพประกอบ 2.2   ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  ของนักวิทยาศาสตร์จะมีส่วนที่ต้องสัมพันธ์กับงานอ่ืน  ๆ
ภายในคณะฯ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นได้  

 2.3.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 

      งานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม อยู่ภายในกลุ่มงานวิชาการ มีการบริหารงานโดย  
คณะกรรมการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม โดยมีคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน ท าหน้าที่ก ากับดูแลงาน
ห้องปฏิบัติการ ให้ด าเนินงานได้ด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
      ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นฝ่ายสนับสนุน
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และให้บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ซึ่งห้องปฏิบัติการฯ 
ด าเนินการบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เพ่ือให้บริการแก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งช่วยให้สร้างรายได้ให้กับ
หน่วยงานได ้หากกล่าวโดยสรุปงานของห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธาน)ี 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
(อาจารย์ธรพร บุศย์น้ าเพชร) 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ 

นางสรวงสุดา สิงขรอาสน์ 

นักวิทยาศาสตร์ 
1. นางสาวสุกัญญา ข้ามหก 
2. นางสาวพนิดา พันธ์สมบัติ 

3. นายพลตรี บุญหล้า 
4. นายนิรุต ประติสอน 

 

คณบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว) 
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1) สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
 ในการสนับสนุนการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะต้องเตรียมวัสดุ เครื่องแก้ว ครุภัณฑ์  

และสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์จะต้องประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอน เพ่ือยืนยันความถูกต้องของการจัดเตรียมวัสดุ ปริมาณวัสดุที่จัดเตรียม รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในบทปฏิบัติการ ต้องใช้อุปกรณ์จ านวนมาก แต่ห้องปฏิบัติการมีไม่
เพียงพอ นักวิทยาศาสตร์อาจจะเสนอความคิดเห็นต่ออาจารย์ผู้สอนให้เปลี่ยนไปใช้วัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถ
ใช้ทดแทนกันได้ การลดจ านวนหรือปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้สามารถท าการ
เรียนการสอนได้ เป็นต้น   

2) ให้บริการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
 การบริการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์  นักวิทยาศาสตร์ ท าหน้าที ่

ให้บริการยืมคืนตามเวลาราชการ และท าหน้าที่ในการแนะน าวิธีการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
เพ่ือให้ผู้ยืมได้มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานควบคู่กับการศึกษาด้วยตนเองจากคู่มือ และนักวิทยาศาสตร์
จะต้องท าหน้าที่ตรวจสอบสภาพวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ ทั้งก่อนและหลังการขอยืม เพ่ือให้
เกิดความม่ันใจว่าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ถูกยืมจากห้องปฏิบัติการนั้นมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 3) ให้การสนับสนุนและร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

    การสนับสนุนและร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่ห้องปฏิบัติการมี ได้แก่ ครุภัณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม     
ร่วมถึงการศึกษาวิจัยตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  

 4) ดูแล และรักษาครุภัณฑ์ เพ่ือให้บริการในการเรียนการสอน งานท าวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถึงงานให้บริการทางวิชาการ 

  การดูแล และรักษาครุภัณฑเ์บื้องต้น เป็นการเตรียมความพร้อมครุภัณฑ์ เพ่ือให้ม ี
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สะอาด และต้องจัดท ารายงานสภาพครุภัณฑ์ต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
เป็นระยะ เพ่ือให้ทางคณะฯ ได้รับทราบสถานภาพ และประสิทธิภาพของครุภัณฑ์ เพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ต่อไป 
 5) ให้บริการวิชาการด้านวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
     การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม  เป็นงานบริการวิชาการอีกอย่างหนึ่งที่
นักวิทยาศาสตร์จะต้องปฏิบัติเมื่อมีผู้ใช้บริการขอความอนุเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์ตัวอย่างทาง
สิ่งแวดล้อมนี้ถือเป็นงานส าคัญที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังต้องพัฒนาทักษะต่างๆ ทางด้านการวิเคราะห์และทางด้านเทคนิคอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในผลวิเคราะห์ที่มาจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม ก าลังด าเนินการขอการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
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 6) งานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการใช้วัสดุ  
 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ส ารวจความต้องการใช้วัสดุจากคณาจารย์ผู้สอนแล้ว       จะ

ด าเนินการสืบราคาและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในบทปฏิบัติการ และด าเนินการส่งข้อมูลวัสดุให้ฝ่ายพัสดุ
ด าเนินการจัดซื้อ และท าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุเมื่อได้รับวัสดุต่างๆ แล้ว จัดเก็บและใช้วัสดุเหล่านั้น
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และวัสดุใดสามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ก็จะน ากลับมาใช้ซ้ าอีกเพ่ือให้เกิด
ความประหยัด ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นได้ 

 7) งานจัดการขยะอันตรายห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  
     เป็นงานที่นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเห็นความส าคัญที่ต้องมีการ

ควบคุมมิให้ขยะอันตรายประเภทต่างๆ ถูกปลดปล่อยสู่ภายนอกคณะฯ ดังนั้นการให้ความรู้ในการ
จัดการขยะอันตรายแก่ผู้ใช้บริการจึงเป็นสิ่งจ าเป็น นอกจากนี้การส่งเสริมให้นิสิตคัดแยกขยะอันตราย 
ควบคุมการเกิดขยะจากต้นทางก็เป็นสิ่งส าคัญที่นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการจะต้องท าความ
เข้าใจแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะอันตรายห้องปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 3 
 

หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 
  

การสอบเทียบเครื่องชั่งนั้น ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างหนึ่งของการดูแลรักษาสภาพเครื่องชั่งให้พร้อม
ใช้งาน และเป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญที่จะต้องปฏิบัติต่อเครื่องชั่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะเครื่องชั่งเป็น
เครื่องมือพ้ืนฐานส าคัญใช้ในงานศึกษาวิจัย โดยมีหน้าที่วัดน้ าหนักของสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง วัดน้ าหนัก
ของสิ่งทดลอง ค่าที่ได้จากการวัดนี้จะถูกน าไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ต่างๆ หากเครื่องชั่งที่ใช้วัดไม่มี
ความเที่ยง ก็จะท าให้ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องชั่งนั้นผิดพลาดได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ ายแรง
ต่างๆ มากมาย ขึ้นอยู่กับชนิดของงานวิเคราะห์ เช่น เครื่องชั่งส าหรับใช้ในการชั่งเตรียมวัตถุดิบเพ่ือผลิตยา
รักษาโรค จะใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูง มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ า  และต้องมีการสอบเทียบเครื่องชั่ง
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อรักษาความเที่ยงของเครื่องชั่งที่ใช้ เพราะหากเกิดความผิดพลาดจากการวัดจะท าให้การ
เตรียมยารักษาโรคตามสูตรผิดเพี้ยนไป เป็นต้น 

เพ่ือให้การสอบเทียบเครื่องชั่งสามารถด าเนินงานได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ผู้ท าหน้าที่
สอบเทียบเครื่องชั่งควรมีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
2. วิธีปฏิบัติงาน 
3. ข้อควรระวังและสิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน  
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานในการสอบเทียบเครื่องชั่ง มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน(สถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์, 2555) ดังนี้ 

1) การตรวจสอบก่อนใช้งาน  
    เป็นการตรวจสอบเป็นประจ าตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน  
2) การตรวจสอบระหว่างใช้งาน Intermediate check  
   ด าเนินการเฉพาะกับเครื่องมือที่ได้รับการ สอบเทียบเท่านั้น โดยก าหนดให้ด าเนินการในระหว่าง

ที่ใช้งาน เพื่อตรวจสอบสถานะการสอบเทียบว่ายังคงให้ค่าการวัดเป็นไปตามค่าท่ีท าการสอบเทียบไว้หรือไม่  
3) การทวนสอบสถานะเครื่องมือ  
   ด าเนินการเฉพาะกับเครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบเท่านั้น โดย ก าหนดให้ด าเนินการเมื่อ

เครื่องมือถูกน าออกไปจากการควบคุม เพ่ือตรวจสอบสถานะการสอบเทียบว่ายังคงให้ค่าการวัดเป็นไปตาม
ค่าท่ีท าการสอบเทียบไว้หรอืไม่ เมื่อน ากลับเข้ามาสูก่ระบวนการควบคุมตามเดิม 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
1) การตรวจสอบก่อนใช้งาน  

     เป็นการตรวจสอบเป็นประจ าตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน เพ่ือให้มั่นใจว่าเครื่องมือยังคงให้ผลการ
วัดที่ถูกต้อง และมีค่าการวัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องท าการ ตรวจสอบที่เป็นการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการวัด ของเครื่องมือ ก่อนที่จะใช้งานทุกครั้ง เกณฑ์การยอมรับของค่าที่ได้จากการ
ตรวจสอบต้องอยู่ในเส้นควบคุมของ Control chart โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1) การเตรียมเครื่องชั่งไฟฟ้าก่อนการตรวจสอบ 

1.1.1) ท าความสะอาดเครื่องชั่งและก าจัดฝุ่นผงต่างๆโดยใช้แปรงปัดทั่วบริเวณให้ 
สะอาด โดยเฉพาะจานชั่ง หากไม่สะอาดอาจเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่เกิน 70 % 

1.1.2) ตรวจสอบลูกน้ าวัดระดับ ด้านหลังเครื่อง 
1.1.3) ปิดประตูเครื่องชั่งเพ่ือลดผลกระทบจากลม 
1.1.4) เปิดเครื่องชั่งไว้ประมาณ 30 นาท ีเพ่ือ warming up เครื่องชั่ง 
1.1.5) ท าการ internal calibration 

1.2) การตรวจสอบค่า Accuracy ประจ าวัน 
1.2.1) กด Tare ที่เครื่องชั่ง และสังเกต Stability ของค่า 0 

1.2.1.1) ถ้าค่า 0 คงท่ีท าการชั่งต่อไป 
1.2.1.2) ถ้าค่า 0 ไม่คงที่ (ค่าแกว่งขึ้น-ลง), ตรวจสอบภาวะแวดล้อมที่ 

ผิดปกติท่ีอาจส่งผลท าให้ค่า แกว่ง เช่นแรงลม แรงสั่นสะเทือนต่างๆ เป็นต้น ถ้าพบว่าภาวะ 
แวดล้อมไม่ผิดปกติให้ติดป้าย สถานะตรวจสอบแล้วด าเนินการตามขั้นตอนการ 
ควบคุมงานที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

1.2.2) ใช้คีมคีบจับตุ้มน ้าหนักมาตรฐาน โดยเลือกตุ้มที่มีน ้าหนักอยู่ ในช่วง 
เดียวกับช่วงที่ใช้งาน วางตุ้ม น ้าหนักบริเวณกลางจานชั่ง บันทึกค่าน ้าหนัก 

1.2.3) ใช้คีมคีบจับตุ้มน ้าหนักมาตรฐานย้ายออกจากจานชั่งแล้ววางพักไว้ใน 
กล่องที่เก็บตุ้มน ้าหนัก 
   1.2.4) ท าซ ้าตั้งแต่ข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดท้าย อีก 3 ซ า้ ท าการบันทึกค่า 
โดยค่าจะต้องอยู่ในช่วง ±10% (ปรับได้ไม่เกินค่านี้) ของน้ าหนัก หากค่าไม่เป็นไปตามที่ 
ก าหนด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ด าเนินงานการจัดการงานที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

1.3) การจัดการข้อมูล 
      1.3.1) ข้อมูลที่ได้จะประกอบด้วยผลการวัด 4 ซ า้ ให้ท าการค านวณค่าเฉลี่ย และค่า 

พิสัย ตามสมการดังนี้ 
1.3.1.1) ค่าเฉลี่ยของกลุ่มย่อย 

                                               
     เมื่อ n = จ านวนซ ้า 
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1.3.1.2) ค่าพิสัย 
R = ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด 
 

 1.3.2) น าข้อมูลที่ได้ plot ลงในแผนภูมิควบคุม ที่ได้จัดท าไว้แล้ว ตามวิธีการจัดท า 
แผนภูมิควบคุม (Control chart) 

1.4) การประเมินผล 
 1.4.1) กรณีท่ีค่าเฉลี่ยและค่าพิสัย อยู่ในเขตควบคุม สรุปได้ว่าเครื่องมือยังคง 

ประสิทธิภาพการวัดที่ดีสามารถ ท าการทดสอบได้ตามปกติ 
    1.4.2) กรณีท่ีค่าเฉลี่ยและค่าพิสัย ไม่อยู่ในเขตควบคุม ให้แจ้งหัวหน้าแผนกทันทีที่ 

ปฏิบัติได้ เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 2) การตรวจสอบระหว่างใช้งาน Intermediate check 
 เพ่ือให้มั่นใจในสถานะ การสอบเทียบของเครื่องมือเมื่อได้มีการใช้งานเครื่องมือไปแล้วระยะ
หนึ่ง โดยปฏิบัติทุก ๆ 6 เดือนโดยนับจากวัน เดือน ปี ที่ท าการสอบเทียบ โดยมีเกณฑ์การยอมรับ คือมีค่า 
SD อยู่ในช่วงของค่า Uncertainty ในใบรับรองผลการสอบเทียบ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 2.1) การเตรียมเครื่องชั่งไฟฟ้าก่อนการตรวจสอบ 
  2.1.1) ท าความสะอาดเครื่องชั่งและก าจัดฝุ่นผงต่างๆโดยใช้แปรงปัดทั่วบริเวณให้สะอาด 
โดยเฉพาะจานชั่ง หากไม่สะอาดอาจเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่เกิน 70 % 
  2.1.2) ตรวจสอบลูกน้ าวัดระดับ ด้านหลังเครื่อง 
  2.1.3) ปิดประตูเครื่องชั่งเพ่ือลดผลกระทบจากลม 
  2.1.4) เปิดเครื่องชั่งไว้ประมาณ 30 นาท ีเพ่ือ warming up เครื่องชั่ง 
  2.1.5) ท าการ internal calibration 
 2.2) การตรวจสอบค่า Repeatability 
  2.2.1) กด Tare ที่เครื่องชั่ง และสังเกต Stability ของค่า 0 
    2.2.1.1) ถ้าค่า 0 คงท่ีท าการชั่งต่อไป 
    2.2.1.2) ถ้าค่า 0 ไม่คงที่ (ค่าแกว่งขึ้น-ลง), ตรวจสอบภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติที่
อาจส่งผลท าให้ค่า แกว่ง เช่นแรงลม แรงสั่นสะเทือนต่างๆ เป็นต้น ถ้าพบว่าภาวะแวดล้อมไม่ผิดปกติให้ติด
ป้าย สถานะตรวจสอบแล้วด าเนินการตามขั้นตอนการควบคุมงานที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
  2.2.2)  ใช้คีมคีบจับตุ้มน ้าหนักมาตรฐาน 100 g วางตุ้มน ้าหนักบริเวณกลางจานชั่งบันทึกค่าน้ าหนัก 
  2.2.3) ใช้คีมคีบจับตุ้มน ้าหนักมาตรฐานย้ายออกจากจานชั่งแล้ววางพักไว้ในกล่องที่เก็บตุ้มน ้าหนัก 
  2.2.4) ท าซ ้าต้องแต่ขั้นตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดท้าย จ านวน 10 ซ า้ ท าการบันทึกค่า 
  2.2.5) ท าซ ้าต้องแต่ขั้นตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดท้ายแต่เปลี่ยนตุ้มน ้าหนักเป็น 200 g 
  2.2.6) ค่าท่ีได้จะต้องเบี่ยงเบนไม่เกินค่า Uncertainty ที่ปรากฏในใบรับรองผลฉบับล่าสุด 
หากค่าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการด าเนินงานการจัดการงานที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

2.3) การตรวจสอบค่า Accuracy 
 2.3.1) กด Tare ที่เครื่องชั่ง และสังเกต stability ของค่า 0 
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 2.3.1.1) ถ้าค่า 0 คงท่ีท าการชั่งต่อไป 
 2.3.1.2) ถ้าค่า 0 ไม่คงที่ (ค่าแกว่งขึ้น-ลง) ตรวจสอบภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติ 

ที่อาจส่งผลท าให้ค่าแกว่ง เช่น แรงลม แรงสั่นสะเทือนต่างๆ เป็นต้น ถ้าพบว่าภาวะแวดล้อมไม่ผิดปกติให้
ติดป้าย สถานะตรวจสอบแล้วด าเนินการตามขั้นตอนการควบคุมงานที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

 2.3.2) ใช้คีมคีบจับตุ้มน ้าหนักมาตรฐาน โดยเลือกตุ้มที่โดยเลือกตุ้มที่มีน ้าหนักอยู่ในช่วง
เดียวกับช่วงที่ใช้งาน (ทดสอบได้มากกว่า 1 ค่า) วางตุ้มน ้าหนักบริเวณกลางจานชั่ง บันทึกค่าน้ าหนัก 
 2.3.3) ใช้คีมคีบจับตุ้มน ้าหนักมาตรฐานย้ายออกจากจานชั่งแล้ววางพักไว้ในกล่องที่ 
เก็บตุ้มน ้าหนัก 
 2.3.4) ท าซ ้าโดยใช้ตุ้มเดิม จ านวน 10 ซ า้ ท าการบันทึกค่า 
 2.3.5) ค่าท่ีได้จะต้องเบี่ยงเบนไม่เกินค่า Uncertainty ที่ปรากฏในใบรับรองผลฉบับล่าสุด 
หากค่าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการด าเนินงานการจัดการงานที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 2.4) การตรวจสอบค่า Off Center Error 
 2.4.1) ใช้คีมคีบจับตุ้มน ้าหนักมาตรฐาน 50 g วางตุ้มน ้าหนักบริเวณกลางจานชั่ง 
บันทึกค่าน้ าหนัก 
 2.4.2) ใช้คีมคีบจับตุ้มน ้าหนักมาตรฐานย้ายออกจากจานชั่งแล้ววางพักไว้ในกล่องที่ 
เก็บตุ้มน ้าหนัก 

 2.4.3) ท าซ ้าโดยใช้ตุ้มเดิมแต่ย้ายไปจุดหมายเลข 2 ถึง 6 ถือเป็น 1 รอบ บันทึกค่าน้ าหนักทุกจุด 

 
 

ภาพประกอบ 3.1 ต าแหน่งการวางตุ้มน้ าหนัก 
ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์, 2555. 

 
 2.4.4) ท าซ ้าข้ันตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายจ านวน 10 ซ า้ ท าการบันทึกค่า 
 2.4.5) ค านวณค่าที่ได้จะต้องเบี่ยงเบนไม่เกินค่า uncertainty ที่ปรากฏในใบรับรองผล 
ฉบับล่าสุด หากค่าไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการด าเนินงานการจัดการงานที่ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด 
 2.5) การจัดการข้อมูล 
 2.5.1) ข้อมูลที่ได้จะประกอบด้วยผลการวัดแต่ละ parameter อย่างละ 10 ซ า้ 
 2.5.2) ให้ท าการค านวณ SD ตามสมการดังนี้ 
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 2.5.3) น าค่า SD ที่ได้เทียบกับค่า uncertainty ของการสอบเทียบเครื่องชั่งในรายงาน 
ผลการสอบเทียบฉบับล่าสุด 

2.6) การประเมินผล 
 2.6.1) กรณีท่ีค่า SD อยู่ในช่วงเดียวกับค่า uncertainty สรุปได้ว่าเครื่องมือยังคงสถานะ 
การสอบเทียบไว้ได  ้ 
 2.6.2) กรณีท่ีค่า SD อยู่มีค่ามากกว่าค่า uncertainty สรปุได้ว่าสถานะ การสอบเทียบไม่
เป็นไปตามก าหนด ให้ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินงานการปฏิบัติการแก้ไข 
 
 3) การทวนสอบสถานะเครื่องมือ (Verification) 

 การทวนสอบสถานะเครื่องมือ เป็นขั้นตอนที่กระท าขึ้นเพ่ือให้มั่นใจในสถานะ การสอบเทียบของ
เครื่องมือ เมื่อได้มีการน าเครื่องมือออกไปจากการควบคุม ได้แก่ 

- การสอบเทียบทั้งในและนอกสถานที่ 
- การซ่อมบ ารุงทั้งในและนอกสถานที่ 
- การใช้งานโดยบุคลากรนอกระบบ 

   - การเคลื่อนย้ายเครื่องมือ หรือน าออกโดยวัตถุประสงค์อ่ืน 
ซึ่งจะด าเนินการ ทุกครั้งเมื่อมีการน าเครื่องมือออกจากการควบคุม โดยต้องด าเนินการทั้งก่อนการ

น าออกจากการ ควบคุม และก่อนการน ากลับเข้ามาอยู่ ในการควบคุมอีกครั้ง และมีเกณฑ์การยอมรับ SD 
อยู่ ในช่วงของค่า  Uncertainty ในใบรับรองผลการสอบเทียบ  โดยมีปฏิบัติ เช่นเดียวกับการท า
Intermediate check 

3.1) วิธีการทวนสอบเครื่องชั่ง พิจารณาจาก คุณลักษณะของเครื่องชั่งตามข้อก าหนดการใช้ 
งาน เช่น ค่าน้ าหนักที่ใช้งาน ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ฯ เปรียบเทียบกับผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

3.1.1) ค่าน้ าหนักที่ใช้งานกับน้ าหนักสูงสุดของเครื่องชั่ง โดยค่าน้ าหนักที่ใช้งานต้องไม่เกิน 
น้ าหนักสูงสุดที่เครื่องชั่งสามารถชั่งน้ าหนักได้อย่างถูกต้อง 

3.1.2) ค่าความละเอียดของน้ าหนักที่ใช้งานกับการแสดงค่าความละเอียดของเครื่องชั่ง  
โดยค่าความละเอียดของน้ าหนักที่ใช้งานต้องไม่เกินการอ่านความละเอียดของเครื่องชั่ง 

3.1.3) ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ตามข้อก าหนด กับคุณลักษณะเครื่องชั่งหรือผลการ 
สอบเทียบเครื่องชั่ง โดย ค่าความคลาดเคลื่อนในการแสดงค่าของเครื่องชั่งที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 1/3 ของ
ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ของวิธี เช่น วิธีทดสอบท่ีก าหนดให้ ชั่งน้ าหนักตัวอย่างเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ 200 ± 0.05 กรัม หมายถึง ต้องการตัวอย่างน้ าหนัก 200 กรัม โดยยอมให้น้ าหนักผิดพลาดได้ไม่
เกิน 0.05 กรัม ดังนั้น ค่าความคลาดเคลื่อนในการแสดงค่าของเครื่องชั่งต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05/3 
นั่นคือ ค่าแก้ของน้ าหนักท่ีใช้งาน + ค่าความไม่แน่นอนที่มากท่ีสุดของเครื่องชั่ง  
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 4) การใช้แผนภูมิควบคุม (Control charts) 

   เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ควบคุมการท างานของเครื่องชั่ง เพ่ือให้ผู้ใช้งานเครื่องชั่งมี 
ความม่ันใจในความถูกต้องของการแสดงค่าน้ าหนักของเครื่องชั่งแผนภูมิควบคุม เป็นแผนภูมิที่ได้จากการ
น าผลของการตรวจวัด หรือการนับจ านวน มาเขียนกราฟกับเวลาที่ใช้หรือความถ่ีของการวัด โดยใช้วิธีทาง
สถิติเป็นตัวควบคุมผลการตรวจวัด หรือการนับจ านวนให้อยู่ในขอบเขตของการควบคุม เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการท างานยังคงให้ค่าที่ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือแผนภูมิควบคุมท่ัวไป ประกอบด้วย 

4.1) แนวนอน (แกน X) ก าหนดให้ แทนค่าเวลา หรือ ล าดับครั้งของการวิเคราะห์ทดสอบ 
4.2) แนวตั้ง (แกน Y) ก าหนดให้ แทนค่า ผลการวิเคราะห์ทดสอบ 
4.3) เส้นกลาง (central line) เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
4.4) เส้นควบคุม (Control line) ใช้เป็นขอบเขตของแผนภูมิควบคุม โดยทั่วไปค านวณ 
จากค่า mean และค่า standard deviation ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ขอบเขตของเส้น 

ควบคุมท่ีใช้จะอยู่ในช่วง Mean + 2 S.D. เรียกเส้นนี้ว่า warning limits แต่ถ้าต้องการที่ระดับความเชื่อมั่น 
99% ขอบเขตของเส้นควบคุมที่ใช้จะอยู่ในช่วง mean + 3 S.D. เรียกเส้นนี้ว่า Control limits 

 
ภาพประกอบ 3.2 แสดงแผนภูมิควบคุม 

ที่มา: วารสารส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 กรมปศุสัตว์, 2547 
 

แผนภูมิควบคุมท่ีนิยมน ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพการท างานของเครื่องชั่ง เป็นแผนภูมิควบคุม
ประเภท Variable Control Charts ชนิด X - R Chart และ X – S Chart ซึ่งแผนภูมิควบคุมท้ังสองชนิดมี
วิธีการสร้างและการใช้งานคล้ายกัน ต่างกันที่จ านวนข้อมูลที่น ามาใช้สร้างแผนภูมิควบคุมเท่านั้น 

4.5) แผนภูมิควบคุมชนิด X - R Chart: แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัยเป็นแผนภูมิ 
ควบคุมท่ีแสดงค่าเฉลี่ย (X) และค่าพิสัย (R) ของกลุ่มข้อมูลควบคู่กันไป แผนภูมิควบคุมชนิดนี้สามารถแสดง
ให้เห็นถึงความถี่ของการกระจายของข้อมูลที่ได้ว่ามีความเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย (X) และค่าที่ได้มีความ
แปรปรวนในระหว่างข้อมูลในกลุ่มย่อย (R) มากน้อยเท่าไหร่แผนภูมิควบคุมชนิดนี้สามารถใช้กับข้อมูลกลุ่ม
ย่อยท่ีมีขนาดไม่เกิน 6 ข้อมูล (n ≤ 6) 

4.6) แผนภูมิควบคุมชนิด X – S Chart: แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน 
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มาตรฐานเป็นแผนภูมิควบคุมที่แสดงค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่มข้อมูล แผนภูมิ
ควบคุมชนิดนี้เหมาะกับการเก็บข้อมูลกลุ่มย่อยที่มีขนาดใหญ่ (จ านวนข้อมูลในกลุ่มย่อยมีมากกว่า 10 
ข้อมูล, n ≥ 10) จะแสดงให้เห็นถึงความถี่ของการกระจายของข้อมูลว่าค่าที่ได้มีความเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย 
(X) และแสดงค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (S.D.) ซึ่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเป็นตัวแทนที่ดีใน
การหาค่าความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในผลการวิเคราะห์ทดสอบ 

4.7) การสร้างแผนภูมิควบคุม ชนิด X - R Chart 
      4.7.1) ท าความสะอาดและปรับระดับเครื่องชั่งให้อยู่ในแนวดิ่งโดยใช้ปุ่มปรับระดับ 

ปรับให้ลูกน้ าอยู่ตรงกลาง ควบคุมสภาวะแวดล้อมให้มีสภาพใกล้เคียงกับขณะที่ใช้งานเครื่องชั่งมากท่ีสุด 
 4.7.2) เปิดสวิตซ์ให้เครื่องท างานและอุ่นเครื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาท ีหรือ 

ตามเวลาทีร่ะบุในคู่มือการใช้เครื่อง 
4.7.3) ปรับตั้งเครื่องโดยใช้โปรแกรมปรับตั้งเครื่อง (Calibration) ที่ระบุอยู่ในคู่มือ 

การใช้เครื่องชั่ง 
     4.7.4) ท าการ Preloaded เครื่อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นการท างานของเครื่อง โดยการ 

น าตุ้มน้ าหนักเดี่ยวขนาดใกล้เคียงกับน้ าหนักสูงสุดของเครื่อง มาชั่งติดต่อกันอย่างน้อย 3-4 ครั้ง โดยไม่ต้อง 
บันทึกน้ าหนักที่ได้ 
  4.7.5) น าชิ้นน้ าหนักมาตรฐาน (Check standard) ที่มีน้ าหนักใกล้เคียงกับน้ าหนักท่ี
ชั่งเป็นประจ า มาชั่งเพ่ือเก็บข้อมูล วันละ 3 – 10 ซ้ า หาค่า น้ าหนักเฉลี่ยที่ชั่งได้ (X) และค่าความ
แปรปรวนของข้อมูล (R) 

 4.7.6) เก็บข้อมูลการชั่งน้ าหนัก ชิ้นน้ าหนักมาตรฐาน อย่างน้อย 25 วัน 
      4.7.7) น าค่าน้ าหนักเฉลี่ย (X) ในแต่ละวันมาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้ง (X) 

        4.7.8) น าค่าความแปรปรวนของข้อมูล ในแต่ละวัน (R) มาหาค่าพิสัยเฉลี่ย (R) 
 4.7. 9) หาเส้นควบคุม Central line, Upper control limit, Lower control 

limit ส าหรับแผนภูมิ X – Chart และ R – Chart ตามสูตรการค านวณในตารางที่ 2 
 4.7.10) สร้างแผนภูมิควบคุม X – Chart และ R – Chart 
 

ตาราง 3.1 แสดงสูตรการค านวณค่าเส้นควบคุม แผนภูมิควบคุม X – R Chart และ แผนภูมิควบคุม 
X – S Chart 
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เมื่อ UCL คือ Upper Control Line (เส้นขอบเขตบน) 
        CL คือ Control Line 

                           LCL คือ Lower Control Line (เส้นขอบเขตล่าง) 
                                      A, B, D คือ ค่าคงที่ ตามระบุในตาราง  

 
ภาพประกอบ 3.3 แสดงแผนภูมิ X – Chart 
ที่มา :นราพร เกิดวัดเกาะ และคณะ, มมป. 

 

 
ภาพประกอบ 3.4 แสดงแผนภูมิ R – Chart 
ที่มา :นราพร เกิดวัดเกาะ และคณะ, มมป. 

 
ค่า R ที่ค านวณได้จะเป็นค่าที่เป็นบวกเสมอ เนื่องจากค่า R ได้จากผลต่างของข้อมูลที่มีค่ามาก 

ที่สุดกับข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุด ผลต่างของข้อมูลที่มีค่าต่ าสุดคือ 0 ดังนั้น ขอบเขตควบคุมต่ าสุดของ 
R – Chart จึงมีค่าเป็น 0 น าแผนภูมิควบคุมท่ีสร้างได้จะน ามาใช้ตรวจสอบการท างานของเครื่องชั่ง 
 
ข้อควรระวังและสิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
 การสอบเทียบเครื่องชั่งจะต้องท าเม่ือผลการวัดกระทบต่อคุณภาพของผลวิเคราะห์ การก าหนดการ
สอบเทียบเครื่องชั่งอาจกระท าเมื่อค่าที่อ่านได้ผิดไปจากเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และจะเกิดผลกระทบเสียหายต่อ
คุณภาพของผลการวิเคราะห์ การสอบเทียบเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ค่าใช้จ่าย แต่การสอบเทียบก็มีความ
จ าเป็น เพราะหากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลการวิเคราะห์เมื่อใช้เครื่องชั่งที่



คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานและสอบเทียบเครื่องช่ัง | 28 
 

ไม่เป็นมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการส ารวจ ซ้ า อาจสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือวัด การสอบ
เทียบที่ท ามากเกินความจ าเป็นก็อาจก่อให้เกิดความสูญเสียงบประมาณของหน่วยงานเกินความจ าเป็น 
 
ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
 1) หลักการพ้ืนฐานของเครื่องชั่ง (Balance) (ชูชาติ, 2534) 
  เครื่องชั่ง (Balance) เปนเครื่องมือที่จ าเปนชนิดหนึ่งของหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
เพราะการวิเคราะห สวนใหญ่เป็นการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ที่ตองอาศัยเครื่องชั่ง 
ชวยในการวิเคราะห เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่ตองทราบปริมาณหรือความเขมขนที่แนนอน ในเชิง
ทฤษฎีเครื่องชั่งเปนอุปกรณที่ใชส าหรับหามวล (Mass) ของวัตถุ แตในทางปฏิบัติใชเปนอุปกรณสาหรับหา
น้ าหนัก (Weight) ของวัตถุ เนื่องจากมวลมีความสัมพันธกับน้ าหนักอยางใกลชิดกลาวคือ น้ าหนกั คือแรงที่
โลกกระท าตอมวลซึ่งสามารถหาความสัมพันธไดจ้ากสูตร 
 
    W = k (Me x Mu) r2  
 
  เมื่อ W = น้ าหนกั 
        k = Gravitational constant  
                         Me = มวลของโลก  
                         Mu = มวลของวัตถุ  
                            r = ระยะหางระหว่างจุดศูนยกลางของโลก และจุดศูนย์กลางของวัตถ ุ
 
 น้ าหนักจะเท่ากับแรงโนมถ่วงของโลก  (Gravitational force, Fg หน่วย g) เมื่อวัตถุไมมีแรงอ่ืน
มากระท า แตในสภาพความเปนจริงวัตถุบนพื้นโลกมีแรงอ่ืนๆ มากระท าอีก ตัวอยางเชน แรงหนีศูนยกลาง
ของวัตถุ (Centrifugal force, Fc) ซึ่งมีมากที่สุดบริเวณเสนศูนยสูตรของโลก (Equator line) และมีนอย
ที่สุดที่บริเวณขั้วโลก แรงอีกชนิดหนึ่งคือ แรงดึงดูดจากดาวเคราะหตางๆ ที่อยูใกลโลก โดยเฉพาะดวงจันทร์
(Fm) (สังเกตจากการขึ้นลงของน้ าทะเล) แรงดึงดูดชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เพราะระยะหางของ
ทางระหวางมวลกับดวงจันทรเปลี่ยนแปลง แตเนื่องจากมวลของวัตถุท่ีชั่งมัก มีขนาดเล็ก ประกอบกับวัตถุที่
ชั่งหางจากดวงจันทรมาก แรงดึงดูดจากดวงจันทรจึงท าใหน้ าหนักของวัตถุที่ชั่งลดลงนอยมาก เมื่อคิด
เฉพาะแรงที่กระท าตอมวลดังกลาวแล้ว น้ าหนักจึงมีคาเท่ากับ Fg-Fc หรือเท่ากับ Fc-Fm เมื่อ Fm มีค่า    
นอยมาก ในอีกความหมายหนึ่งน้ าหนักคือแรงที่กระท าตอวัตถุภายใน 1 วินาที แลวท าให้วัตถุซึ่งอยูนิ่ง      
มีความเร็ว 9.81 เมตร/วินาที ดังนั้น 
 

น้ าหนัก (Wu) = มวลของวัตถุ (Mu) x ความเรง 
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 เนื่องจากความแรง 1 นิวตัน (Newton) คือแรงที่กระท าตอมวล 1 กิโลกรัม ภายใน 1 วินาที 
แลวท าใหมวลมีความเร็ว 1 เมตร/วินาที เพราะฉะนั้นน้ าหนัก 1 กิโลกรัม จึงมีคาเทากับแรง 9.81 นิวตัน   
ซ่ึงความสัมพันธของมวลและน้ าหนักดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอยตามต าแหนงของมวลที่อยูบนพ้ืน
โลกเพราะความเรงโนมถวงของโลก (gravitational acceleration) ที่กระท าตอมวลมีค่าแตกตางกัน       
กลาวคือมีคา 9.83 เมตร/วินาที2 9.81 เมตร/วินาที2 และ 9.78 เมตร/วินาที2 ที่บริเวณขั้ว โลก บริเวณ
กึ่งกลางระหว่างขั้วโลกกับเสนศูนยสูตร และบริเวณเสนศูนยสูตรตามล าดับ ดังนั้นที่บริเวณเสนศูนย์สูตร 
น้ าหนัก 1 กิโลกรัม มีคาเทากับมวล 1 กิโลกรัมพอดี แตที่บริเวณขั้วโลกน้ าหนัก 1 กิโลกรัมจะมากกวามวล 
1 กิโลกรัม 
 1.1) หลักการหาน้ าหนัก 
       การหาน้ าหนกัของวัตถุแบงออกเปน 2 วิธีใหญ คือ การเปรียบเทียบมวลของวัตถุกับมวล 
มาตรฐาน (Mass-Mass comparison) โดยใชคานชั่ง (Beam) บนจุดหมุน (Falcum) และการเปรียบเทียบ 
แรงที่กระท าต่อมวล (Mass-Force comparison)  
  1.1.1) การเปรียบเทียบมวลนิยมท าใน  2 ลักษณะ คือ  
   1.1.1.1) แบบคานชั่งมีความยาวเทา่กัน (equal beam type) (ภาพประกอบ 3.2)   เปน 
การเปรียบเทียบมวลโดยตรง โดยการแขวนมวลของวัตถุ (Mu) และมวลที่ทราบน้ าหนักมาตรฐาน (Ms) ไวที่
ปลายคานชั่งทั้งสองขางที่ยาวเทากัน (L1 = L2) เมื่อคานชั่งอยู ในแนวระนาบขนานกับพ้ืนโลกเหมือน
สภาวะกอนวางมวลทั้งสอง จึงสามารถหาน้ าหนกัของวัตถุไดดังนี้ 
 

Mu x g x L1 = Ms x g x L2 
 

 จากสมการขางตนจะเห็นได้ว่า ระบบคานชั่งยาวเท่ากันสามารถลดอิทธิพลจากแรงอ่ืนๆ ได  
เนื่องจากมวลทั้งสองไดรับแรงกระท าจากภายนอกเทากัน แตน้ าหนักของวัตถุจะผิดพลาด ถาคานชั่งทั้ง
สองขางยาวไมเทากัน ซึ่งอาจแกไขโดยการชั่งวัตถุนั้นในจานชั่ง (pan) ขางซาย แล้วจึงชั่งในจานชั่งขางขวา 
หลังจากนั้นหาคาเฉลี่ยของน้ าหนักจากการชั่ง 2 ครั้งดังกลาว (Gauss’s method of double weighing) 
การชั่งแบบนี้ถามีแรงกดที่จุดหมุนไมเทากันท าใหความไวในการชั่งเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ถามีแรงกดมาก
ความไว (Sensitivity) ในการชั่งจะลดลงมาก การประยุกต์ใชอาจพบในแบบเครื่องชั่งจานชั่งเดี่ยว (Single 
pan balance) หรือเครื่องชั่งจานชั่งคู่ (Two pan balance) (ภาพประกอบ 3.5) เครื่องชั่งชนิดจานชั่งเดี่ยว  
ตองใชน้ าหนักถวง (Wb) ถวงน้ าหนักของจานชั่ง (Wp) เพ่ือใหคานอยู่ในแนวระนาบ โดยดูจากเข็มชี้อยูที่ขีด
ศูนย์บนสเกลอานคา เมื่อใสวัตถุ (Mu) ลงบนจานชั่ง คานชั่งจะเอียง เข็มชี้จะชี้ไปบนสเกลอานคา น้ าหนัก 
ท าให้สามารถหาน้ าหนักของวัตถุไดโดยตรง เพราะสเกลอานคาถูกแบงใหถูกตองโดยค านวณจากแรงที่
กระท าต่อมวลมาตรฐานที่ทราบน้ าหนัก (Ms) เมื่อมวลมาตรฐานเคลื่อนที่ออกจากแนวจุดหมุน (L) สวนการ
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ชั่งแบบจานชั่งคู หาน้ าหนักของวัตถุ(Mu) โดยการเปรียบเทียบกับมวลมาตรฐาน (Ms1) เมื่อคานชั่งอยูใน
แนวระนาบหรือไมอยูแนวระนาบได ในกรณีหลังตองบวกน้ าหนักที่อานไดจากสเกลอานคากับน้ าหนัก ของ
มวลมาตรฐาน (Ws1) 

 
 

ภาพประกอบ 3.5 หลักการชั่งน้ าหนักโดยใชระบบคานชั่งยาวเท่ากัน 
ที่มา : ชูชาติ, 2534 

 
   1.1.1.2) แบบคานชั่ งยาวไม่ เท่ากัน (Unequal beam type) นอกจากจะมี
หลักการหาน้ าหนักและการประยุกตใชเหมือนกับแบบคานชั่งยาวเทากันแล้ว ยังมีการประยุกต์ใชที่แตกตาง 
กันออกไปคือ ใช้การแทนที่น้ าหนักมาตรฐาน (Substitution) เพ่ือให้จุดหมุนรับน้ าหนักคงที่ตลอดเวลา 
(Constant load) วัตถุและน้ าหนักมาตรฐานถูกเปรียบเทียบบนคานชั่งขางเดียวกัน เปนผลใหลดความ
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากความยาวของคานชั่งที่อาจไมเทากัน และท าใหเครื่องชั่งมีความไวมากขึ้น 
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ภาพประกอบ 3.6 การชั่งน้ าหนกัโดยใชการแทนที่น้ าหนกับนคานชั่งที่ยาวไมเทากัน 
ที่มา : ชูชาติ, 2534 

 
 ภาพประกอบ 3.6 แสดงหลักการท างานแบบแทนที่น้ าหนักมาตรฐาน  เมื่อยังไมไดชั่งน้ าหนักคานชั่งจะอยู่
ในแนวระนาบขนานกับพ้ืนโลก โดยการถวงคานใหสมดุลด้วยตุ้มน้ าหนัก (Mb) เมื่อวางวัตถุลง ในจานชั่ง 
(Mu) คานชั่งจะเอียง หลังจากนั้นยกตุมน้ าหนักมาตรฐาน (Ms1, Ms2…..) ที่แขวนอยูเหนือจานชั่งออกจน
คานอยูในสมดุลเหมือนสภาวะกอนชั่ง ดังนั้นน้ าหนักของวัตถุบนจานชั่งจึงเท่ากับน้ าหนักของตุ้มน้ าหนัก
มาตรฐานที่ถูกเอาออกไป ถึงแมวาเครื่องชั่งชนิดนี้จะมีความถูกตองและความแม่นย าในการชั่งก็ตาม        
แตอิทธิพลของความหนาแน่นของตุ้มน้ าหนักมาตรฐาน วัตถุ และอากาศ ท าใหการชั่งน้ าหนักได้นอยกว่า   
คาจริง ถาตองการหาน้ าหนักสมบูรณ์ (Absolute weight) ตองบวกน้ าหนักที่หายไปกับน้ าหนักที่ชั่งได   
โดยน้ าหนกัท่ีหายไปสามารถค านวณได้จากสูตร 
 
   W1 = n (1x10-5 - da/ds + da/du)  
 
 โดย W1 = น้ าหนกัท่ีหายไปในหนวยกรัม  
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   n = น้ าหนักท่ีชั่งไดในหนวยกรัม  
 da = ความหนาแนนของอากาศซึ่งมีคาเฉลี่ย ประมาณ 0.0012 กรมั /มล.  

 ds = ความหนาแนนของตุ้มน้ าหนกัมาตรฐาน  (เหล็กกลาไรสนิม มีคาประมาณ 7.85 กรัม/มล.)               
  du = ความหนาแนนของวัตถทุี่น ามาชั่ง 
 
 1.2) แบบเปรียบเทียบแรงที่กระท าตอมวลของวัตถุ  
   อาจใชแบบสปริง แบบไฮดรอลิก (Hydraulic load cell) แบบนิวมาติก (Pneumatic  

load cell) หรือ แบบสนามแม่เหล็กไฟฟา (Electromagnetic coil) (ภาพประกอบ 3.7) แบบสนาม      
แมเหล็กไฟฟาอาศัยการเคลื่อนที่ของสารแมเหล็กแลว ท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กไฟฟา      
เปนผลใหมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวด ดังนั้นจึงสามารถหาน้ าหนักไดจากโวลตของกระแสไฟฟาที่ถูกเปลี่ยน
ใหเป็นคา่น้ าหนักบนสเกลอานคาน้ าหนัก ซึ่งก าหนดสเกลโดยใชตุมน้ าหนักมาตรฐานเปรียบเทียบ เนื่องจาก
มีความไวสูงมากจึงเหมาะส าหรับการชั่งวัตถุปริมาณน้อยๆ สวนแบบสปริงใชส าหรับการชั่งน้ าหนักนอยๆ 
จนถึง หลายพันกิโลกรัม สวนแบบไฮดรอลิกสามารถชั่งน้ าหนกัได้มากถึงหลายแสนกิโลกรัม 

 
 

ภาพประกอบ 3.7 การหาน้ าหนักโดยการเปรียบเทียบแรงที่กระท าตอมวลแบบใชสปริง  
(ก,ข) แบบนิวมาติก (ค) แบบไฮดรอลิก (ง) และแบบสนามแมเหล็กไฟฟา (จ) 

ที่มา: ที่มา : ชูชาติ, 2534 
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 1.3) ชนิดและองค์ประกอบของเครื่องชั่ง  
  เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการอาจแบงตามระบบการชั่งออกเปน 2 ชนิด คือ เครื่องชั่งแบบกล 
(Mechanical balance) ที่อาศัยคานและจุดหมุน และแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic balance) ซึ่งอาศัย
การเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กไฟฟา แตอยางไรก็ตามยังสามารถแบงเครื่องชั่งโดยอาศัยความ ถูกตอง
ในการชั่งออกไดเปน 2 ชนิด คือเครื่องชั่งหยาบ ซึ่งมีความถูกตองอยูในช่วง 0.1 กรัมถึง 0.01 กรัม และ
เครื่องชั่งละเอียดหรือเครื่องชั่งวิเคราะห์ (Analytical balance) ซึ่งมีความถูกตองในการชั่งอยู  ในชวง 
0.001 กรัม ถึง 0.00001 กรัม เนื่องจากเครื่องชั่งแตละแบบมีโครงสรางองคประกอบ และวิธีใช้งานที่    
แตกตางกัน จึงใครยกตัวอย่างเครื่องชั่งบางชนิดที่นิยมใชอยู ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพ่ือให
ครอบคลุมหลักการชั่ง ที่กลาวมาแลวขางตน ดังนี้ 
  1.3.1) เครื่องชั่งแบบคานชั่งยาวเทากัน (Equal beam balance) มีความละเอียดในการ 
ชั่งอยูในช่วง 0.1 ถึง 0.0001 กรัม ขึ้นอยู่กับการออกแบบ มีองคประกอบที่ส าคัญดังนี้ (ภาพประกอบ 3.8 ก)  

 
ภาพประกอบ 3.8 องคป์ระกอบหลักของเครื่องชั่งแบบคานชั่งยาวเทากัน  

(ก) และเครื่อง ชั่งแบบ 3 คานชั่ง (ข) 
ที่มา: ที่มา : ชูชาติ, 2534 

 
   1.3.1.1) จานชั่ง (Pan) มักท าดวยเหล็กกลาไรสนิม แขวนอยูที่ตัวแขวน (stirrup) 
ที่ปลายคานชั่งทั้งสองขาง  
   1.3.1.2) คานชั่ง beam) ถูกแบงออกเปนสองสวนที่มีความยาวเทากันด้วยจุดหมุน
(Falcum) 
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   1.3.1.3) สกรูปรับระดับ (Leveling screw) อยูบริเวณฐานเครื่องชั่ง ใชปรับระดับ
เครื่องชั่งใหอยูในแนวขนานกับพ้ืนโลก โดยสังเกตระดับจากต าแหนงของฟองอากาศในช่องมองบริเวณฐาน 
เครื่องชั่ง กลาวคือ ถาเครื่องชั่งวางขนานกับพ้ืนโลกฟองอากาศจะอยู ตรงกลางชองวัดระดับพอดี             
ถ้าฟองอากาศเลื่อนไปอยูทางด้านใดด้านหนึ่ง แสดงวาดานนั้นมีระดับสูงกวาดานอ่ืนๆ ควรลดความสูงดาน
นั้นลงโดยปรับสกรูปรับระดับที่ฐานเครื่องชั่ง หรือปรับสกรูปรับระดับที่ฐานเครื่องชั่งดานอ่ืน เพ่ือใหอีกด้าน
หนึ่งสูงขึ้นจนฟองอากาศเคลื่อนมาอยูตรงกลางชองวัดระดับพอดี  
   1.3.1.4) ปุมตรึงคานและจานชั่ง (Beam and Pan Arrest knob) ใชส าหรับ   
ยกคานชั่งขนึ้ (คมมีด ไมถูกกด) และใชหยุดการแกวงของจานชั่งโดยตัวตรึงจานชั่งที่อยูในจานชั่ง 
    1.3.1.5) ตัวแขวน (Stirrup) เปนตะขอส าหรับแขวนจานชั่ง ติดตั้งอยูบนคมมีด 
(Knife edge) ที่ปลายคานชั่งทั้งสองขาง  
  1.3.2) เครื่องชั่งแบบ 3 คานชั่ง (Triple beam balance)  

   มีความถูกตองในการชั่งประมาณ 0.1 กรัม และเหมาะส าหรับการชั่งวัตถุที่มี 
น้ าหนักมากปานกลาง มีองคประกอบที่ส าคัญตามภาพประกอบ 3.5 ข  

   1.3.2.1) จานชั่งวางอยู่บนคานชั่งดานซายซึ่งสั้นกวา จ านวน 1 จาน  
           1.3.2.2) สกรูปรับสมดุลซึ่งอยูที่ปลายของคานชั่งดานสั้น  
           1.3.2.3) คานชั่งดานยาวมี 3 คาน (triple beam) แบงสเกลอานคา
น้ าหนกัออกเป็นช่วงๆ ตัวอยางเช่น 0-1 กรัม 0-50 กรัม และ 0-100 กรัม เปนตน  
  1.3.2.4) ตุมน้ าหนกัมาตรฐานที่เคลื่อนที่ได้ (Movable weight) อยูบน
คานชั่งคานละ 1 อัน  
  1.3.2.5) เข็มชี้อยูที่ปลายคานชั่งดานยาว ซึ่งจะชี้เลข 0 บนสเกลเมื่อคาน
ชั่งอยู่ในสมดุลและขนานกับพ้ืนโลก  
  1.3.3) เครื่องชั่งแบบแทนที่น้ าหนักมาตรฐาน (Substitution balance)  
          เปนเครื่องชั่งที่มีความถูกตองสูง เพราะสามารถแกความผิดพลาดอันเนื่องมาจากคม
มีดรับน้ าหนกัไมคงที่และความยาวของคานชั่งที่อาจไมเทากันได ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับการชั่งสารที่มี
ปริมาณนอยมากแตตองการความถูกตองสูงมาก มีองคประกอบที่ส าคัญตาม ภาพประกอบ 3.9 
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ภาพประกอบ 3.9 โครงสรางของเครื่องชั่งชนิดแทนทีน่้ าหนักมาตรฐาน 

ที่มา: ที่มา : ชูชาติ, 2534 
 

   1.3.3.1) คานชั่ง คานชั่งวางอยูบนคมมีดซึ่งแบง คานชั่งออกเปน 2 สวนที่ยาวไมเ่ทากนั 
   1.3.3.2) ตุมน้ าหนักปรับความไว (Sensitivity adjustment weight) อยูด้านบนคานชั่ง  
   1.3.3.3) ตุมน้ าหนักปรับสมดุล (Counter weight) ใชส าหรับถวงน้ าหนักเพ่ือ ใหคานทั้ง
สองขางซึ่งยาวไมเทากัน และมีน้ าหนักไมเทากันอยู่ในสมดุลในแนวขนานกับพ้ืนโลกเมื่อยังไมมีวัตถุวางอยูบนจานชั่ง 
ใชเมื่อปุมปรับศนูย ์(Zero adjustment knob) ไมสามารถปรับจออานคาใหอยูที่ต าแหนง 00 
   1.3.3.4) ตัวหน่วงการเคลื่อนไหวด้วยอากาศ (Air damper) ใชส าหรับหนวงการ
เคลื่อนไหวของคานชั่ง โดยใชกระบอกสูบและลูกสูบท าใหเกดิแรงต้านของอากาศต่อต้านการเคลื่อนไหวของ
คานชั่ง ท าใหคานชั่งอยูในสมดุลเร็วขึน้ และเคลื่อนที่ข้ึนลงนิ่มนวล  
   1.3.3.5) สเกลอานคาของคาน (Optical scale) ติดอยูที่ปลายคานชั่งดานยาว 
แสงจากหลอดไฟ จะหักเหผ่านสเกลดังกลาว ผานเลนสปรับความชัดและหักเหออกไปปรากฏยังจออานค่า 
ตัวเลขบนสเกลมักเริ่มจาก 00 ถึง 120 มก. (ส าหรับเครื่องชั่งที่ชั่งไดละเอียดถึง 0.00001 กรัม) หรือเริ่มจาก 
00 ถึง 1,000 มก. (ส าหรับเครื่องชั่งที่ชั่งไดละเอียดถงึ 0.0001 กรัม) โดยต าแหนง 00 ที่จออานคา หมายถึง 
คานอยูในสภาวะสมดุลและขนานกับพ้ืนโลก ตัวเลขอ่ืนๆ หมายถึงคานชั่งเอียงไปจากสมดุลดวยแรง หรือ
น้ าหนกัเท่าใด ดังนั้นในการหาน้ าหนักของวัตถุจึงตองบวกตัวเลขเหล่านี้เขากับน้ าหนักของตุมน้ าหนัก
มาตรฐานทีถู่กยกออกจากคานชั่งดานสั้น  
   1.3.3.6) ตัวแขวนส่วนบนของตัวแขวนวางอยูบนคมมีด สวนลางเปนที่แขวนตุม 
น้ าหนกั มาตรฐานขนาดตางๆ  
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   1.3.3.7) ตุมน้ าหนักมาตรฐาน แขวนอยู่ใต้คานชั่งดานสั้นมีหลายขนาด สามารถ
ยกออกจากคานไดด้วยระบบกล ผานปุมควบคุมน้ าหนัก (Weight control knob) ตุมน้ าหนกัมาตรฐานมัก
ท าจากโลหะซึ่งทนต่อการกัดกรอนและไมเป็นแมเ่หล็ก (Antimagnetic steel) ตัวอยางเช่น โลหะผสมของ 
นิเกิลและโครเมี่ยม อาจมีรูปรางเปนวงแหวนทรงกลม หรือทรงกระบอก  
   1.3.3.8) จานชั่ง มักเปนเหล็กกล้าไรสนิมรูปวงกลม แขวนอยูใตตุมน้ าหนกั
มาตรฐาน มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 8-10 ซม.  
   1.3.3.9) ตัวหยุดจาน (Pan Brake) เป็นแทง่โลหะท่ีเลี่อนขึ้นลงได อยูใตจานชั่ง 
มีหนาที่แตะจานชั่งใหหยุดแกวงอยางรวดเร็ว  
   1.3.3.10) ปุมตรึงคานและจานชั่ง โดยทั่วไปจะหมุนได 3 ต าแหนง คือ  
    1.3.3.10.1) ต าแหนงตรึงคานและจานชั่ง (Arrestment) ต าแหนงนี้
กลไกภายในจะยกตัว หยุดจานชั่งให้แตะจานชั่ง ยกคานชั่งและตัวแขวนให้สูงขึ้น ท าใหคมมีดไมถูกคานกด    
      1.3.3.10.2) ต าแหนงชั่งน้ าหนกัคราวๆ (Pre weighing) ต าแหนงนี้ 
คานชั่งและจานชั่งเปนอิสระ คมมีดถูกกดดว้ยน้ าหนัก แตการแกวงของคานชั่งถกูจ ากัดเนื่องจากมีแรงดึง
ของสปริงที่บริเวณคานชั่งดานยาว ท าใหหาน้ าหนักคราวๆ ไดจากแรงดึงของสปริงที่ปรับความแรงได  
       1.3.3.10.3) ต าแหนงชั่งน้ าหนักอยางละเอียด (Fine weighing) คานชั่ง
และจานชั่งมีความ อิสระในการเคลื่อนไหวมากท่ีสุดตามกลไกที่ถูกออกแบบไว้ จึงใชเมื่อตองการหาน้ าหนัก
ที่ถูกตอ้งมากที่สุด  
   1.3.3.11) ปุมควบคุมน้ าหนัก (Weight control knob) ใชส าหรับเลือกยกน า
หนักมาตรฐานที่อยู เหนือจานชั่งออก โดยทั่วไปมี 3 ปุม คือ ปุมเลือกยกน้ าหนักช่วง 1-9 กรัม 10-90 กรัม 
และ 100 กรัม ส าหรับเครื่องชั่งที่ชั่งไดสูงสุด 200 กรัม 
   1.3.3.12) ปุมปรับศูนย์ (Zero adjustment knob) ใชส าหรับปรับศูนยของ
สเกลอานคาของคานชั่ง โดยปรับใหเสนชี้ (Index line) ของสเกลอานคาใหอยูตรงชองชี้ (index fork) หรือ
เสนชี้ของจออานคาพอดี เมื่อหมุนปุมดังกลาวกลไกภายในจะเปลี่ยนมุมของกระจกสะทอนแสง ซึ่งรับแสงมา
จากสเกลอานคาของคานชั่งแลวสะทอนไปยังจออานคา 
     1.3.3.13) ปุมวัดละเอียด (Micrometer knob) ใชส าหรับวัดสเกลอานคาของ
คานชั่งโดยละเอียด เนื่องจากในการชั่งน้ าหนักจริงๆ เสนชี้ของสเกลอ่านคาของคานชั่งอาจอยูในต าแหนงที่
ไมตรงกับชองชี้ของจออานคาพอดีจึงต้องปรับใหตรงกัน เมื่อหมุนปุมนี้จะเกิดการเลื่อนต าแหน่งของช่องชี้
ของจออานคา  
   1.3.3.14) ปุมหักน้ าหนักภาชนะชั่งแบบแสง (Optical tare knob) อาศัยระบบ
กลไกดันหรือดึงคานชั่งดานยาวให้เคลื่อนที่ลงเล็กนอย เพ่ือใหคานชั่งอยใูนสมดุลอีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีเสีย
สมดุล เมื่อวางภาชนะชั่งสารลงบนจานชั่ง โดยระยะที่เคลื่อนที่นี้ถูกจ ากัดให้อยูในชวงสเกลอานคาของคาน 
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ชั่ง ซึ่งแทนคาน้ าหนักท่ีนอย ดังนั้นจึงใช้ส าหรับหักน้ าหนักของภาชนะชั่งที่มีน้ าหนักเบา ตัวอยางเชน 0.1 
กรัม หรือ 1 กรัม เปนต้น 
    1.3.3.15) ปุมหักน้ าหนักภาชนะชั่งแบบกล (Mechanical tare knob) ใชท าให
น้ าหนักของภาชนะชั่งเปนศูนย ปุมดังกลาวจะยกน้ าหนักมาตรฐานที่อยูเหนือจานชั่งออกจนคานชั่งอยูใน
สมดุล วิธีนี้มีขอดีที่ช่วยลดเวลาในการค านวณหาน้ าหนักของวัตถ ุแตมีขอเสียที่ท าให้น้ าหนักท่ีชั่งได้มากที่สุด
ลดลง ตัวอยางเช่นเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ าหนักไดสูงสุด 200 กรัม เมื่อใชปุมหักน้ าหนักภาชนะ ออกไป 40 
กรมั จะสามารถชั่งน้ าหนักสงูสุดเหลือเพียง 160 กรัม  
   1.3.3.16) ปุมเลือกชนิดการชั่ง (Changeover knob) ใชส าหรับเลือกชนิดการ
ชั่งแบบปกติ (normal, N หรือใชสัญลักษณ I ในเครื่องชั่งยี่หอ Mettler) หรือการชั่งแบบหักน้ าหนักภาชนะ
ชั่ง (Tarring, T)  
   1.3.3.17) สกรูปรับระดับของเครื่องชั่ง มักพบอยูบริเวณฐานเครื่องชั่งด้านหนา 
ทั้งสองขาง แตในเครื่องชั่งบางแบบอาจพบที่บริเวณฐานด้านหลังดวย การปรับเครื่องชั่งใหไดระดับต้อง
อาศัยการดูฟองอากาศที่อยูในเครื่องชี้ระดับ (Level indicator) ซึ่งอาจอยูที่ฐานหรือดานบนของเครื่องชั่ง 
กลาวคือ ถาฟองอากาศเคลื่อนที่ไปทางดานใด แสดงวาดานนั้นมีความสูงกวาอีกดานหนึ่ง แตถาฟองอากาศ
อยูตรงกลางเครื่องชี้ระดับพอดี แสดงว่าเครื่องชั่งตั้งอยใูนแนวระดับขนานกับพ้ืนโลก  
   1.3.3.18) จออานคา ประกอบดวยตัวเลขน้ าหนักของตุ้มน้ าหนักมาตรฐานที่ถูก
เอาออก คาน้ าหนักของสเกลอ่านคาของคานชั่ง คาน้ าหนักจากการหมุนปุมวัดละเอียด ชองชี้ เสนชี้ และ
ชอ่งแนะน าการเตมิสาร (Filling guide)  
  1.3.4) เครื่องชั่งแบบจานชั่งอยู่ด้านบน (Top pan balance หรือ Top loading 
balance)  
        เปนเครื่องชั่งที่ชั่งสารไดมากปานกลาง (หลายกิโลกรัม) มีความถูกตองในการชั่ง
ในชวง 0.001-1 กรัม ใชหลักการชั่งแบบแทนที่น้ าหนักมาตรฐาน โดยคมมีดจะรับน้ าหนักคงท่ีตลอดเวลาที่
น้ าหนกัของวัตถุท่ีน ามาชั่งเปลี่ยนแปลง มีองคประกอบที่ส าคัญตามภาพประกอบ 3.10 
 

 
 

ภาพประกอบ 3.10 โครงสรางของเครื่องชั่งแบบจานชั่งอยูบนคานและจุดหมุน 
ที่มา: ที่มา : ชูชาติ, 2534 
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   1.3.4.1) จานชั่งมี 1 อัน มักท าดวยเหล็กกลาไรสนิม อาจพบในรูปทรงกลมหรื
อรูปสี่เหลี่ยม วางกดอยูบนปลายคานชั่งคานหนึ่งดวยคมมีด  
   1.3.4.2) คานชั่ง มีคมมีดแบงคานชั่งออกเปนสองสวนที่ยาวไมเทากัน 
   1.3.4.3) สเกลอานคาของคานชั่ง ติดอยูที่ปลายคานชั่งโดยสเกลดังกล่าวมีแสง
ไฟสองผานไป ยังเลนสปรับความชัด กระจกสะทอนแสงซึ่งจะสะทอนแสงไปยังจออานคา  
   1.3.4.4) น้ าหนักปรับสมดุล ใชส าหรับถวงคานใหอยูในสมดุลในแนวขนานกับ
พ้ืนโลก เมื่อไมมีวัตถุอยูบนจานชั่ง ในเครื่องบางแบบอาจใชขดลวดสปริง (spring coil) ปรับสมดุลแทนการ
ใช้ตุ้มน้ าหนกั 
   1.3.4.5) ตุมน้ าหนักมาตรฐาน มีหลายขนาดน้ าหนักแขวนอยู่ที่คานชั่งดานตรง 
ขามกับจานชั่ง  
   1.3.4.6) ปุมควบคุมน้ าหนัก ใชส าหรับยกน้ าหนักจ านวนที่ตองการออกจากคานชั่ง  
   1.3.4.7) ปุมหักน้ าหนักภาชนะแบบแสง ปุมดังกลาวจะท าหนาทีล่ดหรื่อเพ่ิมแรง
ดึงของสปริง ที่ยึดคานชั่งอยู่ ท าใหสามารถปรับต าแหนงของสเกลอานคาใหเป็นศนูยได้ ถึงแมว้่าจะมภีาชนะ
ชั่งวางอยบูนจานชั่งก็ตาม  
   1.3.4.8) ปุมวัดละเอียด ใชส าหรับอานคาของสเกลอานคาของคานชั่งโดยละเอียด  
   1.3.4.9) ปุมปรับศูนย มักพบอยูบริเวณฐานเครื่องชั่ง ใช้ส าหรับปรับศูนยของ
สเกลอานคา ของคานชั่ง ปุมดังกลาวจะควบคุมมุมสะทอนของกระจกสะทอนแสงทีส่องมาจากสเกลอานคา
ของคานชั่ง    
     1.3.4.10) สกรูปรับระดับของเครื่องชั่ง มักพบที่บริเวณขาตั้งดานหนาของเครื่อง
ชั่งทั้งสองข้าง     
   1.3.4.11) จออานคา มีองคประกอบเหมือนกับขอ 1.3.3.18 
   1.3.4.12) ตัวหนวงการเคลื่อนไหวของคานดวยแมเ่หล็ก (Magnetic damper) 
มีประสิทธิภาพ ในการหนวงการเคลื่อนไหวของคานที่หนักได้ดีกว่าแบบอากาศ  
  1.3.5) เครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกส อาจพบอยูในรูปของเครื่องชั่งแบบจานชั่งอยูดานบน หรือ
แบบแทนที่น้ าหนักมาตรฐาน ในปจจุบันนิยมใชมากขึน้เรื่อยๆ เพราะมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับเครื่องชั่งแบบ
กล มีความถูกตองในการชั่งสูงถึง 0.00001 กรัม ใชงานงาย และมีระบบไมโครโพรเซสเซอร  ชวยเสริม
ประสิทธิภาพในการท างาน ตัวอยางเช่น มีระบบนับจ านวนวัตถุที่ใส่ลงไปชั่ง มีระบบค านวณที่สามารถ
เปลี่ยนหน่วยการชั่ ง เครื่องชั่ง อิเล็กทรอนิกส แบบจานชั่งอยู ด านบนและใช้หลักของแรงชดเชย 
(Compensating force) มีองคประกอบที่ส าคัญดังนี ้(ภาพประกอบ 3.11)  
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ภาพประกอบ 3.11 โครงสรางของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกสชนิดจานชั่งอยูดานบน 

ที่มา: ที่มา : ชูชาติ, 2534 
 

    1.3.5.1) จานชั่งวางอยูบ่นแกนซึ่งสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งไดอยางอิสระ  
    1.3.5.2) ขดลวดชดเชย (Compensating coil) มีหนา้ที่ตรวจสอบต าแหนงศนูย
ของแทน่รองจานชั่ง  
    1.3.5.3) ตัวบงชี้ต าแหนง (Position indicator) พันอยบูนแม่เหล็กถาวร         มี
หนาที่ชวยตรวจสอบต าแหนงศนูย ์ของแกนรองจานชั่ง  
    1.3.5.4) ภาคขยายสัญญาณไฟฟา ท างานเมื่อมีน้ าหนักกดบนจานชั่งท าใหเกิด
การเคลื่อนที ่ของแกนรองจานชั่งตัดสนามแมเหล็ก จึงเกดิกระแสไฟฟา (I1) ไหลในขดลวดชดเชยในปริมาณ
ที่มากนอยขึ้นอยูกับระยะทางที่แกนรองจานชั่งเคลื่อนที่ วงจรขยายจะขยายกระแสไฟฟาใหมากขึ้น เมื่อ
กระแสไฟฟ้าดังกลาว (I2) ไหลกลับเขาไปในขดลวดชดเชย จะเกิดการเหนี่ยวน าให้แทงรองจานชั่งยกตัวขึ้น
เมื่อเคลื่อนที่ถึงต าแหนงศูนย์ (ตรวจจับโดยตัวบ่งชี้ต าแหนง) จะหยุดการขยายสัญญาณ ดังนั้นปริมาณ
กระแสไฟฟา (I2) ที่ท าให้แกนจานชั่งยกตัวขึ้นถึงต าแหนงศูนยจึงเป็นสัดสวนโดยตรงกับน้ าหนักที่กดลงบน
จานชั่ง  
    1.3.5.5) มาตรความตางศักย ใชส าหรับวัดปริมาณกระแสไฟฟ าที่เกิดขึ้น       
แตสเกลอานคาจะถูกแปลงใหเป็นในหน่วยของน้ าหนกั  
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    1.3.5.6) ภาคแปลงสัญญาณอะนาล็อกเปนสัญญาณเชิงตัวเลข (Analog to 
digital converter) เนื่องจากเครื่องชั่งสวนใหญนิยมอานคาแบบตัวเลข จึงจ าเปนตองเปลี่ยนสัญญาณไฟฟา 
ซ่ึงเปนสัญญาณ อะนาล็อกใหเปนสัญญาณเชิงตัวเลข โดยใชวงจรนับ (Counter circuit)  
    1.3.5.7) ภาคประมวลผล (Result evaluation) เปนระบบไมโครโพรเซสเซอร
ที่สามารถค านวณ เพ่ือหักน้ าหนกัภาชนะเปลี่ยนหน่วยน้ าหนกั เลือกช่วงการชั่งน้ าหนัก ฯลฯ  
    1.3.5.8) ภาคแสดงผลระบบตัวเลข  
    1.3.5.9) ขดลวดชดเชยอุณหภูมิ (Temperature compensation coil) พบใน
เครื่องชั่งบางแบบ มีหนาที่รักษาความเขมของสนามแมเหล็กไฟฟาใหคงที่เมี่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ตัวไว
ความรอน (Thermal sensor) จะควบคุมปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลในขดลวดชดเชยอุณหภูมิ ซึ่งพันอยูบน
แกนแมเหล็ก ท าใหการชั่งน้ าหนักถูกตอง ถึงแมวาอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง 
    1.3.5.10) ตัวปองกันน้ าหนักเกิน (Overload protection device) เปนกลไกที่
ท าหนาที่ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากแกนรองจานชั่งถูกกดใหเคลื่อนที่มากเกนิขดีจ ากัด 
    1.3.5.11) ปุมปรับศูนย ใชส าหรับปรับตัวเลขแสดงผลให เปนศูนย์เมื่อไมมี
น้ าหนกับนจานชั่ง การปรับอาศัยการท างานของภาคประมวลผล  
    1.3.5.12) ปุมปรับเครื่องใหถูกตอง (Calibration knob) ใชส าหรับคาตัวเลขที่ 
อานไดให้เทากับน้ าหนักมาตรฐาน อาจท าไดโดยใชตุมน้ าหนักมาตรฐานภายนอก หรือใช ตุมน้ าหนัก
มาตรฐาน หรือสปริงที่มีแรงดึงมาตรฐานภายในเครื่องชั่งเอง นอกจากองค์ประกอบดังกลาวแลวขางต้น 
เครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกสแตละแบบยังมีปุมควบคุมแบบต่างๆ เพ่ิมเติมแตกต่างกันมาก ผูใชควรศึกษา
รายละเอียดจากคมืูอการใช้งานสาหรับเครื่องนั้นๆ เพ่ิมเติม 
 1.4 วัสดุอุปกรณทีเ่กีย่วกับการชั่งน้ าหนัก 
  1.4.1) ตุมน้ าหนกัมาตรฐาน (Standard weight หรือ Calibration mass) เปนมวลมาตรฐาน
ที่ใชส าหรับเปรียบเทียบหามวลหรือน้ าหนักของวัตถุตางๆ โดยมวลมาตรฐานชุดแรกที่สร้างขึ้นถูกเก็บไว ที่ 
International Bareau of Weight and Measure ที่กรุงปารีส สวนตุมน้ าหนักมาตรฐานจ าลองถูกเก็บไว
ที่ National Bareau of Standard (NBS) ที่กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือใชเปรียบเทียบกับตุม 
น้ าหนกมาตรฐานที่ผลิตออกจ าหนาย ตุมน้ าหนักมาตรฐานอาจพบในรูปแทงทรงกระบอก รูปหกเหลี่ยม   
แผนวงกลม แผนสี่เหลี่ยม ฯลฯ (ภาพประกอบ 3.12)  
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ภาพประกอบ 3.12 รูปร่างของตุ้มน้ าหนัก 

ที่มาภาพ: www.ls-weigth.com 
 

 ตุ้มน้ าหนักอาจท าด้วยทองเหลือง ทองเหลืองเคลือบแลคเคอร (Lacquered brass) เหล็กกลาไร
สนิม (Stainless steel) พลาสติก เหล็ก ฯลฯ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคณุภาพและราคาของตุ้มน้ าหนกัมาตรฐาน         
ตุมน้ าหนกัมาตรฐานแบงออกเปนหลายชนิด (Class) ตามความถูกตองของน้ าหนัก ซึ่งเรียงจากชนิดที่มี
ความถูกตองมากไปหานอย ไดดังนี้ J>M>S>S-1>P>Q>T  
 งานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วๆ ไป ซึ่งไมตองการความถูกตองสูงมากควรใชตุมน้ าหนักชนิด 
S หรือต่ ากวา ตามขอก าหนดของ NBS เลขที่ 547 ก าหนดความผิดพลาดของตุมน้ าหนักมาตรฐานดังตาราง 3.2 
 

ตาราง 3.2 ความผิดพลาดของตุมน้ าหนกัมาตรฐานตามขอก าหนดของ NBS เลขที่ 547 

 น้ าหนัก 
ความผิดพลาด  

S S-1 P Q 
10 มก. 0.014 0.030 0.060 0.10 
20 มก. 0.014 0.350 0.070 0.12 
50 มก. 0.014 0.042 0.085 0.16 
100 มก. 0.025 0.050 0.100 0.20 
200 มก. 0.025 0.600 0.160 0.26 
500 มก. 0.025 0.080 0.200 0.38 

1 ก. 0.054 0.100 0.260 0.50 
2 ก. 0.054 0.130 0.260 0.75 
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ตาราง 3.2 (ต่อ) ความผิดพลาดของตุมน้ าหนักมาตรฐานตามขอก าหนดของ NBS เลขที่ 547 

 น้ าหนัก 
ความผิดพลาด  

S S-1 P Q 
5 ก. 0.054 0.180 0.500 1.30 
10 ก. 0.074 0.250 0.500 2.00 
20 ก. 0.074 0.350 0.700 3.00 
50 ก. 0.120 0.600 1.200 5.60 
100 ก. 0.250 1.000 2.000 9.00 

 
 คีมคีบตุมน้ าหนัก (Balance weight forceps) ใชส าหรับคีบตุมน้ าหนักมาตรฐานเพ่ือป้องกัน
น้ าหนกัของตุ้มน้ าหนกัมาตรฐานเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสิ่งสกปรกจากมือติดบนตุมน้ าหนกั หรือกัดกรอน 
ตุมน้ าหนักท าดว้ยเหล็กกลาไรสนิม หรือทองเหลือง (ภาพประกอบ 3.12)  
  1.4.2) โตะวางเครื่องชั่ง (Balance table) การวางเครื่องชั่งบนโต๊ะ หรอืชั้นวางทั่วๆ ไป เครื่อง
ชั่งอาจไดรับแรงสั่นสะเทือนที่มาจากพ้ืน หรือฝาผนังไดง่าย การใชโตะเครื่องชั่งที่มีน้ าหนักมาก    ตัวอยาง
เช่น โตะหินออนจะชวยลดแรงสนสะเทือนที่มาจากพ้ืนไดมาก  
    1.4.3) ภาชนะชั่ง มีรูปแบบแตกตางกันตามชนิดและปรมิาณของสารที่จะชั่ง  
    1.4.4) ชอนตักสาร (Spatula) ท าดวยโลหะ หรืออโลหะ ในการเลือกใช้งานควรค านึงถึงขนาด
ที่เหมาะสม ตลอดจนการท าปฏิกิริยาระหวางชอนตักสาร และวัตถุที่จะชั่งดวย  
   1.4.5) ถุงดูดความชื้น (Desiccant capsule) ใชปองกันการเกิดสนิมของเครื่องชั่ง โดยทั่วไปถุง
ดูดความชื้น มีขนาด 4.1 x 1.6 ซม. สามารถดูดความชื้นในอากาศปริมาตรประมาณ 30 ลิตร ขึ้นอยูกับ 
ปริมาณไอน้ าในอากาศ 
 2) การเลือกเครื่องชั่ง เทคนิคและวิธีการใช้งานเครื่องชั่ง  
  2.1) การเลือกเครื่องชั่ง 
   ควรพิจารณาเลือกใช้เครื่องชั่งให้มีความเหมาะสมกับงาน ต้องทราบวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของการใช้เครื่องชั่ง เช่น ชั่งอะไร น้ าหนักที่ชั่งไม่เกินเท่าไร และค่าความคลาดเคลื่อนที่มาก
ที่สุดของเครื่องชั่งที่ยอมรับได้ เป็นต้น ซึ่งต้องก าหนดคุณลักษณะส าคัญของเครื่องชั่ง หรือเลือกโดยการ
ค านึงถึงงานที่จะใช้ตามคุณลักษณะต่างๆ ของเครื่องชั่งที่บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ระบุ และรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ 

    2.1.1) ความละเอียดของเครื่องชั่ง Readability เป็นข้อควรพิจารณาข้อแรก 
ในการเลือกใช้เครื่องชั่ง ซึ่งความละเอียดของสิ่งที่จะชั่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบอกถึงความเหมาะสมของ
เครื่องชั่งที่ควรมีไว้ใช้งาน เช่น งานชั่งตวงสารเคมีในห้องเตรียมต ารับยา ความละเอียดของสิ่งที่จะชั่งตวงมี
ความละเอียดทศนิยม 0.0001-0.00001 กรัม งานชั่งตวงเตรียมวัสดุการเกษตรส าหรับอาหารสัตว์ปริมาณ
มากๆ อาจใช้เครื่องชั่งที่มีค่าความละเอียดเพียง 0.01 เป็นต้น 
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    2.1.2) น้ าหนักท่ีมากที่สุดที่เครื่องชั่งสามารถรับได้ Weighing capacity    
เป็นข้อพิจารณาขอบเขต หรือความสามารถสูงสุดของเครื่องชั่งที่สามารถใช้งานได้ เช่น ห้องปฏิบัติการทาง
พันธุวิศกรรม มีการเตรียมสารอาหารที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งใช้ในปริมาณสารเคมีปริมาณน้อยๆ เช่นปริมาณ
สูงสุดที่จะชั่งไม่เกิน 10 กรัม โดยค่าความละเอียดของทศนิยมไม่เกิน 0.00001 กรัม  

    2.1.3) ความเที่ยงของเครื่องชั่ง Readability คือ ค่าความละเอียดของเครื่อง 
ชั่ง Repeatability คือ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าท่ีมากที่สุดกับน้อยสุดของการท าซ้ า (6 ครั้งเป็นอย่าง
น้อย) Reproducibility คือ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการชั่งซ้ าอย่างอย่างน้อย 10 ครั้ง ของ
น้ าหนักไม่เกิน 50 kg. ส่วนที่น้ าหนักมากกว่า 50 kg. ชั่งซ้ า 5 ครั้ง 

    2.1.4) ความคลาดเคลื่อน/ความถูกต้อง Linearity คือค่าความแตกต่าง 
ระหว่างค่าที่อ่านได้กับค่าน้ าหนักจริง    

                         2.1.5) ค่าความคลาดเคลื่อนที่อ่านได้จากเครื่องชั่งเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ไป Sensitivity drift 

    2.1.6) Linearity - Sensitivity drift คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่อ่านได้จาก 
เครื่องชั่ง เมื่ออุณหภูมิของเครื่องชั่ง เปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิที่ปรับตั้งเครื่องชั่ง โดยที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 
1 องศา เครื่องชั่งจะคลาดเคลื่อนไป 2 ในล้านส่วน หรือ 2 ppm/ºc 
          2.1.7) Tare Range คือ ช่วงน้ าหนักที่เราสามารถปรับค่าให้เครื่องชั่งอ่านค่า
เป็น 0 (ศูนย์) ได้ 
                2.1.8) Response Time คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดงผลการชั่งของเครื่อง
ชั่งหลังจากวางของที่ต้องการชั่งบนจานชั่งแล้ว 
         2.1.9) Allowable Operating Temperature คือ ช่วงอุณหภูมิที่เครื่องชั่ง
สามารถใช้งานได้ตามข้อก าหนดคุณลักษณะ 
 
  2.2) เทคนิคและวิธีการใช้งานเครื่องชั่ง 
   2.2.1) เทคนิคการใช้งานเครื่องชั่ง 
                                     การที่จะเลือกใช้เครื่องชั่งชนิดใดในการทดลองให้เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่ กับ
ความต้องการความถูกต้องมากน้อยเพียงใด การใช้เครื่องชั่งต้องมีการระวังและรักษาให้ดี เพ่ือป้องกันการ
ช ารุดเสียหายของเครื่องชั่งซึ่งท าให้น้ าหนักคลาดเคลื่อนจนไม่สามารถน ามาใช้งานได้ ดังนั้นทุกครั้งที่ใช้
เครื่องชั่งผู้ใช้ควรปฏิบัติดังนี้  

   2.2.1.1) เครื่องชั่งต้องตั้งอยู่ที่บนที่แน่นหนามั่นคง อย่าให้มีการสะเทือน  
ไม่ควรตั้งรอบหน้าต่างหรือใกล้ความร้อน อย่าให้แสงแดดส่องถูกเครื่องชั่งโดยตรง และฐานของเครื่องชั่ง
ต้องอยู่ในแนวระนาบ  

  2.2.1.2) ก่อนชั่งตรงปรับให้เข็มของเครื่องชั่งอยู่ที่ขีด 0 พอดีและขณะชั่ง 
ต้องนั่งตรงกึ่งกลางของเครื่องชั่งเสมอ เพ่ือไม่ให้การอ่านน้ าหนักผิดพลาด  

2.2.1.3) ห้ามวางสารเคมีที่จะชั่งบนจานเครื่องชั่งโดยตรง เพราะสารเคมี 
อาจท าใหจ้านช ารุดเสียหายได้ ต้องใส่สารเคมีบนกระจกนาฬิกาหรือขวดชั่งสารเสมอ  
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2.2.1.4) การชั่งสารที่กัดโลหะต้องใส่สารในขวดชั่งสารที่มีฝาปิดมิดชิด  
2.2.1.5) ห้ามน าวัตถุหรือสารเคมีท่ียังร้อนอยู่ไปชั่ง วัตถุท่ีน ามาชั่งต้องมี 

อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของห้อง  
2.2.1.6) ห้ามใช้มือหยิบตุ้มน้ าหนักหรือวัตถุที่จะชั่ง เพราะน้ าหนักอาจ 

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเหงื่อที่ติดอยู่ที่นิ้วมือ ต้องใช้ปากคีบหยิบตุ้มน้ าหนักหรือใช้กระดาษพับเป็นแผ่นเล็กๆ 
คาดรอบขวดชั่งหรือตุ้มน้ าหนักเสมอ  

2.2.1.7) เมื่อชั่งน้ าหนักของสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องเก็บตุ้มน้ าหนัก 
และแผ่นน้ าหนักหรือเลื่อนตุ้มน้ าหนักมาอยู่ที่ขีด 0 รวมทั้งเก็บวัตถุที่น ามาชั่งออกจากเครื่องชั่งให้หมด     
ถ้าหากมีสารเคมีหกอยู่บนจานหรือพ้ืนเครื่องชั่ง ต้องท าความสะอาดโดยทันที  

2.2.1.8) อย่าชั่งสารที่มีน้ าหนักมากกว่าความสามารถของเครื่องชั่ง     
โดยปกติเครื่องชั่งในห้องทดลองจะชั่งได้ตั้งแต่ 100 ถึง 200 กรัม ซึ่งผู้ผลิตจะระบุอัตราไว้  

2.2.1.9) ต้องรักษาเครื่องชั่งให้สะอาดอยู่เสมอหลังจากใช้ทุกครั้งควร 
คลุมเครื่องชั่งเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง  
   2.2.2) วิธีการใช้งานเครื่องชั่ง (นราพร เกิดวัดเกาะ และคณะ, มมป.) 
    2.2.2.1) สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของ
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งควรตั้งอยู่ในสถานที่ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผลการชั่งที่ได้มีความถูกต้องมากที่สุด 
โดยพิจารณาจาก 

- สถานที่ตั้งเครื่องชั่ง ควรเป็นห้องท่ีมีลักษณะดังนี้ 
 เป็นห้องขนาดเล็ก มีประตูเข้า – ออก ด้านเดียว และควรเป็นประตูท่ี  

ปิด-เปิด โดยเลื่อนด้านข้าง มีหน้าต่างในห้องน้อยที่สุด ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรมีหน้าต่างเลย เพ่ือให้สามารถ
ควบคุมกระแสลม อุณหภูมิ ความดันอากาศ และ ความชื้น ในสภาวะที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในคุณสมบัติ
ของเครื่องชั่ง 

- ควรเป็นห้องท่ีอยู่ด้านล่างของอาคาร อยู่ห่างจากถนน ห่างจากการ 
ท างานของเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน หรือห่างจากบริเวณที่มีผู้คนเดินผ่านตลอดเวลา บริเวณที่
เหมาะสมในการตั้งเครื่องชั่งควรจะอยู่บริเวณมุมห้อง ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีผลต่อการสั่นสะเทือนน้อยที่สุด 

- ไม่ควรปูพรมภายในห้องตั้งเครื่องชั่งเพ่ือลดการสะสมของฝุ่นละอองซึ่ง 
มีผลกระทบต่อการท างานของเครื่องชั่ง 

- ไม่ควรวางเครื่องชั่งไว้ใกล้ประตูหรือหน้าต่าง หรือวางในแนวทิศทาง 
ลม ของเครื่องปรับอากาศเพ่ือหลีกเลี่ยงกระแสลม 

- ไม่ควรวางเครื่องชั่งบริเวณท่ีแสงแดดส่องถึง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้  
สามารถป้องกันโดยหาผ้าม่านหรือกระดาษแข็ง มาปิดก้ันบริเวณท่ีแสงแดดส่องถึง 

- ไม่ควรวางเครื่องชั่งไว้ใกล้กับเครื่องมือที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อน 
หรือเครื่องมือที่มีพัดลมระบายอากาศอยู่ภายในเครื่อง เช่น ตู้อบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ 
การท างานของเครื่องชั่ง 
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2.2.2.2) อุณหภูมิ 
          ห้องส าหรับจัดวางเครื่องชั่ง ควรมีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่  

เพ่ือให้เครื่องชั่งสามารถอ่านค่าน้ าหนักได้อย่างถูกต้อง อุณหภูมิห้องควรอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ก าหนดตาม
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องชั่ง โดยทั่วไปมักก าหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการท างานของเครื่องชั่งในช่วง 
10 – 30 0C อุณหภูมิห้องที่เปลี่ยนไปจากอุณหภูมิที่ปรับตั้งของค่าชี้บอก จะส่งผลต่อความถูกต้องในการ
อ่านค่าของเครื่องชั่ง เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจะมีผลต่อความไวต่อการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักที่อ่านได้  
ผู้ผลิตเครื่องชั่งจะแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเครื่องชั่ง ในรูปของค่า Sensitivity ตามคุณสมบัติของ 
เครื่องชั่งที่มาจากบริษัท เช่น เครื่องชั่งที่ระบุคุณลักษณะ ค่า Sensitivity ±2 x 10 -6 /ºC แสดงว่าเครื่องชั่ง
เครื่องนี้จะอ่านค่าผิดพลาดไป 2 x 10-6 ส่วนของน้ าหนักที่ชั่งได้ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป 1ºC 

สาเหตุที่ท าให้อุณหภูมิห้องเครื่องชั่งไม่คงที่ เช่น ห้องมีแสงแดด 
ส่องถึง หรือ มีเครื่องมือที่มีแหล่งก าเนิดความร้อน ได้แก่ ตู้อบ อ่างควบคุมอุณหภูมิ อยู่ในห้องเดียวกับ
เครื่องชั่ง จะส่งผลให้การแสดงค่าน้ าหนักของเครื่องชั่งผิดพลาดไป ดังนั้น เพ่ือให้เครื่องชั่งสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการควบคุมอุณหภูมิห้องเครื่องชั่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในคุณลักษณะเครื่อง
ชั่งที่ก าหนดโดยบริษัทผู้ผลิต ดังนั้น จึงควรจัดหาเครื่องมือวัดอุณหภูมิส าหรับวัดอุณหภูมิภายในห้องเครื่อง
ชั่งด้วย 

2.2.2.3) ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความชื้นภายในห้องเครื่องชั่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อน้ าหนักที่ 

ชั่งได้ ดังนั้นจึงต้องควบคุมความชื้นในห้องเครื่องชั่งให้เหมาะสมและคงที่ ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม
ส าหรับห้องเครื่องชั่งจะอยู่ในช่วง 45 – 60 % หากความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 45 % จะท าให้อากาศแห้ง
เกินไปจนเกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างเครื่องชั่งและภาชนะที่ใส่ตัวอย่างหรือกับตัวอย่างเอง  ซึ่งแรงไฟฟ้าสถิต จะ
สามารถเกิดแรงดูดหรือแรงผลักกับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่องชั่ง  ซึ่งจะท าให้เกิดความผิดพลาดของ
น้ าหนักที่ชั่งได้ แต่ถ้าอากาศในห้องเครื่องชั่งมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เกิน 60 % จะท าให้น้ าหนักของสิ่งที่ชั่งได้
มีน้ าหนักเกินจริง ทั้งนี้อาจต้องจัดหาเครื่องก าจัดความชื้นมาใช้เพ่ือช่วยก าจัดความชื้นภายในห้องและควร
จัดหาเครื่องวัดความชื้นส าหรับวัดปริมาณความชื้นในห้องเครื่องชั่ง 

2.2.2.4) โต๊ะวางเครื่องชั่ง 
โต๊ะที่น ามาใช้วางเครื่องชั่ง ส่วนใหญ่มักท าด้วยหิน มีความหนา 

ไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร มีผิวหน้าเรียบ แข็งแรง มั่นคง ไม่ยุบตัวง่าย ไม่ควรใช้โต๊ะที่ท าด้วยเหล็กหรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กมาใช้วางเครื่องชั่ง เนื่องจาก อาจมีผลกระทบต่ออ านาจสนามแม่เหล็กที่อยู่ภายในเครื่อง
ชั่ง ท าให้การอ่านค่าของการชั่งน้ าหนักผิดพลาดได ้โต๊ะวางเครื่องชั่งไม่ควรวางอยู่ติดกับผนังห้องเพราะ 
อาจท าให้เกิดการสั่นสะเทือนจากผนังห้องส่งมายังเครื่องชั่งได้ง่ายขึ้น  นอกจากสภาวะแวดล้อมที่กล่าว
มาแล้ว สิ่งที่น ามาชั่งน้ าหนักก็อาจท าให้ค่าน้ าหนักที่อ่านผิดพลาดได้  เช่น สิ่งที่น ามาชั่งมีความชื้นหรือ
อุณหภูมิต่างจากอุณหภูมิห้อง จะท าให้น้ าหนักท่ีอ่านได้ไม่คงที่ ดังนั้นสิ่งที่น ามาชั่งน้ าหนักควรแห้งสนิทและ
มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง สิ่งที่น ามาชั่งน้ าหนักด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้าต้องไม่มีความเป็นแม่เหล็ก หรือ 
มีส่วนประกอบของเหล็กผสมอยู่ เนื่องจากอาจรบกวนการท างานของสนามแม่เหล็กภายในเครื่องชั่งได้ 
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  2.3) วิธีการดูแลรักษาเครื่องชั่ง 
      2.3.1) ผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องชั่ง ตรวจสอบสภาพเครื่องชั่งว่าส่วนประกอบต่างๆ มี 

สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เช่น ประตูเครื่องชั่งปิดสนิททุกครั้ง จานชั่งสะอาด ไม่มีรอยเปรอะเปื้อนเศษหรือ
คราบตัวอย่าง 

     2.3.2) ตรวจสอบการตั้งตรงของเครื่องชั่ง โดยสังเกตจากระดับลูกน้ าที่ติดอยู่ที่เครื่อง 
ชั่งต้องอยู่ตรงกลาง หากไม่อยู่ตรงกลางแสดงว่าเครื่องชั่งไม่อยู่ในสภาพตั้งตรงให้ปรับระดับโดยหมุนที่ปุ่ม
ปรับระดับซึ่งมักจะอยู่ที่ขาเครื่องชั่ง 

     2.3.3) เปิดเครื่องชั่งก่อนใช้งานเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาท ีหรือตามเวลาที่ก าหนดตาม 
คู่มือเครื่อง เพ่ือให้เครื่องชั่งอยู่ในสภาพพร้อมท างาน 
       2.3.4) บันทึกอุณหภูมิและความชื้นห้อง 

     2.3.5) ท าการปรับตั้ง (Adjustment / Calibrate) เครื่องชั่งตามที่ก าหนดในคู่มือการ 
ใช้งานเครื่องชั่ง 

     2.3.6) กระตุ้นการท างานของเครื่องชั่งให้เครื่องชั่งท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
วางตุ้มน้ าหนักอ้างอิง ที่เป็นตุ้มน้ าหนักชิ้นเดียวมีขนาดประมาณ 2/3 ของน้ าหนักสูงสุดที่เครื่องชั่งสามารถ
รับได้ลงบนจานชั่งแล้วยกออก ท าซ้ าอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยไม่ต้องจดน้ าหนักที่ชั่งได้ 

    2.3.7) ตรวจสอบการท างานของเครื่องชั่งก่อนใช้งาน โดยการท า Daily Check  
พิจารณาค่าท่ีได้ว่าเครื่องชั่งมีความเหมาะสมในการใช้งานหรือไม่ 

    2.3.8) ชั่งน้ าหนักสิ่งที่ต้องการ โดยวางให้อยู่ตรงกลางจานชั่งเพ่ือลดความผิดพลาดใน 
การอ่านค่า 

    2.3.9) หลังใช้งานเครื่องชั่งเสร็จแล้ว ปรับเครื่องชั่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่นการ 
ปรับ 0 การท าความสะอาดเครื่องชั่งหลังการใช้งานแต่ละครั้ง 

   2.3.10) ผู้รับผิดชอบเครื่องชั่งต้องตรวจเครื่องชั่งให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย กดปุ่ม  
Standby เมื่อไม่มีผู้ใช้งานเครื่องชั่งแล้ว 
     2.3.11) ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องชั่ง 

   - สภาวะแวดล้อมภายในห้องเครื่องชั่ง เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ที่ไม่คงท่ี 
จะท าให้น้ าหนักท่ีชั่งได้ผิดพลาดไป ดังนั้นผู้ดูแลเครื่องชั่งจึงต้องควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ห้องเครื่องชั่งโดย
การจัดหาเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ส าหรบัอ่านค่าอุณหภูมิห้องและค่าความชื้นสัมพัทธ์ใน 
ช่วงเวลาต่างๆในแต่ละวันและจดบันทึกอุณหภูมิลงในแบบบันทึก เพ่ือเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิห้องเครื่องชั่ง 

- การวางเครื่องชั่งไว้ใกล้เคียงกับเครื่องมือที่ท าให้เกิดความร้อน ความชื้น เช่น  
อ่างควบคุมอุณหภูมิหรือเครื่องมือที่ใช้ระบบการเหนี่ยวน าไฟฟ้า เช่น ตู้อบ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบ
การท างานของเครื่องชั่ง 

- การชั่งวัสดุที่ท าให้เกิดไฟฟ้าสถิตสูง เช่น แก้ว พลาสติก รวมถึงวัสดุที่เป็นผง 
หรือของเหลวเราสามารถช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตลงโดยใช้อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า เครื่องก าจัดไฟฟ้าสถิต 
(Static Electricity Eliminators) เพ่ือช่วยท าให้ประจุของพ้ืนผิววัสดุเป็นกลาง 

- การชั่งตัวอย่างไม่ควรใช้มือจับภาชนะใส่ตัวอย่างโดยตรง เพราะอาจท าให้เกิด 
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การปนเปื้อนหรือ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้ ควรใส่ถุงมือผ้าหรือใช้คีมคีบ และควรวางสิ่งที่ต้องการชั่งบริเวณ
กลางจานชั่ง เพ่ือป้องกันการอ่านค่าน้ าหนักผิดพลาดไป 

- การท าความสะอาดเครื่องชั่งและจานชั่ง สามารถใช้ แปรงปัด หรือผ้าเช็ด หาก 
มีรอยเปื้อนเป็นคราบอาจใช้ผ้าชุบน้ าหมาดๆหรือชุบสารละลาย 50% เอทานอล เช็ดด้านบนของจานชั่ง 
ส าหรับด้านล่างจานชั่งให้ใช้ลมเป่าสิ่งสกปรกหรือฝุ่น ผงที่อยู่ใต้จานชั่ง 

- ก่อนท าการปรับตั้งเครื่องชั่ง ต้องปรับระดับให้เครื่องชั่งตั้งตรงและแสดงหน้าจอ 
เป็นศูนย์ (Zero reading) ก่อนเสมอ การปรับตั้งเครื่องชั่ง เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีช่วยให้เครื่องชั่งสามารถอ่าน
ค่าได้อย่างถูกต้อง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตั้งเครื่องชั่งก่อนใช้งานทุกครั้ง เนื่องจากเครื่องชั่งจะจ าข้อมูล
ของตุ้มน้ าหนักอ้างอิง ณ อุณหภูมิ และความชื้นห้อง ในขณะนั้น ซึ่งเมื่ออุณหภูมิห้องเปลี่ยนไป ค่าน้ าหนัก
ของตุ้มน้ าหนักอ้างอิงจะเปลี่ยนไป การปรับตั้งเครื่องชั่งควรท าเป็นประจ าเมื่ออุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์หรือ
ความดันบรรยากาศ ห้องเครื่องชั่งเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การปรับตั้งเครื่องชั่งยังจ าเป็นต้องท าเมื่อ มีการ
ปรับระดับเครื่องชั่งใหม่ การเคลื่อนย้ายเครื่องชั่ง การสอบเทียบเครื่องชั่ง และภายหลังการซ่อมบ ารุงเครื่อง
ชั่ง 

- แผนภูมิควบคุมท่ีมีขอบเขตควบคุมกว้างหรือแคบเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ต้อง 
ค านวณหาค่าขอบเขตการควบคุมใหม่ โดยการเตรียมข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งการค านวณหาค่าขอบเขตการ
ควบคุมใหม่อาจท าได้เมื่อ น า Control chart มาใช้แล้วไม่สามารถควบคุมการท างานของเครื่องชั่งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนส าคัญในกระบวนการ 

- แผนภูมิควบคุมท่ีใช้ตรวจสอบการท างานของเครื่องชั่งจะต้องมีการปรับปรุงเมื่อ 
เครื่องชั่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค เช่น การซ่อมบ ารุงเครื่องชั่ง การสอบเทียบเครื่องชั่ง หรือ ลักษณะ
แผนภูมิควบคุมท่ีบ่งบอกถึงแนวโน้มความผิดปกติของการท างานของเครื่องชั่ง โดยทั่วไปควรสร้างแผนภูมิ 
ควบคุมใหม่ทุก 6 เดือน 

- เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าส่วนต่างๆ ภายในเครื่องชั่งมีความเสถียร ต้องมีการเตรียม 
ความพร้อมเครื่องชั่งก่อนใช้งาน โดยเครื่องชั่งแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น จะก าหนดระยะเวลาการเตรียมพร้อม
เครื่องชั่งไม่เท่ากัน ซึ่งอาจจะเป็น 30 นาท ี1 ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมง เครื่องชั่งที่สามารถอ่านค่าน้ าหนักได้ 
ละเอียดมากขึ้นการเตรียมพร้อมเครื่องชั่งก็จะยิ่งใช้ระยะเวลานานขึ้น ระยะเวลาการเตรียมความพร้อม 
เครื่องชั่งตามความละเอียดการอ่านค่าได้ของเครื่องชั่ง 

- การตรวจสอบการท างานเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีประสิทธิภาพ  
ควรมีการจัดท าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของ วิธีการท าแผนภูมิควบคุมเครื่องชั่ง วิธีการตรวจสอบการ
ท างานของเครื่องชั่งประจ าวัน วิธีการใช้และบ ารุงดูแลรักษาเครื่องชั่ง เพ่ือการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ทุกขั้นตอน 
 3) วิธีบ ารุงรักษาและวิธีท าความสะอาดตุ้มน้ าหนัก (สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์, 2555) 

เพ่ือให้การสอบเทียบมีความถูกต้องสูง ตุ้มน้ าหนักที่ใช้จะต้องสะอาด การท าความสะอาด 
มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของตุ้มน้ าหนัก 

3.1) การท าความสะอาดด้วยไอน้ าร้อน 
      วิธีนี้เหมาะส าหรับการท าความสะอาดตุ้มน้ าหนักชนิดชิ้นเดี่ยว โดยตุ้มน้ าหนักวางอยู่ 
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บนพ้ืนที่สามารถหมุนให้ผิวของตุ้มน้ าหนักทั้งหมดถูกไอน้ ากลั่นร้อนได้ แล้วจึงทิ้งให้แห้ง หรือใช้ผ้า หรือ
กระดาษที่สะอาดซับ ผ้าในที่นี้จะต้องสะอาด นุ่ม ใยไม่หลุด กระดาษต้องเป็นชนิดพิเศษ เช่น กระดาษเช็ดเลนส์ 

3.2) การท าความสะอาดด้วย Ultrasonic wave 
     วิธีนี้เหมาะส าหรับการท าความสะอาดตุ้มน้ าหนักชนิดชิ้นเดี่ยว ชนิดแผ่นโลหะ และ 

ชนิดลวด โดยน าตุ้มน้ าหนักวางในในอ่าง Ultrasonic ที่มีน้ ากลั่นหรือสารเคมี เช่น แอลกอฮอล์บรรจุอยู่
ภายในให้ท่วมตุ้มน้ าหนักแล้วเปิดเครื่องให้ท างาน น าออกจากอ่าง Ultrasonic แล้วผึ่งไว้ให้แห้ง หรือใช้ผ้าหรือ
กระดาษเช็ดเลนซ์ซับ 

3.3) การท าความสะอาดด้วยสารเคมี 
     เมื่อตุ้มน้ าหนักเปรอะเปื้อน โดยปกติจะท าความสะอาดโดยใช้สารเคมี เช่น Ethyl  

Alcohol, Ethyl Ether, Benzene, Acetone, Trichloroethane เป็นต้น 
     - ใช้ผ้าสะอาดหรือกระดาษเช็ดเลนส์ ชุบสารเคมีข้างต้นแล้วเช็ดตุ้มน้ าหนัก 

                         - วางตุ้มน้ าหนักในอ่าง Ethyl Ether แล้วใช้แปรงขนนุ่ม ๆ จุ่ม Ethyl Ether แปรงสิ่ง
สกปรกออก หลังจากนั้นน าไปวางในอ่าง Ethyl Alcohol แล้วใช้แปรงขนนุ่มล้างอีกที อาจใช้สารเคมีอ่ืนอีก
ถ้าจ าเป็น เสร็จแล้วให้ล้างสารเคมีออก โดยแช่ตุ้มน้ าหนักนั้นในน้ ากลั่นเดือด น าขึ้น แล้วท าให้แห้ง วิธีนี้
เหมาะส าหรับการท าความสะอาดตุ้มน้ าหนักทุกชนิด แต่ต้องระวังเป็นพิเศษ ถ้าใช้กับชนิดมีช่อง 
ปรับน้ าหนัก เพราะสารเคมีอาจซึมเข้าไปในช่องปรับน้ าหนักได้ 

3.4) การท าความสะอาดโดยใช้แปรงปัด 
      ใช้แปรงขนนุ่ม เช่น แปรงขนอูฐปัดฝุ่น เป็นวิธีที่ใช้ได้กับตุ้มน้ าหนักทุกชนิด 
3.5) การท าความสะอาดโดยใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ด 
      ใช้ผ้าสะอาดชนิดใยไม่หลุด หรือหนังชามัวชั้นดี หรือกระดาษเช็ดเลนส์เช็ด เป็นวิธีที่ 

ใช้ได้กับตุ้มน้ าหนักทุกชนิด    
 4) วิธีบ ารุงรักษาเครื่องชั่ง 

4.1) การท าความสะอาด การท าความสะอาดโดยทั่วไปใช้แปรงขนอูฐ หรือพู่กันระบายสี 
ปลายแบน ปัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกออก ในส่วนที่สกปรกมากอาจใช้สารละลาย 50% C2H5OH เช็ดท า
ความสะอาด ในการท าความสะอาดควรปฏิบัติดังนี้ 

     4.1.1) ถอดปลั๊กไฟฟ้า ตรึงคานและจานชั่ง หมุนปุ่มควบคุมทุกปุ่มให้อยู่ที่ต าแหน่ง 
ศูนย ์ถอดจานชั่ง 

     4.1.2) เปิดฝาหรือเครื่องชั่งออก ใช้แปรงท าความสะอาดหลอดไฟ กระจก คานชั่ง  
ตุ้มน้ าหนักมาตรฐาน สปริง และคมมีด 

  4.1.3) หล่อลื่นส่วนที่เคลื่อนไหวบางจุด ตัวอย่างเช่น แกนหมุนของปุ่มตรึงคานและ 
จานชั่งตัวหยุดจานชั่ง ฯลฯ 

4.2) การปรับศูนย์โดยการเลื่อนตุ้มน้ าหนักปรับศูนย์ที่คานชั่ง จะกระท าเม่ือไม่สามารถ 
ปรับศูนย์ได้ด้วยปุ่มปรับศูนย์ การปรับศูนย์ที่คานชั่งนี้ไม่มีผลต่อความไวของเครื่องชั่ง 

4.3) การปรับความไว เป็นการปรับความถูกต้องของสเกลอ่านค่าต่อหน่วยน้ าหนัก ซึ่งอาจ 
ผิดพลาดเนื่องจากการแกว่งของคานไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากการขยายสเกลในระบบแสงผิดพลาด การ 
ปรับควรกระท าดังนี้ 

 4.3.1) ปรับเครื่องชั่งให้อยู่ในแนวระดับขนานกับพ้ืนโลก 
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 4.3.2) หมุนปุ่มควบคุมน้ าหนักและปุ่มวัดค่าละเอียดไปที่ต าแหน่งศูนย์ ปรับเครื่อง 
ให้เป็นศูนย์พอดี 
 4.3.3) ตรึงคานและจานชั่ง 

 4.3.4) วางน้ าหนักมาตรฐาน 1.000 กรัมลงบนจานชั่ง 
 4.3.5) ปล่อยคานและจานชั่งให้เป็นอิสระแล้วอ่านค่าน้ าหนักท่ีปรากฏ ค่าเฉลี่ยที่ได้

จากการชั่งสามครั้งควรเท่ากับ 1.000 กรัมพอดี ถ้าไม่ได้ให้หมุนตุ้มน้ าหนักปรับความไว ถ้าตุ้มน้ าหนักถูกยก
สูงขึ้น ท าให้จุดศูนย์กลางของความถ่วงของคานเพิ่มข้ึน คานจึงมีความไวเพ่ิมขึ้น 
 4.3.6) ปรับเครื่องให้เป็นศูนย์ ด้วยปุ่มปรับศูนย์ 
 4.3.7) ท าซ้ าตามข้อ 4.3.3-4.3.6 จนกว่าจะอ่านน้ าหนักได้ 1,000 กรัมพอดี 
 4.4) การตรวจสอบความสามารถสูงสุดในการชั่ง (Maximum Capacity) ตรวจสอบโดย
การชั่งตุ้มน้ าหนักมาตรฐานขนาดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะได้ข้อมูลของน้ าหนักสูงสุดที่สามารถชั่งได้แล้ว ยังได ้
ข้อมูลส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งที่ช่วงน้ าหนักต่างๆ ด้วย 
 4.5) การตรวจสอบประสิทธิภาพในการชั่งซ้ า (Repeatability) ของเครื่องชั่ง กระท าได้
โดยการชั่งตุ้มน้ าหนักมาตรฐานขนาดต่างๆ  ซ้ ากันไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง น าข้อมูลที่ ได้ไปค านวณหา
สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (% C.V.) 
 4.6) การทดสอบผลของการวางน้ าหนักที่ต าแหน่งต่าง ๆ บนจานชั่ง (Corner loading 
test) ซึ่งท าได้โดยการวางวัตถุที่มีเสถียรภาพ หรือตุ้มน้ าหนักมาตรฐานที่ต าแหน่งต่างๆ บนจานชั่ง ถ้าผล
การชั่งที่ต าแหน่งต่างๆ มีความแตกต่างกันมาก ควรส่งเครื่องชั่งไปตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 
 4.7) การทดสอบการเปลี่ยนค่า (Drift Test) โดยปกติเมื่อท าการชั่งวัตถุอันเดียวกันด้วย
เครื่องชั่งตัวเดียวกันควรจะได้ค่าเท่ากัน แต่ในทางปฏิบัติมักได้ค่าแตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดจากเทคนิคในการ
ชั่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และประสิทธิภาพของเครื่องชั่ง ซึ่งการเปลี่ยนค่าที่เกิดจากเครื่องชั่ง
สามารถตรวจสอบได้โดย 

 4.7.1) วางเครื่องชั่งไว้ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ี (อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ประมาณ ± 2 ºC) ปราศจากการสั่นสะเทือน และมีกระแสไฟฟ้าคงที่ 
 4.7.2) วางวัตถุไว้บนจานชั่ง บันทึกค่าน้ าหนักเริ่มที่ชั่งได้ 
 4.7.3) บันทึกค่าที่ได้เป็นระยะๆ 
 4.7.4) ค านวณหาค่าเฉลี่ยของน้ าหนักที่แตกต่างไปจากค่าน้ าหนักเริ่มต้นต่อหน่วยเวลา 
 4.7.5) น าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับคุณสมบัติมาตรฐานของเครื่องชั่งนั้น ถ้ามากกว่า
ค่าท่ีก าหนดควรส่งไปตรวจสอบเพื่อแก้ไขต่อไป 
 4.8) การทดสอบความเป็นเส้นตรง (Linearity) ของการชั่ง เครื่องชั่งที่มีคุณภาพดีหรืออยู่
ในสภาพสมบูรณ์จะมีความถูกต้องในการชั่งน้ าหนักตลอดช่วงของการชั่ง ตั้งแต่น้ าหนักต่ าสุดที่ชั่งได้ 
จนถึงน้ าหนักสูงสุดที่ชั่งได้ แต่เมื่อเครื่องชั่งถูกใช้งานไปนาน ๆ อาจท าให้ความถูกต้องของการชั่งใน 
บางช่วงเปลี่ยนแปลงไป ส าหรบัการทดสอบ (ในกรณีทีม่ีช่วงการชั่ง 0-100 กรัม) มีวิธีการดังนี้ 
 4.8.1) จัดเตรียมวัตถุชั่งที่มีน้ าหนัก 30 กรัมเท่ากันจ านวน 3 ชิ้น 
 4.8.2) ปรับเครื่องชั่งให้เป็นศูนย์ (Zero tarring) ชั่งน้ าหนักของวัตถุชิ้นที่ 1 บันทึกค่าไว้ 
 4.8.3) ใส่วัตถุชิ้นที่ 2 ปรับเครื่องให้เป็นศูนย์ 
 4.8.4) ใส่วัตถุชิ้นที่ 1 บันทึกค่าน้ าหนักท่ีชั่งได้ เอาวัตถุชิ้นที่ 1 ออก 
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 4.8.5) ใส่วัตถุชิ้นที่ 3 ปรับเครื่องชั่งให้เป็นศูนย์ 
 4.8.6) ใส่วัตถุชิ้นที่ 1 บันทึกค่าน้ าหนักท่ีชั่งได้ 
 4.8.7) เปรียบเทียบค่าน้ าหนักในข้อที่ 4.8.4 และ 4.8.6 กับ ค่าในข้อ 4.8.2 ซึ่งจะ
ท าให้เห็นว่าค่าน้ าหนักในช่วงใดมีแนวโน้มผิดพลาดในช่วงการชั่งช่วงใด 
 4.8.8 ในกรณีที่ต้องการผลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น อาจแบ่งวัตถุออกเป็นหลายๆ ชิ้น 
แต่ให้น้ าหนักรวมยังอยู่ในช่วงของการชั่ง ตัวอย่างเช่นอาจใช้วัตถุหนัก 20 กรัม จ านวน 5 ชิ้น หรือใช้วัตถุ
หนัก 10 กรัม จ านวน 10 ชิ้น เป็นต้น 
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บทที่ 4 
 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 
 

แผนปฏิบัติงาน 
 
ตาราง 4.1 แผนปฏิบัติงานการเทียบเครื่องชั่ง  
 

ที ่ รายการ 
ปี พ.ศ..25…. 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. 
สค
. 

กย. 

1 
การจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการการดูแลรักษา
สภาพครุภณัฑ์ประจ าป ี                         

2 
การจัดท าแผนการสอบ
เทียบเครื่องช่ัง ประจ า 6 
เดือน                         

3 
ออกแบบแบบฟอร์ม
บันทึกการสอบเทียบ                         

4 
การตรวจสอบระหว่าง
ใช้งาน Intermediate 
check                         

5 รายงานผลการสอบเทียบ                         
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
ตาราง 4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

ล าดับ ผังกระบวนการ เวลา รายละเอียด
ของงาน 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

 
1 
 

 
 
 

 
2 ชม. 

ท าการตรวจสอบ
สภาพของเคร่ือง
ชั่งก่อนใช้งาน 

ผู้ใช้งานเคร่ือง
ชั่ง 

คู่มือปฏิบัติงาน 

 
2 
 

 
 
 
 
 

 
 

30 วัน 

ท าการตรวจสอบ
สภาพของเคร่ือง
ชั่งทุกๆ 6 เดือน 

นักวิทยาศาสตร ์ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

 
3 
 
 

 
 
 
 

 
 

25 วัน 

เมื่อได้มีการน า
เครื่องมือ
ออกไปจากการ
ควบคุม 

นักวิทยาศาสตร ์ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

 
4 

 

 
 
 
 

 
3 วัน 

 

น าข้อมูลที่ได้
จากการสอบ
เทียบ แบบ 
daily check, 
Intermediate 
check และการ
ทวนสอบ (ถ้า) 
วิเคราะห์ด้วย
สมการต่างๆ 
ตามระบุในคู่มือ  

นักวิทยาศาสตร ์ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

 
5 

 

 
 
 
 

 
2 วัน 

 

รายงานสภาพ
เครื่องชั่ง 

นักวิทยาศาสตร ์ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 ในการติดตามและประเมินผลสภาพของเครื่องชั่ง ท าโดยการจัดท าโปรแกรมการสอบเทียบ
เครื่องชั่งเป็นระยะทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสมในการใช้งานเครื่องชั่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ห้องปฏิบัติการแต่ละห้องปฏิบัติการจะก าหนด 

การตรวจสอบก่อนใช้งาน 
(Daily Check) 

การตรวจสอบระหว่าง
ใช้งาน Intermediate 

check 

การทวนสอบสถานะ
เครื่องมือ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การจัดท ารายงานผล
การวิเคราะห์ 
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จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  

 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ตามต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมนั้น ยึดหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (ส านัก
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555) ดังนี้ 
 จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้นๆ ยึดถือ ปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน      
 นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการค้นคว้า การ
วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ ที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
   จรรยาบรรณนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติของนักวิจัย และ
นักวิทยาศาสตร์ที่ควรยึดถือประพฤติปฏิบัติ บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม 
ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า ให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย 
และนักวิทยาศาสตร์  ในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมและมีคุณธรรมจริยธรรม อาศัยแนว
ปฏิบัติหลัก 9 ข้อ ดังนี้ 
 1) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ต้องมี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ให้เกียรติและอ้าง
ถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัยของตน ซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมี
ความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1) มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 
และให้เกียรติผู้อ่ืนเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ้างอิงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล และความคิดเห็น
ที่น ามาใช้ในงานวิจัยเสมอ 
            1.2) มีความซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย กล่าวคือต้องเสนอข้อมูล และแนวคิดอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 
            1.3) มีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ ได้จากการวิจัย  การจัดสรรสัดส่วนของ
ผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยต้องกระท าด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่า
เป็นของตน 
 2) มีความตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิเคราะห์ ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับผู้ขอความ
อนุเคราะห์ ท างานให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่าง
ด าเนินการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1) มีความตระหนักถึงพันธกรณีในการงาน กล่าวคือ ต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของ
งานวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน 
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  2.2) อุทิศเวลาท างาน ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และเวลาให้กับการท างานวิเคราะห์ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลงานการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ แม่นย า   
  2.3) มีความรับผิดชอบในการท าการวิเคราะห์ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงาน
ตามก าหนดเวลา ไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย  
  2.4) มีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้ผลอันเกิดจากการ
วิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
 3) มีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าการวิเคราะห์อย่างเพียงพอ และมีความรู้ความช านาญ 
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกัน
ปัญหา การวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลงาน
วิเคราะห์ โดยมีแนวทางปฏิบัติ  
  3.1) มีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ  
  3.2) รักษามาตรฐาน และคุณภาพของผลการวิเคราะห์ เพ่ือป้องกันความเสียหาย ต่อวงการ
วิชาการ 
 4) มีความรับผิดชอบต่อผลการวิเคราะห์ ไม่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ต้องด าเนินการด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท างานที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม โดยแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   4.1) การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลองต้องท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น  
  4.2) ด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช  ศิลปวัฒนธรรม 
ทรพัยากร และสิ่งแวดล้อม  
  4.3) มีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา และสังคม  
 5) เคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  และไม่ค านึงถึงผลประโยชน์
ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์  ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะ
อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวง  หรือบีบบังคับ และไม่
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  5.1) มีความเคารพในสิทธิมนุษย์ที่ใช้ในการทดลอง โดยต้องได้รับความยินยอม ก่อนท าการวิจัย  
  5.2) ปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์  
ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
  5.3) ดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง  
 6) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย ตระหนักว่าอคติส่วนตน
หรือความล าเอียงทางวิชาการอาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการอันเป็นเหตุให้
เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย โดยแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  6.1) มีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ  
  6.2) ปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
  6.3) เสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน์  
ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น  
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 7) พึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ เผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ
และสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  
  7.1) พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
  7.2) พึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัย เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง  
  7.3) พึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ 
ยืนยันในทางวิชาการ  
 8) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน มีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย 
ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้
ถูกต้อง มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  8.1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย     กับ
เพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืนๆ  
  8.2) ยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัย และการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดี เพ่ือสร้างความรู้
ที่ถูกต้อง และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
  9) มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ มีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย      
เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญ และประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  9.1) ไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบ และท าการวิจัยด้วยจิตส านึกที่จะอุทิศ
ก าลังปัญญาของตน เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม 
  9.2) รับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ เพ่ือความเจริญของสังคม ไม่ท าการวิจัยที่ขัด 
กับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
  9.3) พัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา มีน้ าใจ กระท าการส่งเสริม 
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 
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บทที่ 5 
 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
  
  

ปัญหา อุปสรรค 
 ในการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องชั่ง พบปัญหาและอุปสรรคบางประการในการปฏิบัติงาน ซึ่งพอ
สรุปได้ดังนี้ 
 1) ขาดความรู้ความเข้าใจในการสอบเทียบเครื่องชั่ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลไม่มีความช านาญในการ
สอบเทียบเครื่องชั่งด้วยตนเอง 
 2) ระยะเวลาของการสอบเทียบเครื่องชั่ง บางกระบวนการใช้เวลาในการตรวจสอบนานถึง 25-30 วัน 
ในการเก็บข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ค่าการสอบเทียบ แตเ่ครื่องชั่งมีการใช้งานเป็นประจ า 
 3) ขาดการการจ ากัดการเข้าถึงในการใช้งานเครื่องชั่ง ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องชั่งที่
แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากการขาดความตระหนักของผู้ใช้ หรือขาดความเข้าใจในการใช้งานเครื่องชั่ง ท าให้
เครื่องชั่งที่ผ่านการสอบเทียบได้รับความเสียหายจากการใช้งานเครื่องชั่งที่แตกต่างกัน  
 4) ขาดการสอบเทียบหรือทวนสอบเครื่องชั่งจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง 
 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
      แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา มีดังนี้ 
 
ตาราง  5.1 สรุปแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนา 
1) ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
สอบเทียบเครื่องชั่ง 

ผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องชั่ง ควรเข้า
รับการฝึกอบรม และฝึกทักษะการ
สอบเทียบเครื่องชั่ง เพ่ือให้เกิด
ความช านาญ 

1.การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อขอ
งบประมาณในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ในหัวข้อ การสอบเทียบ
เครื่องชั่ง หรือการจัดท าแผนเพ่ือ
ขอฝึกอบรมผ่านเครื่อข่าย
อินเตอร์เนต2. ผู้รับผิดชอบดูแล
เครื่องชั่ง ถ่ายทอดทักษะการใช้
งานเครื่องชั่งอย่างถูกวิธี ทักษะ
การสอบเทียบเครื่องชั่ง และการ
ดูแลรักษาแก่ผู้ใช้งาน 

 
 

 



คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานและสอบเทียบเครื่องช่ัง | 57 

ตาราง  5.1 (ต่อ) สรุปแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนา 
2) ระยะเวลาของการสอบเทียบ ก าหนดแผนการสอบเทียบให้

ชัดเจน และแจ้งต่อผู้ใช้งาน โดย
การติดประกาศ เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
สามารถทราบข้อมูลและวาง
แผนการใช้งานเครื่องชั่งได้ 
 

การศึกษาและพัฒนาวิธีการสอบ
เทียบให้มีระยะเวลาสั้นลง เพ่ือให้
ได้วิธีการสอบเทียบเครื่องชั่งที่มี
ประสิทธิภาพ และใช้ระยะเวลาที่
เหมาะสม 

3) ขาดการจ ากัดการเข้าถึงในการ
ใช้งานเครื่องชั่ง 

การก าหนดการเข้าถึงการใช้งาน
เครื่องชั่งที่ได้รับการสอบเทียบ 
โดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน  

การจัดท าแผนการจัดหาเครื่องชั่ง
ที่ใช้ส าหรับงานทั่วไป ส าหรับการ
เรียนการสอน และเครื่องชั่ง
ส าหรับงานวิเคราะห์ตัวอย่าง ให้
พอเหมาะกับปริมาณการใช้งาน 

4) ขาดการสอบเทียบหรือทวน
สอบเครื่องชั่งจากห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบที่ได้รับการรับรอง 
 
 

1.การดูแลรักษาสภาพเครื่องชั่งให้
มีความสมบูรณ์พร้อมส าหรับการ
สอบเทียบ และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 
2.การสร้างความเข้าใจในความ
จ าเป็นในการสอบเทียบเครื่องชั่ง 
และเลือกเฉพาะเครื่องชั่งที่มีการ
ใช้งานเพื่อบริการวิชาการ และการ
จัดท าระบบ ISO/IEC 17025 มา
ท าการสอบเทียบ 

การจัดท าแผนเพ่ือหารายได้จาก
แหล่งทุนภายนอกเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมการวิเคราะห์ เช่น รับ
วิเคราะห์ตัวอย่าง หรืองานวิจัย
ต่างๆ 
 
 

 
   

ข้อเสนอแนะ 
จากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ พบว่าผู้ปฏิบัติงานมักจะละเลยการปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้งาน

เครื่องชั่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะ ยังไม่ได้รับค าแนะน าการใช้งานเครื่องชั่งอย่างถูกต้องและครบถ้วน หรืออาจเกิดจาก
ความเคยชิน หรือการที่ต้องด าเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ขาดการดูแลเครื่องชั่งอย่างถูก
วิธี  และพบว่า การเข้าไปให้ค าแนะน าการปฏิบัติที่ดีในการใช้งานเครื่องชั่งแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย และได้มี
การติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ จะช่วยให้การใช้งานเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การใช้งานเครื่องชั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องปฏิบัติการ ควรมีการมอบหมายให้มี
ผู้ดูแลเครื่องชั่ง เพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องชั่ง ดังนี้ 

1) จัดท าประวัติเครื่องชั่ง ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆของเครื่องชั่ง ได้แก่ วัน เดือน ปี 
ที่ซื้อ บริษัทจัดจ าหน่าย ระยะเวลาการใช้งาน 

2) จัดท าเอกสารขั้นตอนการใช้งานเครื่องชั่งไว้ใกล้ๆเครื่องชั่ง เพ่ือให้ผู้ใช้งานเครื่องชั่ง 
สามารถใช้งานเครื่องชั่งได้อย่างถูกต้อง 
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3) ก าหนดระยะเวลาการ ดูแล และ การบ ารุงรักษาเครื่องชั่ง 
4) ก าหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่เครื่องชั่งจะได้รับการสอบเทียบ  ผู้ดูแลเครื่องชั่งควรส่งเครื่องชั่ง

สอบเทียบตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ทราบคุณลักษณะของเครื่องชั่งที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก เมื่อใช้
เครื่องชั่งไประยะเวลาหนึ่งเครื่องชั่งอาจเสื่อมสภาพไป ท าให้ค่าน้ าหนักที่แสดงอาจคลาดเคลื่อนจากน้ าหนักจริง 
แนะน าว่าเครื่องชั่งควรได้รับการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการสอบเทียบเครื่องชั่งสามารถด าเนินการได้
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อเครื่องชั่งมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการท างานของเครื่องชั่ง เช่น การ
ซ่อมแซม การเคลื่อนย้าย หรือผลการท า Control chart ที่แสดงแนวโน้มอาการผิดปกติของการท างานของ
เครื่องชั่ง และหากครบรอบก าหนดเวลาการสอบเทียบแล้วแต่เครื่องชั่งยังไม่ได้รับการสอบเทียบและจ าเป็นต้อง
ใช้งานเครื่องชั่ง เราสามารถใช้แผนภูมิควบคุมการท างานของเครื่องชั่งยืนยันความถูกต้องของการท างานของ
เครื่องชั่งได ้

5) จัดท าเอกสารแจ้ง วัน เวลา ที่ได้รับการสอบเทียบพร้อมผลการสอบเทียบให้ผู้ใช้งานเครื่องชั่งทราบ 
6) หาสาเหตุและด าเนินการแก้ไขเมื่อเครื่องชั่งมีการท างานผิดปกติ 
7) จัดท าบันทึกการซ่อม ระบุสาเหตุที่เครื่องชั่งไม่สามารถใช้งานได้ บันทึกการเปลี่ยนอุปกรณ์ 
8) จัดท าบันทึกการใช้งานเครื่องชั่งประจ าวัน 
9) จัดท า แผนภูมิควบคุมการท างานเครื่องชั่งประจ าวัน (Control chart) 
10) ผู้ดูแลเครื่องชั่งและผู้ใช้งานเครื่องชั่งต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องชั่งอย่างถูกวิธีเพ่ือให้

ทราบสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อลงมือใช้งานเครื่องชั่ง และควรมีการทบทวนการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
11) จัดท าโปรแกรมการสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองการสอบเทียบ ทั้งนี้ใน

การจัดท าโปรแกรมดังกล่าว ต้องมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการสอบเทียบ เพ่ือให้การรักษาประสิทธิภาพของ
เครื่องชั่งนั้นเกิดประโบชน์สูงสุด 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบบันทึกต่างๆ เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบบันทึกการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 
ชนิดเครื่องมือ.......................................................................Class……………………………ยี่ห้อ............................... 
รุ่น...............................................S/N……………………………………………………………….Lot No:………………………… 
ID No./รหัสเครื่อง :……………………………………………..หมายเลขครุภัณฑ์............................................................. 
ผู้รับผิดชอบ....................................................................ต าแหน่ง...................................... ................................... 
ล าดับ

ที ่
วันที่ 

สอบเทียบ 
หน่วยงาน 
สอบเทียบ 

เลขที่
ใบรับรอง 
(Cer No.) 

วันที่ 
รับใบรับรอง 

สอบ
เทียบ
ครั้ง

ต่อไป 

ผู้บันทึก หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ภาพประกอบ ก-1 แบบบันทึกการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบบันทึกข้อมูลการควบคุมการท างานเครื่องชั่งประจ าวัน (Daily Check) 
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ชนิดเครื่องมือ......................................................................Class……………………………ยี่ห้อ...............................รุ่น................................. .............S/N……………………………. 
Lot No:…………………………ID No./รหัสเครื่อง :……………………………………………..หมายเลขครุภัณฑ์.............................................................ขนาด ตุ้มน้ าหนักที่ใช้...........g 
หมายเลข.............................................................................ผูร้ับผิดชอบ....................................................................ต าแหน่ง.............. ........................................................... 

ว/ด/ป  เวลา  อุณหภูมิ  
น้ าหนักท่ีชั่งได้ (กรัม)  

 ค่าเฉลี่ย ( )  ผู้ด าเนินการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
ผู้ตรวจสอบ.........................................................................ต าแหน่ง................................... .................................... 

 
ภาพประกอบ ก-2 แบบบันทึกข้อมูลการควบคุมการท างานเครื่องชั่งประจ าวัน (Daily Check) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบบันทึกข้อมูลการจัดท าแผนภูมิควบคุม (Control Chart) เครื่องชั่ง 
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 
ชนิดเครื่องมือ......................................................................Class……………………………ยี่ห้อ...............................รุ่น..............................................S/N……………………………. 
Lot No:…………………………ID No./รหัสเครื่อง :……………………………………………..หมายเลขครุภัณฑ์.............................................................ขนาด ตุ้มน้ าหนักที่ใช้...........g 
หมายเลข.............................................................................ผูร้ับผิดชอบ............................. .......................................ต าแหน่ง....................................................... .................. 

ว/ด/ป  เวลา  อุณหภูมิ  
น้ าหนักท่ีชั่งได้ (กรัม)  

 ค่าเฉลี่ย ( )  ผู้ด าเนินการ 1   4 5 6 7 8 9 10 
                              
                              
                              
                              
                              
                             
            SD    
          +2SD    -2SD   
                  

 
ผู้ตรวจสอบ.........................................................................ต าแหน่ง................................... .................................... 
 

ภาพประกอบ ก-3 แบบบันทึกข้อมูลการจัดท าแผนภูมิควบคุม (Control Chart) เครื่องชั่ง 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม รายงานผลการสอบเทียบเครื่องช่ัง 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม รายงานผลการสอบเทียบเครื่องช่ัง 

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
เลขที่.......................................... 
วันที่สอบเทียบ........................... 

1. รายละเอียดเครื่องชั่ง 
สถานที่สอบเทียบ..................................................................... 
อุณหภูมิห้องขณะสอบเทียบ...........................ºC ความชื้นสัมพัทธ์ :……………±………...%Rh 
ลักษณะของจานชั่ง           กลม            สี่เหลี่ยม 

2. รายละเอียดตุ้มน้ าหนักมาตรฐานที่ใช้ 
 ซึ่งได้รับการสอบเทียบจาก :……………………………………………………………………………………………………… 
 ตามใบรายงานผลการสอบเทียบ เลขที่.................................................................................................. 
 มาตรฐานของหน่วยงานสอบเทียบ สามารถสืบทอดการสอบเทียบย้อนกลับไปยัง : Swiss Federal 
Office of Metrology and Accreditation (METAS),through Mettler - Toledo, Switzerland, 
Accreditation Number SCS 032. (for weight 1mg to 1 kg) 
3. วิธีการสอบเทียบ.............................................................................................................. ............................. 
4. การตรวจสอบลักษณะทั่วไป...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................................................................. ........................................ 
5. ตรวจสอบความคลาดเคลื่อน เนื่องจากการวางน้ าหนักไม่ตรงกลางจาน 

ต าแหน่งวางน้ าหนัก ค่าแตกต่างจากน้ าหนักกลางจาน (กรัม) 
ซ้ายหน้า  
ซ้ายหลัง  
ขวาหน้า  
ขวาหลัง  

ค่าแตกต่างจากตรงกลางจานมากที่สุด (กรัม)  
 
6. หาค่าความแม่นย าในการอ่านของเครื่องชั่ง 

สเกลที่อ่าน (กรัม) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กรัม) 
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7. ตรวจสอบความถูกต้องของ Digital Reading 

ค่าท่ีระบุน้ าหนัก 
(กรัม) 

ค่าท่ีอ่านได้ 
(กรัม) 

ค่าแก้ 
(กรัม) 

ค่าความไม่แน่นอน 
(±กรัม) 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

* ระดับความเชื่อมั่นของความไม่แน่นอน = 95% , k = 2 
 

วันที่รายงาน …………………………………………… 
ผู้สอบเทียบ : ………………...……..……...….….. 

                                   (........................................... ) 
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บรรณานุกรม 
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2.  ต าแหน่งปัจจุบัน   นักวิทยาศาสตร์ ระดับช านาญการ 

3.  หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
        คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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         โทรศัพท์   043-754436 โทรสาร   043-754436 E-mail: Kaminsjames@hotmail.com  
 
4.   ประวัติการศึกษา    
   

วุฒิการศึกษา สาขา ปีท่ีจบ สถาบัน ประเทศ 
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5.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 
       5.1 การวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมทางเคมี 
  5.2 เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS (Atomic absorption spectrophotometer) 
        
6.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย   
 1) หัวหน้าโครงการวิจัย   
  (1) Phytoremediation of Toluene Contaminate in Air Offset Printing System by 
Epipremnum arreum (Lindl & Andre) Bunting: faculty of Environmental and resource 
studies, March 2009-September 2009  
  (2) Removal of Mix Heavy Mental from COD Analysis Wastewater by Chitosan 
immobilized. : Faculty of Environmental and resource studies, March 2012-September 
2012  
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 2) ผู้ร่วมโครงการวิจัย  
 (1) Extraction of essential oil using distillation technique and antimicrobial 
activity in Isan local vegetables: Faculty of Technology, September 2002-March 2003 
       (2) A study separation from wastewater by evaporation technique:  Faculty of  
Environmental and resource studies, October 2007-September 2008 

        (3) Effect of temperature for pollutant in distilled water form offset printing  
wastewater  evaporation.  Faculty of Environmental and resource studies,  October  
2008-September 2009. 
 (4) สุกัญญา ข้ามหก, พลกฤษณ์ จิตร์โต และ วรนันต์ นาคบรรพต,  2009,  “Passive 
Diffusion of Toluene to Leaf of Epipremnum aureum (Lindl&Andre) Bunting”, 
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 December 2 – 4, 
2009, Chiang Rai, (Oral presentation) 
   (5) ผู้ประสานงาน/ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน  าในแม่น  าโขงสายประธาน กรมทรัพยากรน  า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2560 
   (6) นักวิจัยหรือนักวิชาการด้านการมีส่วนร่วม และผู้ประสานงานโครงการการประยุกต์ใช้
เครื่องมือและข้อมูลด้านวิชาการของ MRC เพ่ือการบริหารจัดการน  าท่วม ภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ ปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) ด าเนินงานระหว่าง 30 พฤษภาคม 2560 ถึง 25 พฤศจิกายน 
2560 
 

7. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่) 
 1) National Conferences 
   (1) Nakbanpote, W., Chomchuen, S., Jitto, P. and Chimpalee, K. (2007) “Heavy metal 
accumulation in Gynura pseudochina (L.) DC.”, the 19th Annual Meeting of the Thai Society 
for Biotechnology, 9-12 Oct, Department of Biotechnology, Faculty of Science and 
Technology, Thammasat University, Pathumthani, Thailand. (Poster) 
  (2) พลกฤษณ์ จิตร์โต, สุกัญญา ชมชื่น, 2549, “สมรรถนะการบ าบัดน  าเสียสีย้อมด้วยวิธีการ 
ระเหย”, มหาสารคามวิจัย, ครั งที่ 3, 3-5 ตุลาคม 2549, โรงแรมตักศิลา, มหาสารคาม. (โปสเตอร์) 
  (3) พลกฤษณ์ จิตร์โต, สุกัญญา ชมชื่น, 2551, “ผลของอุณหภูมิต่อปริมาณมลพิษในน  าจากการ 
ระเหยน  าเสียโรงพิมพ์ระบบออฟเซท”, มหาสารคามวิจัย ครั งที่ , 4-5กันยายน 2551, โรงแรมตักศิลา  
มหาสารคาม. (โปสเตอร์) 
   (4) Sukanya Khamhok and Ponlakit Jitto, 2011, “ Performance of Epipremnum  
aureum (Lind. and Andre) Bunting to Remove Toluene”,  Journal of Engineering and  
Applied Sciences ,  6:6, 354-357 



คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานและการสอบเทียบเครื่องช่ัง | 71 

  2) HONORS & AWARDS 
   (1) The 2nd Poster presentation Award, the 19th Annual Meeting of the Thai  
Society for Biotechnology, 9-12 2007. (Nakbanpote, W., Chomchuen, S., Jitto, P. and 
Chimpalee, K. (2007) “Heavy metal accumulation in Gynura pseudochina (L.) DC.”, 
Proceeding of the19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 9-12 
October, at Department of Biotechnology, Faculty of Science and Technology, 
Thammasat University, Pathumthani, Thailand, p.66) 
   (2) ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสาธารณะ 
พัฒนางานและพัฒนาผู้อ่ืนอยู่เสมอ ปี พ.ศ.2556 
    (3) ใบเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2560 
 
8) ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2546- 2547     ปฏิบัติงานต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
เทคโนโลยี   
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2548  ปฏิบัติงานในต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาควิชา

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2549-2553  ปฏิบัติงานในต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2554-2560       ปฏิบัติงานในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน  ปฏิบัติงานในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9) ประวัติการฝึกอบรม 

(1) การวิเคราะห์โปรตีนโดยวิธี Dumas และการวิเคราะห์ไขมันโดยวิธี Supercritical fluid 
extraction วันที่ 3 มิถุนายน 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (2) ISO 14001:2004, Requirements and implementation มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 2-3 กันยายน 2549 
 (3) Has attended for IKA Bomb calorimeter training and workshop seminar ขอนแก่น 
วันที่ 6 ตุลาคม 2549 
 (4) Has participated in the training course on “ ISO 9001: 2000, Internal quality 
auditors” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2552 
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 (5) ข้อก าหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 

 (6) ISO/IEC 17025:2005 Requirements, Central laboratory (Thailand) Co., Ltd. วันที่ 
8 พฤษภาคม 2555 
 (7) Method Validation in chemical analysis, Central laboratory (Thailand) Co., Ltd. 
วันที่ 29-30 เมษายน 2556 
 (8)  การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการในภูมิภาค กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 20 -21 
พฤศจิกายน 2557 
 (9)  การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค กรม
วิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 
 (10)  การใช้แก๊สโครมาโตกราฟี (Gas chromatography) ในการทดสอบ (อบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ถึง 19 กันยายน 2557 
 (11) การควบคุมคุณภาพส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน  าด้านจุลชีววิทยา (อบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 
 (12) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรม
วิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 
 (13) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการด้วยเทคนิคการชั่งน  าหนัก (อบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ถึง 19 กันยายน 2557 
 (14) การสอบเทียบเครื่องชั่ง (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 
13 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 
 (15) เทคนิคพื นฐานส าหรับนักจุลชีววิทยา (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์
บริการ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 
 (16) เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 
 (17) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการไทเทรต (อบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 
 (18) เทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์
บริการ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 
 (19) Flam Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS) (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 
 (20) เทคนิคการเตรียมสารละลาย (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 
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 (21) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์
บริการ วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ถึง 9 กันยายน 2557  
 (22) การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรม
วิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 
 (23) การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 
 (24) การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์
บริการ วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 
 (25) หลักสูตรการ UV-VIS Spectrophotometer Performance Validation  (อบรมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2561-11 มิถุนายน 2561 

(26) หลักสูตรเทคนิคการจัดเตรียมตัวอย่างน  าผิวดินส าหรับการวิเคราะห์ (อบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์บริการวันที่ 13 มีนาคม 2561-11 มิถุนายน 2561 

(27) หลักสูตร Flame Atomic Absorption Spectroscopy (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 1 มีนาคม 2561-30 พฤษภาคม 2561 

(28) หลักสูตการตรวจสอบสมรรถนะยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  (อบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์บริการวันที่ 13 มีนาคม 2561-11 มิถุนายน 2561 

(29) หลักสูตหลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 
กรมวิทยาศาสตร์บริการวันที่ 1 มกราคม 2562 – 1 เมษายน 2562 

(30) หลักสูตการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการชั่งน  าหนัก (อบรมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรมวิทยาศาสตร์บริการวันที่ 1 มกราคม 2562 – 1 เมษายน 2562 

(31) หลักสูตร ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 (อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) กรม
วิทยาศาสตร์บริการวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 - 1 เมษายน 2562 

 
 


