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บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบชวยเหลือและการจัดการฐานความรูเพื่อสนับสนุน
การใหบริการดาน IT โดยเปนการพัฒนาระบบแจงการแกไขปญหาและการแกไขปญหาดาน  IT ผาน
ทางเครือขาย อีกทั้งเก็บสถิติของปญหาและการแกไขปญหาที่ไดรับแจงใหสามารถนํามาเปนภาระ
งานภายในหนวยงานตลอดจนสรางเปนตนแบบของระบบสารสนเทศและการจัดการฐานความรู ใน
การสนับสนุนการใหบริการดาน IT ใหกับหนวยงานอื่น 

  โปรแกรมระบบชวยเหลือและการจัดการฐานความรูเพื่อสนับสนุนการใหบ ริการดาน  IT 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ไดพัฒนาเปนระบบที่ ใ ชในองคกร 
แบบ Intranet แทนระบบบันทึกเอกสารเดิมโดยพัฒนาดวยภาษา PHP ใชฐ านขอมูล  MySQL และ 
Apache ชวยในการติดตอฐานขอมูลกับโปรแกรม ในการพัฒนาโปรแกรมนี้จะครอบคลุมถึงการแจง
ปญหาผานเครือขายการคนหา บันทึก เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลรวมไปถึงการจัดการฐานความรูในองคกร 
            ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ พบวาชวยลดความซ้ําซอนและการใหบริการรวดเ ร็ว
ขึ้น ทําใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความถูกตองนาเช่ือถือ มีความปลอดภัยและสามารถนําขอมูลที่ ไดไปใช
ประโยชนอื่นไดจากการแสดงรายงานเปนภาพรวมของดาน  IT ทําใหง ายตอการตัดสินใจของ
ผูบริหารรวมไปถึงการนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการแกไขและ
พัฒนางานดาน IT ขององคกรตอไป 
 

โปรแกรมระบบชวยเหล ือและการจัดการฐานความรูเพื่อสนับสนุนการ
ใหบริการดาน IT โรงพยาบาลมหาวิทยาล ัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

The Development of IT Service System and Knowledge Base System  for 
Naresuan University Hospital, Phitsanulok 
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 คําสําคัญ :     โปรแกรมระบบชวยเหลือ  การจัดการฐานความรู      ระบบการจัดการฐานขอมูล  และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   
 

Abstract 
The main objective of this study is to develop of  the IT Service System and Knowledge 

Base System in order to enhance IT service,  particularly the development of finding problem and 
obstacles through IT network that can integrate the way of problem solutions.  Then it can bring 
organization to create pattern of information systems and managing of knowledge based system to 
serve other organizations for IT services. 

In reference to assisting system program and managing of knowledge based system, in 
case study of  Naresuan University Hospital Phitsanulok.  They have improved systems in their 
organization to be ‘Intranet’ instead of their old system.  And thus, it can reduce their 
complications, enhancing their service capabilities that be faster, and get correctly and safety data 
to be useful.   These are supported that managing of information system can assist organization for 
their decision making, including data analysis, which can lead the way toward problem solutions 
and developing of strongly information system in organization further. 
 

บทนํา 
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรไดจัดตั้งขึ้นดวยวัตถุประสงคที่จะแกปญหาดานสุขภาพ
ใหกับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนลาง นอกจากนั้นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเ รศวรมีหน าที่ 
ที่จะตองดูแลเจาหนาที่ของโรงพยาบาลจํานวนกวา 300 คน  ดังนั้นผลการดําเนินงานใดๆ ของ
โรงพยาบาลจะมีผลกระทบตอบุคคลจํานวนมาก และในการบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวรไดมีการแบงงานการใหบริการออกเปน 2 สวนคือ การบริการสวนหนา (Front office) เ ปน
หนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพ และการบริการสวนหลัง (Back office) เปนหนวยงานที่ใหบริการ
ทางดานขอมูลและสนับสนุนการใหบริการทางดานสุขภาพ   

ปจจุบันนี้มีการนําเทคโนโลยีตางๆมาใชเปนจํานวนมากทางโรงพยาบาลจึงไดนําเทคโนโลยี
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) มาชวยในการบริหารจัดการจึงได มี
การจัดตั้งหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาซึ่งมีหนาที่ ในการใหบ ริการขอมูล  ดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานตางๆภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งแตละหนวยงาน
แจงปญหาที่แตกตางกันทําใหการบริการแกปญหาลาชา เนื่องจากเจาหนาที่รับปญหาทางโทรศัพท 
เม่ือมีผูรับบริการโทรเขามาอาจจะไมพบเจาหนาที่จึงไมมีผูรับปญหาไว ทําใหการแกปญหาทางดาน 
IT ลาชา ซึ่งมีผลตอการทําง านในหนวยงานอื่นๆใหล าช าเ ชนกัน   คณะผูศึกษาตระหนักถึง
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ความสําคัญในดานการบริการดาน IT จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ
ฐานความรูเพื่อสนับสนุนการใหการบริการดาน IT ซึ่งในระบบนี้จะมีผลตอการจัดการฐานความรู
ทางดาน IT เนื่องจากวาระบบที่จะพัฒนาจะเปนแหลงรวมองคความรูที่ ไดมาจากการใหบ ริการ
แกปญหาดาน IT  

การใหบริการแกผูปวยนั้นจําเปนที่จะตองรักษาเวลารวมถึงความถูกตองและความสะดวก
กับผูปวย นั่นคือผลจากการบริการแกปญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญและจําเปน
ตอองคกรเชนเดียวกัน 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา  
1. เพื่อพัฒนาระบบชวยเหลือและระบบการจัดการฐานความรูเพื่อสนับสนุนการบริการดาน 

 IT อยางมีประสิทธิภาพ ผานทางเครือขาย  
           2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานความรูเพื่อสนับสนุนการใหบริการดาน IT  
           3. เพื่อเก็บสถิติของปญหาและการแกไขปญหาที่ไดรับแจง ใหส ามารถนํามาเปนภาระงาน
ภายในหนวยงานได 
           4. เพื่อสรางตนแบบของระบบสารสนเทศและการจัดการฐานความรู  ในการสนับสนุนการ
ใหบริการดาน IT ใหกับหนวยงานอื่น 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  
 Hardware ขั้นต่ําของการพัฒนาระบบงานควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ มีหนวยประมวลผล
กลาง(CPU) ไมต่ํากวา Pentium II 1.5 GHz. หนวยความจําหลัก  (DDR RAM) ไมนอยกวา 256 MB.  
และมีเนื้อที่วางในหนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ไมนอยกวา  20 GB. การแสดงผลทางจอภาพ 
Color Display Card , Monitor 15 lnch Color 
 Software ที่ใชในการพัฒนาระบบงานประกอบดวย ระบบปฏิบัติการ  (Operation System)  
Microsoft Windows Server 2003 เปนระบบปฏิบัติการแมขาย  Microsoft Windows XP Professional 
เปนระบบปฏิบัติการที่ใชกับเคร่ืองลูกขาย (Client) โปรแกรมจัดการฐานขอมูล MS SOL ใช  Apache 
เปน Web Server  ใชภาษา PHP ในการติดตอกับผูใชผานทางอินเตอรเน็ต (Web Browser)  Software 
ที่ใชในการตกแตงภาพมี  Photoshop 7.0 และ Microsoft Office  และ Microsoft Visio 2003 เ ปน 
Software ที่ใชในการจัดทําเอกสารและการนําเสนอ  
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วิธีดําเนินการศึกษา 
ผูศึกษาไดทําการวางแผนในการดําเนินการศึกษาโดยประยุกตใชการพัฒนาระบบแบบวงจร

การพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle : SDLC)ในการดําเนินการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
วิธีการพัฒนาระบบดังนี้ 
  1. การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิเ คราะหและออกแบบระบบงาน  ไดจากการ
สังเกตการณดําเนินงานปจจุบันของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมกับการสัมภาษณเ จ าหนาที่
ที่เกี่ยวของในหนวยงานซึ่งมีวิธีการรวบรวมขอมูลดังนี้  
  - เอกสารที่ใชจากระบบงานเดิม ไดแก เอกสารการแจงปญหา เอกสารการแกไขปญหา
เอกสารสรุปการแกไขปญหาและการสังเกตการณทํางานประจําวัน 
 2. การวิเคราะหระบบปจจุบันของหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวรนั้น เปนรูปแบบระบบงานที่ใชเอกสารหรือแบบฟอรมในการจดบันทึกการทํางานโดยมีการ
เก็บเอกสารแบงเปนแฟมงานโดยมีขั้นตอนดําเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ผูใชงานทั้ง Back Office และ Front Office แจงปญหาการใชงานที่เกี่ยวกับระบบ 
2.2 สารสนเทศโดยตรงหรือทางโทรศัพทกับผูดูแลระบบ 
2.3 ผูดูแลระบบไดรับการแจงปญหาแลวได มีการจดบันทึกไวในแบบฟอรมการ
ใหบริการ มีการบันทึกเวลา ช่ือผูแจง หนวยงาน และปญหาที่พบ 
2.4 ผูดูแลระบบไดดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับแจง 
2.5 เม่ือทําการแกไขเรียบรอยแลว ไดมีการจดบันทึกเวลาที่แกไขเสร็จและลงลายมือ ช่ือ
ผูที่ไดรับบริการ 

 3. การออกแบบระบบ จากปญหาระบบปจจุบันที่ไดจากการวิเคราะหมาทําการออกแบบระบบ
ใหม  เปนการนําผลลัพธของแบบจําลองทางลอจิคัล ที่ไดจากการวิเคราะหมาพัฒนาเปนแบบจําลอง
ทางฟสิคัล ซึ่งจะเกี่ยวกับการออกแบบที่เกี่ยวกับ อุปกรณ ซอฟตแวร  ที่จะตองใช  การออกแบบ
รายงาน (Output Design) การออกแบบการรับขอมูล  (Input Design) การออกแบบหนาจอ (User 
Interface)และ การออกแบบผังงานระบบ(System Flowchart) 

4. การพัฒนาโปรแกรม ไดพัฒนาดวย ภาษา PHP ฐานขอมูลจะใช MySQL และ Apache ชวย
ในการติดตอฐานขอมูลกับโปรแกรมเพื่อแสดงผลบนเว็บเพจทําการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใช
กับระบบเครือขายและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชงานของระบบงาน 

5. การทดลองใช นําโปรแกรมที่ไดจากการพัฒนาโปรแกรมมาทําการทดลองใช  ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม ทําการทดสอบระบบและติดตั้งระบบ เพื่อใหผูใชงานสามารถ
ใชงานได 
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6. การประเมินระบบ ทําการจัดเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและขอมูลจากการสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของกับระบบงานใหมที่ทําการพัฒนาขึ้น เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการประเ มินผลจากการใช
ระบบงานใหมและทําการสํารวจขอมูลสถิติ เ ป รียบ เทียบประสิทธิภาพระบบงานปจจุบันและ
ระบบงานใหม  ในการวิเคราะหและออกแบบ โปรแกรมระบบชวยเหลือและการจัดการฐานความรู
เพื่อสนับสนุนการใหบริการดาน IT โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  สามารถ
แสดงเปนแผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสขอมูล  ( Data Flow Diagram) ได
ดังตอไปนี้ 

 

 
 

รูปที่  1     แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของการพัฒนาโปรแกรมชวยเหลือและระบบการ   
               จัดการฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการบริการดาน IT   
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รูปที่ 2  แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0) ของการพัฒนา 
            โปรแกรมชวยเหลือและระบบการจัดการฐานความรูเพ่ือสนับสนุนการบริการดาน IT 

 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูลทั้งหมด ( Entity Relationship Model)  
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รูปที่ 4    แผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล ( Entity Relationship Diagram) 

 
จากการวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมชวยเหลือและระบบการจัดการฐานความรูเพื่อสนับสนุน
การบริการดาน IT สามารถแบงงานออกไดเปน 5 ระบบงาน คือ   
 

1. งานจัดการขอมูล   

 
รูปที ่ 5  หนาจอเมนูของเจาหนาที ่
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2. งานสนับสนุนการใหบริการ 

 
รูปที่ 6  หนาจอแกไขปญหา 

 
 

3. งานจัดการฐานความรู  

 
รูปที่ 7 หนาจอคนหาฐานความรูเดิม 
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4. งานคนหาขอมูล 

 
รูปที่ 8 หนาจอคนหาฐานความรูที่เก่ียวของ 

 
 
 

5. รายงานระบบการจัดการฐานขอมูล  

  
รูปที่ 9  หนาจอรายงาน 10 อันดับปญหาที่เกิดข้ึนบอย 
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การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบมีวัตถุประสงคเพื่อประเ มินผลการใชง านระบบวา

สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดมากนอยเพียงใด  ระบบมีขีดความสามารถหรือ
ขอจํากัดที่ควรจะปรับปรุงแกไขอยางไร รูปแบบของการประเมิน ไดทําการประเ มิน  จากผู ใ ชง าน
ระบบโดยเกณฑ ในการประเมินใชแบบสอบถาม ผลที่ไดจากการใชแบบประเ มิน  มีเ กณฑในการ
ประเมินเปนคาเฉลี่ยและคารอยละ  

 

ตารางที่  1 แสดงผลการประเมินระบบ 

ขอท่ี ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตางๆ  

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่ส

ุด 

มาก
 

ปาน
กล
าง

 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1 ขอมูลตอบสนองความตองการของผูใชงาน 80% 20% 0 0 0 
2 ระบบงานมีความสอดคลองกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 90% 10% 0 0 0 
3 ขอมูลเปนประโยชนตอกา รทํางาน 90% 10% 0 0 0 
4 ระบบมีการออกแบบใหงายตอการใชงาน 80% 20% 0 0 0 
5 เมนูและเคร่ืองมือมีความชัดเจน เขาใจงาย และสื่อ 

ความหมายไดดี  
80% 20% 0 0 0 

6 ความถูกตองของการจัดการขอมูล  80% 20% 0 0 0 
7 ระดับประโยชนของระบบงานที่มีตอการสนับสนุนการ

ใหบริการดาน IT  
90% 10% 0 0 0 

8 ระดับความนาจะเปนที่สามารถนําระบบงานนี้ไป
ประยุกตใชงานเปนตนแบบใหกับหนวยงาน IT อ่ืน 

80% 20% 0 0 0 

 
สรุปผลการศึกษา 

  ผลจากการศึกษาไดระบบพัฒนาโปรแกรมระบบชวยเหลือและการจัดการฐานความรู เ พื่อ
สนับสนุนการใหบริการดาน IT กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกแลว
นั้น ไดทําการทดสอบและประเมินผลการใชงานโปรแกรมพบวาผูใชงานมีความคิดเห็นวาโปรแกรม
ดังกลาวมีประโยชน สามารถนําไปใชงานไดจริงและสามารถตอบสนองความตองการของผู ใ ชง าน
ไดเปนอยางดี 
   โปรแกรมดังกลาวมีการออกแบบใหมีการใชงานแบบมีโครงสราง  กลาวคือ  ผู ใ ชง าน
สามารถเลือกใชงานไดตามตัวเลือกที่มีใหในทุกขั้นตอน และสามารถเขาถึงขอมูลไดตามระดับสิทธิ
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ในการเขาถึงขอมูล ซึ่งสามารถควบคุมและรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลไดเ ปนอยางดี  มีการ
ออกแบบหนาจอใหงายตอการใชงานและไมทําใหผูใชเกิดความสับสน จากการทดสอบการใชง าน
จากผูใชพบวาผูใชสามารถเรียนรูการใชโปรแกรมนี้และสามารถใชงานในแตละจอภาพไดโดยใช
เวลาเพียงเล็กนอย ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาโปรแกรมดังกลาวเปนโปรแกรมที่งายตอการใชง าน
และไมทําใหผูใชสับสน และผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูหรือประสบการณทางดานการเ ขียน
โปรแกรมแตอยางใด 
   จากการศึกษาโครงงานเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมระบบชวยเหลือและการจัดการฐาน 
ความรูเพื่อสนับสนุนการใหบริการดาน IT กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเ รศวร  จังหวัด
พิษณุโลก สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

1. เปนโปรแกรมที่สามารถใชเปนระบบชวยเหลือและระบบการจัดการฐานความรู เ พื่อ
สนับสนุนการบริการดาน IT อยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผานทางเครือขาย  

2. มีระบบการจัดการฐานความรูที่ชวยใ หการเ ก็บรวบรวมความรู เ ปนไปอยาง มี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูใชงานสามารถคนหาขอมูลจากหมวดหมูที่เก็บไวไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  

3. สามารถเก็บสถิติของปญหาและการแกไขปญหาที่ไดรับแจงใหสามารถนํามาเปนภาระ
งานภายในหนวยงานได โดยออกมาในรูปแบบของรายงาน 

4. สามารถเปนตนแบบของระบบสารสนเทศและการจัดการฐานความรูในการสนับสนุน
การใหบริการดาน IT ใหกับหนวยงานอื่น 

 

ขอเสนอแนะ 
  แมวาการพัฒนาโปรแกรมระบบชวยเหลือและการจัดการฐานความรู เ พื่อสนับสนุนการ

ใหบริการดาน IT กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่ไดพัฒนาไปแลว
นั้นจะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดี  แตควรมีการพัฒนาระบบการ
จัดการฐานความรูเพิ่มขึ้นเปนการจัดการองคความรูเพื่อใหการใชงานเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นและพัฒนาดานการใหบริการเพื่อใหโปรแกรมมีความสมบูรณย่ิงขึ้น มีรูปแบบการจัดเก็บขอมูล
ที่สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตองแมนยําสูง  
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บทคัดยอ   

ไดพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนสอยางงายสําหรับการวิเ คราะหหาป ริมาณ 
เซฟาดรอกซิลในตัวอยางยาเตรียม วิธีนี้อาศัยหลักการเหนี่ยวนําใหเกิดการคายแสงเคมิลูมิเนส เซนส
ของตัวยาที่วิเคราะห โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีของโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตในกรดซัลฟวริกและมี
ฟอรมาลดีไฮดเปนตัวเรงปฏิกิริยา ภายใตสภาวะที่เหมาะสม ไดกราฟมาตรฐานสําหรับการวิเ คราะห
เซฟาดรอกซิลในชวง ความเขมขน 0.05-0.08 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรและ 1.0-10.0 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตรตามลําดับ ไดประยุกตวิธีที่พัฒนาขึ้นสําหรับวิเคราะหเซฟาดรอกซิลในตัวอยางยาเ ตรียม 
พบวา คาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถวิเคราะหไดเทากับ 25 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร วิธีนี้ ใหค าความ
แมนยําในการวิเคราะหสูงมีคา RSD ต่ํากวา 2% ที่ความเขมขน 0.4 และ 4.0 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
และมีความรวดเร็วในการวิเคราะหสูงถึง 120 ตัวอยางตอช่ัวโมง องคประกอบอื่นๆ ของยาเ ตรียมไม
มีผลรบกวนตอการวิเคราะหปริมาณเซฟาดรอกซิล 
 

บทนํา (Introduction) 
เซฟาดรอกซิล (cefadroxil) เปนยาปฏิชีวนะในกลุมเซฟาโลสะปอริน  ใชรักษาอาการอักเสบที่

เกิดจากการติดเช้ือแบคทเีรีย เชน การติดเช้ือในทอทางเดินปสสาวะ ผิวหนัง และโครงสรางหลักของ
ระบบผิวหนัง เปนตน   เซฟาดรอกซิล ในรูปแบบยาเตรียมจะพบในรูปของแคปซูล (capsule) และ ยา

การวิเคราะหปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม 
โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมลิ ูมิเนสเซนส 

Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow 
Injection Chemiluminescence 
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น้ําแขวนตะกอน(oral suspension) ช่ือทางเคมีของเซฟาดรอกซิล คือ [6R[6a,7b(R*)]]-7-[N′-[2′-
amino,2′- (4′′-hydroxyphenyl)acetyl]-amino]-1-aza-3-methyl-8-oxo-5-thiabicyclo [4.2.0]oct-2-
ene-2-carboxylic acid monohydrate] มีสูตรโมเลกุล C16H17N3O5S.H2O  มวลโมเลกุลเซฟาดรอกซิล
เทากับ 381.4 [1]โครงสรางโมเลกุลเซฟาดรอกซิลแสดงดัง รูปที่ 1 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 สูตรโครงสรางโมเลกุลเซฟาดรอกซิล  

 
การวิเคราะหปริมาณเซฟาดรอกซิลในตัวอยางยาเตรียมหรือตัวอยางทางชีวภาพ สามารถทํา

ไดหลายวิธีดวยกัน  เชน ใชเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี [3] เ ทคนิคส เปกโทรฟลูออโรเมตรี  [4]  
โพลาโลกราฟ [5] และโครมาโทกราฟ [6,7] เปนตน อยางไรก็ตามเทคนิคที่กลาวมามักจะมีขอ จํากัด
ในการวิเคราะหเชนเคร่ืองมือที่ใชคอนขางมีราคาแพง  การเตรียมตัวอยางคอนขาง ยุ ง ยากซับซอน 
และมีขอจํากัดในแงของระดับความเขมขนต่ําสุดที่สามารถวิเคราะหได เปนตน        ในงานวิจัยนี้ ได
พัฒนาเทคนิคการวิเคราะหที่เรียกวา  เคมิลูมิเนสเซนส (chemiluminescence) รวมกับการใชระบบ
โฟลอินเจคชัน (flow injection system) สําหรับใชในการวิเ คราะหหาป ริมาณเซฟาดรอกซิลใน
ตัวอยางยาเตรียม   การวิเคราะหโดยวิธีเคมิลูมิเนสเซนสใชหลักการตรวจวัดแสงที่ เ ปลงออกมาจาก
ปฏิกิริยาเคมี  มีความไวในการวิเคราะหสูง สามารถตรวจวิเคราะหสารตัวอยางไดในระดับ  10–15  กรัม
ตอมิลลิลิตร[8]  การวัดความเขมของแสงที่เปลงจากปฏิกิ ริยาเ คมีที่ เ กิดขึ้นสามารถทําไดทั้ ง โดย
ทางตรง (direct  chemiluminescence) หรืออาจวัดไดโดยการเกิด chemi-excitation หรือ เรียกอกีอยาง
หนึ่งคือ energy transfer chemiluminescence [9] 

 

การเกิดแสงจากปฏิกิริยาเคมีทั้งสองแบบดงักลาวขางตนสามารถเขียนแทนไดดังนี ้
Direct  chemiluminescence  มีสองขั้นตอนคือ 
 

Excitation  reaction  :  A  +  B     ===>   C* 
De-excitation reaction  :          C*   ===>   C + hν 
 

โดยที่  C*  คือ โมเลกุลในสภาวะเรา (the excited  molecule) 
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ในบางปฏิกิริยา  C*   มีพลังงานไมพอเพียงสําหรับการเปลงแสงหรือคายแสง แตสามารถถายโอน
พลังงานไปยังโมเลกุลของสารอื่นที่ถูกเติมลงไปได  แลวทําใหเกิดการเปลงแสงหรือคายแสง  
กระบวนที่เกิดขึ้นนี้จะเรียกวา Chemi-excitation หรือ Energy transfer chemiluminescence  การถาย
โอนพลังงานจาก C*  มีสองขั้นตอนที่สําคัญคือ 
 

Energy transfer step :     C*  +  F    ===>   C  +  F* 
De-excitation reaction :             F*  ===>  F   +  hν  

 

จาก สมการขางตน   F (fluorophore)  คือโมเลกุลที่ถูกกระตุนไดเม่ือไดรับพลังงานจาก C* 
 

  ปจจุบันเทคนิคเคมิลูมิเนสเซนส  ถูกนํามาใชประโยชนในการวิเ คราะหตัวอยางทางยา 
อาหาร เคร่ืองสําอาง และสิ่งแวดลอม เพราะมีขอดีคือ มีความไวในการวิเ คราะหสูง  ใชตัวอยาง
ปริมาณนอย  สามารถวิเคราะหสารไดในระดับความเขมขนต่ําๆและเคร่ืองมือที่ใชไมยุงยากซับซอน  
ในงานที่นําเสนอนี้ไดใชโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตในสภาพกรดทําปฏิกิริยากับเซฟาดรอกซิลและ
มีฟอรมาลดีไฮดเปนตัวชวยเพิ่มความเขมแสงที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา วิธีนี้สามารถตรวจวัดเซฟาดรอก
ซิลในระดับความเขมขน 25 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร หรือ 6.9 x 10–8 โมลตอลิตร  โดยมีความแมนยํา
และความเร็วในการวิเคราะหสูง (120 ตัวอยางตอช่ัวโมง) 

 

การทดลอง (Experimental)  
              เคร่ืองมือและอุปกรณ 
  ใชปมปชนิดเพอริสตัลติก  (A Gilson® Minipuls-2 peristaltic pump) เ ปนตัวขับ เ คลื่อน
สารละลายเขาสูระบบ  สวนฉีดสารละลายมาตรฐานหรือตัวอยางใช  Rheodyne® low-pressure 
injector model 5041 สวนตรวจวัดสัญญาณเคมิลู มิเ นส เซนสใชลู มิโนมิเ ตอร  (home-made 
luminometer) ชนิดออกแบบเองโดยมีโฟโตมัลติพลายเออร (photomultiplier) บรรจุอยูภายใน  และ
บันทึกสัญญาณเคมิลูมิเนสเซนสที่ไดโดยใชตัวบันทึกสัญญาณ  (chart recorder model Chessell® 
Kipp and Zenen) 
 

ออกแบบระบบโฟลอินเจคชัน 
ในการทดลองไดออกแบบระบบโฟลอินเจคชัน เปนชนิดสามสาย ดังแสดงใน รูปที่ 2  โดย

มีน้ําเปนกระแสตัวพาในสายแรก มีกระแสของฟอรมาลดีไฮดในกรดซัลฟวริกเปนสายที่สองและ
โพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตเปนกระแสของตัวออกซิไดสในระบบ 
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รูปที่ 2  ระบบโฟลอินเจคชันสําหรับใชวิเคราะหปริมาณเซฟาดรอกซิล  
 
 
ปฏิกิริยาเคมิลูมิเนสเซนสที่เกิดขึ้นเกิดจากเซฟาดรอกซิลทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต
ในกรดซัลฟวริก โดยมีฟอรมาลดีไฮด เปนสารชวยเพิ่มสัญญาณเคมิลูมิเนสเซนส  สภาวะที่เหมาะสม
ของระบบมีดังนี้คือโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตความเขมขน 5.0 x 10-4 โมลตอลิตร และใช  5% v/v 
ฟอรมาลดีไฮดละลายใน 5 โมลตอลิตรของกรดซัลฟวริก อัตราการไหลของสารละลายในระบบ 
(เทากันทั้งสามสาย) เทากับ 2 มิลลิลิตรตอนาที 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย (Results and discussion) 
       ศึกษาสภาวะการทดลองที่เหมาะสม 
จากระบบโฟลอินเจคชันชนิดสามสายที่ออกแบบดัง รูปที่ 2 ไดศึกษาสภาวะที่ เ หมาะสมที่สุด

ของระบบ  ทําการทดลองโดยฉีดสารละลายตัวอยางเซฟาดรอกซิลเขมขน 20 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
ลงในระบบ (เร่ิมตนโดยใชสภาวะของการทดลองคงที่)  วัดและบันทึกสัญญาณเคมิลู มิเ นส เซนสที่
เกิดขึ้น จากนั้นทําการปรับเปลี่ ยนสภาวะของระบบครั้ งละสภาวะ (optimization by univariate 
method)  ผลการทดลองใน  ตารางที่  1  แสดงชวงที่ศึกษาและสภาวะที่ เ หมาะสมของระบบ 
โฟลอินเจคชันที่ใชตลอดการทดลอง 
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ตารางที่ 1  Optimization of the proposed FIA and c hemical conditions f or cefadroxil determination 
 

 
Var iables 

 

 
Studied range 

 
Optimu m condition s 

KMnO4 concentration (mol l–1 ) 
H2SO4 concentration (mol l–1 )  
Formaldehyde concentration (%v/v) 
Injection volume (µl)  
Total flow rate (ml min–1) 
Flow rate of H2O carrier (ml min–1) 
Flow rate of KMnO4 (ml min–1) 
Flow rate of HCHO/H2SO4 (ml min–1) 
PMT voltage (kV) 

0.5x10–4   - 8.0x10–4  
0.1-8.0 
1-20 

50-400 
1.5-9.0 
0.5-3.0 
0.5-3.0 
0.5-3.0 

0.40-0.70 

5.0x10–4  
5.0 
5 

100 
6.0 
2.0 
2.0 
2.0 
0.55 

 
 ศึกษาผลของสารรบกวน 

ไดทําการศึกษา ผลของสารอื่นๆ ที่ ใ ชในยาเ ตรียมทั่วไป  ที่อาจมีผลรบกวนตอการ
เกิดปฏิกิริยาเคมิลูมิเนสเซนสของเซฟาดรอกซิล  สารเหลานี้ ไดแก  กลูโคส  (glucose)  ซูโครส 
(sucrose)  แล็กโทส (lactose)  แซ็กคาริน (saccharin) กรดซิทริก (citric acid) ซอรบิทอล  (sorbitol) 
และแปง (starch)   วิธีการศึกษาทําไดโดยเตรียมสารละลายเซฟาดรอกซิล  ที่ระดับความเขมขน  5 
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรและมีสารอื่นแตละชนิด  (กลูโคส  ซูโครส  แล็กโทส แซ็กคาริน  กรดซิท ริก
แอซิด ซอรบิทอล และแปงผสมอยูในอัตราสวน 1: 10 และ 1:100 โดยน้ําหนัก จากนั้นนําไปฉีดเ ขา
ระบบโฟลอินเจคชัน  วัดสัญญาณแสงเคมิลูมิเนสเซนสที่เกิดขึ้น คํานวณเปรียบเทียบสัญญาณในรูป
รอยละการคืนกลับ (ตารางที่ 2) พบวา กลูโคส  ซูโครส  แล็กโทส แซ็กคาริน กรดซิทริก  ซอรบิทอล 
และแปง มีผลรบกวนการวิเคราะหเซฟาดรอกซิลนอยมาก 
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ตารางที่ 2  Mean recovery value + standard deviation in determining of 5 µg ml–1 cefadroxil in the presence of  
common excipient (at excipient:cefadroxil 10:1 and 100:1 weight ratio) 

Excipient Concentration ratio  
(excipient : cefadroxil) 

Recovery +S.D.(%) 

(n=5) 

                  Gluc ose  

 

Sucrose 

 

Lactose  

 

Saccharin 

 

Citric acid 

 

Sorbitol 

 

Starch 

 

10:1 

100:1 

10:1 

100:1 

10:1 

100:1 

10:1 

100:1 

10:1 

100:1 

10:1 

100:1 

10:1 

100:1 

99.7 + 0.6 

99.2 + 1.1 

100.0 + 0.8 

100.9 + 0.9 

101.6 + 1.6 

100.0 + 1.5 

101.1 + 1.4 

101.2 + 1.1 

99.6 + 1.6 

95.4 + 1.9 

99.4 + 1.4 

98.6 + 1.1 

101.8 + 1.6 

102.0 + 1.2 

   
คุณลักษณะการวิเคราะห  
จากสภาวะการทดลองที่เหมาะสมไดศึกษาถึงชวงความเปนเสนตรง ความแมนยํา ความไว 

และความถูกตองของการวิเคราะห   ผลการทดลองไดกราฟมาตรฐานที่เขียนระหวางสัญญาณเคมิลู
มิเนสเซนสกับความเขมขนเซฟาดรอกซิล  (รูปที่ 3)  เปนเสนตรงในชวง  1.0-10.0 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร นอกจากนี้ในชวงความเขมขน 0.05-0.08 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ความสัมพันธที่ ไดจะอยู
ในรูปของสมการไบโนเมียล (binomial  equation) ตารางที่ 3 แสดงชวงของกราฟมาตรฐานที่ ใ ชหา
ปริมาณเซฟาดรอกซิล 

นอกจากนี้พบวาคาความเขมขนต่ําสุดที่วิเคราะหได (limit of detection, LOD) โดยวิธีนี้อ ยูที่
ระดับความเขมขน 25 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร หรือ 6.9 x 10–8 โมลตอลิตร  โดยคา LOD คิดที่ ระดับ
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สัญญาณเปนสามเทาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดจากสัญญาณรบกวน (defined as three times of 
the standard deviation, S/N = 3)  ไดศึกษาความถูกตองของวิธีวิเคราะหโดยศึกษาถึงรอยละการคืน
กลับเม่ือเติมสารละลายมาตรฐานเซฟาดรอกซิลลงในตัวอยางในชวงความเขมขน  0.1-0.5 และ 1.0-
5.0 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร พบวาคารอยละการคืนกลับ (percentage recovery) คํานวณไดอ ยู ในชวง 
99.1 - 103.2 % (คาเฉลี่ยเทากับ 101.2 ± 1.42% ) ความแมนยําของ วิธี วิเ คราะหศึกษาโดยการฉีด
สารละลายตัวอยางเซฟาดรอกซิลที่ระดับความเขมขน 0.4 และ 4.0 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  ซ้ํ ากัน
จํานวน 20 คร้ัง (n = 20) คํานวณคารอยละการเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (% RSD) ไดค า 1.23 และ 1.07 % 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาวิธีนี้มีความแมนยําในการวิเคราะหสูง  ไดศึกษาอัตราเ ร็วการวิเ คราะห
ตัวอยางตอช่ัวโมง พบวาวิธีที่นําเสนอมีอัตราเร็วการวิเคราะหตัวอยางเทากับ 120 ตัวอยางตอช่ัวโมง 

 

ตารางที่ 3  Analytical parameters of standard calibra tion (n=5)  

Concentration range (µg ml-1) No. of solutions    Regression e quation R2 Detection limit (3) 
0.05-0.8 
1.0-10.0 

30 
30 

Y  = 3.52 X + 0.121 (1)  
Y = -0.10 X 2 + 3.22 X + 0.978  (2) 

0.9994 
0.9995 

25 ng m l-1 
(6.9 x 10-8 mol l-1) 

 

Y = CL inte nsity (mV), X = Cefadroxil concentration (µg ml-1) 

(1) Linear calibration, (2) Second order polynomia l calibration, (3) Lim it of detection (S/N =3)  

                        (a)                                                                                             (b) 
 
รูปที ่3 (a) Linear calibration graph obtained under the optimal conditions for  determination of cefadroxil over the  
range 0.05-0.8 µg ml-1 and (b) Second order polynomia l calibration graph obtained under the optimal conditions 
for determination of cefadroxil over the range 1.0-10.0 µg ml-1.   
 

y = 3.5237x + 0.1207
R2 = 0.9994
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 การวิเคราะหตัวอยางเซฟาดรอกซิล 
ไดประยุกตวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนสสําหรับการหาปริมาณเซฟาดรอกซิลใน

ตัวอยางยาเตรียมรูปแบบแคปซูล  ทําการสุมตัวอยางเซฟาดรอกซิลที่ มีจําหนายในประเทศไทย  
จากนั้นนําตัวอยางยา 20 แคปซูล (500 mg/capsule cefadroxil) ช่ังน้ําหนักโดยละเอียดทั้ ง แคปซูล   
คํานวณหักน้ําหนักเปลือกแคปซูลออก นําผงยาผสมใหเขากัน บดใหละเอียด ช่ังน้ํ าหนักผงยาให มี
ปริมาณเซฟาดรอกซิลเทากับ 100  มิลลิกรัม นําไปละลายในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร 
เจือจางสารละลายตัวอยางที่เตรียมไดใหมีความเขมขนอยูในชวงกราฟมาตรฐาน แลวฉีดสารละลาย
ตัวอยางเขาสูระบบโฟลอินเจคชัน คํานวณหาปริมาณเซฟาดรอกซิล จากสัญญาณเคมิลูมิเนสเซนสที่
วัดได โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน  ผลการทดลองแสดงใน ตารางที่ 4 ไดทําการเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหจากวิธีที่นําเสนอกับวิธีมาตรฐาน (HPLC method ) ตามมาตรฐาน BP พบวาผลการทดลอง มี
คาไมแตกตางกัน  
 

ตารางที่ 4  Results for the determina tion of cefadroxil in capsule sample by the proposed and official methods  
                    (n=5)  
 

Sample Taken 

(µg ml-1) 

Found 

(µg ml-1) 

Found 

(%) 

Official a method (%)  

Cefadril capsules  (500 mg 
cefadroxil capsule)  
 
 
 
 
Mean + S.D. 
Student’s t-value 
Variance ratio 

0.2 
0.5 
3.0 
4.0 
5.0 
8.0 

 

0.20 + 0.01 
0.51 + 0.01 
3.11 + 0.03 
4.14 + 0.08 
5.16 + 0.08 
7.94 + 0.18 

101.4 + 2.59 
101.0 + 1.66 
103.8 + 0.89 
103.6 + 2.03 
103.3 + 1.55 
99.3 + 2.18 

 
102.0 + 1.82 
0.28 (2.31) b  
4.09 (6.39) c 

 
 
 
 
 
 
 

101.8 + 0.90 

a BP method [10].  
bTabulated t- values a t (P=0.05) [11]., c Tabula ted F-values at (P=0.05) [ 11].  
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 กลไกการเกิดสัญญาณเคมิลูมเินสเซนส 
 ปฏิกิริยาเคมีที่นําเสนอในงานวิจัยนี้ไดใชฟอรมาลดีไฮดเปนสารชวยเพิ่มสัญญาณเคมิลู มิเ นส
เซนสที่ไดจากการออกซิไดสเซฟาดรอกซิลโดยเพอรแมงกาเนตในสภาวะกรด  การอธิบายกลไกการ
เกิดสัญญาณเคมิลูมิเนสเซนสในระบบที่นําเสนอนี้คาดวานาจะมาจากการฟอรมเปนโมเลกุลของ
ออกซิเจนที่สภาวะทริป เปลต  (3O2(3Σ g), a triplet state oxygen) จากรายงานการวิจัย  [12] พบวา
ฟอรมาลดีไฮด หรือ กรดฟอรมิก นอกจากจะเปนตัวชวยเพิ่มสัญญาณแลว ยังมีรายงานวาเ ม่ือใชส าร
ดังกลาวนี้ ในระบบของการออกซิไดสดวยโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตในสภาวะกรดจะทําใหได
โมเลกุลของออกซิเจนที่สภาวะซิงเกลต (1O2

1O2(1∆g
1∆g), a dimeric oxygen molecule in the singlet 

state) ซึ่งสามารถปลดปลอยพลังงานพรอมกับให  3O2(3Σ g)  ดังนั้นสัญญาณเคมิลูมิเนสเซนสที่ เ กิด
จากปฏิกิริยาในระบบ เพอรแมงกาเนต-กรดซัลฟวริกและฟอรมาลดีไฮด ในงานวิจัยนี้ส ามารถเขียน
แสดงการเกิดไดดังสมการ 
 

(1) MnO4
- + H+ + CH2O + cefadroxil        

H2O + Mn2+ + oxidized cefadroxil intermediate   

(2)  3O2(3Σ g) + oxidized cefadroxil intermediate      

1O2(1∆g) + oxidized cefadroxil product 

 (3)   2  1O2(1∆g )             1O2
1O2(1∆g

1∆g) 

 (4)   1 O2
1O2(1∆g

1∆g)     2 3O2(3Σ g)  +  hν  
 
สรุป (Conclusions)  

ไดนําเสนอวิธีการวิเคราะหเซฟาดรอกซิล โดยวิธีโฟลอินเจคชัน ใชการตรวจวัดสัญญาณ
แบบเคมิลูมิเนสเซนส วิธีนี้สะดวก  รวดเ ร็ว มีความไว  และความถูกตองในการวิเ คราะหสูง  
สัญญาณเคมิลูมิเ นส เซนสไดจากระบบ  โพแทส เซียมเพอรแมงกาเนต -กรดซัลฟวริกและ
ฟอรมาลดีไฮด  ภายใตสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของการทดลอง  พบวากราฟมาตรฐานสําหรับการ
วิเคราะหเซฟาดรอกซิลอยูในชวง ความเขมขน 0.05-0.08 และ 1.0-10.0 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  วิธีที่
พัฒนาขึ้นไดนําไปประยุกตใชวิเคราะหเซฟาดรอกซิลในตัวอยางยาเตรียมรูปแบบแคปซูล พบวา คา
ความเขมขนต่ําสุดที่สามารถวิเคราะหไดเทากับ 25 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร วิธีนี้ใหคาความแมนยําใน
การวิเคราะหสูงมีคา RSD ต่ํากวา 2% ที่ความเขมขน 0.4 และ 4.0 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และมีความ
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รวดเร็วในการวิเคราะหสูงถึง 120 ตัวอยางตอช่ัวโมง โดยองคประกอบอื่นๆ ในยาเ ตรียมไมรบกวน
ผลการวิเคราะห 
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  อุไรวรรณ  วิจารณกุล**  
 
 
บทคัดยอ 

 

การวิจัยเร่ืองการเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลองไดทําการศึกษาเปอรเซ็นตการงอกของ
เมล็ดแตงโมที่ไดจากผลแตงโมที่ใชบริโภค  และเป รียบ เทียบการเ จริญเติบโตของแตงโมใน
สารละลายธาตุอาหารสูตร MS และสูตรของ Knop ทําการศึกษาการงอกของเมล็ดแตงโมในหลอด
ทดลองในอาหาร MS ในสภาวะปลอดเชื้อเปรียบเทียบกับการงอกของเมล็ดที่เพาะในแผนฟองน้ํ าที่
ชุมดวยน้ํา ในการศึกษาการเจริญเติบโตของแตงโมในสารละลายธาตุอาหาร  ใช วิธีการนําตนออน
แตงโมที่งอกจากเมล็ดที่เพาะในแผนฟองน้ํา มาเพาะเลี้ยงในสารละลายธาตุอาหารสูตร MS และสูตร 
ของ Knop ทําการวัดความเจริญ เติบโต ในดาน ความสูงของตน ขนาดของใบ  จํานวนใบ  และการ
ออกดอก เปนระยะๆ 

ผลการศึกษาพบวาแตงโมมีอัตราการงอกของเมล็ดเฉลี่ย  26.79%  โดยใช เ วลาในการงอก   
4 .5วัน  อัตราการงอกของเมล็ดแตงโมในสภาพแวดลอมปดในหลอดทดลองในอาหารสูตร  MS  มี
อัตราการงอกของเมล็ดเฉลี่ย 32.99% และใชเวลาในการงอกเฉลี่ย 4 วัน สวนอัตราการงอกของ เมล็ด
แตงโมในภาชนะเปดในแผนฟองน้ําที่ชุมดวยน้ํา มีอัตราการงอกของเมล็ดเฉลี่ย 20.60% และใช เ วลา
ในการงอกเฉลี่ย 5 วัน อัตราการงอกของเมล็ดและเวลาที่ใชในการงอกของแตงโมในทั้งสองสภาวะนี้
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ Level of significant α = 0.05  

ตนแตงโมสามารถเจริญเติบโตไดในสารละลายธาตุอาหารสูตร  MS และสูตรของ  Knop 
แตงโมมีลําตนที่ยาวขึ้น มีใบและออกดอกในชวงเวลา 35 วัน แตงโมที่เจริญเติบโตในสารละลายธาตุ
อาหารสูตรของ Knop มีการเจริญเติบโตไดดีกวา มีลําตนที่ยาวกวา มีใบที่ใหญกวา และมีจํานวนดอก
มากกวา แตงโมที่เจริญเติบโตในสารละลายธาตุอาหารสูตร MS 
 
 
 
 
 
 

การเพาะเล ี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง 
In vitro water melon (Citrulus vulgaris) culture 
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Abstract 
 

The research on in vitro water melon culture was performed for studying the percentage 
of water melon’s seed germination and for comparing growth and development of water melon in 
hydroponics culture using MS and Knop’s recipies.  Water melon’s seed germination was 
compared between in vitro sterile condition using MS media and the open condition using sponge 
soaked with water as supporting material. MS medium was used for in vitro culturing water melon. 
The growth and development of water melon was determined.  MS and Knop’s  recipies were used 
in hydroponics culture. The growth and development of hydroponics water melon were compared 
in the aspect of shoot length, leaf size, number of leaves and flowering between that in the MS and 
that in the Knop’s recipies. 

The result showed that the mean germination rate of water melon was 26.79%. The 
germination time was 4.5 days. The mean germination rate of water melon in vitro culture was 
32.99% with in 4 days and the mean germination rate of water melon in open condition using 
sponge soaked with water as supporting material was 20.60% with in 5 days. The water melon seed 
germination rate and the germination time in both conditions were significantly different at the 
level of significant α = 0.05. 

Water melons in hydroponics culture were able to grow in both MS and Knop’s  recipies.  
Their stems were longer, leaves were developed and flowers were developed with in 35 days. 
Hydroponics water melon in Knop’s  recipies had higher growth (longer stems, larger leaves, more 
number of flowers) than that in MS recipies.  
 
 

บทนํา  
แตงโม (Citrullus vulgaris)  เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่ทํ ารายไดใหแก เ กษตรกรไทย  

แตงโมเปนพืชที่นิยมของผูบริโภค  แตงโมเจริญเติบโตไดดีในดินรวนซุยที่มีความอุดมสมบูรณของ
ดินคอนขางสูง  สามารถระบายน้ําไดดี เมล็ดพันธุแตงโมที่ไดจากการเก็บผลแตงโมที่ปลูกทั่วๆ ไป 
และนําเอามาเปนเมล็ดพันธุ มีเปอรเซ็นตการงอกต่ํา ไมมีความสมบูรณ  ทําใหไดแตงโมที่ไมแข็งแรง 
เจริญเติบโตชา และใหผลผลิตลดลงกวาปกติ แตงโมตองการปุยสูง แตงโมตองการปุ ยเ ส ริมเปน
ระยะๆ ตั้งแตแตงโมมีอายุ ประมาณ 15-18 วัน เม่ือแตงโมมีใบจริงประมาณ  4-5 ใบ   แตงโมมีอายุ
ประมาณ 25 วัน หรือแตงโมทอดยอดยาวประมาณ 1 ฟุต และขณะที่แตงโมทอดยอดยาวประมาณ  3 
ฟุต การปลูกแตงโมจึงมีการใชสารเคมีอยางมากตั้งแต ใสสารพนรองกนหลุม เพื่อปองกันและกําจัด
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ศัตรูพืช ไดแก แมลงในดิน เชนสารในกลุม คารโบฟูราน ดังนั้นเพื่อใหไดผลผลิตสูง  เ กษตรกรใน
ประเทศไทยจึงใชสารเคมีกันอยางมาก ตลอดระยะเวลาของการปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว  สารเคมีที่ใช
เหลานี้อาจเกิดการสะสมในผลแตงโม จนกระทั่งทําให เ ปนอันตรายถึงผูบ ริโภค      ดังนั้น เพื่อ
แกปญหาเหลานี้จึงดําเนินการวิจัยเร่ืองการเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง  เ ป รียบ เทียบกับการ
เพาะเลี้ยงแตงโมในสารละลาย เพื่อศึกษาหา วิธีการทางเลือกอื่นๆในการเพาะและอนุบาลแตงโมตน
ออนใหแข็งแรงกอนที่จะนําลงปลูกในแปลง เพื่อใหม่ันใจวาตนแตงโมที่ไดมีความแข็งแรง  และจะ
เติบโตไดดี ใหผลผลิตสูงตอไป   
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
แตงโมที่ใชคือสายพันธุแตงโมพันธุกิน รี  แตงโมพันธุนี้ ไดจากผลแตงโมที่ขายอยู ใน

ทองตลาด หลังจากการบริโภคผลแลว  นําเมล็ดที่ไดลางน้ํ าใหสะอาด  และนําเ มล็ดมาใชในการ
ทดลองนี้  ในการศึกษาเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดแตงโม ทําการศึกษาการงอกของเมล็ดแตงโมใน
หลอดทดลอง ในอาหารสูตร MS ในสภาวะปลอดเชื้อเปรียบเทียบกับการงอกของ เมล็ดที่ เ พาะใน
แผนฟองน้ําที่ชุมดวยน้ํา การเตรียมเมล็ดเพื่อทําการศึกษา หลงัจากที่เขี่ยเมล็ดออกจากผลแตงโม  นํา
เมล็ดแชลงในน้ําสะอาด แบงเมล็ดเปน 2 กลุมๆ ละ 50 เ มล็ด  กลุมหนึ่ ง เ ปน เ มล็ดที่นํ ามาใช  ใน
การศึกษาการงอกของเมล็ดในหลอดทดลองในอาหารสูตร MS ในสภาวะปลอดเชื้อ อีกกลุมหนึ่งเปน
เมล็ดที่นํามาใชในการศึกษาการงอกโดยการเพาะในแผนฟองน้ําที่ชุมดวยน้ํา 

 เมล็ดที่นํามาใช ในการศึกษาการงอกของเมล็ดในหลอดทดลองในอาหารสูตร MS เร่ิมดวย
การฆาเช้ือที่ผิวเมล็ดแตงโมโดยแชเมล็ดใน  Chlorox (NaClO) ความเขมขน 2.5%  เปนเ วลา  30 นาที 
จากนั้นจึงลางดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเช้ือ (Sterile Distilled Water) เปนจํานวน 5 คร้ัง  แชใน  น้ํ ากลั่นที่
นึ่งฆาเช้ือ ทิ้งไวขามคืน (ประมาณ 15 ช่ัวโมง) ในที่มืด  แกะเปลือกหุมเมล็ดออก และทําการฆาเ ช้ือที่
ผิวดวย Chlorox (NaClO) ความเขมขน 1.25% เปนเวลา 20 นาที  ลางดวยน้ํ ากลั่นที่นึ่ งฆาเ ช้ือ เปน
จํานวน 6 คร้ัง  นําเมล็ดที่ไดใสในอาหาร MS medium  และติดตามดูการงอก และนับจํานวนเมล็ดที่
งอก 
 เมล็ดที่นํามาใชในการศึกษาการงอกโดยการเพาะในแผนฟองน้ําที่ชุมดวยน้ํา  แชเมล็ดในน้ํา
ที่สะอาดทิ้งไว 1 คืน จากนั้นจึงนําเมล็ดใสในรอยกรีดของฟองน้ํา ลึกประมาณ 1 cm. เพื่อ เพาะเมล็ด 
และติดตามดูการงอกและนับจํานวนเมล็ดที่งอก 

การศึกษาการเจริญเติบโตของแตงโมในหลอดทดลอง โดยการศึกษาการเติบโตของตนออน
ที่ไดจากเมล็ด และนําไปเพาะเลี้ยงในภาชนะปดในสภาวะที่ปลอดเช้ือ ในอาหาร MS salts medium ที่
มี sucrose 20 g/l ,    myo-inositol  100 mg, glycine  2 mg, pyridoxine HCl  0.5 mg,  nicotinic acid  
0.5 mg, thiamine HCl 0.1 mg TC agar 7 g/l  ปรับ pH ของอาหารใหเ ปน  5.7 ดวย   1N KOH 1N HCl 
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กอนเติม Agar และ Autoclave  และเฝาติดตามดูการเจริญเติบโต และทําการ  Sub Culture Explants 
ลงในอาหารใหม ทุก 4 สัปดาห  เ พาะเ ลี้ ยงใน  ชวง   Photoperiod 16 ช่ัวโมง  ภายใตแสง  (30-50 
µmol-m-2 s-1   Cool-white fluorescent lamps) 

 การไดมาซึ่งตนออนจากเมล็ดหลังจากที่เขี่ยเมล็ดออกจากผลแตงโม นําเ มล็ดแชลงในน้ํ า
สะอาด ทําการฆาเช้ือที่ผิวเมล็ดแตงโมโดยแชเมล็ดใน   Chlorox (NaClO) ความเขมขน  2.5%  เ ปน
เวลา 30 นาที  ลางดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเช้ือ (Sterile Distilled Water) เปนจํานวน 5 คร้ัง  แชใน น้ํากลั่น
ที่นึ่งฆาเช้ือ ทิ้งไวขามคืน (ประมาณ 15 ช่ัวโมง) ในที่มืด  แกะเปลือกหุมเมล็ดออก และทําการฆาเ ช้ือ
ที่ผิวดวย Chlorox (NaClO) ความเขมขน 1.25% เปนเวลา 20 นาที จากนั้นจึงลางดวย น้ํากลั่นที่นึ่ งฆา
เช้ือเปนจํานวน 6 คร้ัง  นําเมล็ดที่ไดใสในอาหาร  MS Salts ทําการ  Sub Culture ตนแตงโมลงใน
อาหารใหมทุก 4 สัปดาห  หลังจาก 4 สัปดาหแรกทําการ Sub Culture ตนแตงโมลงในอาหาร   Shoot 
Elongation Medium ซึ่ งป ระก อบด วย  MS Salts ที่ มี Sucrose 30 g/l และ 10 µM BA (N6-
Benzyladine) ติดตามดูการเติบโตของตนแตงโม  การทําใหเกิดราก ทําไดโดยการถายลงในอาหาร 
Rooting medium  (MS ที่มี sucrose 20g/l   และ  1  µM IBA = 1H-indole-3-butyric acid)  เ ปน เ วลา 
3 สัปดาห  และศึกษาการเจริญเติบโต การงอก กิ่ง กาน ตน ใบ และราก 

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแตงโมในสารละลายธาตุอาหารสูตร  MS และ 
สูตรของ Knop โดยนําตนออนแตงโมที่ งอกจากเมล็ดที่ เ พาะในแผนฟองน้ํ า มาเพาะเ ลี้ ยงใน
สารละลายธาตุอาหารสูตร MS และสูตร ของ Knop  ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต โดยทําการวัด
ในดาน ความสูงของตน ขนาดของใบ จํานวนใบ และการออกดอก เปนระยะๆ  นําเมล็ดที่ ไดจากผล
แตงโมมาลางน้ําใหสะอาด แชเมล็ดในน้ําที่สะอาดทิ้งไว 1 คืน จากนั้นจึงนําเมล็ดใสในรอยกรีดของ
ฟองน้ํา ลึกประมาณ 1 cm. ทําใหฟองน้ําที่เพาะเมล็ดชุมน้ําตลอด เพื่อเพาะเมล็ด เ ม่ือ เ มล็ดงอกมีใบ
เลี้ยงแตกออกมา ทําการยายฟองน้ําที่มีเมล็ดงอกไปเพาะเลี้ยงเพื่อดูการเจริญเติบโต โดยแบงตนออนที่
มีใบเลี้ยงเปน 2 กลุม กลุมหนึ่ง นําไปเพาะเลี้ยงในสารละลายธาตุอาหารสูตร MS อีกกลุมหนึ่ งนําไป
เพาะเลี้ยงในสารละลายธาตุอาหารสูตร Knop ทําการวัดการเติบโตเปนระยะๆ โดยวัดความสูงของตน 
ขนาดของใบ จํานวนใบ และการออกดอก บันทึกผลที่วัดไดในตารางเปรียบเทียบ  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใช คาเปอรเซ็นต  คาเ ฉลี่ ย  (Mean) และใช  t-test ในการ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของการทดลองใช โปรแกรม SPSS for Window  ในการประมวลผลการ
ทดลอง 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการศึกษาที่ไดจากการทดลองใน 3 ประเด็นคือ ประเด็นแรก ผลการศึกษาเปอรเซ็นตการ

งอกของเมล็ดแตงโมที่ไดจากผลแตงโมที่ใชบริโภค ประเด็นที่สอง ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของ 
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แตงโมในหลอดทดลอง และประเด็นที่สาม ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแตงโมใน
สารละลายธาตุอาหารสูตร MS และ สูตรของ Knop ดังนี้ 

ผลการศึกษาเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดแตงโมที่ไดจากผลแตงโมที่ใชบริโภค   
 ผลการศึกษาการงอกของเมล็ดแตงโมจากผลแตงโมโดยการเพาะในหลอดทดลองในอาหาร  
สูตร MS ภายใตสภาวะควบคุม (ความช้ืนสัมพัทธ  78 % อุณหภูมิ 25 oC แสง  16 ช่ัวโมง ) และ
การศึกษาการงอกของเมล็ดแตงโมที่เพาะในแผนฟองน้ําที่ชุมดวยน้ํา ผลการทดลองดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การงอกของเมลด็แตงโมท่ีไดจากผลแตงโมท่ีใชบริโภค 
 

วิธีการเพาะเมล็ดแตงโม 
การงอก ครั้งที่ 1 การงอก ครั้งที่ 2 การงอก ครั้งที่ 3 การงอก เฉลี่ย 

% จํานวน
วัน % จํานวน

วัน % จํานวน
วัน % จํานวน

วัน 
1. เพาะในหลอดทดลอง  
อาหารสูตร  MS 

33.33 4 17.39 3 48.27 5 32.99 4 

2. เพาะในแผนฟองน้ํา 
   ชุมน้ํา  

21.21 6 16 4 24.61 5 20.60 5 

 
 

การงอกของเมล็ดแตงโม ที่นํามาเพาะในหลอดทดลองในอาหารสูตร MS มีการงอกเฉลี่ ย 
32.99 %  ใชเวลาในการงอกเฉลี่ย 4 วัน  สวนการงอกของเมล็ดแตงโมที่เพาะในแผนฟองน้ํ า มีการ
งอกเฉลี่ย 20.60 % ใชเวลาในการงอกเฉลี่ย 5 วัน โดยรวมการงอกของเมล็ดแตงโมที่ไดจากผลแตงโม
ที่ใชบริโภคมีการงอกเฉลี่ย 26.79 % และใชเวลาการงอกเฉลี่ย 4.5  วัน 
  ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของแตงโมในหลอดทดลอง 

ในการเพาะเลี้ยง Explant แตงโม จากเมล็ดแตงโมที่ไดจากผลแตงโม พบวา 10 % ของเมล็ด
แตงโมที่งอกเจริญเติบโตใหตนออน  ตนออนแตงโมเติบโตมีราก ลําตน ใบแท ที่สมบูรณในเวลา  44 
วัน (ภาพที่ 1) สวนอีก 90 % ของเมล็ดที่งอกตนออนไมเจริญเติบโต มีแตใบเลี้ยงเจริญเติบโตมีสีเขียว 
เม่ือทําการเพาะเลี้ยงใบเลี้ยงตอไปเร่ือย  ๆในอาหารสูตร MS พบวาใบเลี้ยง มีขนาดเติบโตใหญขึ้น 
และมี แคลลัสงอกจากใบเลี้ยง (ภาพที่ 2) 
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแตงโมในสารละลายธาตุอาหารสูตร  MS และ

สูตรของ Knop 
 ในการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแตงโมในสารละลายธาตุอาหารสูตร MS และ
สูตรของ Knop โดยทําการเพาะเลี้ยงแตงโมตนออนที่ไดจากการเพาะเมล็ดในแผนฟองน้ํ า  เ ม่ือตน
แตงโมงอกไดทําการถายโอนตนออนแตงโมใหเจริญเติบโตในสารละลายธาตุอาหารสูตร  MS และ
สูตรของ Knop และทําการวัดการเจริญเติบโตเปนระยะ โดยทําการวัดความยาวของตน  ความกวาง
ของใบ นับจํานวนใบ และ ดอก ผลการศึกษาดังตารางที่ 2 

ภาพที่ 1   เมล็ดแตงโม งอกเปนตนออน  
 

ภาพที่ 2    เมล็ดแตงโม งอกเปนตนออน  
 

ภาพที่  3   แคลลัส เติบโตข้ึนจากใบเล้ียง ภาพที่ 4  การถายโอนแคลลัสลงในอาหารสูตร MS 
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ตารางท่ี 2  การเจริญเติบโตของตนออนแตงโมในสารละลายธาตอุาหารสูตร MS และสูตรของ Knop       
           

อายุของตนแตงโม   (วัน) 

การเจริญเติบโตของแตงโม  
ความสูงของตน

เฉลี่ย(cm.) 
ความกวางของ
ใบเฉลี่ย (cm.)  จํานวนใบเฉลี่ย จํานวนดอกเฉลี่ย 

สูตร 
MS  

สูตร 
Knop 

สูตร 
MS  

สูตร 
Knop 

สูตร 
MS  

สูตร 
Knop 

สูตร 
MS  

สูตร 
Knop 

10 
(เร่ิมยายลงในสารละลายธาตุอาหาร) 

1 1 0 0 ใบ
เล้ียง 2 

ใบ
เล้ียง2 

0 0 

16 10.5 11 1.5 1.8 1.5 2 0 0 
18 10.75 11.5 1.5 2.75 2.5 3 0 0 
21 10.75 12.75 2.25 3.1 3 3 0 0 
29 15 26.25 3.2 4.15 6.5 9 0 0 
35 23 33 3.2 4.15 7.5 10 1 4 
40 23 37.75 3.2 4.15 7.5 10 1 4 

 
ตนแตงโมสามารถเจริญเติบโตในสารละลายธาตุอาหาร ใหลําตนที่ ยาวขึ้น  มีใบและออก

ดอกในชวงเวลา 35 วัน   แตงโมที่เจริญเติบโตในสารละลายธาตุอาหารสูตร Knop มีการเจริญเติบโต
ไดดีกวา โดยมีลําตนที่ยาวกวา มีใบที่ใหญกวา และมีจํานวนดอกมากกวา แตงโมที่ เ จริญเติบโตใน
สารละลายธาตุอาหารสูตร MS 

ในการเพาะเลี้ยงแตงโมนี้ เปนการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ จากเมล็ดที่ยังไมแก  เอ็มบริโอที่อยูใน
เมล็ดยังไมมีการเปลี่ยนสภาพ  ดงันั้นเมล็ดสวนใหญที่เพาะเลี้ยงเม่ือเอาเปลือกออกจึงไดแตใบ เลี้ ยง 
ซึ่งเม่ือเพาะเลี้ยงไปเร่ือย  ๆใบเลี้ยงเติบโตขึ้นเร่ือย  ๆแตไมมีตนออนแตงโมเติบโต  เม่ือเพาะใบ เลี้ ยง
ตอไปเปนเวลา 2 เดือน จะมี แคลลัสงอกออกมาจากใบเลี้ยง เอ็มบริโอเพียง 1 % ที่สามารถเติบโตเปน
ตนออน แตเปนตนออนที่ไมสมบูรณ  มีเพียงตนเดียว ที่สามารถเติบโตเปนตนที่มีใบแท แตไม มีราก 
ในสภาวะที่มิไดควบคมุ หลังจากที่ถายโอนลงในอาหารที่มี ฮอรโมนเ รงการเ กิดราก   1 µM IBA  
และยายตนออน ไปเพาะเลี้ยงในสภาวะควบคุม ความช้ืนสัมพัทธ  78 % อุณหภูมิ 20 0C  แสง  16 
ช่ัวโมง ตนออนเร่ิมเติบโตดี มีใบ ราก เพิ่มขึ้นและลําตนสูง ขึ้น การเติบโตในสภาวะที่ ไมควบคุมใช
เวลานาน แตในสภาวะควบคุมการเติบโตใหตนสูงขึ้นใชระยะเวลาสั้นกวา 
 
**รองศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ   วิจารณกุล 
สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ฤดีวรรณ   บุญยะรัตน ** 
 

         อเอนแหงเมืองปซา สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 (ค.ศ.1174) นับเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย 
                         ของโลกที่คนทั่วไปรูจักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับการเ คลื่อนที่ตามแรงโนมถวง
ของโลกของกาลิเลโอ กาลิเลอี  ซึ่งเปนหนึ่งในประชากรที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองปซา  นอกจากนี้
หอเอนปซายัง เปนสิ่ งปลูกสรางที่ เ ปน เส มือนอนุส าวรียที่ มีลักษณะเฉพาะไม เ หมือนใคร  
ลักษณะเฉพาะหลักก็คือความลาดเอียงของมันอันเกิดจากการทรุดลงของพื้นดินในระหวางการ
กอสราง  หอคอยจะมีการเอนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ประมาณปละ 1 มิลลิเมตร มันมากจนกระทั่ งตอง มีการ
เสริมคอนกรีตใตฐานของดานที่เอียง  ในขณะที่อีกดานหนึ่งยึดไวดวยเหล็กเสนขนาดใหญ  จากการ
สํารวจคร้ังลาสุด หอคอยไดเอียงลงไปถึง 4.6 เมตร 

หอเอนปซาสูง 56.70 เมตร เสนผาศูนยกลางฐานดานนอกอยูที่  15 .48 เ มตร  ในขณะที่
เสนผาศูนยกลางภายในคือ 7.37 เมตร  ช้ันลางของหอมีระฆังทั้งหมด 7 ใบ  บางคนเรียกวาหอระฆัง  
ระฆังแตละใบไดปรับใหมีเสียงแตกตางกัน  ภายในหอตกแตงไปดวยรูปแกะสลักนูนต่ํา  เหนือประตู
ทางเขาที่สวยงามมีรูปของ Madonna with Child และ Saint Peter กับ Saint  John โดยชางปนฝมือเอก 

 ใกลๆ กับหอเอนมีหอสวดมนต  สรางในป ค.ศ. 1063 เปนศิลปะแบบโรมัน  (Romanesque 
style)  อันเปนงานศิลปะที่งดงามในยุคนั้น  ถัดไปเปนอาคารที่เปนเหมือนอนุส าวรียขนาดใหญ มี
ความสูง 55 เมตร กวาง 35 เมตร เร่ิมสรางในป ค.ศ. 1153  แตกวาจะสรางเสร็จตองใช เ วลายาวนาน 
เพราะเกิดสงครามบอยๆ ระหวางแควนตางๆ อาคารนี้ ใ ชสํ าหรับทําพิธีตั้ ง ช่ือและลางบาป  
สิ่งกอสรางทั้งสามดังที่กลาวมาแลว เสริมความงดงามใหแกกันและกันจนไมมีใครที่มาถึงอิตาลีแลว
จะลืมมาที่แหงนี้ได. 

 
 
 
 

 
 

หน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลก..., หอเอนปซา 

 

ห 

หอเอนปซา 
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เมืองปซาไมไดเปนที่รูจักเฉพาะเร่ืองหอเอนเทานั้น   แต ยังถือไดว าเ ปน เ มืองที่ ย่ิง ใหญ
ทางดานศิลปะเมืองหนึ่งของอิตาลี สาธารณรัฐริมชายทะเลแหงนี้คร้ังหนึ่งเคยเปนเมืองทาที่ รุ ง เ รือง
ของปากแมน้ําอารโน  จักรพรรดิฟรีดริค  บารบารอสซามอบใหเมืองปซาเปนผูนําทัสคานี (Tuscany) 
ระหวางศตวรรษที่ 12  แควนทัสคานีเปนเมืองที่มีระเบียบแบบแผน ตัวบานเปนรูปสี่เหลี่ ยมมุมฉาก
สรางแบบประหยัดมัธยัสถเชนเดียวกับผูที่อยูอาศัย ตั้งอยูบนเนินเขาที่มีรูปรางเหมือนกรวย ระหวาง
สมัยเรอเนสซองส (Renaissance) นั้นเมืองตางๆ ในทัสคานีถูกออกแบบอยางระมัดระวังตาม
กฎหมาย เพื่อใหแนใจวาทุกอยางเขากันไดดี ไมมีบานหลังไหนทาสีผิด มีหนาตางที่ผิด รูปทรงที่ผิด 
สวนสูงหรือความกวางที่ผิดออกไป บานของชาวทัสคาน (Tuscan) สรางอยางแข็งแรง ม่ันคง  ทําให
เมืองสวยงามมีระเบียบ นอกจากนี้เมืองทัสคานีจะเต็มไปดวยหอคอยขนาดสูงลิบ  บางหอสูงถึง  
160 ฟุต (50 เมตร) การสรางหอคอยนั้นถือวาเปนเกียรติอยางย่ิงถาหากวาสรางหอคอยที่สูงที่สุด
ขึ้นมาได ในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 เมืองปซาถูกทําลายเสียหายเปนอันมากแตก็ไมไดสราง
เมืองขึ้นมาใหม  

ในเมืองปซายังมีอาคารประวัติศาสตรของบุคคลที่ มี
ช่ือเสียงมากที่สุดของเมืองนี้คือกาลิเลโอ    กาลิเลอี ไดแกจัตุรัส
แหงความมหัศจรรย (Campodei Maracoli)  กาลิเลโอเ กิดเ ม่ือ
วันที่ 18 กุมภาพันธ ค.ศ. 1564 ที่เมืองปซา  บิดาเปนผูเช่ียวชาญ
ดานคณิตศาสตรและการดนตรี ตอมาไดยายครอบครัวไปอยูที่
เมืองฟลอเรนซ (Florence) จนกระทั่ ง ในป  ค .ศ . 1581  ซึ่ ง  
กาลิเลโอมีอายุได 17 ป เขาก็เขามาเปนนิสิตในมหาวิทยาลัย
แหงเมืองปซา คณะศิลปศาสตร  สาขาการแพทย  กาลิ เ ลโอ

สนใจวิชาการแพทยนอยเต็มที  เ รียนดวยความจําใจและเบื่อหนาย  แต เ ม่ือถึงคราวเ รียนวิชา
วิทยาศาสตรเขาจะตื่นเตนและเรียนไดอยางสนุก 

วันหนึ่งขณะที่กาลิเลโอนั่งอยูในโบสถของเมืองปซา  เขาไดสังเกตการแกวงของตะเกียงที่
หอยลงมาจากเพดานโบสถ  พบวาการแกวงของตะเกียงแตละคร้ังมีระยะกวางไมเทากัน   วงที่แกวง
กวางนาจะกินเวลานานกวา กาลิเลโอคิดเชนนั้น แตเพื่อใหแนใจ เขาจึงลอง จับ ชีพจรของ เ ขาเพื่อ
ทดสอบเวลาการแกวงของตะเกียง ผลปรากฏวาการแกวงทุกคร้ังไมวาจะเปนวงกวางหรือวงแคบใช
เวลาเทากันทุกคร้ัง กาลิเลโอกลับไปทดลองที่บานอีก จากผลงานชิ้นนี้เองเขาไดตั้งเปนกฎเกี่ ยวกับ
การแกวงของลูกตุมนาฬิกาขึ้น และเขายังไดใชกฎนี้ประยุกตประดิษฐเคร่ืองมือวัดการเตนของชีพจร
โดยอาศัยตุมน้ําหนักแขวนกับเชือกเปนเคร่ืองจับเวลา การดําเนินชีวิตของกาลิเลโอนั้น  จะใหความ
สังเกตกับสิ่งธรรมดาๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูคําถามและการทดลอง และจากการทดลองก็จะได
ความรูใหมนําไปใชใหเกิดสิ่งใหมขึ้นอีก 
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กาลิเลโอออกจากคณะศิลปศาสตร สาขาการแพทยที่เรียนโดยไมไดรับปริญญาดังที่บิดาของ
เขามุงหวังไว ดวยความขัดสนเงินทอง  เขาเดินทางกลับไปเ มืองฟลอเ รนซ  ในชวง ชีวิตตอนนี้ 
กาลิเลโอทําการศึกษาคนควาวิชาคณิตศาสตรดวยตนเองอยางจริงจัง ไดเขียนวิชาฟสิกสขึ้นมาดวย 
และวิชานี้เองทําใหเขามีช่ือเสียง ตอมาในป ค.ศ. 1589  ก็ไดรับแตงตั้ ง ให เ ปนศาสตราจารยสอน
คณิตศาสตรแหงมหาวิทยาลัยปซา  ที่มหาวิทยาลัยนี้เองกาลิเลโอไดศึกษาเกี่ยวกับการเ คลื่อนที่ของ
วัตถุ และไดพิสูจนความเช่ือที่วา  ของหนักหรือของเบาจะตกลงถึงพื้นพรอมกัน  ซึ่ ง เ ปนการคาน 
ความเช่ือของอาริสโตเติล  ที่สั่งสอนตามกันมาเปนเวลายาวนาน โดยทําการทดลองที่หอเ อนเ มืองป
ซาทามกลางฝูงชนเนืองแนนทั้งอาจารย นักศึกษา และประชาชน  เ ขาโยนกอนตะกั่วกลมขนาด  
20 ปอนด และ 10 ปอนด ลงมาพรอมกัน ผลปรากฏวาตกลงมาถึงพื้นดินพรอมกัน แตอย างไรก็ตาม
ในที่สุดเขาทนอยูกับผูที่มีความคิดเห็นขัดแยงกันอยางรุนแรงไมได  จึงลาออกจากมหาวิทยาลัย 
เมืองปซา ไปสอนที่มหาวิทยาลัยปาดัวเปนเวลา 18  ป  ไดแตง ง านและมีบุตร  3  คน  ไดสอน  ได
วิจัยคนควาอยางเสรีทุกสาขาวิชาวิทยาศาสตรที่เขาปรารถนา ถึงแมกาลิเลโอจะใหความสนใจหลาย
ดาน แตไมวาดานใดที่เขาสนใจก็มักแสดงอัจฉริยะในทางดานนั้นออกมาให เ ห็น  ทุกคร้ังที่ เ ขา
ปาฐกถาจะมีผูนิยมฟงจนลนหอประชุมมหาวิทยาลัย  จนกระทั่ งบางคร้ัง เ ขาตองถอยออกมาพูด
กลางแจง 

กาลิเลโอไดจุดแสงสวางทางปญญาและสรางวิทยาการที่กาวหนา รวมทั้ งสิ่ งประดิษฐที่
อํานวยประโยชนลนฟาลนแผนดินแกมนุษยโลก  เขาไดสรางกลองโทรทรรศน (Telescope) คร้ังแรก
มีกําลังขยาย 3 เทา และไดปรับปรุงจนมีกําลังขยาย 32 เทา เม่ือใชกลองโทรทรรศนสองขึ้นไป ยัง
ทองฟา เขากลายเปนผูเปดปราการใหมแหงหวงจักรวาลอันลี้ลับ เขาพบวา ดวงจันทรมีลักษณะคลาย
โลกมาก พื้นผิวไมไดเกลี้ยงเกลาเหมือนที่อาริสโตเติลกลาวไว  แทจริงแลวพื้นผิวของดวง จันทร
ขรุขระ และมีภูเขาสูง นอกจากนี้ยังพบวาทางชาง เ ผือกที่ เ ห็น เปนแถบสีขาวในเ วลากลางคืน
ประกอบดวยกลุมดาวฤกษจํานวนนับแสนนับลานดวง กาลิเลโอใชกลองโทรทรรศนสองดูดาวคืน
แลวคืนเลา  เขาพบสิ่งใหม  ๆบนทองฟามากมาย เดือนมกราคมป  ค .ศ . 1610 กาลิ เ ลโอคนพบวา  
วงแหวนของดาวเสารแตเขาคิดวาเปนดาวพฤหัส (Jupiter) มีดวงจันทรเปนบ ริวาร  4  ดวง  หมุนอยู
รอบดาวพฤหัส เชนเดียวกับที่โคเพอรนิคัส  พรรณนาวาดวง จันทรของโลกโคจรรอบโลก  ดาว
เคราะหทั้งหลายโคจรรอบดวงอาทิตย นี่เปนความเหน็ที่ตรงกันของโคเพอรนิคัสและกาลิเลโอ  สมัย
นั้นประชาชนเชื่อตามอาริสโตเติลวาทุกสิ่งทุกอยางหมุนรอบโลกและความเชื่อเชนนี้ยังเช่ือสืบตอกัน
มาหลังจากยุคของโคเพอรนิคัสอีกราว 60 ป ตอมาอีกไมนานกาลิเลโอคนพบอีกวาดาวศุกร เ คลื่อนที่
รอบดวงอาทิตย ป ค.ศ. 1632 กาลิเลโอไดพิมพหนังสือเลมหนึ่งช่ือ บทสนทนาระบบของโลกชั้นนํา
สองทฤษฎีเนื้อเร่ืองเปนบทสนทนาระหวางชายสามคนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจักรวาลแตกตางกัน 
ในหนังสอืไมไดบอกแนชัดวาความคิดของชายใดถูกตอง แตจากถอยคําสนทนาในเ ร่ือง  ชายที่ เ ช่ือ
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ตามหลักของโคเพอรนิคัสเปนฝายถูก แตขัดกับคําสอนของคัมภีรไบเบิล คณะสงฆไม เ ห็นดวยกับ
หลักการของโคเพอรนิคัสและกาลิเลโอ  แต เ ช่ือตามคําสอนของอาริสโตเติล  กาลิ เ ลโอจึงถูก 
องคพระสันตะปาปาจับคุมขัง และถูกบังคับใหลงนามสารภาพผิดวาสอนเร่ืองหลอกลวง  มิฉะนั้นจะ
ถูกเผาทั้งเปน ทําใหกาลิเลโอจําตองยอมรับผิด 

ในปสุดทายของชีวิตเขาเก็บตัวเงียบเสมือนหนึ่งตัดขาดจากโลกภายนอก  แต ยังคงสอน
สานุศิษยของเขาอยูเหมือนเดิม วางจากการสอนก็ วิเ คราะห วิจัยและสราง เ ค ร่ือง มือใหมๆ และ 
แตงตําราที่ย่ิงใหญในชีวิตของเขา วาดวยการเคลื่อนที่และเคร่ืองกล 

 กาลิเลโอคนพบสิ่งใหม  ๆหลายอยาง ตั้งทฤษฎีหลายทฤษฎี ประดิษฐ เ ค ร่ือง มือหลายช้ิน 
เขียนตําราหลายเลม งานทุกๆ อยางลวนแตสําคัญช้ันยอดทั้งสิ้น แตนักวิทยาศาสตรจะยอมรับผลงาน
ของเขาก็ตอเม่ือกาลิเลโอสิ้นชีพไปแลว กาลิเลโอถึงแกกรรมเม่ือ วันที่  8  มกราคม  ค .ศ . 1642 แต
ผลงานของเขามิไดตายตามไปดวย 

 

 
** รองศาสตราจารยฤดีวรรณ   บุญยะรัตน 
สาขาวิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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         พิทักษ   อยูมี** 
 
             าโนเทคโนโลยีเร่ิมเปนที่สนใจในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปอยางจริงจัง เ ม่ือป 

                             พ.ศ. 2543 และไดแผขยายไปเปนกระบวนทัศนใหมของงานวิจัยทั่วโลกในชวง  5 
ปที่ผานมา ประเทศที่อยูในยานเอเชีย-แปซิฟก อยางเชน จีน เกาหลีใต ญี่ปุน  ไตหวัน  อินเ ดีย  และ 
สิงคโปร ลวนแขงขันกันเพราะตองการจะเปนเจาของเทคโนโลยีดังกลาว สําหรับประเทศไทยนั้นก็
เร่ิมมีผูสนใจในศาสตรนี้กันเปนจํานวนมาก เร่ิมตั้งแตรัฐบาลที่มีการตั้งศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ
เม่ือ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยตางๆ มีการจัดตั้งศูนยวิจัยทางดานนาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 
เชน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน ในภาคประชาชนก็มีความตื่นตัวในเ ร่ืองนี้คอนขางมาก  มีการจัด
ประชุมสัมมนาขึ้นบอยคร้ัง  มีหนังสือแตงโดยคนไทยออกมาขายกันมากขึ้น  อยางไรก็ตามเ ม่ือมอง
ถึงความพรอมทางดานบุคลากรของประเทศไทยเราแลว ดูเหมือนวาจะยังมีปญหาเนื่องจากเ รายัง มี
จํานวนนักวิจัยในสาขานาโนเทคโนโลยีจํานวนนอยอยู  การแกปญหานี้อาจทําได  2 แนวทางคือ
  

 แนวทางที่ 1  สรางกลไกใหมีการขามสาขา  โดยถายโอนความสามารถที่มีอยูจากสาขาอื่นที่
ใกลเคียง เพื่อเขามาทํางานวิจัยในสาขานาโนเทคโนโลยี 
 แนวทางที่ 2 สงเสริมความสนใจใหนักเรียน นักศึกษา ไปเรียนตอทางดานนาโนเทคโนโลยี
ใหมากขึ้น เพื่อกลับมาทํางานวิจัยในสาขานี้ในอนาคต 
               การแกปญหาในแนวทางแรกนั้นคง เปนหนาที่
ของหนวยงานสนับสนุนการวิจัย เชน  สํานักงานกองทุน
สนับสนุน การวิจัย  ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  
เปนตน   สําหรับการแกปญหาในแนวทางหลังนั้น เปน    
เ ป าห มายที่ โครง การก ารพัฒ นา  ห ลักสูต รนาโ น
เทคโนโลยีใหเกิด  ความย่ัง ยืนนี้หวังว าจะชวยเหลือ
ประเทศไทยไดบาง โครงการ ลักษณะนี้เปนที่นิยมกันใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามาก เพราะสามารถสรางเครือขาย
ของความสนใจใหเกิดขึ้นตั้งแตนักวิจัยยังเยาว วัยอีกทั้ ง
ยังสรางทัศนคติวาการทํางานกันเปนเครือขายนั้นมีความ
สนุกสนานและทํางานไดมีพลวัตมากขึ้น  

การพัฒนาหล ักสูตรนาโนเทคโนโลยีใหเกิดความย่ังยืน 
 

น 
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 ดังนั้นทางกลุมวิจัยนาโนศึกษาของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม (รายละเอียดสามารถสืบคนขอมูลหนวยวิจัยไดที่   http://nano.psru.ac.th)   จึงสนใจที่
จะนําความรูทางนาโนเทคโนโลยีที่อาจจะดูวาเปนเร่ืองไกลตัวเขาไปประยุกตใชกับการเ รียนการ
สอนหรือที่เรียกวา นาโนศึกษา (Nano education)   ใหรูสึกวาวิทยาศาสตร เ ปน เ ร่ืองใกลตัวและ
นาสนใจโดยเฉพาะความรูทางนาโนเทคโนโลยีที่เปนศาสตรใหมและกําลังเปนที่สนใจ   ทางกลุม
วิจัยจึงไดมีการประสานความรวมมือทางวิชาการกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรเกียรติ เกิด เ จริญ   จาก
หนวยสรางเสริมศกัยภาพทางนาโนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  
เพื่อสรางเครือขายการวิจัยและการพัฒนางานนาโนศึกษาขึ้นในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 

 
 

รูปที่ 1  หนาเว็บเพจของหนวยวิจยันาโนศึกษา  http://nano.psru.ac.th 
 

จากการที่คณะกรรมการการอบรมและสัมมนานาโนเทคโนโลยี ของ ศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  (สวทช)  ได มีมติให เ รียนเ ชิญ
ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาเพื่อหารือแนวทางการทําใหเกิดหลักสูตรนาโนเทคโนโลยีเกิดความย่ัง ยืน
นั้น  ทางศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรนาโนเทคโนโลยีขึ้นมา
ชุดหนึ่งที่ประกอบดวย ผูอํานวยการฝายถายทอดเทคโนโลยีและวิชาการ ของศูนยนาโนเทคโนโลยี 
ดร. ศิรศกัดิ์  เทพาคํา เปนประธาน และคณะทํางานซึ่งประกอบดวยทีมงานจาก สวทช  จํานวน  6  คน  
โดยมี ที่ปรึกษาทั้งหมด  4 คน ประกอบไปดวย 
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1. นางเบญจลักษณ   น้ําฟา    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
2. นางนิรมล    ตูจินดา         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
3. นายสันติ    วิจักขณาลัญฉ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. นายพิทักษ    อยูมี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

เพื่อทําหนาที่  กําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร นาโนเทคโนโลยี เพื่อถ ายทอดความรูทางดาน 
นาโนเทคโนโลยีใหเกิดความย่ังยืน ตอเนื่อง และขยายผลไปสูภาคอุตสาหกรรม  สถาบันการศึกษา 
หนวยงานของรัฐ และบุคคลทั่วไปที่สนใจใหเพิ่มมากขึ้นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ใหคําแนะนํา
ปรึกษาการจัดกระบวนการเ รียนรูนาโนเทคโนโลยี  โดยวิธีการจัดฝกอบรม/สัมมนาให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกลุมเปาหมายที่วางไว 

จากการประชุมคร้ังที่ 2/2550 เม่ือวันศุกรที่  4  พฤษภาคม  2550 ณ  หองประชุมศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติ ไดสรุปประเด็นการประชุมเกี่ยวกับการทํางานเพี่อใหเกิดความย่ังยืนดังนี้  

1.  ควรมีการสํารวจขอมูลการเรียนการสอนในแตละชวงช้ัน  เ พื่อทราบถึงแผนการเ รียน
และแนวทางที่จะนําเนื้อหาหลักสูตรนาโนเทคโนโลยีเขาไปสอดแทรกในแผนการเ รียนของแตละ
ชวงช้ันได 

2. ควรปรับปรุงสื่อ   หนังสือ   ที่มีศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติมีควบคูกันไป เพื่อให 
สอดคลองกับความตองการและแผนการเรียนของแตละชวงช้ัน 

3. ควรเนนการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา       โดยวิธีการเรียนรูจากสิ่งใกลตัวที่มี 
ขนาดเล็กเพื่อเปนการเสริมสรางทักษะในการใชจินตนาการ  ทักษะจากการดู การจํา โดยไม เ นนใน
รายละเอียดมากนัก  และควรเลือกโรงเรียนตัวอยางที่สนใจเขารวมทดลองใชหลักสูตรนาโนฯ   เ พื่อ
เปนโรงเรียนนํารองกอน  

4. จัดทํา สื่อ VCD หนังสือ นิทาน    หนังสือนอกเวลา เพิ่มเติม เชน VCD ประชาสัมพันธ 
เผยแพรความรู  หรือหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

5. ควรมีการจัดตั้งทีมผูเช่ียวชาญ       คณะกรรมการ เพื่อมาชวยใหคําแนะนําในการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรนาโนเทคโนโลยีให มีสอดคลองกับมาตรฐานการเ รียนรูของ  กลุมสาระ
วิทยาศาสตร  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ในฐานะที่ผู เ ขียนเปนนัก เ คมีจึงขอนําเ สนอ  ราง
ตัวอยางของการเรียนรูในมาตรฐานการเรียนรูชวง ช้ัน
ที่ 3 และชวงช้ันที่ 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุม
สาระวิทยาศาสตร สาระที่ 3 เร่ืองสารและสมบัติของ
สาร กับมาตรฐานการเรียนรูดานนาโนเทคโนโลยี 
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 มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 (ม.1-3) 
สาระที่  3  :  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1  :  เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง
ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน  
 

ขอ มาตรฐานการเรียนรูของกระทรวงฯ มาตรฐานการเรียนรูนาโนฯ  ท่ีเก่ียวของ  
1. สังเกต  สํารวจ ฯลฯ สมบัติตาง ๆ ของสาร นาโนเทคโนโลยีกับวัสดุ  
2. สืบคนแบบจําลองการจัดเรียงอนุภาคของสารใน

สถานะตาง  ๆ
นาโนเทคโนโลยีกับวัสดุและความรูเก่ียวกับพ้ืนที่ผิว
ของวัสดุนาโน (สื่อวีซีดี เร่ืองพ้ืนที่ผิว) 

3. สํารวจ  ตรวจสอบ ฯลฯ และอธิบายสมบัติความเปน
กรด-เบส ของสารละลาย 

การเกิดปฏิกิริยาเคมีของอนุภาคนาโนของโลหะ  
และโลหะออกไซด  

4. สํารวจตรวจสอบสมบัติของสาร อธิบายองคประกอบ
สมบัติของธาตุและสารประกอบ 

สารแขวนลอยของอนุภาคนาโน และความรูเก่ียวกับ
สารแขวนลอย สมบัติการนําไฟฟาของวัสดุนาโน 

5. สํารวจตรวจสอบ  หลักการแยกสาร วัสดุที่มีรูพรุนในระดับนาโนเมตรสําหรับการคัด
กรองสาร 

 

 

มาตรฐานที่ ว 3.2  เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสาร   การเ กิด
สารละลายการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   สื่อสารสิ่ งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

ขอ มาตรฐานการเรียนรูของกระทรวงฯ มาตรฐานการเรียนรูนาโนฯ ที่เกี่ยวของ 
1. สังเกต  สํารวจ ฯลฯ การเปล่ียนแปลงสมบัติ มวลและ

พลังงานของสาร 
ผลของพ้ืนผิวที่มีผลตอกา รเป ล่ีย นสถานะ   การ
ละลาย  และการเกิดปฏิ กิ ริย า เคมีของวัส ดุนา โน 
 (สื่อวีซีดี  เร่ืองพ้ืนที่ผิว) 

2. สํารวจ  ตรวจสอบ ฯลฯ หนวยที่ใชแสดงปริมาณของ
ตัวละลายในตัวทําละลาย 

การเตรีบมอนุภาคนาโน เชน  ทองคํานาโน และเงินนา
โน (สื่อวีซีดี เร่ืองทองคํานาโน) 

3. สังเกต  สํารวจ ฯลฯ ปฏิกิริยาเคมี และสมการเคมีของ
ปฏิกิริยา 

ปฏิกิริยาเคมีของโลหะนาโน  เชน   ทองคํานาโน  
และเงินนาโน 

4. สืบคน  อภิปราย ผลของสารเคมีปฏิ กิ ริย า เคมีตอ
สิ่งมีชีวิต 

ความปลอดภัยของวัสดุนาโน และขอควรระวังในการ
สังเคราะหหรือสัมผัสกับวัสดุนาโน 
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มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 4 (ม.4-6) 
สาระที่  3  :  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1   :  เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง
ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน  
 

ขอ มาตรฐานการเรียนรูของกระทรวงฯ มาตรฐานการเรียนรูนาโนฯ  ท่ีเก่ียวของ  
1. สืบคนขอมูล ฯลฯ โครงสรางอะตอม การจัดเรียงตัวของอะตอมในอนุภาคนาโนและทอ

นาโนคารบอน  โครงสรางผลึกในระดับนาโนเมตร 
2. สํารวจตรวจสอบ ฯลฯ  สารประกอบและ เลขเชิง

อะตอมของธาตุ 
โครงสรางผลึกของวัสดุนาโน เชน  ไท เท เนีย มได
ออกไซด  คารบอน  เปนตน 

3. สํารวจตรวจสอบ ฯลฯ การเกิดพันธะเคมีในโมเลกุล
หรือในโครงผลึกของสาร 

การจัดเรียงอะตอมและการมองเห็นอะตอมโดยใช
กลอง STM  สมบัติทางไฟฟาของทอนาโนคารบอน  

 

มาตรฐานที่ ว 3 .2  เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชน  
 

ขอ มาตรฐานการเรียนรูของกระทรวงฯ มาตรฐานการเรียนรูนาโนฯ  ท่ีเก่ียวของ  
1. สํารวจ  ตรว จสอบ  ฯลฯ  การเขีย นสมการของ

ปฏิกิริยาทั่วไป 
การสังเคราะหอนุภาคนาโน  

2. สํารวจ  ตรวจสอบ  อัตราการเกิดปฏิกิริยา ปจ จั ย ที่ มี
ผลตออัตราการเกิด 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับพ้ืนที่ผิวหนา  ,  การเร ง
ปฏิกิริยาเคมีโดยอนุภาคนาโน ,คว ามสํ า คัญของ
อะตอมผิวหนาที่มีผลตอปฏิกิริยาเคมีของอนุภาคนา
โน 

3. สืบคนขอมูล  กระบวนการและผลิตภัณฑจ ากการ
แยกแกสธรรมชาติ 

ตัวเรงปฏิกิริยานาโน เชน อนุภาคนาโนโลหะและ
วัสดุที่มีรูพรุนในระดับนาโนเมตร เชน   ซีโอไลท  
เปนตน 

4. สังเกต ฯลฯ การเกิดและสมบัติของพอลิเมอร พอลิเมอรนาโน  และสารนาโนคอมโพสิต  
5. สืบคนขอมูล ฯลฯ องคประกอบ  สมบั ติประ โย ชน

และปฏิกิริยาของคารโบไฮ เดรต   ไขมันและกรด
ไขมัน  โปรตีน และกรดแอมิโน 

นาโนคอมโพสิต ,  นาโนเอนแคปซู เลชัน  ( nano-
encapsulation),ระบบการนําสงยาและสารออกฤทธิ์ 
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**ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ   อยูม ี
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
 
 

1. รายงานการประชุม คณะทํางานพัฒนาหลักสูตรนาโนเทคโนโลยีใหเกิดความยั่งยืน ครั้งท่ี 
2/2550 วันศกุรท่ี 4 พฤษภาคม 2550 ณ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

2. หนวยวิจัยนาโนศึกษา [Online] Available : http://nano.psru.ac.th [14 มิถุนายน 2550] 
3. ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ[Online] Available :http://www.nanotec.or.th 
         [14 มิถุนายน 2550] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
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                             อรรถพล    นาขวา** 
 

มารูจักกับเพื่อนบานท่ีเราคุนเคยแตยังไมรูจักดีพอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        กกางเขนบาน มักอยูกันเปนคู มีสีดําสลับขาวตัวผูและตัวเมีย สีต างกัน เ ล็กนอย   ตัวผู    

                        สวนที่เปนสีดําจะดําสนิทถาตัวเมียเปนสีดําเทา  พฤติกรรมเดนของนกตัวผู จะบินไป
เกาะตามยอดไมหรือที่เดนๆเพื่อแสดงตัว
และสงเสียงรองเพลงเพื่อเปนการจัดตั้ ง 
และปองกันอาณาเขต   เ สียงรอง เพลง
เสมือนเปนการเ ตือนมิใหนกกาง เ ขน
บานตัวอื่นลวงล้ําอาณาเขต  หากยังมีการ
ลองดีล้ําเขามาในอาณาเขต นกเจาถิ่นจะ
ถลาเขามาโฉบจิกทันที   ชวงฤดูผสม
พันธุเสียงรองเพลงของนกตัวผู ยังชวย
ดึงดูดตัวเมียใหเขามาหาอีกดวย 

 
 
 
 

นกกางเขนบาน 
อีกหน่ึงในความหลากหลายทางชีวภาพ      

นกกางเขนบาน Copsychus saularis (Oriental Magpie Robin )  เปนนกประจําถิ่นกลุม 
Passerine คือนกพวกที่สามารถรองเพลงได(song)  พบไดทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย  มัก
พบวาพวกมันอาศัยใกลแหลงอาศัยของคน  เชน ไร นา สวน เขตเกษตรกรรม  และ เ ขตชุมชน
หรือบานเรือนที่พอมีตนไมอยูบาง  แตไมคอยพบเห็นพวกมันในพื้นที่ปาอนุรักษ  เ ชนอุทยาน
แหงชาติ เขตหามลา หรือเขตอนุรักษอื่นๆ 

นกตัวเต็มวัย   (Lekagul and  P.D.Round,1991) 
 

น 
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เม่ือสรางรัง นกตัวผูและตัวเมียจะบินเลือกหาสถานที่ที่ใชสรางรังซึ่งมีลักษณะเปนโพรงใน

แนวดิ่ง เชนโพรงบนตนไม โพรงบนตอไมเกา กลองกระดาษ ฯลฯ เม่ือเลือกสถานที่สําหรับสราง รัง
ไดแลว เปนหนาที่ของตัวเมียในการสรางรัง โดยใชวัสดุพวกใบไมหยาบหรือเ ศษถุงพลาสติก เปน
วัสดุรองดานลาง   สวนวัสดุรองรังดานบนจะใชวัสดุที่มีลักษณะเปนเสนยาวอยาง เ ชนกานหรือใบ
ของตนหางนกยูงเล็ก ใบสนทะเล ใยของกาบมะพราว ซึ่งมักจะเปนวัสดุชนิดเดียวกันทั้ งหมด   โดย
วัสดุเหลานี้จะถูกนํามาสานกันเปนรูปถวยหงาย  ในการสรางรังแตละคร้ังจะใชเวลาประมาณ  9  วัน  
ในระหวางนี้ตัวผูจะเกาะอยูบริเวณใกล ๆ  เพื่อดูแลความปลอดภัย 

นกกางเขนบานจะกินอาหารพวกแมลงและสัตวขนาดเล็กเชน ไสเดือน หนอน  ดวง  ผี เ สื้อ 
ปลวก ตั้กแตน มด แมลงสาบ แมลงมัน จ้ิงจก จ้ิงเหลนขนาดเล็ก ฯลฯ และบางทีอาจพบวามันกิน เ ศษ
อาหารที่ทิ้งตามบานเรือน  จะเห็นไดวานกกางเขนบานนอกจากมันจะมีเสียงรองเพลงที่ไพเราะและมี
ความสวยงามตามธรรมชาติแลว มันยังเปนตัวควบคุมแมลงศัตรูพืช  (Biological control) และมีสวน
สรางความสมดุลใหกับระบบนิเวศอีกดวย 

 

   

สถานท่ีทํารังของนกกางเขนบาน 
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มารูจักกับเพื่อนบานท่ีคุณคุนเคยกันเถอะ 
 

วงจรในหนึ่งรอบปของนกกางเขนบาน  แบงออกเปน 4 ระยะ 

1  ชวงกอนฤดูผสมพันธุ  
 ประมาณเดือนพฤศจิกายน - มกราคม  เปนชวงฤดูแลงแมลงและสัตวขนาดเล็กที่เปนอาหาร
ของนกมีคอนขางจํากัดจึงไมเหมาะที่จะสืบพันธุและมีลูกในชวงนี้   ดังนั้นทั้งคูจะแยกกันหากินอยู
หางๆ  ภายในอาณาเขต  และอาจพบวาชวงนี้ภายในอาณาเขตมีนกมากกวาหนึ่งคู เ นื่องจาก  ลูกนกที่
เจริญเปนนกรุนยังอาศัยอยูกับพอแมภายในอาณาเขต  
 

2  ชวงฤดูผสมพันธุ 
 ประมาณเดือนมกราคม - มีนาคม  ชวงนี้ลูกนกวัยรุนจะถูกผลักดันใหออกจากอาณาเขตเพื่อ
ไปหาที่สรางอาณาเขตของตัวเอง  ซึ่งนาจะเปนกลไกทางธรรมชาติเพื่อไมใหเกิดการผสมเลือดชิด 
สวนพอแมนกจะอยูใกลกันเกือบตลอดเวลา  นกตัวผูจะอยูที่สูงเดนและรองเพลงมากกวาปกติ เ กือบ
ตลอดทั้งวัน  การที่นกเลือกผสมพันธุชวงนี้เนื่องจากความยาวของวันเกิดการเปลี่ยนแปลง เปนการ
กระตุนใหเกิดวงจรการสืบพันธุเพื่อใหลูกนกเกิดในชวงอาหารอุดมสมบูรณ 
 

3  ชวงสรางรัง  วางไข  และเลี้ยงลูก 
 ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน  เปนชวงฤดูรอนยางเขาฤดูฝนเปนชวงที่ตนไม เ ร่ิมผลิใบ
ออน  ทําใหมีหนอน แมลงที่เปนอาหารของนกเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  ดังนั้นนกจึงมีการสรางรังและ
วางไข  เพราะเปนชวงที่อุณหภูมิคอนขางสูงทําใหตัวออนในไขเจริญดี (Welty, 1982) ประกอบกับ
ฝนยังไมชุกทําใหไขไมเปยกฝน และเม่ือลูกนกฟกออกมาก็จะมีอาหารกินอยางอุดมสมบูรณ  แมนก
จะไขคร้ังละประมาณ 4 - 5 ฟอง ใชเวลาฟกประมาณ  15  วัน  ลูกนกที่ฟกออกมาจะยังไม มีขนไม
สามารถชวยเหลือตัวเองได (altritial) พอแมนกจะคาบอาหารมาปอนตลอดทั้ ง วัน  ตอนกลางคืน 
แมนกจะเขากกลูกในรัง 
 ลูกนกอายุ  1  – 7  วัน   ลูกนกตายังไมแตกและมีการเจริญเติบโตเร็วมากแตยังไมมีขนคลุมตัว 
ชวงอายุ 6-7 วันเร่ิมเห็นแถบขนปรากฏ  
 ลูกนกอายุ  8 วัน ตาจะเร่ิมแตก (เปลือกตาเปด) และตั้งแตวันที่ 8-10 จะมีการพัฒนาขน  
ปกคลุมรางกายอยางรวดเร็ว  
 ลูกนกอายุ 10 วัน แมนกไมกกลูกตอนกลางคืน  เขาใจวาขนคลุมตัวลูกนกมีพัฒนาการมาก
พอในการปรับสภาพอุณหภูมิใหกับรางกายของลูกนก 
 ลูกนกอายุ  11 – 15  วัน  ลูกนกมีการพัฒนาดานรางกายและขน สําหรับการบิน  
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วันที่  16  ลูกนกบินออกจากรัง ชวงที่ลูกนกออกจากรังใหมๆจะบินออกกันอยางกระจัด
กระจาย  พอแมนกจะสงเสียงรอง (Call) และบินประคองทิศทางให จนกระทั่ งลูกนกทุกตัวบินมา
เกาะรวมกลุมกันบนกิ่งไมสูง จากนั้นพอแมนกจึง เ ร่ิมหาอาหารมาปอน    จนกระทั่ งลูกนกอายุ
ประมาณ 51 วัน ลูกนกสามารถหากินดวยตัวเองไดโดยพอแมนกจะไมปอนเหย่ือใหลูกนกอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แมนกกํา ลังปอนอาหารใหลูกนกท่ีออกจากรังได 2 วัน 
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อายุ24วัน 

อายุ43วัน 

ไขฟองแรก

16วันออกจากรัง 

ไขฟกออกวันแรก 
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4  ชวงปกกลาขาแข็ง  
ชวงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม  ชวงนี้พอแมและลูกนก จะแยกกันหากินแตอยูภายในอาณาเขต 

โดยลูกนกจะรวมกลุมกันหากิน  ชวงนี้ลูกนกมีพัฒนาการทางดาน ขน  รูปราง   และเสียงรอง เพลง  
จนกระทั่งอายุ 120 วัน จะมีสีและรูปรางเหมือนพอแมนกทุกประการ  และเตรียมพรอมที่จะออกจาก
อาณาเขตของพอแม เพื่อไปสรางอาณาจักรของตัวเองเม่ือยางเขาสูชวงฤดูผสมพันธุที่กําลังจะมาถึงใน
ปตอไป  

 
 

**อาจารยอรรถพล  นาขวา 
สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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              นริษรา    ดอนแผว** 
 
      องคประกอบท่ีสําคัญของโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง  (HPLC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

รูปที่ 1 สวนประกอบตาง ๆ ของเคร่ือง  HPLC ที่ใชในปจจุบัน 
(ที่มา : http://elchem.kaist.ac.kr/vt/che m-ed/sep/lc /hplc.htm)  
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เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 
(High Performance  Liquid  Chromatography  :  HPLC) (1) 
 หลักการ 
  โครมาโทกราฟ  (chromatography)   เปนเทคนิคที่ใชในการแยกสารออกจากกัน โดยอาศัย
ความแตกตางของการกระจายตัว  (distribution  of  partition)  ของสารตัวอยางในระหวางสอง 
วัฏภาค คือวัฏภาคเคลื่อนที่  (mobile  phase)  ซึ่งอาจเปนแกส  (gas)  หรือของเหลวกับอีกวัฏภาคหนึ่ ง  
คือ  วัฏภาคนิ่ง  (stationary  phase)  อาจเปนของ เหลว  หรือของแข็งที่ลอมรอบวัสดุชวยพยุง  
(inert  support  material)ที่บรรจุในคอลัมนหรือเคลือบแผนกระจก (TLC)หรือเคลือบบนกระดาษ 
(paper  chromatography)  วัฏภาคนิ่งทาํหนาที่ในการแยกสาร  หรือองคประกอบของสารตัวอยาง
ออกจากกัน ขึ้นกับความจําเพาะเจาะจงของสารตัวอยางที่มีตอวัฏภาคนิ่ง  วัฏภาคเคลื่อนที่ทํ าหนาที่
ในการชะลางหรือพาสารเคลื่อนที่ผานวัฏภาคนิ่งขณะที่วัฏภาคเคลื่อนที่ผานวัฏภาคนิ่ง องคประกอบ
หรือสารชนิดตางๆ ในสารตัวอยางจะมีการเคลื่อนที่ผานเขา และออกระหวางวัฏภาคทั้ งสองหลายๆ 
คร้ัง  หรือมีการหนวงเหนี่ยว  (retention) ไวในวัฏภาคนิ่ง  ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีขององคประกอบ หรือสารแตละชนิดที่อยูในสารตัวอยางที่มีความจําเพาะเ จาะจงตอ วัฏภาคทั้ ง
สองจากความแตกตางนี้  ทําใหสารแตละชนิดจะเคลื่อนที่ผานวัฏภาคนิ่งในอัตราความเร็วที่แตกตาง
กันทําใหมีการแยกเกิดขึ้น   ระยะเวลาที่แตละชนิดใชในการเคลื่อนที่ผานวัฏภาคนิ่ ง  (retention time)  
หรือตําแหนงของพีคที่ปรากฏบนโครมาโทแกรมสามารถนํามาใชประโยชนด านวิเ คราะห เ ชิง
คุณภาพ และพื้นที่ใตพีค  หรือความสูงของพีคใชประโยชนดานวิเคราะหเชิงปริมาณ 
 
  หลักการเบื้องตนในการเลือกชนิดของโครมาโทกราฟ  
  (Principle of Chromatography Type  Selection) (2) 

      หลักการเบื้องตนโดยทั่วไปในการเลือกชนิดของโครมาโทกราฟ  มีดังนี้คือ 
 

คุณสมบัติของสารที่ตองการวิเคราะห   (Sample Properties for Analysi s) 
ผูวิเคราะหตองทราบคุณสมบัติของสารที่ตองการวิเคราะหกอนการวิเคราะหทุกคร้ังเชน  ถา

สารละลายตัวอยางที่ตองการวิเคราะหมีคุณสมบัติเปนกลาง การเลือกชนิดของโครมาโทกราฟควร
เลือกชนิดรีเวอรสเฟส (reverse phase) หรือ โพลารบญอนดิดเฟส (polar bonded phase)ในขณะที่ถ า
สารละลายตัวอยางมีคุณสมบัติเปนกรดหรือดางอาจเลือกใชโครมาโทกราฟชนิดรีเ วอรส เฟสหรือ
ไอออนแพร  (ion - pair)  หรือ  โพลารบอนดิดเฟสดังตารางที่  1  ในกรณีสารละลายตัวอยางเปนกลุม 
พอลิเมอรสังเคราะหการเลือกชนิดของโครมาโทกราฟควรเลือกชนิดรีเวอรสเฟสหรือไฮโดรโฟบิค-
อินเตอรแอคชัน  (hydrophobic - interaction) หรือไอออนเอ็กซแชง  (ion - exchange)  หรือ  
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ไซซเอ็กซคลูชัน (size exclusion)  สําหรับไครัลไอโซเมอร (chiral isomer) ควรเลือกชนิดโครมาโทก
ราฟชนิดรีเวอรสเฟส ดังแสดงในตารางที่  1 
ตารางท่ี 1   การเลือกชนิดของโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง    (Dolan และ Snyder,1989) (3) 

คุณสมบัติของสารละลายตัวอยาง ชนิดของโครมาโทกราฟ 
กลาง รีเวอรสเฟสหรือโพลารบอนดิดเฟส  
กรดหรือดาง รีเวอรสเฟสหรือไอออนแพรหรือโพลารบอนดิดเฟส  
พอลิเมอรสังเคราะห  ไซซเอ็กซคลูชัน  
โปรตีน  รีเวอรสเฟสหรือไฮโดรโฟบิคอินเตอรแอคชันหรือ 

ไอออนเอ็กซแชงหรือไซซเอ็กซคลู ชัน  
ไครัลไอโซเมอร  รีเวอรสเฟสหรือนอรมัลเฟส  

 
การหาสภาวะที่เหมาะสมของโครมาโทกราฟ (Determination of Chromatography 

Optimum Condition ) 
หลังจากเลือกชนิดโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูงไดแลว  ผู วิ เ คราะหตองหา

สภาวะที่เหมาะสมสําหรับโครมาโทกราฟที่ไดเลือกมากับสารละลายตัวอยางที่ตองการวิเคราะห   
ดังในตารางที่ 2 

หลักการโดยทั่วไปในการใชวัฏภาคไหลกับโครมาโทกราฟแบบของ เหลวสมรรถนะสูง
ชนิดรีเวอรสเฟส คือ 

1) ใชวัฏภาคไหลแอซิโตไนไตรล (acetonitrile)  100 % 
2) ถาไดคาแฟกเตอรความจุ (capacity  factor , k’ ) สูงให เ ปลี่ ยนเปนโครมาโทกราฟ

ของเหลวสมรรถนะสูงชนิดนอรมัลเฟส  แตถาไดคาแฟกเตอรความจุต่ําใหปรับดวยน้ํ า
กลั่นบริสุทธิ์จนไดคาแฟกเตอรความจุอยูระหวาง 1 ถึง 20 แลวบันทึกคาแอซีโตไน -
ไตรลที่ใชไว 

3) กรณีสารละลายตัวอยางสามารถแยกออกจากกันได แตไดพีคที่มีหาง  (tailing peak) ให
เติมไตรเอทิลลามีนแอซีเซต (triethylamine acetate) 30 มิลลิโมลาร  (mM)  ลงไปใน 
วัฏภาคไหล   สวนในกรณีสารละลายตัวอยางไมสามารถแยกออกจากกันไดให เ ปลี่ ยน
จากแอซีโตไนไตรลในน้ํากลั่นบริสุทธิ์เปนเมทานอล   (methanol)   ในน้ํากลั่นบริสุทธิ์  
 โดยใหมีคาความแรงของสารละลายเทาเดิม 

4) ถาสารละลายตัวอยางยังไมสามารถแยกออกจากกันไดให เ ปลี่ ยนวัฏภาคไหลจาก 
เมทานอลในน้ํากลั่นบริสุทธิ์เปนเมทานอลในแอซีโตไนไตรล    ในอัตราสวน  1 :1  
โดยปริมาตร เม่ือสังเกตเห็นวาพีคเร่ิมแยกออกจากกันใหเปลี่ยนสัดสวนเมทานอลใน 
แอซีโตไนไตรลใหมจนสาละลายตัวอยางแยกออกจากกันไดอยางสมบูรณ 
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5) ถาสารละลายตัวอยางไมส ามารถแยกออกจากกันไดให เ ปลี่ ยนวัฏภาคไหลจาก 

เมทานอลในน้ํากลั่นบริสุทธิ์ (ในขอ3) เปนเททระไฮโดรฟูแรน (tetrahydrofuran,THF) 
ในน้ํากลั่นบริสุทธิ์โดยใหมีคาความแรงของสารละลายเทาเดิม  เม่ือสังเกตเห็นวาพีคเร่ิม
แยกออกจากกันใหเปลี่ยนวัฏภาคการไหลจากเททระไฮโดรฟูแรนในน้ํ ากลั่นบ ริสุทธิ์
เปนเททระไฮโดรฟูแรนในเมทานอลในอัตราสวน 1: 1 โดยปริมาตร 

6) ถาสารละลายตัวอยางไมส ามารถแยกออกจากกันไดให เ ปลี่ ยนวัฏภาคไหลเปน 
แอซีโตไนไตรลในเททระไฮโดรฟูแรนตอน้ํ ากลั่นบ ริสุทธิ์ ในอัตราสวน  1:1  
โดยปริมาตร 

7) ถาสารละลายตัวอยางไมส ามารถแยกออกจากกันไดให เ ปลี่ ยนวัฏภาคไหลเปน 
แอซีโตไนไตรลในเมทานอลตอเททระไฮโดรฟูแรนตอน้ํากลั่นบริสุทธิ์ในอัตราสวน 
1:1:1 โดยปริมาตร 

8) ถาสารละลายตัวอยางไมสามารถแยกออกจากกันไดให เ ปลี่ ยนเปนโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูงชนิดอื่นแทนรีเวอรสเฟส 

 

ตารางท่ี 2  สภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับโครมาโทกราฟท่ีเลอืกวัฏภาคการไหล (Snyder และ Kirkland,1979) (5) 

วิธี คอลัมน  วัฏภาคไหล สภาวะท่ีเลือก 
รีเวอรสเฟส C18 , C8  

ฟนิล (phenyl)  
ไตรเมทิล ไซลิล   
(trimethyl silyl)   
ไซยาโน (cyano) 

น้ํา/สารละลายอินทรีย เลือกสารที่เปนกลางหรือไมแตกตัวซึ่งละลาย
ไดในน้ําหรือในสารผสมอินทรียในน้ํา  

ไอออนแพร  ไซยาโน  (cyano) น้ํา/สารละลายอินทรีย 
บัฟเฟอรควบคุมพิเศษ  

เลือกสารที่สามารถแตกตัวไดโดยเฉพาะด า ง
หรือแคตไอออน (cation)  เม่ือใชรีเว อรส เฟส
และไอออนแพรไมไดผล  สามารถนํ า มา เปน
ทางเลือกในการแยกสารละลายตัวอยางได ซึ่ง
ใชสําหรับสารละลายตัวอยางได ซึ่ งสํ าหรับ
สารละลายตัวอยางที่ไมละลายในน้ําหรือสาร
ผสมอินทรียในน้ํา 

 
ในทางปฏิบัติผูวิเคราะหสามารถเลือกชนิดของโครมาโทกราฟและสภาวะในการวิเคราะหสารละลาย
ตัวอยางไดจากผูที่เคยทําการทดลองมาแลวแตถาผูวิเคราะหไมสามารถเลือกสภาวะในการวิเ คราะห
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ได รูปที่ 2 สามารถใชเปนแนวทางในการเลือกชนิดของโครมาโทกราฟ เ พื่อ วิเ คราะหส ารละลาย
ตัวอยางได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2    แนวทางในการเลือกโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงชวงพีเอชหลายคา  
     (Matisse k และ Wittkowski,1993) (4) 
 

จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นวาการไดโครมาโทแกรมที่ดี  ซึ่ งส ามารถแยกสารละลาย
ตัวอยางออกจากกันไดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางดวยกัน    ดังนั้นผูวิเคราะหควรศึกษารายละเ อียด
ดังตอไปนี้ใหเหมาะสมกับสารละลายตัวอยางที่ตองการแยกกอนตัดสินใจเลือกซื้อคอลัมนและลงมือ
ทําการทดลอง   เชน  ชนิดของวัฏภาคนิ่งที่บรรจุอยูในคอลัมนตองเลือกใหเหมาะสมกับสารละลาย

 



วารสารวิทยาศาสตร   :   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  52 

 

ตัวอยางที่ตองการแยก เลือกความยาวและเสนผาศูนยกลางของคอลัมนที่ ใ ชให เ หมาะสมกับงาน
วิเคราะห เลือกชนิดของวัฏภาคไหลที่ใชใหเหมาะสมกับสารละลายตัวอยางที่ตองการแยก เลือกอัตรา
การไหลของวัฏภาคไหลใหเหมาะสมกับสารละลายตัวอยางที่ตองการแยก เลือกขนาดและความยาว
ของทอเหล็กกลาไรสนิมที่ตอในระบบโครมาโทกราฟให เ หมาะสม  เ ลือกควบคุมอุณหภูมิของ
คอลัมนที่ใชในการแยกสารละลายตัวอยาง เลือกชนิดของตัวตรวจวัดที่ใชใหเหมาะสมกับสารละลาย
ตัวอยางที่ตองการวิเคราะห ใชปริมาณของสารละลายตัวอยางที่ฉีดเขาไปในคอลัมนใหเหมาะสมกับ
งานวิเคราะหเปนตน  

การเลือกชนิดของโครมาโทกราฟเปนหัวใจสําคัญที่ทํ าใหง านวิเ คราะหที่ ไดประสบ
ผลสําเร็จและมีความนาเช่ือถือย่ิงขึ้นเพื่อไดโครมาโทแกรมที่มีอํานาจการแยกที่สมบูรณอยางไรก็ตาม
ไมใชเร่ืองงายที่จะไดโครมาโทแกรมดังกลาวแตก็มีแนวทางที่ผูวิเคราะหสามารถใชเปนหลักเบื้องตน
ในการเลือกชนิดของโครมาโทกราฟเพื่อวิเคราะหสารละลายตัวอยางที่จะใหไดโครมาโทแกรมที่ดี
ขึ้น ซึ่งขาพเจาคิดวาขอมูลที่ขาพเจารวบรวมขึ้นมานี้อาจจะเปนประโยชนและเปนขอมูลในการเ ลือก
วิธีวิเคราะหใหเหมาะสมกับตัวอยางที่ทานจะทําการวิเคราะหไมมากก็นอย 

   
**นางสาวนริษรา   ดอนแผว  
เจาหนาท่ีปฏิบัติการชางเทคนิคเคมี -  ส่ิงแวดลอม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 

 
 

(1) แมน  อมรสิทธ์ิและอมร  เพชรสม.  หลักการและเทค นิคการวิเคราะหเชิง                                                                      
เครื่องมือ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ,2534. 

(2) พัฒนา  เหลาไพบูลย.  โครมาโตกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง: หลักการและการประยุกตใช.  
คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแกน,2547 

(3) Dolan, J.  W.  and Snyder, L. R. (1989)  Troubleshooting LC systems. New  Jersey : Humana  
Press. 

(4) Matissek,  R.  and Wittkowski,  R. (1993) High Performance liquid Chhromatography in 
Food Control and Research.  Lancaster : Technomic Publishing. 

(5) Snyder, L. R. and Kirkland, J. J. (1979)  Introduction to Modern Liquid Chromatography. 
2ndedn. New York : John Wiley &  Sons,  Inc. 

เอกสารอางอิง 



วารสารวิทยาศาสตร   :   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  53 

 

 
 
 
 

    ศิรริัตน    พันธเรือง** 
 

หลักการของ Emission Spectroscopy 
อาศัยหลักการทําใหสารที่ วิ เ คราะห เ ปลี่ ยนจากสถานะพื้นไป ยังสถานะกระตุนดวย

กระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหสารที่จะวิเคราะหสามารถเปลงแสงหรือสเปกตรัมออกมา ซึ่งอ ยู
ในชวง ยูวี-วิซิเบิล และ  มีลักษณะเฉพาะตัว 

 
หลักการทํางานของเคร่ือง ICP  

สารละลายจะถูกเปลี่ยนใหเปนละอองลอย (Aerosol) แลวถูกพาเขา plasma ของ  ICP torch 
โดย argon gas  สารที่ไดรับพลังงานจะเกิดการแตกตัวเปนอะตอมแลวถูกกระตุนหรือไอออไนส  
อะตอมหรือไอออนที่ถูกกระตุน จะเปลงแสงออกมาซึ่งมีลักษณะเฉพาะ  แสงที่เกิดขึ้นจะผานเ ขาไป
ในเคร่ือง spectrometer เพื่อแยกแสงที่ตองการวิเคราะหซึ่งตรงกับความยาวคลื่นที่เลือกไว ผานเขาไป
ยัง detector ซึ่งเปน UV-Vis เพื่อวัดสัญญาณและเปลี่ยนเปนความเขมขน 

 
สวนประกอบของเคร่ือง ICP  

• Argon gas 
• Nebulizer 
• Spray chamber 
• Injector 
• ICP torch 
• Radio frequency generator 
• Spectrometer 
• Microprocessor 
• Computer 
• Peristaltic pump 

 
 

อินดักทีฟล ี  คัพเพิล   พลาสมา  อิมมสิชัน  สเปกโทรสโกป 
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ลักษณะเฉพาะของ ICP  
• plasma ใหอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 10000 K 
• สารตัวอยางที่จะวิเคราะหสามารถอยูใน  plasmaไดนานพอ ซึ่งจะทําใหสารตัวอยางสามารถ

แตกตัวเปนอะตอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
• Matrix และ interelement effects มีนอย โดยเฉพาะเม่ืออยูในบรรยากาศของแกสเฉ่ือย 
• การใช Ar-ICP พบวาให electron density สูง ดังนั้นการแทรกสอดที่เกิดจากการไอออไนส

จะมีผลกระทบนอย  
• อุณหภูมิสูง ทําใหลดการเกิด fluorescence และ self-absorption 
• แกสที่ใชเปนแกสเฉ่ือย จ่ึงไมมีการระเบิด 
• ไมตองใชขั้วไฟฟา 
 

ขอดีของการวิเคราะหดวยเทคนิค ICP  
• เปนเทคนิคที่มี สภาพไว (sensitivity)  สูง 
• ทําการวิเคราะหไดรวดเร็ว 
• ใชสารละลายตัวอยางในปริมาณนอย  
• สามารถวิเคราะหธาตุไดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน 
 

Interference ที่รบกวน 
• Physical interference : สิ่งรบกวนทางกายภาพ เกิดจากสารละลายตัวอยางกับสารมาตรฐาน

มีลักษณะไมเหมือนกัน 
• Spectral interference : สิ่งรบกวนเชิงแสง ธาตุแตละชนิดมีหลายความยาวคลื่น อาจเกิดการ

ซอนทับกันได 
• Chemical and ionization interference 
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การแกไขปญหาที่เกิดกับ ICP เบื้องตน 
ในระหวางการใช ICP ของ JY อาจจะเ กิดปญหาบางอยางที่ มีผลใหการทําง านไม เ ต็ม

ประสิทธิภาพหรืออาจจะไมสามารถทํางานไดเลย ซึ่งปญหาบางอยางผูใชสามารถที่จะแกไขเองได  ซึ่ ง
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดมีดังนี้ 

 
ปญหา สาเหตุ การแกไข 

1.จุดพลาสมาไมติด  1.ยังไมเปดสวิทช  RF generator  
2.ไม เปด Ar หรือปริมาณ Ar นอยหรือไม มี Ar ไหล  
   ออกมาบริเวณ torch 
3.ระบบระบายความรอน (cooling system) ไม            
   ทํางาน หรือน้ํานอยและรอน 
4.ปลายของสายไฟฟาแรงสูงที่สําหรับ arc บริเวณ   
   torch  อยูหาง torch  
5.มีคราบสกปรกบริเวณข้ัวของสายเสียบ Ar  บริเวณ  
   torch ทําใหไฟฟาไมสามารถ arc ได  
6.ตําแหนงการวาง torch ไมตรง  
 
 
7.ตําแหนง injector tube อยูสูงเกินไป 
 
 
8.อุณหภูมิหองหรือเคร่ืองรอนเกินไป  
 
9.มีความช้ืนบริเวณหอง torch มาก  
 
10.หลอด torch tube สกปรก 
 
11. มีสารละลายใน  spray chamber  
 
 
12.กระแสไฟฟาไมเพียงพอ  ไฟตกหรือเกิน  
13.Ar ไมบริสุทธิ์พอ หรือใชกาซผิด  
14.ปริมาณ Ar ที่ใชมากเกินไป  
 
15.RF power นอยเกินไป 

1.เปดสวิทช  RF generator 
2.เปดวาลว Ar หรืออาจเพิ่มแรงดันของ Ar 
 (6  บาร /100 psi)  
3.ถาน้ํารอนใหเติมน้ําสะอาดจนปริมาณมากพอ  
 
4.พยายามใหปลายสายไฟฟาแรงสูงอยูชิดข้ัว 
   เสียบทอ Ar มากที่สุด 
5.ทําความสะอาดผิวโลหะบริเวณข้ัวเสยีบทอ Ar  
   ดวยกระดาษทรายละเอียด จนสะอาด 
6.จัดวางตําแหนง torch ใหมใหเหมาะสม (วัด 
   อัตราสวน inte nsity ระหวางความยาวคล่ืน  
   280.2 :285.2 ใหไดอัตราสวน 8 – 14 เทา)  
7.ปรับระดับ injector tube ใหปลายอยูระดับ 
   เดียวกับปลายของ internal tube อาจจะตํ่ากวา 
   ปลาย  internal tube เล็กนอย 
8.ลดอุณหภูมิเค ร่ืองปรับอากาศ ใหอุณหภูมิหอง  
   ไมสูงเ กิน 25 องศาเซลเซียส 
9.กด control ในโปรแกรมสําหรับจุดพลาสมา 
   ใหนานเพื่อไลความช้ืน  
10.ทําความสะอาด torch tube(ดูในการดูแล  
    รักษา ) หรือเปล่ียน tube ใหม 
11.ตรวจสอบทอ drain  ที่ perista ltic pump วา 
    แตกชํารุด  หรือวากานบีบหลวมหรือไม ถา  
    พบใหถอดเปล่ียนหรือหมุนตัวบีบใหแนนข้ึน 
12.ใชเคร่ืองรักษาแรงดันไฟฟา  
13. เปล่ียนทอกาซใหม 
14.ปรับลดอัตราการไหลของ Ar (plasma gas) ให 
     นอยลง  
15. เพ่ิม RF power ใหมากข้ึน 
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16. เกิดข้ึนหลังการวิเคราะหสารตัวอยางที่มีความ 
    เขมขนสูง 
 
 
 
17.ไมหยุด pump ของสารละลาย NaBH4 หรือ  
    สารละลายกรด ในการใชชุด  hydride generator ซึ่ง  
    กาซไฮโดรเจนที่เกิดข้ึนจะไปกวนกระบวนการเกิด  
    พลาสมา 
18.ใช auxiliary  gas ในขณะที่ใช plasma gas นอย 

16.ลางระบบ torch ดวยน้ํากล่ัน (กด control  
    โดยไม start) สักพัก แลวลดแรงดันของ  
    nebulizer gas ลงใหเหลือประมาณ 1 บาร แลว 
    คอยจุดพลาสมา เม่ือพลาสมาติดใหคอยๆเพ่ิม 
    แรงดันของ nebulizer  
17.กอนจุดพลาสมาใหหยุด pump ของ  
    สารละลาย NaBH4 และสารละลายกรด 
 
18.ตรวจสอบวาใช auxiliary gas หรือไม (ถา 
    ใช plasma gas และ RF power นอย) ถาใช 
    ใหเปล่ียนเปนไมใช  

2.เม่ือเขาโปรแกรม   
   การทํางานมี 
   ขอความ 
   “spectra link    
   communication  
   error” 

1.ระบบอิเล็กทรอนิกสไมพรอมที่จะทํางาน  
   คอมพิวเตอรไมสามารถติดตอกับเคร่ืองได  
 
 
 
 
 
2.Hard loc k  ที่ตออยูกับ printer por t หลวม 

1.ให restart เคร่ืองคอมพิวเตอร หรือเขา  
   instrument  > c onfiguration  
   > electronic s(spectra link)  > board de tection  
   แลวเขาโปรแกรมใหมหรือทํา zero order หรือ 
   อาจจะกดชอง reset (ตัวเคร่ืองดานซายมือ  
   สําหรับ JY 2000 รุนเกา ) ถายังไมหายใหปด 
   เคร่ืองและคอมพิวเตอร  แลวเปดใหม  
2.ตรวจสอบอุปกรณ hard lock ที่ตออยูกับ  
   printer port วาหลวมหรือไม (โปรแกรมจะ  
   ตรวจสอบอุปกรณนี้กอนทํางาน) 

3.ไมสามารถทํา  
   zero order ได  

1.คอมพิวเตอรกับเคร่ืองไมสามารถติดตอกันได  
2.พลาสมาดับ 
 
3.คากระแสไฟฟา (high voltage) ที่ใหกับ detector  
   มากเกินไป จะปรากฏขอความ mono , poly  
   over range  
4.คากระแสไฟฟา(high voltage) ที่ใหกับ detector  
   นอยเกินไป โดยคา intensity จะนอยอาจจะไม 
   เพ่ิมข้ึนหรือเพ่ิมนอยเม่ือคาการหมุนของ grating  
   เพ่ิมข้ึน  

1.แกปญหาเหมือนขอ 3 
2.ถาพลาสมาดับระหวางทํา zero order ใหหยุดการ 
   ทํา zero order ทันที  
3.ลดกระแสไฟฟาแรงสูงที่ใชกับ detector ใน 
   การทํา zero order ลง ซึ่งอยูใน instrument  >  
   configuration  > define  > movement  
4.เหมือนขอ 3 
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ปญหา สาเหตุ การแกไข 
4.ไมปรากฏ peak  
   ของธาตุหรือ  
   สัญญาณที่ไดนอย 
   มาก เ ม่ือทํา peak  
   search ดวย 
   สารละลาย 
   มาตรฐาน  

1.ไม มีละอองสารตัวอยางเขาไปในพลาสมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ความเขมขนของสารละลายนอยเกินกวา 
   ความสามารถที่เคร่ืองจะวัดได  
3.กระแสไฟฟา (high voltage) ที่ใชกับ detector  นอย 
   เกินไป  
 
 
 
4.ระดับ injector  tube สูงเกินไป  
 
 
5.อัตราการไหลของ sheath  gas มากเกินไป  
6.ระดับของชวง emission  zone ไมตรงกับชองรับ  
   แสงของ spectrometer  
 
7.ตําแหนงของความยาวคล่ืนเปล่ียนไป เนื่องจาก 
   อุณหภูมิเคร่ือง ตํ่าหรือสูงเกินไป 
 
 
 
 

1.1.ตรวจสอบทอนําสารจุมอยูในสารละลาย 
     ตัวอยาง 
1.2.ตรวจสอบวาทอนาํสารตัวอยางแตก หรือวา 
     กานบีบทอหลวมหรือไม  
1.3.ตรวจสอบวา nebulizer หรือทอนําสาร 
     ตัวอยางตันหรือไม ถา nebulizer ตันใหใชเสน 
     ผมแยงสิ่งที่อุดตัน หรือแชใน ultrasonic bath  
     ถาทอนําสารตัวอยางตันบริเวณปลายให  
     ตัดทิ้ง แตถาอยูตรงกลางใหเปล่ียนทอใหม  
1.4.ตรวจสอบวา nebulizer gas ไหลหรือไม โดย 
     ถอดทอกาซออกจาก nebulizer  แลวกด  
     control ไมจุดพลาสมา แลวจุมปลายทอลงใน 
     น้ํา ถามีฟองอากาศแสดงวามีกาซไหลออกมา 
2.เพ่ิมความเขมขนของสารละลายใหมากข้ึน  
 
3.เพ่ิมคากระแสไฟฟาที่ใชกับ detector โดยใช 
   สวน auto attenuated หรือเพ่ิมในสวน method  
   >line + modify >acquisition (high volta ge)  
   ปกติโปรแกรมจะเร่ิมตนใชที่ 750 V  
   เปล่ียนเปน 990 V 
4.ปรับระดับความสูงของปลาย injector tube ให 
   เสมอกับปลายของ internal torch tube หรือตํ่า 
   กวาเล็กนอย 
5.ปรับลดอัตราการไหลของ sheath gas 
6.ปรับระดับความสูงของพลาสมาใหชวง  
   emission zone ใหพอเหมาะกับชองรับแสง 
   ของ spectrometer 
7.กอนใชเค ร่ือง warm up เคร่ืองไวประมาณ 30  
   นาที ( กรณีที่อุณหภูมิหองเย ็นมาก )  ใหสังเกต 
   ที่สวิทชไฟ heater  regulator  ดานขวามือไม  
   กระพริบบอย ถาอุณหภูมิหองสูงไมควรใช  
   เคร่ือง  เพราะจะเกิดการคลาดเคล่ือนของ  
   ตําแหนงความยาวคล่ืน  
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 8.โมเลกุลของออกซิเจนดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 

   ตํ่ากวา 190  นาโนเมตร 
 
9.ความยาวคล่ืนที่ใชไมเหมาะสม 

8.เม่ือวิเคราะหที่ความยาวคล่ืนตํ่ากวา 190 นาโน  
   เมตร ใหใช ไนโตรเจนหรือกาซเฉื่อยไล  
   ออกซิเจนออกจาก spectrometer  
9.เปล่ียนไปใชความยาวคล่ืนในการวิเคราะห 

5. มี  peak ปรากฏ  
   แตโปรแกรม 
   แสดงขอความไม  
   พบ peak (some  
   peak were not  
   detected)  เม่ือทํา   
   peak search  

1.สัญญาณที่ไดมีคาใกลเคียงกับ noise  
 
2.มีจํานวน peak ใน windows มากกวาหนึ่ง peak  

1.ให double click ที่ตําแหนงจุดสูงสุดของ peak  
   แลวกด resume จะสามารถใชโปรแกรมตอได  
2.ใหตรวจสอบวา peak ใดเปนความยาวคล่ืนที ่
   ตองการโดยทดสอบดวย single standard  และ  
   search โดยไมตองใชสารละลายใดๆ (หยุด  
   pump หรือ ดูดอากาศ ) 

6.คา % RSD ของ 
   การวิเคราะหสูง  
   หรือมีสัญญาณ 
   ของ  signal นอย 

1.การเกิดละอองสารตัวอยางไมส มํ่าเสมอ  
 
 
2.เกิดการอุดตันที่ nebulizer เม่ือวิเคราะหสารตัวอยาง 
   ความเขมขนสูง หรือสารตัวอยางที่มีเกลือมาก  
 
 
3.กําหนดคา integration time นอย 
 
 
4.วิเคราะหสารตัวอยางที่มีความเขมขนสูงกอนหนานี้ 
 
 
5.มีฟองอากาศในทอนําสารตัวอยาง 
 
 
 
6.ลักษณะรูปรางของพลาสมาไมสมมาตร 
 
7.แรงดันของ  Ar  ที่ปลอยออกมาจากถังนอยเกินไป 

1.ตรวจสอบทอนําสารตัวอยางวาแตกหรือตัน 
   หรือไม และตรวจสอบแรงบีบของกานบีบวา 
   เหมาะสมหรือไม  
2.ใชเวลาในการลางทอนําสารตัวอยางระหวาง 
   เปล่ียนตัวอยางใหนานข้ึน ถาตัวอยางมีมาก 
   หรือใช เวลาในการวิเคราะหติดตอกันนาน  
   ควรใช Ar humidifier  
3.เพ่ิมเวลา integration time (method > line  
   +modify >acquisition คามาตรฐานของ  
   โปรแกรมคือ  0.5 เปล่ียนใหนานข้ึน 1, 2, 3….. 
4.ลางทอนําสารใหสะอาดหลังจากวิเคราะหสาร 
   ตัวอยางที่มีความเขมขนสูง กอนจะวิเคราะห 
   ตัวอยางที่มีความเขมขนตํ่า  
5.พยายามไลฟองอากาศ โดยให pump ดูด 
   อากาศจนไมมีสารละลายในทอแลวคอยจุมทอ 
   ในสารละลายอีกคร้ัง ปรับแรงบีบของกานบีบ  
   ทอนําสารตัวอยางใหพอเหมาะ 
6.ปรับระดับของ injector tube และ spacer ให 
   เหมาะสม 
7.เพ่ิมแรงดัน Ar  ที่ทอไมนอยกวา 6 บาร(100 psi)  
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7.ไมสามารถสราง  
   calibration cur ve  
   ได (คา intensity  
   ทุกจุดเทากัน) 

1.เตรียมสารละลายผิด 
 
2.ความยาวคล่ืนที่ใชไมเหมาะสม เกิดการรบกวน  
   ( interfering wavelength ) จากธาตุอ่ืน 

1.ตรวจสอบคาความเขมขนของสารละลาย 
   มาตรฐานใหถูกตอง  
2.เปล่ียนคาความยาวคล่ืน 

8.Nebulizer อุดตัน  1.สารละลายมีตะกอน 
2.สารละลายตัวอยางมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดสูง 

1.กรองสารละลายตัวอยางกอนการวิเคราะห 
2.ใช argon humidifier  

9.เกิดเขมาจับที่ 
   ปลาย injector  
   tube และ internal  
   tube เม่ือวิเคราะห 
   สารอินทรีย 

1.อุณหภูมิในการเผาไหมไมเหมาะสม 1.เพ่ิมอัตราการไหลของ auxiliary gas (0.8 – 1.6  
   ลิตร/นาท)ี 
2.ลดอัตราการไหลของ nebulizer gas ลง  

10.กาซ (ลูกลอยวัด 
   ระดับ ) ในทอวัด 
   อัตราการไหลของ  
   กาซพุงสูง ไม  
   ลดลงมาในระดับ 
   ที่ปรับไว  

1.เกิดหลังจาก Ar หมดและเปล่ียนทอใหม  
 
2.เม่ือหมุนปรับอัตราการไหลของกาซ 

1.ใหเปล่ียนอัตราการไหลของกาซ โดยเลือกที่  
   โปรแกรม automatism ไปมา  
2.จุดพลาสมาทิ้งไวสักพัก 

11.ไมสามารถ  
    วิเคราะหหาธาตุ 
    กลุม hydr ide  

1.ระดับความเขมขนตํ่าเกินไป  
2.ปริมาณของ NaBH4 ไมเหมาะสม 
 
 
3.ความแรงหรือป ริมาณของกรดที่ใช ไมเหมาะสม 

1.เพ่ิมระดับความเขมขนของสารละลาย 
2.เปล่ียนอัตราการไหลของ NaBH4 โดยเปล่ียน 
   ความเร็วของ pump หรือเปล่ียนขนาดของทอนํา 
   สาร 
3.เปล่ียนความแรงของกรด หรืออัตราการไหลของ  
   กรด  

12.โปรแกรมไม  
    คํานวณคาความ 
    เขมขน แตอาน  
   เปนคา intensity  
    อยางเดียว  

1.เกิดความผิดพลาดในการประมวลผลของโปรแกรม  1.สราง method ใหมโดยใหเปล่ียนช่ือใหมโดยใช
อักษร  หรือตัวเลขของช่ือ  method ใหมดวย 
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13. ลักษณะของ  
    พลาสมาไม  
    สมมาตรและ  
    พลาสมาเผา torch  
    tube (ปกติจุด 
    พลาสมาโดยไม มี 
    สารตัวอยางเขาไป  
    เม่ือมองผานกระจก  
    หนาจะมองเห็น  
    พลาสมาสีเขียว 
    ออนๆ แตถา torch  
    tube โดนพลาสมา 
    เผาที่ปลายพลาสมา 
    จะมีสีแดงเกิดข้ึน ) 

1.ระดับของ spacer ไมเหมาะสม 
 
2.แรงดันกาซ  Ar ลดลงหรือใกลจะหมด  
 
3.วางตําแหนง torch ไมตรง  ทําให torch tube  สัมผัส 
   กับ coil  

1.ปรับระดับ spacer ใหอยูระดับกลางหรือคอนข้ึน  
   ดานบนของ injector tube  
2.ปรับแรงดันของ Ar ไมนอยกวา 6 บาร(100 psi)  
   หรือเปล่ียนถังใหม เม่ือใกลจะหมด  
3.จัดวางตําแหนง torch ใหม และตรวจสอบให 
   แนใจวา torch tube อยูระหวางกลางของ coil  
   โดยใชร้ิวกระดาษความหนาประมาณ 100 แกรม  
   หมุนวนรอบ torch tube  

14.โปรแกรมไม  
    ทํางานเม่ือเขาใน  
    สวน task and  
    sequence หลังจาก  
    save ช่ือ sequence  
    แลวกดปุม run 

1.เกิดจากโปรแกรมยังไมพรอมที่จะทํางาน 1.ใหกด close ออกจากหนา task and sequence  
   แลวเขาไปใหม  

15.Peristaltic pump  
    หมุนเร็วไมหยุดเ ม่ือ  
    ทําการวิเคราะห 

1.โปรแกรมไมยกเลิกคําสั่งให pump หมุนเร็วกอน  
   วิเคราะหตัวอยาง 

1.ใหเรียกโปรแกรม automatism แลวเลือกการ 
   หมุนของ pump เปล่ียนไปมา normal > fast >  
   normal   

16.โปรแกรมข้ึน  
    ขอความ “mono ,  
    poly over range”  
    ระหวางการ 
    วิเคราะห 
    สารตัวอยาง 

1.สารตัวอยางมีธาตุชนิดนั้นเขมขนมากเกิน  
   ความสามารถที่ detector สําหรับ method นั้นจะ 
   วิเคราะหได  

1.1. เจือจางสารตัวอยาง 
1.2.สราง method ใหมโดยใชคาความเขมขนของ  
      สารละลายมาตรฐาน  ใกลเคียงกับสารตัวอยาง   
      โดยใช auto attenuate d กับสารละลาย  
      มาตรฐานกอน  
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17.Re-calibration  
    curve ไมผาน 

1.ตําแหนงของ peak เปล่ียนไปจากเดิมมาก  
 
2.คา  intensity  เพ่ิมข้ึนหรือลดลงมาก  
 
 
3.สารละลายมาตรฐานผิดขวด 

1.Warm up เคร่ืองใหนานข้ึนแลวทํา zero order  
   ใหม  
2.ตรวจสอบวาปลาย  nebulizer  มีคราบของแข็ง  
   ทําใหรูเร่ิมแคบลงหรือไม ถามีใหทําความ 
   สะอาด  
3.นําสารละลายมาตรฐาน คาที่เคยใชปรับ high  
   voltage (auto attenuated) มาทํา auto attenuated  
   ใหมแลวทํา re-calibration  
4.ทํา  peak search  และ profile แลวทํา calibration  
   ใหม หรือสราง method ใหม 

18.พลาสมาลอยข้ึนสูง 
    จากปลาย  internal  
    torch  มาก  สําหรับ 
    สารละลายน้ํา (ปกติ 
    ฐานของพลาสมาจะ 
    อยูในระดับเดียวกับ 
    ขอบของขด  coil ช้ัน 
    ลางสุด) 

1.มีสารอินทรียหรือสารไวไฟผสมอยูในตัวอยาง 
 
 
2.เกิดหลังจากจุดพลาสมา ซึ่งกอนหนานี้วิเคราะหสาร 
   ตัวอยางที่มีความเขมขนสูง  
3.มี auxiliary gas ไหลออกมา  

1.ใช auxiliary  gas หรือถาปริมาณสารอินทรียมีมาก
ใหสกัดออกกอนการวิเคราะห หรือเปล่ียนชุด spray 
chamber  
2.กด control แลวจุมลางระบบ torch ดวยน้ํากล่ัน  
   หรือตัวทําละลายสําหรับงานวิเคราะหนั้น 
3.เลือกที่โปรแกรมของ auxiliary gas เปน 0 

19.ไมสามารถ  
    วิเคราะหธาตุกลุม  
    alkali 

1.อุณหภูมิในการเผาไหมไมเหมาะสม 1.เพ่ิมอัตราการไหลของ sheath ga s 0.6 – 0.8 
    ลิตร/นาท ี

 
 

**นางสาวศิริรัตน  พันธเรือง 
เจาหนาท่ีปฏิบัติการชางเทคนิคเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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                   เ ชิดชัย    โพธ์ิศรี** 
 
            วามตั้ ง ใ จจริงของผู เ ขียนก็คืออยากจะแบงปนประสบการณ  (รวมทั้ งความ 

                            สนุกสนาน ถามีบาง) กับทุกๆคนที่อยูในสถานะของผูอ าน  ผูที่สนใจจะอาน  คนที่
กําลังจะไปไกลจากบาน คนที่หางบาน และคนที่อยูระหวางเดินทางกลับบานสูออมกอดอันอบอุน
ของมาตุภูมิ หรือใดๆก็ตาม ผูเขียน บางทีอาจจะเรียกวาผูพิมพ และเรียบเรียง เพราะไมไดใชปากกา 
หรือดินสอขีดเขียนหรอกแตพิมพเอง (พิมพชามากๆ ถาเขียนจริงอาจจะเร็วกวานี้หลายลานเทา) พิมพ
จากความคิด ความรูสึก และจินตนาการ (ที่ไมเลื่อนลอย) ในชวง เ วลาขณะหนึ่ ง  และคงไมใชการ
เขียนเพื่อระบายความทุกขระทม หรือเสียดสีใครใหระบมชอกชํ้า  ผูเขียนอยากจะเขียนใหทานๆอาน
มากโข  แตดวยปจจัยจํากัดหลายอยางที่ไมอํานวย ไมวาจะเปนปญหาทางเทคนิค  หรือขอ จํากัดดาน
เวลาทําใหผูเขียนไมสามารถนั่งนิ่งๆ ทุมเทใหกับงานเขียน และเรียบเรียงนี้ไดเต็มที่ จนกระทั่ ง วันนี้ 
เปนวันแรกในรอบสามเดือนที่ผูเขียนสามารถที่จะถายทอดออกมาเปนเร่ืองราวเ ลาสูกันฟงไดดัง
เจตนารมณ กอนอื่นผูเขียนตองขอออกตัวดวยวาผูเขียนเปนมือสมัครเลน ไมใชนักแตงนวนิยายที่ ใ ช
ภาษาอันสละสลวยละมอมกลอมสุนทรียใหผูอานเคลิบเคลิ้ม โอนออนไหวเอนตาม อานแลวตองอาน
เลมสอง สาม สี่...(เฉกเชนดังนิยายน้ําเนา) ภาษาที่ใชอาจจะแข็งกระดาง หวนเพราะไมไดผ านการขัด
เกลาหรือพิสูจนอักษรจากบรรณาธิการแตอยางใด เพราะฉะนั้นถาอานแลวไมไพเราะหูหรือสวยงาม
ตอสายตาทาน ผูเขียนตองขออภัยไวตั้งแตตอนแรกนี้ดวย หวังวาทานผูอานคงไมถือสาวากลาวแต
อยางใด อารัมภบทมาเย่ินเยอซะนาน มาเร่ิมตนกันสักทีวาในระหวางสามถึงสี่เดือนที่ผ านมาผู เ ขียน
ไปไหน ทําอะไร ไดพบเจออะไรบาง 

คงไมโลดโผนเปนลิงทะโมนเหมือนหนังอินเดียนาโจนสที่ทานทั้งหลายไดเคยชม  และคง
ไมมหัศจรรยอยางซูเปอรแมนรีเทิรนที่เพิ่งจะลงโรง เร่ิมเร่ืองเลยผูเขียนไดทราบขาวเร่ืองการใหทุน
แลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรจากสกอ.(www.mua.go.th) ประมาณไตรมาสที่ส ามของปที่แลว 
โครงการนี้มีช่ือยอวา UMAP คําเต็มๆคือ University Mobility in Asia & Pacific เปนโครงการที่ ให
ทุนแกนักศึกษา และบุคลากร ซึ่งไมจํากัดเฉพาะอาจารยเทานั้น สําหรับการศึกษา ดูงาน หรือการวิจัย
ชวงสั้นๆไมเกินสี่เดือน กับมหาวิทยาลัยที่รวมมือหรือคาดวาความรวมมือกําลังจะเกิดในตางประเทศ 
บอกนิดนึงวาหากอาจารยรุนๆยังเติรก หรือรุนราวคราวเดียวกับผู เ ขียน  (ที่ไฟยังไมมอด ) รวมทั้ ง
นักศึกษาที่กําลังมีความประสงคจะศึกษาตอ หรือดําเนินกิจกรรมใดๆทางการศึกษาก็ตาม ทานอาจจะ

เรื่องเล าจากตางแดน (ของคนไกลบาน) 

ค 
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ตองเปนคนหูไวตาสับปะรด หม่ันคอยติดตามขาวจากแหลงทุนตางๆใหสมํ่าเสมอสักนิด  เ พราะถา
ทานมัวแตหวังราชรถมาเกย หรือคนใสพานยกมาถวายก็คงจะยาก เพราะผูเขียนก็ตองติดตามขาวสาร
เอง หรือบางคร้ังก็ตองอาศัยเครือขายเพื่อนฝูง บอกกันตอๆมา ลําพังจะรอขาวจากสวนกลางมาถึงก็
อาจจะสายเกินไปเขาขายไกลปนเที่ยงประมาณนั่นแหละ กวาจะรูอีกทีก็หายลิบลับไปในกลีบ เมฆ
แลว โดยงายเอาเปนวาอาจจะมีสัญชาตญาณของนักลา (ทุน) บวกกับมีความทะเ ยอทะยานบาง  (สัก
นิด) โดยสังเขป โครงการนี้จําเปนตองเขียนขอเสนอโครงการที่อยากทําใหแกสกอ.เพื่อพิจารณา โดย
สมัครผานจากมหาวิทยาลัยอีกทีนึง ไมมีอะไรเอยที่ไดมางายๆโดยไมลงทุน และก็ไมเหลือบากวาแรง 
ผูเขียนก็ตองใชเวลาวางจากการสอน หรือภารกิจตางๆ นอนดึกอีกนิด หรือตื่นเชาอีกหนอย มานั่ งคิด 
และวาดฝนในอากาศ (ทุกคนมีสิทธิ์ฝน และฝนนั้นก็อาจจะเปนจริง  Dream …Plan…Achieve!!!) 
แลวบรรจงละเลงลงบนแผนกระดาษ ประมาณ 8-10 หนา รวมทั้งแบบฟอรมใบสมัคร ยังไม เ ส ร็จซะ
สิ้นเชิงทีเดียว ตอนทายก็ตองอาศัย  กําลังผสานความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อใหกับ
สกอ.เพื่อพิจารณาอีกที จากนั้นผูเขียนก็นั่งรอไปดวยความหวังนิดๆที่ไมเปนลมเปนแลง จนเกือบลืม 
สักประมาณมกราคมของปนี้สกอ.ก็ประกาศผลทางเว็บไซต (ชากวากําหนดการนานโข ) ทีแรกก็ดู
ผานๆไมเห็นช่ือตัวเอง (ผิดหวังนิดๆ) แตไมแนใจเพราะคิดวาขอเสนอโครงการของผูเขียนเองก็ไมได
ขี้ร้ิวขี้เหรสักเทาไรนี่นา ดูอีกทีก็พบช่ือผูเขียนเองอยูในบรรดา 30 ผูสมัครที่ผานการประกวด  (ใจช้ืน
ขึ้นมาบาง) นับวาประสบความสําเร็จอีกคร้ัง (อันนี้อยากฝากบอกวาพยายามบอยๆแลวจะสําเ ร็จ 
เพราะผูเขียนก็ใชความพยายามอยูนานโข ทําแลวทําอีก เพื่อที่ จะไปถึงฝ งฝน  แตบางทีหนทางสู
ความสําเร็จก็มิไดโรยดวยกลีบกุหลาบเสมอไป) ทีนี้ก็ตองมาวางแปลนวาจะเดินทางเม่ือไรดี เพราะยัง
มีอะไรอีกหลายอยางที่ตองทําตอ ไหนจะเร่ืองขออนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย เร่ืองทําหนังสือเดินทาง 
หนังสือตรวจลงตรา ขออนุมัติเบิกงบประมาณ งานสอน และนักศึกษาภายใตกํ ากับดูแล  โอย!!!
หลากหลายสารพัด จิปาถะ กวาจะเสร็จสิ้นก็ทําใหผูเขียนปวดเศียรเวียนกบาลเหมือนกัน  แตก็ตอง
ขอขอบคุณทุกๆทานที่เกี่ยวของ ที่ชวยอํานวยความสะดวกใหจนทุกอยางลุลวงไปดวยดี  ดังคํากลาว
ที่วาไดอยางเสียอยาง ขอเตือนวารับทุนแลวก็ใชจะดีไปทุกอยางนะ ทานตองผูกมัดตัวเองกับ เ จ าของ
ทุนพอสมควร ตัวผูเขียนก็ตองพยายามทําใหไดดังกับขอเสนอที่ใหไวกับสกอ.และเขียนรายงานสง
ตอนขากลับประเทศไทย (ถาเร่ืองที่กําลังเขียนอยูนี้ ใ ชแทนไดก็คงดี ) ลืมบอกในตอนตนวาใน
ขอเสนอโครงการผูเขียนเลือกที่จะเ ดินทางไปยัง เ มืองลิ เ วอรพูล  (Liverpool) ประเทศสหราช
อาณาจักร  และจากลิ เ วอรพูลไป ยังกรุงแมดริด  (Madrid) ประเทศส เปน  ตามลําดับ  ไมใช
สหรัฐอเมริกา อยางที่ลงประกาศในจดหมายขาวของทางมหาวิทยาลัย ขอแกข าวดวย  ขอนี้ก็น าคิด  
ช่ือโครงการตอนตนบอกวา เอเชีย-แปซิฟก แตสหราชอาณาจักรอยูที่แอตแลนติกนี่นา สงสัยตองเพิ่ม
ช่ือโครงการแลว หรือใครสนใจโครงการนี้บวกกับความเบื่อหรือจําเจ อยากหนีไปไกลๆ ถารออีก
ตอไปอาจจะมีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางเอเชีย-แอนตารกติกก็ได (ฮา) เปนขอดีประการ
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หนึ่งของการเรียนในตางประเทศ เพราะความรวมมือกับสถาบันที่ผูเขียนเรียนอยูสมัยปริญญาเอกได
ชวยอํานวยความสะดวกใหทุกอยางงายขึ้นอีกในระดับหนึ่ง ผูเขียนยังจําคํากลาวของอาจารยที่ปรึกษา
ชาวตางประเทศของผูเขียนเองไดอยูเสมอ ถอดเปนใจความงายๆไดว า การเ รียนปริญญาเอกใน
ตางประเทศนอกจากจะเรียนรูทางวิชาการ เรียนรูเทคนิคใหมๆแลว การติดตอสัมพันธ สรางเครือขาย
ความรวมมือกับบุคคลในแวดวงก็เปนเร่ืองสําคัญที่พึงกระทํา และก็จริงสิ่งนี้ยังใชไดอ ยู เ สมอ  หรือ
ทานผูอานคิดอยางไร? 

ผูเขียนออกเดินทางจากประเทศไทยตนเดือนเมษายน โดยสายการบินเอมิเ รตส  (Emirates 
Airline) หลายๆทานอาจจะคุนช่ือหรือผานหูผานตากันบาง ตอนนั้นเปนสายการบินไมกี่ส ายการบิน
ที่ยังมีที่นั่งเหลือ และราคาถูกกวาสายการบินอื่นที่บินไปยังเมืองที่เปนจุดหมายปลายทางที่ผูเ ขียนจะ
ไป ไดฟงจากเอเจนซีขายตั๋วแทบไมนาเช่ือวาที่สายการบินหลายสายการบินเ ต็มเพราะวาคนไทย
เดินทางไปเที่ยวตางประเทศกันมากในชวงเดือนเมษายน นี่แสดงวาคนไทยยังมีอันจะกินอยูมาก  คง
ไมใชเร่ืองมหัศจรรยแนนอน คิดวายังไงบานเราก็ยังคงมีชองวางระหวางคนรวยกับคนจนอยูอีกมาก 
ปญหาอยางนี้ตอใหมีลานทักษิณก็คงแกลําบาก (ตอนนี้หลายคนอาจไมอยากใหมีทักษิณแลว) เ พราะ
การกระจายความเทาเทียม และความเปนธรรมทางสังคมในบานเรายังคงเปนเ ร่ืองที่ตองขบคิดกัน
ตอไป พูดไปพูดมาทําไมโยงเขาเร่ืองบานเมือง สถานการณปจจุบันไปแลว อาจจะเปนเพราะถึงแมอ ยู
ไกลในตางประเทศแตตัวผูเขียนก็พยายามติดตามขาวสารจากบานเราอยู เ สมอ  ย่ิงทุก วันนี้ ย่ิง ง ายมี
หนังสือพิมพออนไลนใหอานเยอะถมเถไป ธรรมชาติสวนตัวของผู เ ขียนแลวไมอยากจะยุงกับ
การเมืองสักเทาไรหรอก เปนโรคเกลียดนักการเมืองหนาไหวหลังหลอกหรือพวกที่ปากหวานกน
เปร้ียวเขากระดูก  อานขาวทีไรรูสึก เ อือมระอาทุกที  แตก็พยายามนึกถึงพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยูเสมอ  และพยายามทําวันนี้ใหดีที่สุด พักเร่ืองเหตุบ านการเ มืองไว
ตรงนี้ กลับไปสูเที่ยวบินกันตอ ปจจุบันนี้ถาทานผูอานมีโอกาสเดินทางไปตางประเทศ  และซื้อตั๋ ว
โดยสารเองทานอาจจะไมไดรับตั๋วเปนใบๆอยางเคยแลว เพราะหลายๆสายการบินหันมาใชระบบตั๋ว
ออนไลน (e-ticket) กัน เพื่อลดตนทุน (วาอยางนั้น) ทานจะไดหมายเ ลขอางอิงแทนสําหรับการ
เช็คอิน เพียงแตทานจดจําหมายเลขใหดี หรือบางทีในระบบของสายการบินก็มีขอมูลของทานไวแลว
ตั้งแตตอนซื้อตั๋ว เพียงแตทานแสดงหนังสือเดินทางของทานวาบุคคลในรูปถายกับตัวทานคือคนๆ
เดียวกันก็พอ เทานั้นแหละที่นี้ทานจะเลือกนั่งตรงไหนบนเคร่ืองบินก็แลวแตทาน ผูเขียนชอบนั่งตรง
ริมทางเดินเพราะสะดวกดีทั้งขาเขาและขาออก ทั้งเวลาปวดหนักหรือปวดเบา บางทานอาจจะชอบนั่ง
ริมหนาตางเพราะ นิยมชมนกหรือทองฟา ย่ิงตอนที่พระอาทิตยจะลับขอบฟา ทานจะเห็นเสนขอบฟา
ที่สวยมากขอบอก (ดูภาพประกอบ) 
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ถึงแมผูเขียนจะมีประสบการณเดินทางไปหลายประเทศแลวในโลกนี้  (สวนใหญอ ยู ใน
ยุโรป) เคยแมกระทั่งนั่งเคร่ืองบินขามสองมหาส มุทรจากแอตแลนติกไป ยังแปซิฟก  จนเกือบ
ครบรอบโลกมาแลว แตพอจะขึ้นเคร่ืองทีไรก็ยังตื่นเตน และมักจะใจหายอยูเสมอ หายไปกอนจะไป
อยูบนอากาศซะอีก คงเปนเพราะความคิดถึงบานเกิดเมืองไทยมากกวา ตอง เ ดินทางอีกแลวนะเ รา  
ชีพจรลงเทาไมเคยไดหยุดอยูกับที่สักที แตก็พยายามบอกกับตัวเองวาไปไมนานหรอกเดี๋ ยวก็กลับ
แลว ไมเหมือนกับตอนสมัยเรียนเม่ือเกือบหกปกอนไปนาน อยูยาวดวย (สี่ปนิดๆ) อยากบอกผูอานวา
อยูที่ไหนก็ไมสุขเหมือนอยูบานเราเองหรอก บานหลังนี้ยังงามอยูในใจเราเสมอ   วันนั้นผู เ ขียนไป
เช็คอินประมาณตีหนึ่ง กวาเคร่ืองจะออกจริงๆก็ราวๆตีสาม รอจนหายงวง คนที่บานที่มาสงกลับไป
กอน จะอยูดวยก็คงไมไหวหรอก ดีอยางที่บานผูเขียนอยูใกลสนามบินมาก ขับรถไมถึงสิบหานาทีก็
ถึงดอนเมืองแลว นึกไปนึกมาถาขากลับตองไปลงที่สนามบินใหมสุวรรณภูมิคงแยแน เ รา  ทุกอยาง
ตอนเช็คอินผานฉลุยไมมีปญหาอะไร ย่ิงถือหนังสือเดินทางเลมสีน้ําเงินย่ิงสบายไปอีกอยาง สามารถ
เดินทางเขาประเทศสําคัญๆในยุโรปไดมากกวา 10 ประเทศ ยกเวน (อันนี้ตองจําใหดี) ฝร่ังเศส, สเปน 
และสหราชอาณาจักร ผูเขียนจึงตองขอหนังสือตรวจลงตราจากสองประเทศหลัง ถึงแมจะมีจดหมาย
นําเพื่ออํานวยความสะดวกจากกระทรวงการตางประเทศก็ตาม  ก็ ยังตองจายคาธรรมเนียมใหกับ
สถานทูตทั้งสองอยูดี เดินผานชองตรวจสําหรับผูเดินทางออกนอกประเทศ แลวก็มุงไปยังประตูเ พื่อ
ขึ้นเคร่ือง พอหาที่นั่งเจอ เก็บกระเปาเขาที่ นั่งรัดเข็มขัดเรียบรอย(สวดมนตนิดหนอย) พรอมที่จะบิน
แลว สักพักนึงเคร่ืองก็เร่ิมเคลื่อนตัวเขาสูรันเวย สิ่งที่ผูเขียนชอบมากๆตอนที่นั่งเค ร่ืองบินก็ตอนนี้
แหละ ตอนที่เคร่ืองบินเร่ิมติดเคร่ือง และเพิ่มความเร็ว เร็วขึ้นๆ จนเ ร็วที่สุด  เ พื่อที่ จะบินขึ้นสูฟ า  
(take off) มันเปนความเร็วที่เหมือนจะพยายามใหหลุดพน หนีจากแรงดึงดูดอะไรสักอยาง  ลืมบอก
ใหทราบนิดนึงวาตอนที่เคร่ืองบินเรงตัวเอง และพยายามที่จะทรงตัวใหอยูในอากาศได  หรือชวงที่
เคร่ืองจะรอนลงสูพื้นดิน ชวงนี้เปนชวงที่อันตรายที่สุด ทานอยาลืมวา ในตัวลํานั้นบรรทุกน้ํามันเปน

(ถายจากหนาตางเครื่องบิน) 
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แสนลิตร (ไมอยากจินตนาการ) ดังนั้นผูโดยสารสวนใหญจึงมักจะโลง และหายใจคลองคอขึ้น  เ ม่ือ
เคร่ืองอยูนิ่งบนฟาแลว บนเคร่ืองโบอิ้ง 777 ที่นั่งคอนขางแคบนิดสําหรับคนตัวใหญหรือมีชวงขายาว 
แตสวนที่ชวยชดเชยคือแตละที่นั่งจะมีจอทีวีสวนตัว ดังนั้นทานจะสามารถเลือกชมรายการอะไรก็ได
ตามที่ตองการ มีทั้งหนัง มิวสิควีดิโอ  การตูน และเกมสสําหรับเด็ก หรือจะเลือกฟงวิทยุ หรือเพลงใน
หลากหลายสไตลก็ได  โดยปกติผูเขียนหลับคอนขางยากระหวางการเดินทาง ดังนั้นเวลาที่ ใ ชอ ยูบน
เคร่ืองสวนใหญจึงหมดไปกับเอนเตอรเทนเมนตทั้งหลาย (คงมีบางชวงที่เผลอหลับไปบาง) สายการ
บินเอมิเรตสเม่ือออกจากกรุงเทพฯแลวจะบินสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเ รต  เ พื่อแวะ
เปลี่ยนจากดูไบไปยังแมนเชสเตอร ประเทศสหราชอาณาจักรอีกค ร้ัง  ใช เ วลาบินประมาณ  5-6  
ช่ัวโมง ถึงดูไบก็เชาตรูประมาณ 7-8 โมงเชา วันนั้นเคร่ืองบินถึงชากวากําหนดเกือบ ช่ัวโมง  แทบจะ
เปลี่ยนเคร่ืองไมทัน แตดีหนอยพอเคร่ืองลงสัมผัสพื้นดินอีกคร้ังก็มีพนักงานภาคพื้นมาคอยอํานวย
ความสะดวกใหเร็วขึ้น ผูโดยสารที่เดินทางพรอมกันในวันนั้น และจะตรงไปเมืองแมนเชส เตอร จึง
สามารถตอเคร่ืองไดทันตามกําหนด แตก็ตองเหนื่อยออกแรงว่ิงลากกระเปาพอหอมปากหอมคอ  บิน
ตอจากดูไบประมาณอีกหกช่ัวโมงก็ถึงสนามบินเมืองแมนเชสเตอรซึ่งเปนสนามบินนานาชาติที่อ ยู
ใกลเมืองลิเวอรพูลมากที่สุด เม่ือลงจากเคร่ืองก็ตองผานดานตรวจคนเขาเมืองกอน โดนถามนิดหนอย
วามาทําอะไร อยูนานเทาไรประมาณนี้ ทุกอยางไมมีปญหาผานฉลุยอีกคร้ัง การเดินทาง ยังไมสิ้นสุด
แค 14 ช่ัวโมงบนเคร่ืองบิน (รวมภาคพื้นดิน) เทานั้น รับกระเปาแลวตรวจดูทุกอยางเรียบรอย  ก็ตอง
มุงหนาไปยังสถานีรถประจําทางหรือสถานีรถไฟ เพื่อตอไปยังเมืองลิเวอรพูลอีก ผู เ ขียนเ ลือกที่จะ
เดินทางโดยรถไฟในวันนั้นเพราะชวงเวลาการตอเหมาะเจาะพอดี คารถไฟไปเที่ยวเดียวประมาณ  5-6  
ปอนด สําหรับผูไมมีบัตรลดราคา ถาทานมีบัตรลดทานจะไดรับสวนลดถึง 33%  ทีเ ดียว ใช เ วลาอีก
ประมาณหนึ่งช่ัวโมงนิดๆ ก็ถึงสถานีรถไฟ Liverpool Lime Street เมืองลิเวอรพูล ซึ่งเปนสถานีกลาง
สําหรับการเดินทางไปเมืองอื่นๆ ถาเทียบไปแลวก็เหมือนหัวลําโพงบานเรา  (ถานึกภาพไมออก  ก็
อาจจะเปรียบเทียบกับหอประชุมใหม  มรพส.  ก็ได)   Liverpool  Lime  Street  ตั้งอยูในใจกลางเมือง  
 

 

(สภาพภายในสนามบินเมืองแมนเชสเตอร) 
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 เชนเดียวกับสถานีรถไฟ ในเมืองอื่นๆ เดินออกจากสถานีนิดหนอยทานก็ส ามารถเดินชอปป ง ได
โดยงาย ดังนั้นผูคนที่นี่จึงนิยมที่จะเดินทางโดยรถไฟมากกวา แตก็บอยคร้ังที่รถไฟที่นี่ จะถึงชากวา
กําหนด (หรือเปนเชนนี้กันทุกที่) ตอนคร้ังที่สมเด็จพระเทพฯเสด็จเยือนอังกฤษเม่ือเ ดือนมีนาคมที่
ผานมา เพื่อมารับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล  พระองคท านก็ เ สด็จโดยทาง
รถไฟจากลอนดอนเพื่อมายังเมืองลิเวอรพูล พูดถึงเมืองลิเวอรพูลหลายๆทานไดยินช่ือแลวนาจะรู จัก
กันดี วงเดอะบี้ทเทิ่ล  (และจอหน เลนนอน) เรือไททานิค (บริษัทตั้ งอ ยู ในลิ เ วอรพูล  แต เ รือออก
เดินทางจากเมืองเซาทแธมตันและจมลงระหวางทางกอนถึงอเมริกา) หรือโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลย่ิง
นาจะรูจักดี ทั้งหมดที่ เ อยมามีกําเ นิดจากเ มืองนี้ทั้ งนั้น  วากันแลวจึง เปน เ มืองที่สํ าคัญทาง
ประวัติศาสตรอีกเมืองหนึ่ง ลิเวอรพูลตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ  ในอดีต
ประมาณกลางศตวรรษที่ 19 ถือเปนเมืองทาที่สําคัญสําหรับเรือพาณิชยที่จะเดินทางไปยังแอฟริกา 
ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจเลยวาชวงสมัยสงครามโลกจึงไดรับการโจมตีอยางหนักทางอากาศโดยฝูงบิน
ของเยอรมัน ดวยความที่เปนเมืองทาในสมัยกอน และมีการติดตอกับตางประเทศมาก  ความกลัวว า
นักเดินเรือ ผูเดินทางที่ผานการเขาออกตางประเทศอาจจะนําโรคติดตอเขามาไดดังนั้นที่นี่ จึง ไดถือ
เปนแหลงกําเนิดมหาวิทยาลัยที่ไดเปดสอนเกี่ ยวกับโรคเขตรอนแหงแรกของโลก  (School of 
Tropical Medicine) และมีช่ือเสียงมาจนถึงปจจุบันนี้ เม่ือรถไฟจอดสนิทที่สถานีก็เปนเวลาประมาณ
เกือบบายสามโมงของเวลาทองถิ่น (ประมาณ 3 ทุม ของบานเรา) ไมตองจินตนาการเลยวาผู เ ขียนจะ
ออนระโหยโรยแรงแคไหน ลงจากรถไฟแลวก็ตองเดินทั้งลาก และแบกกระเปาตอไปยังที่พักอีก เม่ือ
ถึงหองพักไมตองบอกผูอานก็คงจะพอเดาไดวา ผูเขียนทําอะไรเปนอยางแรกหลังจากการเ ดินทาง
แบบมาราธอนอีกคร้ังหนึ่งในชีวิตเกือบ 14  ช่ัวโมง 

 

วันที่ผูเขียนมาถึงอังกฤษเปนวันเสาร  และอยู ในชวงฤดูใบไมผลิของที่นี่  อากาศยัง  
คอนขางเย็น ลมแรงและมีฝนตกอยูบอยๆ อากาศแทจริงของที่นี่คือมีฝนตกแทบทุกวัน ผูเขียนจําไดวา
กอนมาเรียนที่นี่ เจอฝนนิดหนอยก็ปวยเปนหวัดไดโดยงาย แตพอมาอยูที่อั งกฤษ  และเ จอสภาพ
อากาศ (เลวราย) แบบอังกฤษทุกวัน ตอใหเดินตากฝนยังไงก็ไมเคยปวยเปนหวัดงายๆเหมือนอยูที่

(ภายในของ  Liverpool Lime Street Station 
กับขบวนรถไฟ Virgin Train) 
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เมืองไทย สําหรับผูอานที่เปนผูหญิงเอวบางรางนอยถาคิดจะมาเที่ยวที่เมืองลิเวอรพูลอาจจะตองระวัง
นิดนึงเวลาเดินตามถนนโลงแจง เพราะที่นี่บางวันทานอาจจะตองเผชิญกับกระแสลมแรงมากๆ (มาก
ถึง 50ไมลตอช่ัวโมง) ย่ิงวันไหนที่ฝนตกดวยละก็ แทบจะไมตองสาธยาย การกลับมาคร้ังนี้ผู เ ขียนไม
ตองปรับตัวมากนัก เพราะทุกอยางยังคงเหมือนเดิมไมคอยจะมีการเปลี่ ยนแปลง เทาไร  ยกเ วนที่
สังเกตเห็นคือ มีการขุดปรับปรุงถนนมาก ลืมบอกไปตอนตนวาเมืองลิเวอรพูลไดรับการคัดเลือกให
เปนเมืองวัฒนธรรมของยุโรป และจะมีการฉลองย่ิงใหญในป 2008 โครงการปรับปรุงถนนหนทางจึง
เกิดขึ้น เรียกโครงการนี้วา Liverpool Big Dig! สําหรับที่พักของผูเขียนก็ยังเปนที่เดิมที่ผูเขียนเ คยอยู
สมัยตอนเปนนักเรียน และเปนที่พักสําหรับนักเรียนโดยเฉพาะ คาเชาคิดเปนสัปดาหประมาณ  3500-
4000 บาท คอนขางอยูในใจกลางเมือง ใกลกับสถานีรถไฟ เดินสักประมาณ 10 นาทีก็ถึงแหลงชอป
ปง และบริเวณ campus ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนที่จะตองใชรถเ ลย  เ พียงแต
รองเทาดีดีสักคูสองคูก็เพียงพอแลว (คารถแท็กซี่มิเตอรที่นี่ราคาเ ร่ิมแรกที่ประมาณ  2 ปอนด  คา
รถเมลก็ประมาณเที่ยวละ 1 ปอนด น้ํามันประมาณลิตรละ 71 บาท ; 1 ปอนด= 70 บาท ) วันแรกใน
อังกฤษ (อีกคร้ัง) ของผูเขียนหมดไปกับการจัดขาวของ สมบัติอื่นๆใหเขาที่เรียบรอย  และการนอน 
ซะมากกวา มีบางชวงตอนบายแกๆที่ไดเจอกับเพื่อนเกาที่ยังเรียนกันอยูที่นี่  และจึงไดมีโอกาสหยิบ
เอาของฝากจําพวกอาหารไทยไปฝากพี่ๆ นองๆ และเพื่อนๆ กันบาง  (รายการที่สํ าคัญ เ ชน  น้ํ าพริก 
กุนเชียง เปนตน) 

 
 
ในลิเวอรพูลมีมหาวิทยาลัยใหญๆอยูสองมหาวิทยาลัย  คือ  University of  Liverpool (UOL) 

และ Liverpool John Moores University (LJMU) ไมรวมมหาวิทยาลัยเ ฉพาะทางอื่นๆอีก  ทุก
มหาวิทยาลัยที่นี่สวนใหญจะไดรับการประกันคุณภาพจากรัฐบาลของ เ ขาเ อง  และแทบทุกแหงก็
ไดรับการยอมรับจาก ก.พ. บานเราดวย ดังนั้นคนที่มาเรียนที่อังกฤษจึงไมตองพะวง  หรือกลัวว าจะ
เปนมหาวิทยาลัยหองแถวเอกชน ทั้งสองมหาวิทยาลัยที่ยกตัวอยางขางตนจะมีความชํานาญ  และ
สาขาถนัดที่เปดสอนตางกัน ดังนั้นถาจัดอันดับของมหาวิทยาลัยจึงอาจจะไมสําคัญเพราะคนที่อยาก

(บริเวณทาเรือเมืองลิเวอรพูล) 
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เรียนที่นี่ พิจารณาจากอันดับของสาขาวิชามากกวา ยกตัวอยาง เ ชน  UOL ก็จะมีช่ือทาง  Medicine, 
Material Sciences ในขณะที่ LJMU ก็เดนทาง Marine Sciences, Sport Sciences, Astrophysics หรือ 
Biosciences เปนตน เลาใหฟงนิดนึงวาตอนที่ผูเขียนเลือกมาเรียนที่นี่ ผูเขียนเองก็เลือกจากสาขา และ
อาจารยที่ปรึกษา มากกวาที่จะเลือกเพียงช่ือช้ันของมหาวิทยาลัย อาจารยที่ป รึกษาจะมีความสําคัญ
อยางย่ิงยวดสําหรับการเรียนในตางประเทศ (และในประเทศ) อาจจะเปนโชคของผูเขียนอีกประการ
หนึ่งที่ตลอดการเรียนตั้งแตตรี โท ผูเขียนไดมีอาจารยที่ปรึกษาดีดีมาตลอด พอถึงระดับป. เอก ผูเขียน
ก็มีโอกาสไดทํางานรวมกับผูที่เปนทั้งอาจารยที่ดีเย่ียม และนักราวิทยาช่ือดังระดับโลกอยาง  Prof. 
Anthony Whalley และ Prof. Roy Watling และยังรวมมือทํางานมาจนถึงทุกวันนี้ การเลือกอาจารยที่
ปรึกษาผิด บอกไดเลยวาเลือกผิดคิดจนตัวตาย มีกรณีปรากฏใหเห็นกับนักเรียนไทยบางแลวว า  ตอง
ยายมหาวิทยาลัยเพราะอาจารยที่ปรึกษาไมมีประสบการณ ชวยเหลือเ ด็กนัก เ รียนทางดานการวิจัย
ไมได พูดถึงประเด็นนี้แลวทําใหผูเขียนนึกถึงการที่มหาวิทยาลัยหลายๆแหง (หรือเพียงบางแหง ) ที่
พยายามจะเปดหลักสูตรปริญญาโทโนนนี่เพื่อจะตอบสนองผูที่ตองการปริญญา ในขณะที่อาจารย ยัง
ขาดประสบการณการทําวิจัย ถาเปนเชนนี้คงนากลัว ทั้งลูกศิษยและอาจารยคงไดกอดคอกันลงสูเบื้อง
ลางแน!! 

 

 
 
สัปดาหเร่ิมแรกผูเขียน และนักศึกษาคนอื่นไดมีโอกาสพบกับอธิการบดี (Vice Chancellor) 

ของมหาวิทยาลัย เขาก็ใหการตอนรับเราเปนอยางดี มีโอกาสไดถายรูปรวมกัน และยินดีตอนรับกลับ
สูลิเวอรพูลอีกคร้ังมีการพูดคุยกันบางเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน และความรวมมือที่อาจจะเกิดขึ้นไดใน
อนาคต แตทั้งนี้ก็คงแลวแตนโยบายของระดับการบริหารมากกวา เพราะผูเขียนเปน เพียงผูป ฏิบัติที่
จะตองปฏิบัติใหครบตามจุดประสงคของการมาคร้ังนี้  ไมฉะนั้นอาจจะถือวาละเลยหรือบกพรองได 

 

(Prof. Anthony Whalley และภร ร ยา , 
Prof. Roy Watling และภรรยา) 
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เร่ืองพิธีรีตรองจบซะที ผูเขียนจะไดเร่ิมงานในสวนที่ตองทําแลว โดยสังเขปเพราะผูอานคง

มีพื้นฐานความรูที่คอนขางตางกัน สวนใหญแลวในแตละวันในชวงสองเดือนแรกที่อ ยูที่ลิ เ วอรพูล 
ผูเขียนตองพยายามศึกษาเปรียบเทียบโครงสราง การจัดจําแนกชนิดของราตัวอยางจากเ มืองไทย 
(ประมาณ 300  ตัวอยาง) กับตัวอยางที่เก็บไวในพิพิธภัณฑราของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูภายใตการดูแล
ของ Prof. Anthony ใหไดมากที่สุด เพราะที่นี่มีตัวอยางมาจากหลายๆแหงทั่ วโลกทั้ ง จากยุโรป 
อเมริกาใต และเอเชีย และไดรับการจัดจําแนกและจัดเก็บอยางเปนระเบียบถูกตอง  ดังนั้นงานสวน
ใหญจึงอยูในหองแล็บ บางคร้ังก็ตองไปคนเอกสารตําราที่หองสมุดบาง บางคนอาจจะเกิดคําถามวา
ทําไมตองไปเปรียบเทียบกับของตางชาติละ เหตุผลก็คือในทางราวิทยา  หรือชีววิทยาก็ดี  ถาเ รา
ตองการจะเสนอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิด (species) ใหมขึ้นมา เราก็ตองมีขอมูลที่เช่ือไดวาสิ่งมีชีวิตนั้นไม มี
ลักษณะเหมือนทั้งทางรูปรางสัณฐาน และอื่นๆไปซ้ํากับขอมูลหรือผลงานของคนอื่นที่ไดทําไวแลว 
ดังนั้นการเปรียบเทียบตัวอยางจึงเปนเร่ืองที่จําเปนอยางย่ิง การกลับมาทํางานที่หองแล็บ เ ดิมก็ดีไป
หลายอยาง เพราะทุกอยางเราคุนเคยอยูแลว อุปกรณ ผูคน บรรยากาศ  จึงไมตองป รับตัวเ ลย  การ
อํานวยความสะดวกตางๆก็มีใหเหมือนเดิม อาศัยบัตร staff ที่ทําใหใหม ผูเขียนสามารถเขาออกตึกได
ตามสะดวก สามารถสืบคนออนไลน ยืมหนังสือในหองสมุด/ระหวางหองสมุด ใชเคร่ืองถายเอกสาร 
และอื่นๆอีกมากมายไดฟรีดังเดิมเหมือนสมัยตอนที่เปนนักเรียนทุกประการ  โดยไมตองจายอะไร
เพิ่มเติม นอกจากอยูในหองแล็บแลว กิจกรรมอยางอื่นที่ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมก็คือ  ในชวงนั้น
ทางคณะวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัย ไดจัดงานประชุมเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ขึ้น ทั้งการนําเสนอดวยปากเปลาและโปสเตอร คนที่เขารวมงานสวนใหญก็คือนักศึกษาป .เ อกจาก
โรงเรียนตางๆ (ที่นี่ใชคําวา school  แทน ภาควิชาหรือ  department) ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร คนพูด
ก็นําหัวขอหลากหลายมาเลาใหฟงวาเขาทําอะไรกันบาง ตั้งแตเร่ืองของโปรตีนโมเลกุลไปจนถึงเร่ือง
ของระบบดวงดาว มาพูดถึงวัฒนธรรมการทํางานของคนอังกฤษบางคนที่นี่ จะเ ร่ิมงานที่ เ วลา  9 
นาฬิกา และเลิกงานประมาณ 5 โมงเย็น (รานรวงก็ปด ถาจะจับจายซื้อของหลัง 5 โมงเย็น คงลําบาก ) 
ในระหวางนั้นจะมี  coffee  break   หรือบางคร้ังเรียกวา   Tea  time   อยูสองชวงคือ  10  โมง เชา  และ
ประมาณบาย 3 โมงเย็น ไมรวมเวลาอาหารกลางวันตอนบายโมง ดูไปดูมาเหมือนกับวาฝร่ังขี้เกียจนะ 

(รวมกบั The VC, นักศึกษา PhD, International 
Manager และ Prof. Anthony Whalley อีกครั้ง) 
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พักบอยเหลือเกิน แตเวลาทํางานก็คือทํางานจริงๆ และผูคนที่นี่จะใหความสําคัญกับวันหยุดพักผอน
มาก ดังนั้นจะไมเห็นนักเรียน หรือใครมาทํางานวันเสารอาทิตย เ ลย  คงจะมีแตนัก เ รียนไทยที่มา
ทํางานที่แล็บของตน ผูเขียนไดมีโอกาสคลุกคลีกับวัฒนธรรมที่นี่บาง ในวงกาแฟ หรือชาก็จะมีการ
คุยแลกเปลี่ยนสารพัด หลากหลายเร่ือง เร่ืองงานบาง วิชาการบาง เที่ยวบาง ฟุตบอลบาง และอื่นๆอีก
จิปาถะ ขอคนพบที่เหมือนกันคือมีการซุบซิบนินทาไดโดยทั่วไปไมวาไทยหรือเทศ ผู เ ขียนเ องโดย
ปกติจะไมพยายามจํากัดตัวเองอยูเฉพาะในหองแล็บ นอกจากการทํางานวิจัยแลวการพักผอน  หรือ
การทําอยางอื่นเพื่อผอนคลายบรรยากาศจากการทํางาน  หรือความเครียดก็ เ ปน เ ร่ืองสําคัญ  เ พื่อ
คุณภาพชีวิตของตัวเราเอง หลายๆคนบอกวาถาไดมีโอกาสมาเที่ยวที่อังกฤษ หรือตางประเทศแลว 
เราควรจะไดมีการเขารวมกิจกรรม ไดสัมผัสทางสังคมกับเขาบาง กิจกรรมที่นาสนใจของคนที่นี่คือ 
การดูละคร (Theatre) การดูฟุตบอลอังกฤษ การเขาผับ (pub) เปนตน คนอังกฤษ มักจะชอบเขาไป
พบปะสังสรรคพูดคุย หรือดูกีฬากันในผับ ตองขอทําความเขาใจวาผับในที่นี้  มาจากคําว า  public  
เปนที่ที่คนในชุมชนมาพบเจอกัน ผับในอังกฤษจะไดรับอนุญาตและมีการขายเบียรและเ ค ร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล เชนเดียวกันกับที่อื่นๆ แตจะไมเปดเพลงเสียงดังเหมือนผับในบานเราที่ มีวัยรุนนั่ งกัน
หนาสลอน คนที่นี่มักจะมานั่งคุยพรอมกับดื่มเบียร บางผับจะมีแตคนแกๆสูงอายุ (อยาไดหลง เ ขาไป
เชียว) บางผับจะขายอาหารกลางวันดวย ผับจะครึกคร้ืนมากในวันศุกร บางผับจะเ ต็มตั้ ง แตกลาง วัน
ดวยซ้ํา ลิเวอรพูลเปนเมืองที่มีผับจํานวนมาก นาจะมากกวา 150  แหง เฉพาะในใจกลาง เ มือง  (อันนี้
แคเลาใหฟงมิไดสื่อใหผูอานเขาใจวาผูเขียนใชเวลาหมดไปกับการเที่ ยวผับ ) ผับบางแหง มีช่ือ
คอนขางมากเพราะเปนผับที่วงดนตรี The Beatles เคยเลนอยูมากอน คนสวนใหญจะเขาผับมาเจอกัน
เพื่อดูกีฬาดวย เชน แขงมา หรือถาย่ิงพูดถึงฟุตบอลอังกฤษคงไมตองอธิบายกันมาก แตเผื่อผูอานบาง
คนไมรูจริงๆ ก็ตองขออนุญาตขอใชพื้นที่สวนนี้พูดถึงอีกที เมืองลิเวอรพูลมีทีมฟุตบอลยักษใหญ
ประจําเมืองอยูสองทีม คือ  Everton FC และ Liverpool FC ตามขอ เท็จจริงแลวทีม Everton  ตั้ ง
สโมสรกอน แตทีมสโมสร Liverpool  ซึ่งตั้งทีหลัง และใชสัญลักษณรูปนกประจําเ มือง  (คนไทย
เรียกเปนหงส แตจริงๆ แลวเปนนกในเทพนิยายที่ปกปองคุมครองเมือง เรียกวานกไลเ วอร เ บิรด ; 

(ดานหนามหาวิทยาลัย Liverpool John Moores) 
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Liver-Bird) เปนตราประจําทีมกลับประสบความสําเร็จมากกวา ดังนั้นเราจึงอาจเ ขาใ จวา  Liverpool  
เปนทีมเดียว และประจําเมืองไปโดยปริยาย เวลาที่ทั้งสองทีมตองพบกันเอง ในผับจะคับคั่ ง ไปดวย
แฟนๆของทั้งสองฝายที่ตางใสเสื้อทีมของตนเองมานั่งลุนและเชียรติดขอบจอ เพิ่มเติมอีกนิดวาถาจะ
ดูฟุตบอลในสนามที่นี่คอนขางลําบากเพราะตั๋วจะถูกจําหนายหมดตั้งแตกอนเปดฤดูกาล การถายทอด
ทีวีก็มีนอยกวาที่ไดดูในทีวีที่เมืองไทยซะอีก (คนไทยโชคดีมาก) เพราะทุกอยางเปนลิขสิทธิ์ ไปหมด 
ดังนั้นทุกคนจึงหันไปเชียรในผับที่มีการรับสัญญาณถายทอดดีกวา ผูเขียนอยูที่ลิ เ วอรพูลในชวงที่
ฟุตบอลกําลังจะปดฤดูกาลพอดี จึงไดมีโอกาสไดสัมผัสกับบรรยากาศสดๆของฟุตบอลอังกฤษอีก
คร้ัง อันนี้คงตองขอขอบคุณเพื่อนแสนสนิทชาวเบลเย่ียมของผูเขียนที่อุตสาหหาตั๋วฟรีใหผูเขียนจน
ไดประจวบกับชวงนั้นเปนการแขงขันนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลถวยสําคัญ  และผลปรากฏวาทีม 
ลิเวอรพูลก็มิไดทําใหแฟนเมืองผิดหวัง สามารถควาแชมปมาครองได หลังจากนัดชิงชนะเลิศ เพียง
หนึ่งวันก็มีการฉลองดวยการแหขบวนพาเหรดรอบเมือง ผานบริเวณหนามหาวิทยาลัยที่ผู เ ขียนไป
ทํางานอยูพอดี จึงไดมีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก เรียกไดวาผูคนที่นี่ เ ขาคลั่ ง ไคลและช่ืนชม 
ตลอดจนมีความภูมิใจในทีมของเขามากๆ ผูเขียนคงไม เ ล าตอว าลิ เ วอรพูลมีอะไรที่น าสนใจอีก 
รายละเอียดนาจะมีครบในหนังสือทองเที่ยวตางๆ หรือตามเว็บไซต ในที่นี้คงไดแคเพียงเก็บภาพถาย
ที่แทนความทรงจํามาฝาก ตลอดระยะเวลาสองเดือนแรกนี้ ผู เ ขียนรูสึกว าเ ปนชวง เ วลาที่ผู เ ขียน
สามารถทํางาน และอุทิศเวลาใหกับการวิจัยที่ผูเขียนอยากทําไดเต็มที่ ภายใตสภาวะที่ มีการอํานวย
ความสะดวกที่คอนขางดี การทํางานในที่นี่ขึ้นอยูกับการวางแผน การบริหารจัดการ และควบคุมดวย
ตัวเราเองทั้งหมด ไมตองยึดติดกับระบบมากเกินไป เราทํา เราได (นักศึกษาก็จะไดเทคนิคใหมๆที่เ รา
จะไดถายทอดใหเม่ือกลับไป) ไมทํา ก็ไมเกิด การทํางานวิจัยนั้นทําใหเราคิดและตามติดเสมอ  (ตาม
ติดสถานการณความรู) เสมือนการลับคมสมองใหพรอมกับเร่ืองราว และเทคโนโลยีใหมที่กํ าลังจะ
เกิดขึ้น (ไมตกยุคแน) หวังวาเด็กที่มาเรียนกับเราก็คงจะไดรับความรูใหมๆที่เกิดขึ้นจากการทําง าน
รวมกับเรา ซึ่งเปนความรูที่ผานการวิเคราะห และสังเคราะหแลว  และนาจะเปนประโยชนสําหรับเ ขา
ตอไป 
 
 
 
 
 
 

 
 

(นก Liver Bird สัญลักษณของเมือง) (แฟนบอลรอรบัทีม หนามหาวทิยาลัยลิเวอรพูลจอหนมัวร) 
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ผูเขียนจะตองเดินทางยายไปทํางานวิจัย ที่หองแล็บอื่นในเดือนถัดไป คราวนี้จากตะวันตก
เฉียงเหนือของอังกฤษ จะตองไปสูภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศแทน  ถาผูอ านบางคนได
ติดตามขอเขียนที่ฝากไวบนกระดานขาวอิเล็กทรอนิกสของคณะวิทยาศาสตรคงจะพอเดาไดแลวว า
ผูเขียนตองยายไปอยูเมืองอะไร ตอนนี้คงตองขอไปเตรียมตัวเก็บขาวของ กอนที่จะกลับมาบอกกลาว
เลาแจงใหทานผูอานตอไปวา ผูเขียนไปเจอะเจออะไรทั้งที่นาสนใจ หรือไมนาสนใจอีกบาง  
 
 
**อาจารย ดร.เชิดชัย    โพธ์ิศรี 
สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ทีมลิเวอรพูล) (กลางเมืองลิเวอรพูลหลังฝนตก) 
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                     รัตนพร   บอคํา** 
 
การหารากที่  2  ของจํานวนจริง 
 

 จากการที่มีนักเรียนและนักศึกษาสวนมากมีขอของใจวิธีการหารากที่สองของ จํานวนจริง
โดยเฉพาะจํานวนที่มีคาตั้งแตสามหลักขึ้นไปโดยการตั้ งหาร   และพยายามหาคานั้นโดยทําตาม
กระบวนการตาง ๆ  ตามลําดับจนไดคําตอบ แตไมทราบวาเหตุใดจึงตองทําเชนนั้น   ผู เ ขียนจึง เ ขียน
บทความนี้ขึ้นเพื่อตอบปญหาใหกับผูสนใจที่ไมเคยทราบที่มาของกระบวนการดังกลาวเหลานั้น  
      การหารากที่สองโดยการตั้งหาร   
 

           ข้ันที่   1   แบงตัวเลขที่จะหารากที่สองออกเปนคาบๆ ละ  2  ตัว   โดยที่  
                          ถาเปนจํานวนเต็มใหแบงจากตําแหนงขวามือสุดไปทางซายมือคาบละ 2 ตัว 
                          ถาเปนตําแหนงหลังจุดทศนิยมใหนบัจากซายมือไปทางขวามือคาบละ 2 ตัว   
       

           ข้ันที่  2   หาจํานวนที่ยกกําลังสองแลวมีคาใกลเคียงกับจํานวนในคาบซายสุด (อาจมีตัวเลข  
                         1 หรือ 2  ตัว ก็ได ) จํานวนนี้จะเปนจํานวนที่อยูในหลักซายสุดของรากที่สองแลว 
                         นํา จํานวนนี้ใสลงที่ผลลัพธ แลวนํากําลังสองของจํานวนนี้ ลบออกจากจํานวนใน  
                          คาบแรก     เสร็จแลวชักตัวเลขในคาบตอไปลงมาเปนตัวตั้งตอไป     
 

           ข้ันที่   3  นํา  2  คูณผลลัพธ  ที่ไดจากขั้นที่ 2 
 

           ข้ันที่ 4   หาจํานวนที่มีหลักเดียวเติมหลังผลคูณที่ไดจากขั้นที่ 3 และที่ผลลัพธแลวนําจํานวนนี้ 
                         มาคูณ   กับ  ตัวตั้งของขั้นที่ 2  แลวลบออกจากตัวตั้งของขั้นที่ 2 ( ถาเปนจํานวนที่ 
                         มี 3  หลัก   และผลคูณเทากับ ตัวตั้งของขั้นที่ 2  ก็จะไดรากที่สองของจํานวนที่ 
                         ตองการหา  ) ถาผลคูณนอยกวาจะเหลือเศษ   ให ชัก ตัวเลขในคาบถัดไปลงมาเปนตัว 
                         ตั้งตอไป  แลวเร่ิมทําตามขั้นที่ 3 ตอไป   
 

การหารากทีส่องและรากทีส่ามของจํานวนจริงโดยการต้ังหาร 
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                 จากวิธีการดังกลาว ปญหาจึงเกิดขึ้นวาทําไมจึงตองมีขั้นตอน การนํา 2  คูณผลลัพธ    แลว
หาจํานวนมาเติมและนําจํานวนนั้นมาคูณ โดยที่จํานวนที่นํามาคูณนี้จําเปนตองเติมที่ผลลัพธคือ เปน
คําตอบในหลักตอไป 
                กอนอื่นขอทบทวนเกี่ยวกับความหมายของ รากที่สองของจํานวนจริงเสียกอน 
                จาก            
                           22 4=           ดังนั้น 2   เปนรากที่ สองของ   22 หรือรากที่สองของ 4  
                          2 2 2( ) 2x y x xy y+ = + +     จะกลาวไดวา   ( )x y+  เปนรากที่สองของ  2( )x y+          
                           213 169=       ดังนั้น 13   เปนรากที่ สองของ  213 หรือรากที่สองของ  169  
 
                 เนื่องจาก  13 10 3= +  
                 ดังนั้น      2 2 2 2 213 (10 ) 13 0 16310 93= + = + ⋅ ⋅ + =     
                 ดังนั้น ถาตองการหารากที่สองของจํานวนใด ๆ   ที่มีสามหลักซึ่งรากที่สองของจํานวนที่มี
สามหลักนั้นจะมีสวนที่เปนจํานวนเต็มสองหลักเสมอคือเปนหลกัหนวยและหลักสิบดังนัน้เม่ือได
คําตอบในหลักสิบแลว จึงตองนํา  2  คูณผลลัพธในหลักสิบจากนั้นนําผลลัพธในหลักหนวยมาคูณ 
ผลคูณที่ได  ตอจากนั้นจึงบวกดวยหลักหนวยยกกําลังสอง                                   

ลองมาดูตัวอยางการหารากที่สองของ  625 ตอไปนี้ 
 

      

2 5
2 6,25

4 20 20
2 25

2 20 40 40 5 45 2 25 (40 5) 5

−

→ ×

× = → + = → + ⋅

(4  หมายถึง 20 20× ) 

                     นั่นก็แสดงวา  รากที่สองของ  625  คือ   25   =  (20+5)  
                    โดยที่     2 2 2(20 5) 20 2 20 5 5+ = + ⋅ ⋅ +  
   พิจารณากรณีที่เปนการหารากที่สองของจํานวนที่มีมากกวาสามหลัก   เชน       
 ตองการหารากที่สองของ  17956   จะพบวา จํานวนที่ยกกําลังแลวใกลเคียงกับ 17956   จะตองเปน
เลขสามหลัก  คาประจําหลักที่มาก  ที่สุดคือหลักอยูทางซายคือสุดหลักรอย  ปญหาก็คือตองหาคาที่
ใกลเคียงกับ 17956  ที่สุดซึง่คือ  
 1302    =   16 ,900   และจะพบวา 

 130 2  =   ( 100+30)2    =  1002 + 2 ⋅ 100 ⋅ 30 + 302    =  16900 
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หลังจากทราบวาผลลัพธตัวแรกคือ 100  ก็หาผลลัพธในหลักสิบตอไป ซึ่งเทากับ 30 แตในทางปฏิบัติ
ไมไดเขียน  0 ไวที่ผลคูณ ซึ่งเปนการหาผลลัพธของการหารโดยวิธีลัด 
 

           

1 3
1 1, 79,56

1
79

2 100 200 200 30 230 6900 (200 30) 30
1056

−

× = → + = → + ⋅ *** 

*** ในขั้นนี้ในทางปฏิบัติ 6900   จะเขียน  69   และ  230  จะเขียน  23  เทานั้น แตเปนที่เขาใจวา  69  
นั้นหมายถึง  6900  และ    ผลลัพธตัวแรกก็คือ  100  ไมใช  1  ดังนั้น  2 1×   หมายถึง 2 100×  
นั่นเอง 
 ขั้นตอไปเม่ือไดตัวตั้ง คือ  1056  แลวก็จะตองหาผลลัพธในหลักหนวย   

1 3 4
1 1, 79,56

1
79

2 100 200 200 30 230 6900 (200 30) 30
1056

2 130 260 260 4 264 1056 (260 4) 4 ***

−

× = → + = → + ⋅

× = → + = → + ⋅

 

ดังนั้นรากที่สองของ  17956  ก็คือ  134      ซึ่งจะพบวา หลักหนวยคือ 4 ไดมาจาก ความสัมพันธของ
ผลบวกยกกําลังสอง นั่นคือ 
            134  2  = ( 130+4)2    =  1302  + 2 ⋅ 130 ⋅ 4 + 42    =  17956    =   16900 + 1056   *** 
 

จากตัวอยางที่ยกมานี้จะพบวาที่มาของการหารากที่สองของจํานวนใด ๆ  ก็มาจาก  การใช
ความสัมพันธในรูปผลบวกยกกําลังดังตอไปนี้     
 
ถา  x   และ  y  เปนจํานวนจริงใด ๆ   แลวจะไดวา 
            2 2 2( ) 2x y x xy y+ = + +   …….*** 
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 จากความสัมพันธนี้จะไดว า    ( )x y+   เปนรากทีส่องของ  2( )x y+   ดังนั้นในการคํานวณหารากที่
สองของจํานวนจริงใดจึงตองการหาจํานวนสองจํานวนบวกกัน  แลวใชความสัมพันธในรูปผลบวก
ยกกําลังสอง  นั่นเอง 
 

การหารากที่  3  ของจํานวนจริง 
จาก           

                                              32 8=                
               ดังนั้น 2   เปนรากที่ สามของ   32 หรือเปนรากที่สามของ 8  
               เขียนสัญลักษณ  3 3 33 8 2 2 2 2 2= = × × =     
                                        3 38 ( 2) ( 2) ( 2) 2− = − × − × − = −  
           ทํานองเดียวกันถา  x และ  y  เปนจํานวนจริง จะกลาวไดว า   x y+  เปนรากที่สามของ    

3( )x y+                                                                                                 
         
    สูตรของผลบวกยกกําลังสาม    
         เม่ือ x และ  y  เปนจํานวนจริง จะไดวา 
            3 3 2 2 3( ) ( )( )( ) 3 3x y x y x y x y x x y xy y+ = + + + = + + +  
 
การหารากที่สามของจํานวนจริงโดยการต้ังหาร  
           เชนเดียวกันกับการคํานวณหารากที่สองของจํานวนจริง  จะพบวา จํานวนที่มี สองหลักใดๆ 
ยกกําลังสามจะตองมีคานอยที่สุดคือ 1000  ซึ่งไดจาก  103  =    1,000    นั่นก็คือ   รากที่สามของ
จํานวนที่มากกวา 3 หลักจะตองมี 2   หลักขึ้นไป   แตจํานวนที่ไมเกิน 3 หลัก จะมีรากที่สามเปน
จํานวนที่มีจํานวนเต็มเพียงหลักเดียวเทานั้น   ดังนั้นการหารากที่สามของจํานวนที่มากกวา  3  หลัก
จึงตองแบงตัวเลขที่เขียนแทนจํานวนเหลานั้นเปนคาบ ๆ  ละ 3 ตัว โดยหนาจุดทศนิยมใหแบงจาก
ขวามือไปทางซาย  และหลังจุดทศนิยมแบงจากซายไปทางขวา   
ตัวอยาง  จงหารากที่สามของ  9.663597        
                      ( 3 9.663597 ) 
 
วิธีทํา           1)  แบงจํานวนเปนคาบละ 3ตัว 
                          9 .663597   →   9.663,597             
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                  2) หาจํานวนมาหาร  คาบแรกและจํานวนนั้นคูณกับตัวเอง 3 ตัวไมเกิน คาบแรก                             
                                2. 
                           2 9.663,597  
                               8 
                               1663 
                  3)  นํา  3  คูณผลลัพธตัวแรก คือ  2  และหาผลลัพธตัวตอไปคือ  0.1    โดยใช
ความสัมพันธของผลบวกยกกําลังสาม ซึ่งจะไดวา           
                 3(22×0.1+2 ×0.12)+0.13 = 1.261 
                               2.1 
                           2 9.663,597  
                               8 
                               1663 
                               1261 
                               402597           
    4 )  นํา 3 คูณผลลัพธที่ไดคือ 2.1 แลวหาผลลัพธตัวตอไป โดยใชความสัมพันธของผลบวก
ยกกําลังสาม  จะไดว าผลลัพธตัวตอไปคือ 0.3  
                               2.13 
                           2 9.663,597  
                               8 
                               1663 
                               1261 
                               402597       
                               402597   →   3(2.12×0.03+2.1×(.03)2)+(0 .3)3 =.402597     
      ดังนั้นรากที่สามของ 9.663597    คือ 2.13    
      ดังนั้นการหารากที่สามของจํานวนจริงโดยการตั้งหารจึงสามารถทําไดโดยใชความสัมพันธของ
ผลบวกยกกําลังสามนั่นเอง 
   

 
**รองศาสตราจารยรัตนพร  บอคํา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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             สุขสมาน   สังโยคะ** 
 

    ากมองยอนกลับไปถึงความเขาใจดานวิทยาศาสตรของคนไทยในชวงที่ผานมา เราจะเห็น 
                   ไดถึงความออนแอของระบบการเรียนการสอนและการสื่อสารดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากตัวอยางที่พบบนหนาหนังสือพิมพในแตละวัน 
ไมวาจะเปนการบูชาวัตถุประหลาดที่มีลักษณะเปนกอนเจลซึ่งเช่ือกันวาตกลงมาจากทองฟา หรือการ
ที่ผูคนพากันไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยูตามสถานที่ตาง ๆ  เ พื่อใหตนเองสามารถเปน
เศรษฐไีดในชวงตนเดือนและกลางเดือน 

การสื่อสารวิทยาศาสตร (Science Communication) มาจากคําภาษาอังกฤษ 2 คํา คือ Science 
และ Communication ดังนั้นหลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตรจึงเปนการรวม 2 ศาสตรของวิทยและ
ศิลปเขาดวยกันเนนที่การถายทอดขอมูล ความรู ขาวสารในประเด็นดานวิทยาศาสตร รวมถึงการชัก
จูงดวยขอมูลวิทยาศาสตรตาง ๆ  โดยใชศาสตรการสื่อสารเปนเ ค ร่ือง มือนําเ สนอเนื้อหาและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สัมพันธกบัวิถีชีวิตปกติ  การสื่อสารวิทยาศาสตรจึงเปนองคประกอบ
ที่สําคัญในการรณรงคใหความรูดานวิทยาศาสตร นับวาเปนกระบวนการทางสังคมที่ส ามารถเพิ่ม
ศักยภาพใหกับผูคนเพื่อใหผูคนสามารถนําความรูทาง วิทยาศาสตรมาใชในชีวิตประจําวัน  เ พื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมได 

กลุมผูรูหลาย ๆ  ทานพยายามที่จะนิยามความหมายของ  “การสื่อสาร” โดยเ ร่ิมจากการ
พิจารณาโครงสรางของการสื่อสารวา การสื่อสารมีการกําหนดโครงสรางของตัวมันเองออกเปนการ
สื่อสารระดับตาง  ๆ เ ชน  การสื่อสารกับตัวเ อง  (Intrapersonal), การสื่อสารระหวางบุคคล 
(Interpersonal), การสื่อสารในกลุมยอย (Small group), การสื่อสารในองคกร  (Organization), การ
สื่อสารมวลชน (Mass) และการสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) ซึ่ งการสื่อสารตาง   ๆ
ดังกลาวสามารถกอใหเกิดความชัดเจนรวมกันในการกําหนดระดับของการสื่อสาร  ซึ่ งแนวคิด
ดังกลาวสามารถใชกับศาสตรดานวิทยาศาสตรไดเชนกัน ในประเทศไทยพบวาการสื่อสารมวลชน
ดานวิทยาศาสตรยังมีนอยมาก เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรดานการสื่อสาร
วิทยาศาสตรคือมีความรูทาง วิทยาศาสตรและการสื่อสารเปนอยางดี  ซึ่ ง จากการตรวจสอบ
สภาพการณที่เปนจริงเกี่ยวกับสถานภาพของศาสตรดานการสื่อสารวิทยาศาสตรโดยภาพรวมของ
ประเทศไทย ไมวาจะเปนวิชาที่เรียน หลักสูตรที่เปดสอน พบวามีสถาบันที่มีการเ รียนการสอนใน
รายวิชา หรือเรียนในประเด็นที่เกี่ยวของกับการสื่อสารในคณะวิทยาศาสตรอ ยูนอยมาก  ที่พบมีอยู

การสือ่สารวิทยาศาสตร 

ห 



วารสารวิทยาศาสตร   :   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  80 

 

เพียง 2-3 แหงในประเทศ นอกจากนี้สื่อประเภทตาง ๆ  ไมวาจะเปนเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิ จิทัล 
หรือศูนยการเรียนรูตาง ๆ  ที่จะเสริมสรางองคความรู  ความสนใจ  และความตระหนักทางดาน
วิทยาศาสตร (Science literacy) ไดอยางเหมาะสมในทุกระดับยังมีนอยมากเชนกัน 

การสื่อสารทางวิทยาศาสตรจําเปนตองใชศิลปะและเทคนิคในการบอกกลาว หรือแจง ให
ทราบ รวมถึงสงอิทธิพล และชักจูงใจใหบุคคล  สถาบัน  และสาธารณชนรับทราบ เกี่ ยวกับ
ความสําคัญของประเด็นวิทยาศาสตร ผูเขียนมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานดานการสื่อสารวิทยาศาสตรที่
ประเทศอังกฤษทําใหเห็นวาอังกฤษคอนขางใหความสําคัญกับการสื่อสารดานวิทยาศาสตรอ ยูมาก 
ดังจะเห็นไดจากการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรทั้ ง ในและนอก
หองเรียน รวมถึงการจัดศูนยการเรียนรูเพื่อสรางจิตวิทยาศาสตรใหกับคนในชาติที่ส ามารถกระจาย
ไดมากและทั่วถึง ซึ่งหากจะวิเคราะหถึงความสําเร็จของการสื่อสารวิทยาศาสตรในประเทศอังกฤษที่
มีประสิทธิภาพนั้น ประกอบไปดวยคุณลักษณะตาง ๆ  ดังนี้  

 
1. ความสามารถในการเ ขาถึง เนื้อหาดานวิทยาศาสตร 

(Availability) ของกลุมเปาหมายตาง ๆ  ที่มีความตองการที่
หลากหลายตางกัน โดยโอกาสในการเขาถึงอยู ในรูปแบบ
ของสื่อป ระเภทต าง  ๆ อาทิ  สื่อ สิ่ งพิมพ  ละครเ วที 
พิพิธภัณฑ สถานที่ทองเที่ยว สวนสาธารณะ ซูเปอรมารเก็ต 
ผับ  หรือแมแตพื้นที่ในสถานีรถไฟใตดิน ซึ่งลวนแลวแต
เพิ่มทางเลือกสําหรับกลุมเปาหมายไดมากขึ้น 
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2.    การใหขอมูลขาวสารอยางตอ เนื่องและมีการ
ทวนซ้ํา (Repetition) ในบางประเด็นเพื่อให เ กิดผล 
กระทบตามที่คาดหวังและหรือเพื่อเปนการสงตอสู
คนกลุมใหม 
3.   เนื้อหาหรือขอมูลที่นํ าเ สนอมีความถูกตอง 
(Accuracy) และเช่ือถือได (Reliability) โดยที่ มีการ 
ตรวจสอบ หรือปรับใหทันสมัยอยูตลอดเ วลาหรือ
สอดคลองกับสถานการณจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   เนื้อหาหรือขอมูลมีความตอเนื่อง(Consistency) และสอดคลองกับแหลงขอมูลอื่น ๆ  ที่ เ กี่ ยวของ 
รวมถึงมีความสามารถในการเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนจํานวนมาก (Reach) 
5.  ทันตอ เ วลา  (Timeline) โดยที่ เ นื้อหาหรือขอมูลสามารถตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมาย หรือสถานการณปญหาตาง ๆ  ตามที่ตองการได 
6.   เนื้อหาหรือขอมูลมีความสมดุล (Balance) ในการนําเสนอทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับผลประโยชน 
หรือสวนที่เกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยงตาง ๆ  การนําเสนอมีความเที่ยงตรง ซึ่งจัดวาเปนจริยธรรมการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร 
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7.    มีความเหมาะสมกับความแตกตางในเชิง
วัฒนธรรม  สังคม  สิ่ งแวดลอม (Culturally 
sensitive) ของกลุมเปาหมาย  ซึ่ ง จะทําให
สามารถสื่อความเขาใ จ (Understandability) 
กับกลุมเปาหมายตาง ๆ  ที่มีความหลากหลาย
แตกตางกัน 
8.   การมีแหลงอางอิงที่เช่ือถือได  (Evidence-
based) ทั้งนี้เปนสิ่งที่จําเ ปนมาก  โดยขอมูล
สวนใหญไดมาจากการสํารวจ การศึกษาวิจัย 
หรือแมแตไดมาจากผลการดําเนินงาน  การ
ถอดบทเรียนจากกิจกรรม หรือจากโครงการ
อื่น ๆ   
9.    มีการเช่ือมประสานจากหลากหลายมิติ
(Multidimensionality)  ไมวาจะเปนการเ ช่ือม
ประสานสื่อในรูปแบบของการใชสื่อประสม 
การเช่ือมประสานนโยบายกิจกรรม  โครงการ
ตาง ๆ  ที่สอดคลองซึ่งกันและกัน 

      
 สรุปโดยภาพรวมแลว การสื่อสารวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวยการใชสื่อ

และการใชชองตาง ๆ  ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายจึงจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูความเขาใ จใน
เร่ืองดังกลาวเปนอยางดี ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เครือขาย 8 แหง และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สวทช) กําลังรวมกันพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวดานการสื่อสารวิทยาศาสตร โดยโครงการนํารองการพัฒนาหลักสูตร
การสื่อสารวิทยาศาสตรไดผูเช่ียวชาญทั้งในประเทศและจากสหราชอาณาจักรมาเปนวิทยากรทําการ
อบรมระยะสั้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ใน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรกับสังคม 
(Science in society), หลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตรผ านการศึกษาและเ ยาวชน  (Science 
communication through education and young people), หลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตรในแหลง
เรียนรู ศูนย วิทยาศาสตรและพิพิธ ภัณฑ  (Science communication through interactive learning 
centers, Science centers and museums), และหลักสูตรกา รสื่อสารวิทยาศาสตรผ านละค ร
วิทยาศาสตร หนังสือพิมพ และสื่อโทรทัศน  (Science communication through science drama, the 
press and broadcast media) คาดวาอีกไมเกิน 5 ป เราจะมีนักสื่อสารวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพออกมา
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ชวยกันพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตรสูส าธารชน
อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหชุมชนไดนําความรู
ทาง วิทยาศาสตรไปใชในการดํารง ชีวิตอยาง
เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถแขงขัน
กับนานาประเทศที่พัฒนาแลวได 
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เอกสารอางอิง 
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      ชนิกานต     คุมนก** 
 

   สต (Yeast)  เปนจุลินทรียที่รูจักมานานแลวและมีการนํามาใชประโยชนกันตั้ ง แตส มัย 
                  โบราณ ประมาณ 6000 ป   กอนคริสตศักราชโดยนํามาใชในการผลิตเบียร   Boozah      
นับถึงปจจุบัน ยีสตไดถูกนํามาใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมมากมาย ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมการแพทยและอุตสาหกรรมเค ร่ืองสําอาง  
เปนตน    แตโดยสวนใหญแลวยีสต ถูกนํามาใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมอาหาร  ในลักษณะ
ของเซลลยีสต เชนยีสตขนมปง โปรตีนเซลลเดียว หรืออาจเปนการผลิตยีสตสกัดสําหรับใชเปนสาร
ปรุงแตงกลิ่นรสคลายเนื้อสัตว และสารเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ   นอกจากนี้ยังใชในกระบวนการ
ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชนิดตาง ๆ  เชน ไวน เบียร  และการผลิตเอทานอลสําหรับเปนสารเคมีและ
เช้ือเพลิง  เปนตน  สําหรับประเทศไทยพบวามีการใชประโยชนจากยีสต  เ พื่อผลิตอาหารที่ เ ปน 
ภูมิปญญาทองถิ่นเชน การทําขาวหมาก สาโท  หรือกระแช  เ ปนตน  ดวยเหตุที่ ยีสตถูกนํามาใช
ประโยชนในระดับอุตสาหกรรมอยางมากมายนี้  เราจึงนาที่จะรูจักกับ ยีสต.... จุลินทรียอุตสาหกรรม    

ยีสต    เปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มองดวยตาเปลาไมเห็น ตองอาศัยกลอง จุลทรรศนสองดู  
ยีสตเปน จุลินท รียพวกยูแคริโอต  จัดเปนราจําพวกหนึ่ ง  มีทั้ งอ ยู ในคลาสแอสโคไมซีติส 
(Ascomycetes class)  และคลาสเบสิดิโอไมซีติส (Basidiomycetes class)   ยีสตเปนสิ่งมีชีวิตเซลล
เดียวที่มีรูปรางแตกตางกันไปตามสายพันธุ  เชน ทรงกลม รี  ทรงกระบอก   ยีสตสวนใหญ มีการ
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการแตกหนอ (budding) ยีสตเม่ือเจริญเติบโตเต็มที่แลวจะมีการแตก
หนอใหเซลลใหม ซึ่งมีโครงสรางและองคประกอบเหมือนเซลลแมทุกประการแต มีขนาดเล็กกวา  
ตําแหนงของหนอที่เกิดจะแตกตางกันไปตามสายพันธุของยีสต การแตกหนอบางคร้ังไมหลุดออก
จากกันแตเกาะกันเปนกลุม บางคร้ังมีการเปลี่ยนแปลงโดยเซลลตรงกลางยาวตอกันเปนสายเรียกซูโด
ไมซีเลียม (Pseudomycelium)   ยกเวนยีสตสายพันธุ  Scizosaccharomyces pombe  ที่ มีการสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศโดยใชการแบงเปนสองสวนเทาๆ กัน    สวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  เ ปนการ
สืบพันธุโดยการสราง เซลลสืบพันธุชนิดแอสโคสปอร  (Ascospore)  หรือ  เ บสิดิโอสปอร 
(Basidiospore)    (ชนิกานต, 2549) 
 

ยีสต...... จุล ินทรียอุตสาหกรรม 

ยี 
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                                          Budding yeast                            Fission yeast 

 
รูปที่ 1   ลักษณะรูปรางของเซลลย ีสตที่มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 

ยีสตสามารถพบทั่วไปในธรรมชาติในดิน ในน้ํา ในสวนตางๆ ของพืช ยีสตบางชนิดพบอยู
กับแมลง และในกระเพาะของสัตวบางชนิด แตแหลงที่พบยีสตอยูบอยๆ คือแหลงที่ มีน้ํ าตาลความ
เขมขนสูง เชน น้ําผลไมที่มีรสหวาน ยีสตที่มีอยูตามธรรมชาติมักจะปนลงไปในอาหาร  เ ปน เหตุให
อาหารเนาเสียได 

สวนใหญยีสตจะมีการใชสารอินทรียเปนแหลงพลังงานและแหลงคารบอน   โดยมีการ
ดํารงชีวิตแบบเฟคัลเททีฟ แอนแอโรบ (Facultative anaerobe)  ยีสตเติบโตไดดีในสภาพมีออกซิเจน
โดยใชน้ําตาลดวยการออกซิเดชันโดยสมบูรณไดคารบอนไดออกไซดและน้ําโดยมีออกซิ เ จนเปน
ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทาย สวนในสภาพไมมีออกซิเจน ยีสตจะเติบโตไดชา  โดยการใชน้ําตาลดวย
การหมักสวนใหญไดผลผลิตเปนเอทานอล  ในระหวางการหมักเพื่อใหได เ อทานอลนั้น   หากมี
ออกซิเจนในระบบยีสตจะเปลี่ยนจากการหมักเปนการหายใจและไดคารบอนไดออกไซดกับน้ําแทน
หรือการหมักถูกยับย้ังโดยการหายใจเรียกปรากฏการณนี้วา “Pasteur effect” แตถาหากมีน้ําตาลความ
เขมขนสูงยีสตสามารถหมักน้ําตาลใหเอทานอลแทนการหายใจใหคารบอนไดออกไซดกับน้ํ า  หรือ
การหายใจถูกยับย้ังดวยการหมัก ซึ่งเรียกปรากฏการณนี้วา “Crabtree effect”  (ชนิกานต, 2549) 

ยีสตเปนจุลินทรียที่มีการนํามาใชประโยชนอยางมากตั้ง แตส มัยโบราณ  สายพันธุที่ เ ปน
ประโยชนและถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายคือ  Saccharomyces cerevisiae  ซึ่ ง จัดอยู ใน  Phylum 
Eumycetes, Class Acetomycetes, Order Saccharomyces, Family Saccharomycetaceae, Sub- family 
Saccharomycetoidae, Genus Species Saccharomyces  cerevisiae  ซึ่งนํามาเปนสวนผสมในการทํา
ขนมปงรวมทั้งใชในการผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เชน ไวน และเบียร  นอกจากประโยชนทั้งสองขอ
แลวยีสตยังเปนจุลินทรียที่จัดอยูในกลุมที่มีประโยชนตอรางกายของมนุษยและสัตว 
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การจําแนกประเภทของยีสต จากการใชประโยชนเชิงการคาในระดับอุตสาหกรรม สามารถ
แบงออกไดเปนกลุมหลัก ๆ  2 กลุมคือ เบเกอรยีสต (Baker’s yeast)  และ  "บริวเวอร ยีสต" (Brewer’s 
yeast)    

เบเกอร ยีสต  เปนยีสตที่มีความคงทนทางสรีรวิทยา  มีคุณสมบัติในการเปลี่ ยนน้ํ าตาลให
เปนคารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอลได  นําไปใชในกระบวนการผลิตขนมปงใหขึ้นฟู  ไดแก
ยีสตสายพันธุ  Saccharomyces cerevisiae โดยในระหวางการเจริญเติบโต ยีสตจะสรางพลัง ง านจาก
การหายใจเอาออกซิเจนเขาไปและปลอยคารบอนไดออกไซดออกมา และเม่ือเราเอาแปงไปอบกาซที่
มันคายออกมาจะผุดขึ้นมาระหวางเนื้อขนมปงทําใหเกิดรูพรุนจนฟูขึ้นมา  หรือที่ เ รียกกันวา "โด" 
(Dough) นอกจากนั้นยังใหกลิ่นรสเฉพาะของขนมปงและยังชวยเพิ่มคุณคาทางอาหารของขนมปง
ดวย   สวนพวก "บริวเวอร ยีสต" (Brewer’s yeast)   เปนยีสตที่ใชในการหมักทําเ บียรและไวน 
การทํางานของยีสตประเภทนี้คือเม่ืออยูในสภาพที่ มีออกซิ เ จนนอยๆ จะเปลี่ ยนน้ํ าตาลมาเปน
แอลกอฮอล   หรือเอทานอลแทน   บริวเวอรยีสตเปนเช้ือยีสตที่มีชีวิตซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิต
เบียร    ในปจจุบันไดมีการเพาะเลี้ยงดวยกระบวนการหมักเพื่อใหเปนผลิตภัณฑเฉพาะสําหรับ เปน
แหลงอาหารเสริมที่ได รับการยอมรับวามีคุณคาทางอาหารสูง  มีรสชาติคอนขาง รุนแรง  บริวเ วอร
ยีสตประกอบไปดวยธาตุอาหารสมบูรณมากมาย มีกรดแอมิโนที่จําเปนตอรางกายถึง  16 ชนิดจาก
ทั้งหมด 20 ชนิด เกลือแร 14 ชนิด และวิตามินอีก 17 ชนิด โดยบริวเวอรยีสตเปนแหลงธรรมชาติที่ดี
ที่สุดของ Vitamin B-Complex ซึ่งประกอบไปดวย  B1 (Thiamine), B2 (Riboflavin), B3 (Niacin), 
B5 (Pantothenic acid), B6 (Pyridoxine), B9 (Folic acid) และ B7 (Biotin) นอกจากนี้ยังมีเกลือแรสูง 
คือ โครเมียม สังกะสี เหล็ก ฟอสฟอรัส และ ซีลีเนียม อีกทั้ง บริวเวอรยีสต ยังเปนแหลงที่สําคัญของ
โปรตีนอีกดวย โดยประมาณวาจะมีโปรตีนถึง 16 กรัมตอปริมาณผง ยีสต  30 กรัม  นอกจากนี้บ ริว
เวอรยีสต ยังเปนแหลงธรรมชาติที่สําคัญของโครเมียม อีกดวย ซึ่งสถาบัน U.S. FDA แนะนําขนาดที่
ควรรับประทานตอวันในคนปกติเทากับ 120 มิลลิกรัม โดย  โครเ มียม มีความสามารถในการลด
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมของอินซูลินภายในรางกายให
เหมาะสม ซึ่งจะเปนประโยชนตอคนที่เปนโรคเบาหวานและคนที่ชอบกินของหวาน  ทั้ งนี้ เ พราะ
รางกายสามารถดูดซึมธาตุโครเมียมจากบริวเ วอร ยีสตไดดีกว าการดูดซึมจากแหลงอาหารอื่น 
นอกจากนี้ โครเมียม ยังมีสรรพคุณเพื่อการรักษาสิวไดผลดี  บริวเวอรยีสต ยังเปนแหลงที่ดีของ RNA 
ที่มีประสิทธิภาพในการชะลอความชราไดอีกดวย  (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ,2550) 
 

การใชเซลลยีสตในอุตสาหกรรมอาหารสัตว  
             นานมาแลวที่มนุษยรูจักใชยีสตในอาหารสัตว  โดยมีรายงานวา  การเ ลี้ ยงสุกรดวยสวนผสม
ของยีสตในอาหารจะไดผลผลิตที่ดีขึ้น  ตั้งแตนั้นจึงไดมีการใชยีสตกันอยางกวางขวาง   แตก็ ยังไม
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เขาใจบทบาทการทํางานที่ชัดเจนแตปจจุบันวิทยาการตางๆ ไดกาวหนาทําใหเราทราบบทบาทการ
ทํางานของยีสตไดมากย่ิงขึ้น  การใชเซลล ยีสตในอุตสาหกรรมอาหารสัตวส ามารถแบงกลุม
ผลิตภัณฑที่มีขายในทางการคาไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ  คือ การใชในรูปเซลลยีสต และการใชในรูป
สารสกัดจากยีสต  และปจจุบันในทองตลาดไดมีผลิตภัณฑเซลลยีสตออกมาใชในวงการปศุสัตว
ดวยกัน  3 ชนิด คือ  ยีสตที่ตายแลว  (Inactive yeast),  ยีสตที่มีชีวิต (Active yeast)   และ ยีสตคัลเจอร 
(Yeast culture)  
 

เซลลยีสต (Yeast cell)  
การใชประโยชนจากเซลล ยีสต สามารถใชไดใน 3 ลักษณะคือ การใช เ ซลล ยีสตที่ มีชี วิต 

เปนตัวชวยเสริมสุขภาพของสัตวหรือที่เราเรียกวาเปนสารเสริมชีวนะหรือโปรไบโอติก  (Probiotic) 
ใหกับสัตวเลี้ยง ซึ่งจะทําใหสัตวแข็งแรงและมีภูมิตานทานโรคสูงขึ้น    ดวยการชวยสนับสนุน
จุลินทรียประจําถิ่น (Normal flora) ในลําไสของสัตว  เซลลยีสตที่มีชีวิตอยูจะชวยในการจับกับ เ ช้ือ
แบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคในสัตวที่มีผนังเซลลที่มีความจําเพาะและมีความไวตอการจับตัวกับผนัง
เซลลของยีสต     ดวยกลไกนี้จะชวยปองกันไมใหเ ช้ือ   E.coli  และ  Salmonella spp.  เ กาะกับผนัง
ลําไสของสัตวได     (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ , 2549)  ยีสตที่ ใ ช เ ปนสารเส ริมชีวนะหรือ 
โปรไบโอติกจะตองใชในสภาพที่ยังมีชีวิตอยูเทานั้น ผลิตภัณฑ ยีสตมีชีวิตไดคัดเลือกสายพันธุยีสตที่
เฉพาะเจาะจงไมกอใหเกิดโทษ แตผลิตภัณฑชนิดนี้ไมมีอาหารเลี้ยงเช้ือสําหรับใหยีสตเ จริญเติบโต
ตอไปได   

 

 
รูปที่ 2  ผลิตภัณฑจากยีสตที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว 

 
สวนยีสตที่ตายแลว  ซึ่งแยกไดจากผลผลิตสุดทายในกระบวนการผลิตเบียร  ที่ไมส ามารถ

นํามาเขากระบวนการหมักไดตอไป แตจะใหคุณคาทางโภชนะจากเซลลยีสตเทานั้น (ศรัณยา , 2550)  
จึงไมมีคุณสมบัติการเปนสารเสริมชีวนะ แตสามารถนํามาใชประโยชนในแงการเปนอาหารเส ริม 
โดยมักใชเปนแหลงของอาหารเสริมโปรตีนที่มีคุณภาพดี เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูงถึงรอยละ  
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45 – 50   และยังประกอบดวยกรดแอมิโนอิสระ วิตามินบีรวม  แรธ าตุ   และกรดไขมันซึ่ ง เ ปน
ประโยชนตอสัตวหลายชนิด (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2549) 
 การใชประโยชนจากเซลลยีสตอีกลักษณะหนึ่งคือ ผลิตภัณฑยีสตคัลเจอร  ตามความหมาย
ของ  AAFCO (Association of American Feed Control Official)  คือ  ผลิตภัณฑที่ประกอบดวยเซลล
ของยีสตและสารประกอบที่ยีสตสรางขึ้นในระหวางการเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเช้ือ  สารเหลานี้
รวมถึง    นิวคลีโอไทด  กรดแอมิโน  เอนไซมและสารเรงการเจริญเติบโต จากนั้นนํามาทําใหแหง
ดวยวิธีการที่ยังคงความสามารถของกิจกรรมทางชีวภาพของยีสตเอาไว นอกจากนี้ ยีสตคัล เ จอร ยัง
สามารถทนความรอนในกระบวนการผลิตอาหารและทํางานไดดีในระบบทางเ ดินอาหารของสัตว
ดวย  (คนึงนิจ, 2540) 

 

สารสกัดจากยีสต (Yeast extract)  
จากคุณสมบัติที่ยีสตเปนจุลินทรียที่มีคุณคาทางอาหารสูง เซลลยีสตประกอบไปดวยโปรตีน 

กรดแอมิโนที่จําเปนและวิตามินหลากหลายชนิด   ของเหลวที่สะสมในเซลลยีสตจึงนับวามีคุณคาที่
สําคัญตอรางกายมนุษยและสัตวอยางมาก เม่ือวิทยาการกาวหนา จึง มีการพัฒนากระบวนการที่จะ
สกัดเอาของเหลวดังกลาวมาใชประโยชน   ของ เหลวที่แ ยกสกัดไดจากเซลล ยีสตนี้ เ รียกวา  
“ ยีสตสกัด”  มีลักษณะเปนของเหลวสีน้ําตาลออนถึงเขม หรือเปนผงละเอียดสีน้ําตาลออน   มีกลิ่น
หอมคลายกลิ่นของเนื้อ หรือคลายกลิ่นของปลา 

การใชยีสตสกัดเติมลงในอาหารสัตวหลายชนิด เชน อาหารสุนัข อาหารแมว  และอาหาร
สุกรเปนตน เพื่อเพิ่มความอยากบริโภคของสัตวจากการอาศัยกลิ่นจากยีสตสกัดที่คล ายเนื้อสัตว  
นอกจากนี้โปรตีนและกรดแอมิโน ที่ไดจากยีสตสกัดนั้นสามารถยอยและดูดซึมไดงาย   อีกทั้งยังชวย
เพิ่มภูมิคุมกัน ทําใหสัตวมีการเจริญเติบโตดี  

อุตสาหกรรมการผลิตยีสตสกัดในปจจุบัน  สวนมากพบในประเทศที่มีความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอุตสาหกรรมการผลิตเบียรภายในประเทศ เชน เยอรมัน ญี่ปุน และ
จีน เปนตน  สําหรับในประเทศไทยมีการกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตยีสตสกัด เปนคร้ังแรก
ในป พ.ศ. 2548  ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และนักวิทยาศาสตร
ช้ันนําของประเทศ โดยมีช่ือวา บริษัทสเปเชียลตี้ ไบโอเทค จํากัด  ผลิตยีสตสกัดที่มีช่ือทางการคาว า 
UmaminTM   ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุ รี  (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ , 
2549)   โดยโรงงานมีกําลังผลิตประมาณ 4,000 ตันตอป   

อูมามิน (Umamin)   เปนโปรตีนสกัดหรือสารสกัดจากยีสต  (yeast extract) ที่อุดมดวย
คุณคาทางโภชนาการสําคัญตอมนุษยประกอบดวยโปรตีน  และวิตามินบี  เ ปนหลัก  มีกลิ่นพิ เ ศษ
เฉพาะตัวใชสําหรับเปนสวนผสมที่สําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรุงรสชนิดตาง ๆ  เชน ซอส
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ถั่วเหลืองปรุงรส ผงปรุงรส ซีอิ๊ว และซอสญี่ปุน เปนตน ทําใหผลิตภัณฑมีกลิ่นและรสชาติดีมาก
ย่ิงขึ้นเพื่อทดแทนการใชสารปรุงแตงอื่น ๆ  ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยเ ชนสาร  โมโน
โซเดียมกลูตาเมต (MSG) สารสกัดจากยีสตที่ผลิตขึ้นจากบริษัท ฯ ถือไดวามีคุณภาพและมาตรฐาน
สูงจนสามารถเกิดเปนสินคาสงออก ที่มีมูลคาการสงออกสูงและยังชวยลดการพึ่งพาการนําเ ข าดวย 
โดยประเทศที่สงออกหลักในปจจุบันและถือเปนพันธมิตรทางการคาที่สําคัญของบริษัทฯ คือ บริษัท
อาซาฮี จํากัด ประเทศญี่ปุน    ซึ่งไดบริษัท มิตซุยประเทศไทยจํากัด เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ   

อีกหนึ่งผลิตภัณฑที่มุงเนนผลิตคือยีสตสกัด โดยมุงเนนการนําผลิตภัณฑจากยีสต จําพวก 
“บีตากลูแคน” (Beta-glucan)  ซึ่งเปนสารพอลีกลูโคสลักษณะคลายเสนใยไปใชสํ าหรับ เปน
สวนประกอบของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังสามารถกระตุนใหผนังเซลลบนใบหนาผลิต
คอลลาเจนเพื่อรักษาผิวหนา ซึ่งจะชวยทําใหผิวพรรณสวยงามขึ้นได (มูลนิธิคุมครองผูบริโภค, 2550) 

 
 

รูปที่ 3   ผลิตภัณฑอาหารเสริมและเคร่ืองสําอาง 
 

อาจกลาวไดวาคุณประโยชนของยีสตมีมากมายเกินกวาที่คนทั่วไปจะทราบถึงแมว าจะเปน
ยีสตที่เหลือทิ้งมาจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร ก็ยังสามารถนํามาสกัดสารสําคัญออกมาได  ดังนั้น
เราสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑไดจุลินทรียที่มีขนาด “จ๋ิว” อาจสรางรายไดมหาศาลใหกับ
ผูริเร่ิมและผูเขาใจองคประกอบเปนอยางดี นี่แหละความมหัศจรรยของสิ่งที่มองดวยตาเปลาไม เ ห็น 
เม่ือนํานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีชีวภาพจะกอให เ กิดประโยชนตอ เ ศรษฐกิจและสังคมตอ
ประเทศชาติไดในอนาคตอันใกล     จึงสมควรที่จะจัดใหยีสตเปน “จุลินทรียอุตสาหกรรม”  
 
 
**อาจารย ดร.ชนิกานต    คุมนก 
สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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สุดารัตน     พริกบุญจันทร** 
 

      ของอาหารเปนลักษณะคุณภาพแรกที่ผูบริโภครับรูไดดวยประสาทสัมผัส  (ตา) เ พื่อใช 
                     ในการเลือกและยอมรับอาหารนั้นๆ โดยอาหารเ กือบทุกชนิดตั้ ง แต วัตถุดิบจนถึง
ผลิตภัณฑสุดทายมีสีที่ยอมรับโดยผูบริโภคแตกตางกันขี้นอยูกับสังคม ภูมิศาสตร ความสวยงาม และ
พื้นฐานความชอบของผูบริโภค  โดยทั่วไปการใชสีในอาหารอาจมีจุดประสงคตางๆ ดังนี้  

 

1.  เพื่อแตงสีผลิตภัณฑอาหารที่ไมมีสี ไดแก เคร่ืองดื่มหรือเคร่ืองดื่มผง ลูกกวาด  ไอศกรีม 
แยม เยลลี่ และอาหารวาง เพื่อใหมีสีเปนที่ดึงดูดใจผูบริโภค 
 

2.  เพื่อแตงสีผลิตภัณฑอาหารซึ่งอาจสูญเสียหรือเปลี่ยนไปในระหวาง  กระบวนการผลิต
หรือการเก็บรักษา ไดแก การใชสีผสมอาหารเพื่อชวยแตงสีของ เบียร วิสกี้ น้ําเช่ือม และอาหารอบ 
 

3. เพื่อแตงสีผลิตภัณฑอาหารที่มีสีธรรมชาติแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและ สภาพภูมิอากาศ   
เชน   น้ํานมในฤดูรอนมักมีสีเหลืองเขมกวาน้ํานมในฤดูหนาว เนื่องมาจาก ปริมาณบีตาแคโรทีนใน
หญาที่วัวบริโภคในฤดูรอนมีมากกวาในฤดูหนาว เพื่อใหน้ํานมที่ผลิตออกมามีสีคงที่ตามมาตรฐานที่
ผูผลิตไดกําหนด 
 

ไมวาจะเปนการเติมสีดวยจุดประสงคใดก็ตามจุดประสงครวมของการใชสีในอาหาร  คือทํา
ใหผลิตภัณฑอาหารมีสีเปนที่จดจําและมีลักษณะที่ดีที่ผูบริโภคตองการ   นอกจากนี้สีสันสวยๆ ที่ เ รา
เห็นในอาหารสียังบงช้ีคุณภาพทางอาหารดานตางๆ ดังนี้ 

 

 1. คุณภาพทางโภชนาการ   เชน  มองเห็นผักเปนสีเขียวแสดงวามีคลอโรฟลล   มอง เห็นสี
แดงในกุง ปู หอย  ที่ตมสุก เนื่องจากมีสารแอสทาแซนทิน (astaxanthin)   
 

 2.  คุณภาพทางกายภาพหรือทางเคมี    เชน  สีน้ําตาลเขมในน้ํามันแสดงความเกาของน้ํ ามัน
ที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน  สีแดงในเนื้อลิ้นจ่ีที่เก็บไวนาน  

 

  3. คุณภาพทางประสาทสัมผัส  เชน  สีบงช้ีรสอาหาร สีสมบอกถึงรสสม  ไอศกรีมสีชมพู
บอกถึงรสสตรอเบอรร่ี 

 

สีสันในอาหาร  (Food Colour Agents) 

สี 
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 4. คุณภาพดานความปลอดภัยหรือจุลินทรีย    คือสีจะบอกถึง การปนเปอนของ จุลินท รีย 
หรือการเนาเสียของผลิตภัณฑในระหวางการขนสงและการเก็บรักษา    เชน    สีแดงของไสกรอก
บอกถึงการเติมสารเรงสี    สีดําในขนมปงแสดงถึงการปนเปอนจากจุลินทรีย 

 

  5.  คุณภาพดานความพอใจ       เชน   มะเขือเทศตองเปนสีแดงถึงสีแดงสม หากมะเขือ เทศ
มีสีดําจะไมเปนที่พอใจของผูบริโภค 

 

6. คุณภาพดานราคา   เชน  ความสมํ่าเสมอของสี   ความกลมกลืนของสี  การใชสีในภาชนะ
บรรจุ สงผลใหผลิตภัณฑมีราคาสูงขึ้น 

 

เห็นไดวา สีมีความสัมพันธกับคุณภาพของอาหาร  โดยจะแสดงในลักษณะของสี เชน สีแดง สี
เขียว สีเหลืองและระดับความเขมของสีที่บงบอกถึงเกณฑการยอมรับผลิตภัณฑนั้นๆ ดังนั้นผูผลิต
อาหารควรเลือกเติมสีในอาหารใหปลอดภัยและใชในปริมาณที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค    โดยสี
ในอาหารควรมีลักษณะดังตอไปนี้คือไมทําใหสมบัติของอาหารเปลี่ยนไปในทางเลวลง    มีความอยู
ตัวในอาหาร  ไมเกิดปฏิกิริยากับผลติภัณฑอาหาร และบรรจุภัณฑที่ใช งายตอการใชในผลิตภัณฑ  มี
ราคาถูก และใหความเขมขนของสีสูง   

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหสีผสมอาหาร เปนอาหารควบคุมเฉพาะ สีที่
ใชเติมในอาหารแบงเปน 2 พวกใหญ  ๆคือ 

 

1.  สีธรรมชาติ หมายถึง สีที่ไดมาจากการสังเ คราะหหรือสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ สี
ธรรมชาติหาไดงายและบางอยางมีกลิ่นหอมสามารถรับประทานไดโดยไมจํากัดปริมาณ และไมตอง
กลัววาจะเกิดการสะสมของสารพิษในรางกาย     

 

ตัวอยางสีธรรมชาติ เชน    สีน้ําตาล ไดจากน้ํ าตาลไหมใชในผลิตภัณฑอาหารประเภท
น้ําอัดลม เบียร อาหารอบ อาหารสัตว เปนตน และสีที่ไดจากผงโกโก สําหรับผสมลงในของหวาน
เพื่อแตงสี  รส  และราดหนาขนม   สีเขียวไดจากใบเตยใชแตงสีขนม ใบคะนาใชแตงสี เสนบะหม่ี 
สีแดงไดจากคร่ัง  ขาวแดง        แปงขาวแดง ใชแตงสีเตาหูย้ี ปลาจอมและปลาแปงแดง กระเ จ๊ียบให
สีแดงใชทําน้ํากระเจ๊ียบ  แยม   เยลลี   น้ําหวานสีแดง สีดําไดจากถานกะลามะพราว ใชผสมในขนม
เปยกปูน  หรือไดจากผงถานจากการเผาพืช สีเหลืองไดจากขม้ินหรือหญาฝร่ัน     นิยมเติมในอาหาร
ประเภทแกง สีเหลืองไดจากดอกคําฝอยใชแตงสีอาหารที่ตองการ สีเหลืองสม สีมวงไดจากถั่วดําใช
แตงสีขนมหรือไดจากมันเลือดนก ใชแตงสีอาหาร เชน ไอศกรีม 
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2.  สีสังเคราะห หมายถึง สีอินทรีย   ที่ไดมาจากการสังเ คราะห  ซึ่ ง มีลักษณะถูกตองตาม
ขอกําหนดและปลอดภัยตอการบริโภค การใชสีสังเคราะหผสมอาหารไมส ามารถใชไดในอาหาร
ทารก นมดัดแปลงสําหรับทารก อาหารสําหรับ เด็ก ผลไมสด ผลไมดอง  ผักดอง เนื้อสัตวสดทุกชนิด 
ที่ปรุงแตงทําเค็มหรือ หวาน รมควันหรืออบแหง ทําใหแหง เชน แหนม กุนเ ชียง  ไสกรอก ลูก ช้ิน  
หมูยอ ทอดมัน กะป ขาวเกรียบ น้ําพริกแกง ตาม พ.ร.บ. อาหารฉบับที่ 66 พ.ศ. 2525  

 

 
 

ภาพที่ 1  ช่ือและระดับความเขมของสีสังเครา ะห ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
 



วารสารวิทยาศาสตร   :   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  94 

 

 
 

สีสังเคราะหเปนสารแปลกปลอม เม่ือผสมอาหารและรับประทานเขาไป  ในรางกาย  ก็จะ
เกิดอันตรายได เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ คือ  

1. อันตรายจากสีเอง สีทุกชนิดถาใชมากเกินไป จะเปนอันตรายตอผูบ ริโภคไมมากก็นอย 
เนื่องจากเปนสารแปลกปลอมเขาไปในรางกาย หากรางกาย ขับถายออกไมทัน ก็จะสะสมในรางกาย 
เชน สีพวกโรหดามีน บี (Rhodamine B) เอารามีน  (Auramine) มาลาไคต  กรีน  (Malachite green) 
และไวโอเลต บีเอ็นพี (Violet BNP)  อาจทําใหเกิดผื่นที่ผิวหนัง หนาบวม อาเจียน ทองเดิน อาการชา 
เพลีย และออนแรงคลายเปนอัมพาต การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ไต และตับเสีย สีบางอยาง
อาจทําใหเกิดมะเร็งที่ตอมน้ําเหลือง และอวัยวะอื่น ๆ  สีตารตราซีน (สีเหลือง) ถารับประทานเกิน  7.5 
มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม จะจับตามเย่ือบุกระเพาะอาหารและลําไส  ทําใหการดูดซึมของ
อาหาร บกพรองไป สําหรับสี ซันเซ็ตเย็ลโลว เอ็ฟซีเอ็ฟ (สีเหลือง) ถารับประทานเกิน 5.0 มิลลิก รัม/
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม จะทําใหทองเดิน น้ําหนักลด  

2. อันตรายจากสารอื่น ที่ติดมาเนื่องจากการสังเคราะห หรือจากกระบวน การผลิตที่แ ยกเ อา
สารเจือปนออกไมหมด สารดังกลาวไดแก โลหะหนักตาง ๆ  เชน โครเมียม แคดเมียม ปรอท  ตะกั่ว 
สารหนู พลวง และซีลีเนียม เปนตน ซึ่งมีอยูกับ สียอมผา แพร เสื่อและสีทาบาน โลหะหนักเหลานี้
จะเปนอันตรายตอรางกายได แมไดรับเพียงปริมาณเล็กนอย อาการอาจเปนทั้ งอย าง ฉับพลันและ
เร้ือรัง ซึ่งพิษของโลหะหนักนี้ถาเปนมากอาจเปนอันตรายแกชีวิตได นอกจากนั้นยังเปนสาเหตุ ของ
มะเร็งที่อวัยวะอื่นๆ อีกดวย  
 

  เร่ืองสีสันของอาหารนับเปนเร่ืองใหญที่ไมอาจมองขาม    อาหารที่ มีสีสันสดใสสวยงาม
มากๆ จะเปนที่ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดดี แตนั่นยอมหมายถึงอันตรายที่อาจแฝง เ รนอยู 
ดังนั้นในการเลือกซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มจําเปนตองคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากสีผสมอาหาร 
และควรเลือกสีผสมอาหารที่ปลอดภัยที่สุด ดีที่สุดคือ   การรับประทานอาหารที่ ใช สีธรรมชาติ  
โดยเฉพาะสีสันในผักและผลไม   เนื่องจากผักและผลไมมีเสนใยอาหารและสารไฟโตเคมีคอล 
(phytochemical) ที่เปนประโยชนตอสุขภาพ 

ภาพที่ 2  สีแดง สีสม สีมวงเขมและสีชมพูจ ากไข
และ ตัว เมีย ของแมลง  cochineal  สํ าหรับ เติมใน
อาหารฮาลาล 
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        วรพรรณ พรมศิลา** 
 
 

หลาย ๆ  คนคงมีความฝนอยาก
เปนนักเรียนนอก  เพื่อเปดโลกทัศนทาง
การศึ กษาพั ฒนา ตัวเ อ งและพัฒน า
ประเทศ  รวมถึงการไดมีโอกาส เ รียนรู
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตที่แตกตาง
จ า ก ชี วิ ต ใ น เ มื อ ง ไ ท ย  ซึ่ ง เ ป น
ประสบการณที่นาเก็บเกี่ยวสักคร้ังหนึ่ ง
ใน ชีวิ ต   แต ก าร จะ ไ ดม าเ รี ยน ใ น
ตางประเทศ   ถาครอบครัวมีฐานะทาง
การเ งินที่ดีก็คงไมใชปญหา   เ พราะ
หมายถึงโอกาสที่ มีมากกวาคนอื่น   มี
โอกาสเลือกประเทศ   มีโอกาส เ รียน
ภาษา หรือแมกระทั่งทองเที่ยวเพื่อเรียนรู
การใชชีวิตกอนการตัดสินใจเ รียนจริง  

แตคนที่ไมมีความพรอมในเร่ืองการเงิน   สิ่งเดียวที่ทําใหความฝนเปนจริงได คือการหาทุนการศึกษา  
ซึ่งหากพิจารณาจริง ๆ  แลวการหาทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศสายวิทยาศาสตรนั้นไมใชเ ร่ืองที่ ไกล
เกินเอื้อมเนื่องจากปจจุบันมีทุนใหเลือกสมัครมากมาย เชน  
 

ทุนของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ ที่เรียกกันติดปากวาทุน ก .พ.   
               (http://www.ocsc.go.th)  

ทุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. (http://www.mua.go.th หรือ ดู
ขอมูลจากโครงการเครือขายเชิงกลยุทธ ฯ ไดที่ http://www.research.mua.go.th)  
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (http://stscholar.nstda.or.th)  
ทุนของกรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th)  
 

หน่ึงประสบการณ...กวาจะเปนนักเรียนนอก 
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นอกจากนี้ยังมีทุนของมหาวิทยาลัยในประเทศบางแหง และทุนของรัฐบาลตางประเทศ เชน 
โมร็อกโก เม็กซิโก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด เยอรมัน ออสเตรเลีย เปนตน ทยอยแจกกันทั้ งปอันนี้
ตองคอยตามขาวสาร  อาจเขาไปดูขาวทุนศึกษาตอตางประเทศในเว็บไซตของ  www.vcharkarn.com  
แตทั้งนี้การไดมาซึ่งทุนดังกลาวก็ไมใชเร่ืองงายซะทีเดียว ขึ้นอยูกับความพรอมของผูส มัครวาจะมี
มากนอยเพียงใด ถาเปนบุคลากรในหนวยงานของรัฐบาลอยูแลว การสมัครทุนขามหนวยหรือขาม
กระทรวงย่ิงไมใชเร่ืองงายแตถาเปนบุคคลทั่วไปสามารถสมัครรับทุนไดจากทุกกระทรวง  

ความพรอมประการแรกที่สามารถเตรียมไวลวงหนาไดโดยไมตองรอเวลาคือ  ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ หากจะเรียนตอในประเทศที่ไมใชภาษาอังกฤษ เปนหลัก  เ ชน  เ ยอรมัน  ออส เตรีย 
สวิตเซอรแลนด หรือ ญี่ปุน จะใชผล TOEFL ประมาณ  500 คะแนน (paper-base) หรือ  173 คะแนน 
(computer-base) หรือ 61 คะแนน (internet-base)  อาจนอยกวานี้ไดหากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ตอบรับ แตถาคิดจะไปเรียนในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก เชน อังกฤษ  อเมริกา  แคนาดา 
นิวซีแลนด หรือ ออสเตรเลีย ผล TOEFL ไมควรต่ํากวา 550 คะแนน (paper-base) หรือ  213 คะแนน 
(computer-base) หรือ 79-80 คะแนน (internet-base)  ปจจุบันการสอบ TOEFL ไดเปลี่ยนเปนแบบ 
internet based testing  ประกอบดวย 4 ทักษะ ไดแก reading, listening, writing และมีสวน  speaking 
เพิ่มขึ้นมา สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก http://www.ets.org/toefl  แนะนําใหหาขอมูลหรือลงเรียน
พิเศษใหรูลักษณะขอสอบกอน เนื่องจากคาสอบคอนขางแพง 140 ดอลลารสหรัฐ แตนับวายังโชคดี
อยูที่ประเทศไทยยังสามารถสอบ TOEFL แบบ paper based testing ไดที่จังหวัดสงขลาและพิษณุโลก 
โดยไมมีการสอบในสวนของ speaking สามารถตรวจสอบวันเวลาสอบที่แนนอนไดจากเ ว็บไซต
ดังกลาว  ขอสอบ TOEFL จะเนนหนักไปทาง grammar, idiom และ vocabulary ถาใครไมถนัดจะหัน
มาสอบ IELTS ก็สามารถทําได  ขอสอบ  IELTS จะประกอบดวย  4 ทักษะเชนกัน  คือ  reading, 
listening, writing และ speaking แตละทักษะ จะมีคะแนนเต็ม 9 ผูที่จะสมัครเรียนตอในประเทศที่ ใ ช
ภาษาอังกฤษ  ถาศึกษาตอระดับสูงกวาปริญญาตรี ควรใหไดคะแนน 6.5 ขึ้นไป   โดยคะแนนในแต
ละทักษะจะตองไมต่ํากวา 6  โดยสวนตัวผู เ ขียนไมคอยชอบระบบการสอบ  TOEFL สักเทาไร
เนื่องจากเนน grammar เกินความจําเปนและไมไดชวยอะไรในการดําเนินชีวิตประจําวันสัก เทาไร   
แตกตางจากขอสอบ IELTS ไมเนน grammar แบบทองจํา แต grammar จะแฝงอยูในทักษะทั้ ง  พูด 
ฟง อาน เขียน นอกจากนี้ขอสอบ IELTS จะเนนเติมคํา ดังนั้นผูเขาสอบจะตองใชความเขาใ จในการ
ตอบคําถาม สําหรับคอรสเรียน IELTS และ ขอมูลการสอบ  สามารถเขาไปดูรายละเ อียดไดที่ 
http://www.idp.com/thailand หรือ http://www.britishcouncil.or.th คาสมัครสอบในกรุงเทพฯราคา 
5,700 บาท สนามสอบตางจังหวัดมีที่ ขอนแกน เชียงใหม และ หาดใหญ 
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ความพรอมอีกประการหนึ่งที่ควรเตรียมไวเพื่อใชในการสมัครทุน ไดแก ใบตอบรับให เ ข า
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ เทคนิคการขอใบตอบรับที่ ง ายที่สุดคือใหติดตอ  supervisor 
โดยตรงกอน บอกรายละเอียดงานวิจัยที่สนใจ ซึ่งตองเปนเร่ืองที่อยูในความสนใจและความถนัดของ 
supervisor ดวย (เพราะอนาคตของนักศึกษาปริญญาเอกนั้นขึ้นอยูกับ  ความใสใ จของ  supervisor 
โดยตรง) และควรปรึกษาถึงแหลงทุนที่เราจะไดหรือที่กําลังจะสมัครดวย ถา supervisor ตอบตกลง  ก็
ใหกรอกใบสมัครฉบับเต็ม สวนมากดาวนโหลดไดทาง internet สงไปใหมหาวิทยาลัยตางประเทศ
ซึ่งจะเสียคาบริการไปรษณียคอนขางแพง หรือ อาจสงใบสมัครดังกลาวใหกับตัวแทนมหาวิทยาลัย
โดยไมเสียคาใชจาย ในงานนิทรรศการการศึกษาตอตางประเทศซึ่งมักจะจัดอยูบอย  ๆ ตามโรงแรม 
หรือ ศูนยประชุม ในกรุงเทพฯ หรือในบาง จังหวัด  ในงานนี้จะสามารถสอบถามตัวแทนถึง
ขอกําหนดตาง ๆ  ที่ตองใชในการสมัครเรียน ทุนการศึกษา ขอใบสมัครและคูมือแนะนํามหาวิทยาลัย 
ไดอีกดวย เอกสารที่ตองใชประกอบการสมัคร มีดังนี้ 

Transcript 
ผลสอบภาษาอังกฤษ 
Letter of  Recommendation จากอาจารย 2 ทาน 
Bank Statement 
เรียงความประวัติสวนตัว ประสบการณ และโครงการในอนาคต 
Proposal หรือ โครงรางงานวิจัย 
 

หลักสูตรปริญญาเอกในยุโรป ยกตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษ และ สวิตเซอรแลนด เปน
หลักสูตรที่ตองศึกษาคนควาและทําวิจัยดวยตนเองเปนสวนใหญ ไมเนนการสอบแตเนนการประเมิน
ภายใตการดูแลของ อาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาสวนใหญ  จะใช เ วลารวม  3 ถึง  4 ปในการสําเ ร็จ
การศึกษา  

       
 
 
 
 
ผูที่มีผลภาษาอังกฤษและใบตอบรับอยูในมือแลว ถือไดวามีความไดเปรียบในการสมัครทุน

ประเทศตาง ๆ  แตสําหรับผูที่ยังไมมีผลภาษาอังกฤษหรือใบตอบรับก็ไมตองทอใจจนลมเ ลิกการ
สมัครทุนไปเสียกอน เพราะการสมัครทุนแตละคร้ังเหมือนการตอบันไดไปทีละขั้น ไมมีขอเสีย มีแต 
ประสบการณที่ไดเพิ่มขึ้น ๆ  นอกจากนี้การสมัครทุนในบางสาขาที่ขาดแคลนและกําลังเปนที่ตองการ
ของประเทศ ผลภาษาอังกฤษไมจําเปนตองผานเกณฑก็อาจมีได 
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สําหรับการกรอกใบสมัครทุนประเภทตาง ๆ  ผูสมัครตองเ ขียนใหละเ อียดและนําเ สนอ
ความสามารถของตนใหเต็มที่ ใหเปนที่สนใจของคณะกรรมการ ทุนบางประเภท เชนทุนโครงการ
เครือขายเชิงกลยุทธของ สกอ.จะมีการสอบขอเขียนกอนและสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ ในการ
สัมภาษณ ควรเตรียมขอมูลเปนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ประวัติสวนตัว งานวิจัยที่สนใจ และประโยชน
ที่จะไดรับจากงานวิจัยดังกลาวไวดวย ถาเตรียมตัวมาดี ทั้งในเร่ืองการพูดภาษาอังกฤษที่ลื่นไหล  และ
ขอมูลงานวิจัย จะชวยใหลดความตื่นเตนและสามารถตอบคําถามคณะกรรมการไดอย างดี  ในการ
สัมภาษณจะใชเวลาไมนาน ประมาณ 20-30 นาที ชวงเวลาดังกลาวถือเปนชวงนาทีทอง  ผูส มัครควร
จะแสดงศักยภาพดานความคิดใหเต็มที่   
  หลายคนอาจจะคิดวาการไดเรียนตอตางประเทศนั้นขึ้นอยูกับโอกาส แตสําหรับตัวผู เ ขียน
เห็นวาโอกาส คือสิ่งที่ตองหม่ันแสวงหาเอง และไมรอชาที่จะลงมือกระทํา สําหรับการส มัครทุน 
ผูเขียนสมัครทุนรัฐบาลไทย และ รัฐบาลตางประเทศ หลายคร้ัง โดยเร่ิมจากไม รูอะไรเ ลย  แตจาก
ประสบการณดังกลาวจะชวยใหเรามีความชํานาญในการเขียนใบสมัครและสอบสัมภาษณ  มากขึ้น 
ในการฝกภาษาอังกฤษ ผูเขียนจะเนนเพื่อการใชสื่อสารในชีวิตจริง มิไดเนนเพียงเพื่อสอบผาน จึงไม
เคยมีความคิดที่จะเสียเงินนั่งเรียนภาษาหนาจอโทรทัศน แตมักจะใชเวลาวางหลังเลิกงานเรียนรูภาษา
และวัฒนธรรมจากโบสถคริสตจักร หากเปนชวงปดภาคเรียนจะเดินทางไปเ รียนภาษาอังกฤษใน
กรุงเทพฯ โดยเลือกเรียนหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ IELTS และตองสอนโดยเ จ าของภาษาที่ มี
ประสบการณ จึงจะจัดวามีคุณภาพสมเหตุสมผลกับคาเรียนที่คอนขางแพง  
 ผูเขียนหวังวาบทความนี้นาจะเปนประโยชนแกนักศึกษา และผูที่กําลังคิดจะไปศึกษาตอใน
ตางประเทศ  ขอเพียงมีความพยายาม  ความตั้ ง ใ จ และลง มือปฏิบัติจริง  ก็จะสามารถประสบ
ความสําเร็จในสิ่งที่ตนเองตั้งใจไว อีกสิ่งที่จะขาดเสียไมไดคือกําลังใจจากเพื่อนรวมงาน  และการ
สนับสนุนที่เปนรูปธรรมของผูบริหารในองคกร 
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