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เสริมสุขภาพและสํานักพิมพสวนเงินมีมาไดจัด
เสวนาเปดตัวหนังสือ “โยงใย ท่ีซอนเรน” (The 
Hidden Connections) งานเ ขียนของ  ฟริตจอฟ 
คาปรา  (Fritjof Capra) นักฟ สิกส ผูมีงานเ ขียน
ปรัชญาหลาย เลม  อา ทิ  เตา แหงฟ สิกสและจุด
เปล่ียนแหงศตวรรษ  ณ  งานมหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ คร้ังท่ี 10 ศูนยประชุมแหงชา ติสิริกิต์ิ   
หนังสือเลมดังกลาว เปนการผสมผสานมิ ติทาง
สังคม การรับรูและชีววิทย าของชีวิตท่ีนํา ไปสู
วิทยาศาสตรท่ียั่งยืน ท้ังน้ีมีนักวิชาการท่ีมีความคิด
ไมตางจากคาปรานักมารวมเสวนากันในหัวขอ  

 
“วิทยาศาสตรใหมกับสุขภาพ-โยงใย ท่ีซับซอน” 
ไดแก ศ.นพ.ประสาน ตางใจ นักวิชาการอาวุโส 
และ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย จากสถาบันวิจัย
สังคมและสุขภาพ 
                                 
  
 
 
 
          

“ก า รแพทย ก็ คื อ ก า ร เ อ า สิ่ ง ท่ี เ ป น
วิทยาศาสตรมาเขาใจสุขภาพและชีวิต วิ ธีการท่ี
เปนวิทยาศาสตรแบบเกา นําเราไปสูความ รูแบบ
หน่ึงซ่ึงก็มีประโยชนแตก็มีขอจํากัด วิทย าศาสตร
ใหมก็นําเสนอใหเราเขาใจ ชีวิตอีกแบบหน่ึง  ซ่ึง
การบรรลุจะตางไปจากแบบเกา  จะมีความ เปน
องครวมมากข้ึน ความรูใหมๆ ไมได นํา ไปสูการ
เปล่ียนเพียงช่ัวขามคืน ตองใชเวลา” นพ.โกมาตร
กลาว 
             ในความเปนโยงใยท่ีซับซอนน้ัน นพ.โก
มาตร    กลาววา   สรรพส่ิงเปนหน่ึงเ ดียว  การ
ทําลายสิ่ ง หน่ึงยอมส งผลกระทบตอส่ิงหน่ึ ง 
กระบวนทัศนวิทยาศาสตรเกาๆ น้ัน แยกออกเปน
สวนๆ  เ รา แกป ญหา เป นสว นๆ  ในขณะ ท่ี
วิทยาศาสตรใหมน้ันทุกส่ิงทุกอยา งเ ช่ือมโยงกัน 
เมื่อเราทําลายสิ่งแวดลอม ทําลายแม นํ้า  สุดทา ย
ผลเสียก็กลับมากระทบกับเราเอง 
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            “การศึกษาในระยะหลังทํา ให เสนแบง
ระหวา งมนุษย กับสัตวหายไป” นพ.โกมาตร
กลาวถึงแนวคิดของคาปราท่ีเ ขียนไวในหนังสือ
บทแรกซึ่งเมื่อพิจารณากันท่ีระดับเซลลแลว ไมวา
สัตว พืช มนุษยหรือจุ ลินทรียลวนประกอบไป
ดวยเซลล จึงทําใหเราทราบวาชีวิตระดับเ บ้ืองตน
ท่ีสุดคือเซลล  เมื่อพิจารณา ดังน้ีทุกชีวิตก็ไม
ตางกัน 
   
 
 
 
 
 
             ดานนายแพทยอาวุโสอยาง นพ.ประสาน
กลาววาการมองชีวิตในแงชีววิทยาของตน ทํา ให
รูสึกเสียใจ เมื่อส่ิงมี ชีวิตใดๆ  ก็ตามถูกทํารา ย 
เพราะไมสามารถแยกชีวิตเหลาน้ันออกจากชีวิต
ของคนได เน่ืองจากเมื่อพิจารณาถึงท่ีสุดแลวไมวา
ส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิต ท้ัง ดิน นํ้าหรือตนไมลวน
ไมมีความแตกตาง 
 
              “พอเราลงไปรายละ เ อียดจ ริงๆ  แลว 
สสารกับพลังงานแยกจากกันไมได  มันเปนหน่ึง
เดียวกัน กอนหนาน้ีเราเห็นอะไรแยกจากกันหมด 
เห็นคนเปนคนๆ เห็นตึกเปนตึกๆ แยกจากกัน แต
ความจริงแลว พอลงไปในรายละเอียดท่ีละ เ อียด 
ตึกก็ตองประกอบไปดวย หิน คนก็เหมือนกัน
ประกอบไปดวย เซลล  ท้ังหมดพอถึงระดับท่ี
ละเอียดท่ีสุดแลวแยกไมได มันเปนหน่ึงเ ดียว กัน 
วิทยาศาสตรใหมคือการใหบูรณาการของความ
เปนหน่ึงเดียวกันของสรรพสิ่ง” 

             “สุขภา พของ เรา ข้ึนกับ ส่ิงแว ดลอม 
ส่ิงแวดลอมกับเราแยกจากกันไมได  ถา เ ราจะอยู
อยางมีสุขภาพท่ีดีเราก็ตองอยูอยางเช่ือมโยงกัน ท่ี
เรามีสุขภาพไมดีเพราะอะไร เพราะ ผิดไปจาก
กระบวนการธรรมชาติ กระบวนการธรรมชา ติน้ัน
เปนบูรณาการ แยกจากกันไมได” นพ.ประสาน
สรุป 
 

ตะลึงปริมาณ “คารบอนไดออกไซด” ในอากาศสูงสุดใน
รอบ 6 แสนป    
 โดย ผูจัดการออนไลน 27 พฤศจิกายน 2548 00:37 น.  

 
ปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีทวมทนในอากาศ 
เ ห็นได ชัดเจนในแถบโรงงาน  ตัวการสํา คัญ
กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก    
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางนํ้าแข็งแสนป ท่ีเจาะลึกลงไปใต ผืนทะเล
ข้ัวโลกเ หนือบรรจุฟองก าซแหงอ ดีตไ วใ ห
วิเคราะห   
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บริเวณโดมซี อันเปนฐานการวิจัย ท่ี
นักวิทยาศาสตรปกหลักมากวา 5 ป  
 

            
ฟองกาซท่ีแทรกอยูในนํ้าแข็งใตข้ัวโลก 
  
           เอพี/บีบีซีนิวส – นักวิทยาศาสตรพยาย าม
ยอนกลับไปคนหาชวงเวลาท่ี “กาซเรือนกระจก” 
ไมได สรา งปญหา ข้ึนมา เ หมือน ในป จจุ บั น 
เพ่ือท่ีจะฉายภาพหาเหตุผลวามนุษยทําอะไรลงไป
บางถึงทําใหเกิดภาวะโลกรอน ผลการวิจัยนํ้าแข็ง
บริเวณข้ัวโลกใตพบ “คารบอนไดออกไซด” กาซ
สําคัญท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน ขณะน้ีมีระดับสูง
ท่ีสุดในรอบ 650, 000 ป  โดยมีปริมาณสูงกวา
ระดับสูงสุดในอดีตถึง 27% 
            ทีมนักวิจัยจากยุโรปใชเวลากวา  5 ปใน
การศึกษาภายใตโครงการ “อีพิกา ” (European 
Project for Ice Coring in Antarctica : Epica) ได
ขุดแกนนํ้าแข็งลึกท่ีสุดในโลกในบริเวณ ท่ีเ รียกวา 
“โดม คอนคอ ร เ ดี ย ” ห รือ โดม ซี  ( Dome 
Concordia) ทางตะวันออกของข้ัวโลกใต  เปน

บริเวณ ท่ีมี อุณหภูมิ ติดลบ  54 องศา เซลเซียส 
ตลอดท้ังป 
              คณะนักวิทยาศาสตรไดขุดลึกลงไปใต
ทะเลนํ้าแข็งเพ่ือนําแกนนํ้าแข็งอายุ  650, 000 ป 
ข้ึนมาวิเคราะห ประเมินอายุไดจากช้ันของหิมะ ท่ี
ตกทับถมกันในแตละป ผลการวิเคราะหฟองกาซ
คารบอนไดออกไซดในแกนนํ้าแข็งโบราณ น้ี 
พบวาตลอด 650,000 ปท่ีผานมา ไมมีชวงเวลาใด
เลยท่ีกาซคารบอนไดออกไซดมีความ เขมขน
เทียบเทาระดับปจจุบันท่ีสูงถึง  380 สวน ตอ 1 
ลานสวน 
              โทมัส  สต็อกเกอร  ( Thomas Stocker) 
หัวหน า ทีม วิจัย จ ากม หาวิท ย า ลั ย เ บิร น ใ น
สวิตเซอรแลนด (University of Bern) ระบุวา  ใน
ยุคก อนกา รปฏิ วั ติ อุ ตส าหกรรมน้ัน  ก า ซ
คารบอนไดออกไซดมีความเขมขนเพียง 278 สวน 
ตอ 1 ลานสวน แตความเขมขนในปจจุบันสูงกวา
ระดับสูงสุดท่ีพบในชวง 650, 000 ป ท่ีผานมา ถึง 
27%        
       อยางไรก็ดี ในชวง 5 ปท่ีผานมา อุณหภูมิโลก
สูงข้ึนเฉล่ีย 0.2 องศาเซลเซียส คิดเปน 100 เทา 
ของการเพ่ิม ข้ึนในอัตราปกติสําหรับชวงเวลา 
ส้ัน ๆ เชนน้ี คาดกันวาปน้ีจะเปนปท่ีอุณหภูมิโลก
สูงท่ีสุดเปนประวัติการณดวย 
          ท่ีสําคัญ นักวิทยาศาสตรระบุวา โลกยังขาด
ความมุงมั่นทางการเมืองในการแกปญหาโลกรอน 
ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนเพ่ือเล่ียงไมใหระบบสภาพอากาศ
เกิดความเสียหายในระยะยาว ในกรณี ท่ีเลวรา ย
ท่ีสุดน้ัน ภาวะโลกรอนอาจทํา ใหระ ดับนํ้าทะ เล
เพ่ิมข้ึน เมืองชายฝงจมหาย เกิดนํ้าทวม ภาวะแหง
แลง พายุรุนแรง  และเ กิดคล่ืนผู ล้ีภัยหนีสภาพ
อากาศจํานวนหลายสิบลานคน 
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จะแกปญหาอยางไร? 
 

ฝงคารบอนไดออกไซดลงใตดิน!! ทางเดียวท่ีรักษาโลกไว
ได  
 โดย ผูจัดการออนไลน 6 ธันวาคม 2548 16:39 น.  
                

            
 

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดอันเ น่ืองมาจาก
การเผาเช้ือเพลิงฟอสซิลนับวันมี เ พ่ิมมากข้ึนทุก
ขณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศอุตสาหกรรม  
 
            บีบีซีนิวส – นักวิทยาศาสตรอังกฤษฟนธง
หนทางเ ดียว ท่ีหมูมวลมนุษยชา ติจะสามารถ
หยุดยั้งหายนะสถานการณโลกรอนจากปริมาณ
กาซท่ีเขาสูช้ันบรรย ากาศได น้ัน คือการ “ฝง” 
คารบอนไดออกไซดท่ีพวยพุงออกมาจากกิจกรรม
ตางๆ ไวในผืนดิน 
       
 
        
 
 
 
 
เซอร เดวิด คิง (Sir David King) นักวิทยาศาสตร
ช้ันนําแหงอังกฤษ เปดเผยวา การใชเทคโนโลยี ดัก

จับและขุดฝงกาซคารบอนไดออกไซด น้ันเปน
หนทางเดียวในการบรรเทาภาวะโลกรอน เพราะ
ขณะน้ีจีนและอินเดียก็กําลังเผาทรัพยากรถานหิน
ราคาถูกท่ีมีอยูเพ่ือใชในการอุตสาหกรรม 
              ถ า ยั ง ป ล อ ย ใ ห มี ก า รปล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซด ตัวการสํา คัญอันทํา ให เ กิด
ภาวการณเรือนกระจกเขาสะสมท่ีช้ันบรรยากาศ
ตอไป อาจหมายถึงหายนะก็เปนได นอกเสียจาก
สามารถชักชวนใหบรรดาชา ติอุตสาหกรรมนํา
คารบอนไดออกไซดลงกักสูช้ันหินได        
       ท้ังน้ี ในการขุดฝงคารบอนไดออกไซดไวใน
ช้ันหินน้ันอาจจะตองทําใหมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนมาก
กวาเดิม 10-15% ซ่ึงกระบวนการเ ก็บคารบอนฯ 
ลงดินน้ีกําลังมีการพัฒนา เทคโนโลยีโดยความ
รวม มือใ นระ ดับส ากลจา กอง คกรทาง ดา น
พลังงานตางๆ และรวมถึงการนํากาซเจาปญหา
ออกจ า ก ช้ันบ รรย า ก า ศด ว ย วิ ธี ก า รท า ง
วิทยาศาสตรอีกดวย        
       คารบอนไดออกไซดท่ีจะถูกนําลงไปเ ก็บไว
ตามชองวา งของหินดวยแรงดันน้ัน เ ช่ือวา จะ
สามารถกักไดนานมากกวา 1,000 ป  และเมื่อถึง
เวลา น้ัน เ ช่ือวา โลกเราค งจะมีกา รพัฒนาใ ช
พลั งง านจา กแหล งท่ี ปลอดคา รบ อน เป น ท่ี
เรียบรอยแลว 
              อยางไรก็ดี ศ.คิงไดออกมา พูดบอยคร้ัง
เก่ียวถึงความกังวลตอปญหาโลกรอนจากกาล
อากาศท่ีผันผวน อีกท้ังยังได เ ตือนอยา งขึงขังวา
ปริมาณคารบอนไดออกไซดในอากาศท่ีมาก
ขนาดน้ีจะทําใหเกิดหายนะ ข้ึนในไมชา  และ ท่ี
สํา คัญ เ ช่ื อว า ใ นช วง ป  2030 ป ริม า ณ ก า ซ
คารบอนไดออกไซดท่ีจีนจะปลดปลอยออกมา น้ัน
ตองมากข้ึนกวาปจจุบันถึง 2 เทาเปนแน   
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การอัดกาซคารบอนไดออกไซดลงตามชองวา ง
ของกอนหิน เปนส่ิงท่ีนักวิทย าศาสตร กํา ลังให
ความสนใจ  ดีกวาปลอย สูอากาศใหวิกฤตไป
มากกวาน้ี 
 
อุณหภูมิสูงขึ้นไมถึง 1 องศา ภัยพิบัติจะรุนแรงขึ้น 4-5 
เทา ! 
 โดย ผูจัดการออนไลน 13 ตุลาคม 2548 13:04 น.  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
จากผลการวิจัยระบุวา มีความเปนไปไดสูงวา ภัย
ธรรมชาติท่ีเก่ียวกับอากาศและเ กิดข้ึนในหลาย
ประเทศท่ัวโลก เชน พายุ พัดถลมในสหรัฐ  นํ้า
ทวม นํ้าแลง ท่ีมีระดับความรุนแรงมากข้ึน เปน
ผลกระทบโดยตรงจากภาวะโลกรอน  
 

           
 

 
 

 
ดร.กัณฑรีย     (นักวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
เผยโลกรอนเปนสา เหตุของภัย พิบั ติท่ัวโลก  
ช้ีอุณหภูมิสูงข้ึนไมถึง 1 องศา ภัยพิบัติจะ รุนแรง
ข้ึน 4-5 เทา แจงประ เทศไทยได รับผลมาโดย
ตลอด แยมสงแผนรองรับไปแลว  ระบุหลาย
กระทรวงรวมลงแขกตอเ น่ือง  5 ป  ดึงงบ  3,000 
ลานเขารับมือ เฉือนนักการเมืองไมใหความสําคัญ 
แกปญหาไมตรงจุด 
 

ดร. กัณฑรีย  กลาววา  สําหรับประเทศ
ไทย แมขณะน้ีจะยังไมสามารถประเมินไดชัดเจน
ถึงผลกระทบท่ีเ กิดข้ึนจากภาวะโลกรอน แต
ในชวง 3-5 ปท่ีผานมาก็พบวาปญหา นํ้าแลง  นํ้า
ทวม หรือแมแตไฟปา และการลดลงของพ้ืนท่ีปา
ก็เปนผลโดยตรง และมีความสัมพันธ กันอยา ง
หลีกเล่ียงไมได   
 
  
 
 
 
 
 

 
ฝนรายท่ีอาจกลายเปนจริงสําหรับประเทศ  
กสิกรรมอยางประเทศไทย ?  
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 ภัยพิบัติซ่ึงไมปราณีปราศรัยใดๆ กับส่ิงมีชีวิตบน
โลก การแกไขปญหาท่ีดีท่ีสุดคือการปองกันแต
เน่ินๆ      
             จากกระแสวิพากษวิจารณวา ภาวะโลก
รอนอาจ เป นปจจัย เส ริมให เ กิดภัย พิบัติทา ง
ธรรมชา ติรุนแรงข้ึน โดย เฉพาะกรณีการเ กิด 
พายุเฮอริเคนท่ีพัดถลมประ เทศสหรัฐอเม ริกา
หลายคร้ัง รวมถึงปญหา นํ้าทวมหนักในหลาย
พ้ืนท่ีของประเทศไทย      
   
         ดร. กัณฑรีย  บุญประกอบ  นักวิจัย จา ก 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผูไ ด 
รั บ ทุ นจ า กสํ า นั ก ง า นนโย บ า ย แ ละ แ ผ น
ทรัพยากรธ รรมชา ติแ ละสิ่ งแวดล อม  (สผ. ) 
หัวหนาโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการวิจัย พัฒนา
เ พ่ื อรอง รับป ญหา กา รเ ป ล่ีย นแปลง สภ า พ
ภูมิอากาศของประเทศไทย  เปดเผยวา  มีความ
เปนไปไดสูงวาภัยธรรมชาติท่ีเก่ียวกับอากาศและ
เกิดข้ึนในหลายประเทศท่ัวโลก เชน พายุ พัดถลม
ในประเทศสหรัฐอเม ริกา  นํ้าทวม  นํ้า แลง  ท่ีมี
ระดับความรุนแรงมากข้ึน เปนผลกระทบโดยตรง
จากภาวะโลกรอน ซ่ึงนักวิทย าศาสตรได พิสูจน
แลววาในรอบ  40 ป  อุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึน
เพียง 0.6 หรือ 1 องศาเซลเซียส ไดสงผลตอระดับ
ความรุนแรงของภัยธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 4-5 เทาตัว 

           “สําหรับประเทศไทย แมขณะน้ีจะยังไม
สามารถประเมินไดชัดเจนถึงผลกระทบท่ีเ กิดข้ึน
จากภาวะโลกรอน แตในชวง  3-5 ป ท่ีผานมา ก็
พบวาปญหานํ้าแลง นํ้าทวม หรือแมแตไฟปา และ
การลดลงของพ้ืนท่ีปา ก็เปนผลโดยตรง  และมี
ความสัมพันธกันอยางหลีกเล่ียงไมได  อยา งไรก็
ตาม ขณะน้ีไดจัดทําแผนปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเพ่ือ
รองรับการภาวะโลกรอนของประเทศไทยแลว
เสร็จ และสงให สผ.ไปต้ังแตเดือนส.ค.ท่ีผานมา ” 
ดร.กัณฑรีย กลาว 
           ท้ัง น้ี แผนดังกลา ว ประกอบดวย  กา ร
ประเมินผลกระทบของภาวะโลกรอนท่ีจะ เ กิด
ข้ึนกับปาไม ระบบนิเวศนส่ิงแวดลอม การเกษตร 
นํ้า กินนํ้า ใช  สุขภ าพอนามั ย  โดยจ ะตองทํ า
แบบจําลองสถานการณ เ พ่ือประ เมินผลกระทบ
ออกมาใหชัดเจน รวมท้ังมาตรการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะเก่ียวของ
กั บ ห ล า ย กร ะ ท ร ว ง  อ า ทิ  กร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ  กระทรวงส าธา รณสุ ข 
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงคมนาคม  และ
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน โดยมีระยะ เวลา
รวม 5 ป วงเงินท้ังส้ิน 3,000 ลานบาท 
              “เทาท่ีทราบ ขณะน้ีระดับนักการเมืองยัง
ไมใหความสนใจกับปญหาภาวะโลกรอน เพราะ 
มองวาเปนเร่ืองไกลตัว  และมองวา เปนแคงาน 
วิจัยเทาน้ัน ท้ังท่ีผลกระทบจากภาวะโลกรอนเปน
ส่ิงท่ีไมควรมองขาม เพราะถาไมมีงานวิจัยก็จะไม
มีคําตอบและแนวทางแกไขปญหา ท้ังท่ีปจจุ บันก็
มีสัญญาณบงบอกถึงผลกระทบท่ีเ กิดข้ึนแลว 
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โดยเฉพาะเร่ืองนํ้าแลง นํ้าทวม มองวา เปนเ ร่ือง
ใหญ เพราะจะ เ ช่ือมโยงกับปญหาผลผลิตทาง
เกษตร สังคม เศรษฐกิจ การบริโภคท่ีจะ เสียหาย
หากขาดนํ้า ขณะท่ีประเทศสหรัฐฯใหความสํา คัญ
กับการจัดการนํ้าเปนอันดับหน่ึง  สวนของไทย
กลับทุมงบจํานวนมหาศาลแกภัย แลง  แกปญหา
ขาดนํ้า แตอาจจะยังไมตรงจุด” ดร. กัณฑรีย กลาว
ท้ิงทาย 
  

 เปนไปไดมั้ยวา......เสียงฟาคํารามสน่ันอาจเปน 
 

สัญญาณโลกรอนเต็มทน   
โดย ผูจัดการออนไลน 11 ตุลาคม 2548 14:06 น.  

 ปรากฏการณฟาผาท้ังแบบการเดินทางของประจุ
ระหวางกอนเมฆและพ้ืนดิน (ซาย) และฟาผา
ระหวางกอนเมฆ (ขวา)  
             เมื่อยางเขาสูเดือนตุลาคมชวงเวลาของ
ปลายฝน เราจะเห็นการสงทายฤดูกาลดวยฟาฝนท่ี
มีอยางตอเน่ือง และแนนอนวา ส่ิงท่ีเ ราได เ ห็น
พร อม ๆ  กั บพา ยุ ฝน คื อ  “ฟ า ร อ ง  ฟ า ผ า ” 
ปรากฏการณธรรมชาติท่ีมีท้ังความสวยงามและ
อันตรายไปพรอมๆ กัน 
           จ า กคว า ม รู ท่ี รํ่ า เ รี ย น กันม า ต้ั ง แ ต
ระดับประถมปรากฏการณฟาผาน้ันเกิดจากประจุ
ไฟฟาในกอนเมฆวิ่งลงไปยังพ้ืนดินหรืออาจจะวิ่ ง
ข้ึนจากพ้ืนดินข้ึนไปยังประจุก็ไดแตอยา งหลังน้ัน

พบเห็นไมบอยนัก และฟาผา ยัง เ กิดข้ึนระหวา ง
กอนเมฆโดยการวิ่งไปมาของประจุไดดวย  ฟาผา
แตละคร้ังจะเกิดความตางศักยเปนพันลานโวลต
ซ่ึงมากพอท่ีจะใหหลอดไฟขนาด 100 วัตตสวา ง
นานถึง 3 เดือน 
        ฟาผาคร้ังหน่ึงกินเวลาเพียงคร่ึงวินา ทีแต ก็มี
พลังงานมากพอท่ีจะทําใหอากาศรอบๆ  รอนกวา
ผิวของดวงอา ทิตย ถึง  5 เทา  ซ่ึงจากการศึกษา
ประมาณกันวาผิวดวงอาทิตยมีอุณหภูมิประมาณ 
6,000 องศาเซลเซียส อากาศจึงขย าย ตัวและสั่น
กลายเปนเสียงดังโครมครามท่ีใหเราสะดุง 
          ท้ังน้ีกอนเมฆท่ีกอตัวในชวงฝนฟาคะนอง
น้ันก็เหมือนกับตัวเก็บประจุอวนๆ บนทองฟา  ท่ีมี
ช่ือนารักๆ  วา  “คิวมูโลนิมบัส” โดย ท่ีบริเวณ
ดานลางของกอนเมฆจะอัดแนนไปดวยประจุลบ 
สวนดานบนของกอนเมฆจะเปนประจุบวก และ
เมฆชนิดเดียวกันน้ียังพัฒนาไปเปนพายุทอรนาโด
ไดดวย สวนคําถามวาเกิดประจุในกอนเมฆได
อยางไรน้ันยังไมมีการสรุปท่ีแนชัด แตมีคําอธิบาย
ท่ียอมรับกันท่ัวไปวาการชนกันของไอนํ้า ในกอน
เมฆทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกมา 
            การชนกันของไอนํ้าเร่ิมจากวัฏจักรของนํ้า
ท่ีระเหยเปนไอนํ้าไปรวมกันท่ีช้ันบรรยากาศแลว
กลายเปนกอนเมฆ ซ่ึงเมฆกอนโตๆ น้ันอาจมีหยด
นํ้าและนํ้าแข็งแขวนลอยอยูในอากาศหลายลาน
โมเลกุล และกระบวนการระเหยและควบแนนท่ี
ดําเนินไปอยางตอเน่ือง หยดนํ้าเหลา น้ันตองเจอ
กับการปะทะโมเลกุล อ่ืนๆ  ในกระบวนกา ร
ควบแนนท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และทํา ให อิเ ล็กตรอน
หลุดออกมาซึ่งเปนสา เหตุของเสีย งคํารามและ
สายฟาท่ีฟาดเปร้ียงปรางน่ันเอง อากาศในตอนน้ี
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เรียกวาอยูสถานะ “พลาสมา” ท่ีเต็มไปดวยประจุ
ท้ังบวกและลบมากมาย        
       ใ นช ว ง ท่ี เ กิ ดพา ยุ รุ นแ รง น้ั นจ ะ เ กิ ด
ปรากฏการณฟารอง-ฟาผาไดมาก เพราะมีอากาศ
ท่ีไหลวนรุนแรงเปนเหตุใหมีการปะทะกันของ
โมเลกุลในอากาศและกอนเมฆจนอิเ ล็กตรอน
หลุดออกมามาก สวนปจจัยท่ีทําใหอากาศไหลวน
รุนแรงน้ันเกิดจาก 2 สาเหตุคือมีความช้ืนมากและ
อากาศรอนมาก 
             อยา งไรก็ดีจนถึงวันน้ีเ รา ก็ยัง เขา ใ จ
ปรากฏการณ “ฟาพิโรธ” น้ีนอยมาก ยังมีความ
ลึกลับอีกมากมายท่ีซอนตัวอยูในธรรมชา ติ และ
จากสาเหตุวาอากาศรอนเปนปจจัยหน่ึงท่ีทํา ให
อากาศไหลวนรุนแรงจนกลายเปนปจจัยตอเ น่ือง
ใหเกิดปรากฏการณฟารอง-ฟาผา  บางทีฟา ท่ีดัง
โครมครามในชวงพายุอาจเปนสัญญาณวา  “โลก
รอน” เกินไปก็ได 
 
โลกใกลไรกระจกสะทอนรังสี  แผนนํ้าแข็งขั้วโลกเหลือ
นอยสุดในรอบ 100 ป   
โดย ผูจัดการออนไลน 30 กันยายน 2548 05:56 น.  
  

           
 
 ภาพถายจากดาวเทียมแสดงใหเห็นถึงพ้ืนท่ีแผน
ทะเลนํ้าแข็งท่ีเหลืออยูบริเ วณอารกติก ซ่ึง มี
เหลืออยูแค เ พี ย ง  5.309 ลานตา รางกิโลเมตร 
นับเปนการเหลืออยูท่ีนอยท่ีสุดในรอบ  100 ป  ซ่ึง
ปกติแลวในชวงนํ้าแข็งละลายจะเหลือนํ้าแข็งกิน

พ้ืนท่ีบริเวณเสนสีเหลืองๆ โดยรอบ  
 

       
 
กอนนํ้า แข็งเ ล็กๆ  นอยๆ  ตาม ทะเล ในแถบ
อารกติก ซ่ึงปน้ีจะเห็นมากเปนพิเศษ  น่ันก็เพราะ
ธารนํ้าแข็งละลายมากกวาปกติ  
              เอเอฟพี/เอพี – เผยขนาดของแผนนํ้าแข็ง
ข้ัวโลกมีขนาดเล็กท่ีสุดในรอบ 100 ป น่ันก็เพราะ
โลกรอนท่ีทําใหทะเลนํ้าแข็งจมละลายหายไป อัน
จะทําใหเกราะกันรังสีจากแสงอาทิตยลดขนาดลง 
ซ่ึงนํ้าแข็งและหิมะทําหนาท่ีสะทอนแสงอาทิตย สู
อวกาศไดดีกวาแผนนํ้า 
            จูเลียนเน สโตรเฟว  ( Julienne Stroeve) 
แหงศูนยขอมูลนํ้าแข็งและหิมะแหงชา ติสหรัฐฯ 
เปดเผยการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยโคโลราโด 
( University of Colorado) และ มหาวิ ทย า ลั ย
วอชิงตัน ( University of Washington) ในการ
สํารวจข้ัวโลกเหนือทางดาวเทียมวา ปริมาณทะเล
นํ้าแข็งท่ีละลายในปน้ีจนกระท่ังถึงเดือนกันยายน
มีมาก จนทําใหเหลือแผนนํ้าแข็งปกคลุมบริเวณ
มหาสมุทรอารกติกนอยมากท่ีสุดในชวง 100 ป 
          “ป 2005 น้ีนํ้าแข็งข้ัวโลกลดลงในปริมาณท่ี
นาตกใจ” คํากลา วของมารก เซอร เ รซ  ( Mark 
Serreze) ซ่ึงรวมศึกษาขอมูลนํ้าแข็งข้ัวโลกละลาย
เพราะโลกรอนคร้ังน้ี การสํา รวจและวัดปริมาณ
คร้ังน้ีดําเนินการโดยดาวเทียมสํารวจขององคการ
บริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ และพบวา นํ้าแข็ง
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ในบริเวณอารกติกละลาย เ ร็ว ข้ึนกวา เ ดิม  และ
อุณหภูมิก็สูงข้ึนอยางเห็นไดชัด        
             ดาวเทียมของนาซาไดเก็บขอมูลต้ังแตป 
2002 แสดงใหเ ห็นถึงฤดูใบไมรวงอันเปนชวง
นํ้าแข็งละลายท่ีคืบคลานมา เ ร็ว ผิดปกติในแถบ 
ไซบีเรียเหนือและอลาสกา  อีกท้ังแนว นํ้าแข็ง 
ละลายไดแพรขยายไปท่ัวอารกติกแลว  ซ่ึงการ
สังเกตการณคร้ังลาสุดในเ ดือนกันยายนน้ี ช้ีผล
อยางนาวิตกวาฤดูนํ้าแข็งละลายเร่ิมข้ึนเร็วกวาเดิม
ถึง 17 วัน        
            ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 19 ก.ย.ท่ีผานมา เหลือพ้ืนท่ี
นํ้าแข็งบริเวณอารกติกเหลืออยู เ พีย ง  2.06 ลาน
ตารางไมล นับเปนปริมาณแผนนํ้าแข็งท่ีนอยท่ีสุด
ท่ีปกคลุมข้ัวโลกเหนือเทาท่ีเคยบันทึกไวต้ังแต  29 
ปท่ีแลว เรียกไดวานอยลงกวา 20% ของปริมาณ
นํ้าแข็งท่ีควรจะเหลืออยูเฉล่ียในแตละป 
           ขณะเ ดียว กัน อุณหภูมิ เฉ ล่ียของแถบ
อารกติกในต้ังแตเดือนมกราคม-สิงหาคม  2005 ก็
สูงกวาคาเฉล่ีย 5.4 องศา เซลเซียสนับไดวา สูง
ท่ีสุดในรอบ 50 ปท่ีผานมา ซ่ึงเท็ด สคัมโบส ( Ted 
Scambos) จากมหาวิทยาลัยโคโลราโดช้ีวา  การ
ละลายของนํ้าแข็งข้ัวโลกมีแนวโนมจะ เ กิดข้ึน
อยางรวดเร็ว จากสัญญาณ ท่ีระบุได ชัดเจนก็คือ
อุณหภูมิบริเวณข้ัวโลกเหนือเพ่ิมข้ึนอยา งรวดเ ร็ว
ในรอบทศวรรษน้ี 
          อยางไรก็ดี กาซคารบอนไดออกไซด ท่ีถูก
ปลดปลอยออกมาจากผืนโลกเขาสูช้ันบรรยากาศ
น้ันเปนเหตุใหอากาศรอนข้ึน จนทําให นํ้าแข็งข้ัว
โลกละลาย ซ่ึงนํ้าแข็งท่ีปกคลุมอยูบริเ วณ ข้ัวโลก
เหนือน้ันทําหนาท่ีสะทอนรังสีจากดวงอา ทิตย
กลับสูช้ันบรรยากาศ แตเมื่อนํ้าแข็งท่ีปกคลุม ข้ัว
โลกละลายออกไปเชนน้ีจะทํา ใหโลกดูดซับรังสี

จากแสงอาทิตยมากข้ึนเพราะลํา พังผืนนํ้า ท่ีเปน
ของเหลวไมสามารถทําหนาท่ีเชนเดียวกับนํ้าแข็ง
ได 
           ท่ีสําคัญกาซคารบอนไดออกไซดก็เปนตัว
ปองกันไมใหรังสีจากดวงอา ทิตยผานทะลุออก
นอกโลกไปได เฉกเชนเดียวกับเราอยู ในรถหรือ
เรือนกระจกท่ีความรอนไมอาจระบายออกไปได 
ดังน้ันจึ งเ รียกปรากฏ การณ เ ชนน้ีวา  “เ รือน
กระจก” ซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบท้ังทางดานกาล
อากาศและอุณหภูมิโดยรวมท่ัวโลก  
  
 ศาลมะกันรับฟองคดี"โลกรอน"ครั้งแรก-2หนวยงาน
ภาครัฐโดนกอน  
 โดย ผูจัดการออนไลน 26 สิงหาคม 2548 15:20 น 
             ดิ  อิ น ดิ เ พน เ ดน ต  - ก ลุ ม อ นุ รั ก ษ
ส่ิงแวดลอม 2 แหงในสหรัฐฯ ฟองรองหนวย งาน
ดานกา รลงทุนของรัฐ บาลอเ ม ริกันท่ี ใหกา ร
สนับสนุนโครงการตางๆ ซ่ึงสงผลกระทบให เ กิด
ภาวะโลกรอนข้ึน โดย นับเปนคร้ังแรกท่ีศาล
สหรัฐฯ รับฟองคดีเก่ียวกับภาวะโลกรอน 
              ผูพิพากษาในซานดิเอโกอนุญาตใหกลุม
กรีนพรีซ และกลุมเฟรนดออฟดิเ อิรธ  จากเมือง
โบลเดอร รัฐโคโลราโด ชาวแคลิฟอร เ นีย ท่ีอยู ใน
เมืองโอกแลนด, ซานตาโมนิกา  และอารกาตา 
ฟองหนวยงานดานการพัฒนาแหงสหพันธรัฐ  2 
แหง ซ่ึงกําลังเตรียมเงินกูยืมจํานวนหลาย พันลาน
เพ่ือการลงทุนสรางโครงการตางๆ ในตางประ เทศ 
ซ่ึงบางโครงการก็เปนโครงการผลิตพลังงานท่ี
กอให เ กิดกาซเ รือนกระจก ขณะท่ีอีกหลายๆ 
โครงการเปนโครงการวางทอสงนํ้ามัน 
           “น่ีเปนคร้ังแรกท่ีศาลสหรัฐฯ อนุญาตให
โจทกมีสิทธิรองทุกข เ ก่ีย ว กับปญหา เ ร่ืองโลก
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รอน”  จอฟฟ แฮนด ทนายในคดีน้ีกลา ว  และวา 
“ถือเปนความกาวหนา ท่ีดีมาก” แฮนดยัง ช้ีแจง
ดวยวา สาระสําคัญของการฟองรองคร้ังน้ีอยูท่ีการ
มอบภาระหนาท่ีใหกับรัฐบาลท่ีจะตองแสดงให
เห็นวาโครงการตางๆ  ท่ี เ กิดข้ึนจะไมกอให เ กิด
ภาวะโลกรอนและจะตองมีหลักฐานมายืนยันดวย        
          เจอรรี บราวน นายกเทศมนตรีเมืองโอก
แลนดระบุวา "เปนเ ร่ืองนา เศรา ท่ีรัฐบาลกลาง
กําลังละเมิดกฎหมายของสหพันธรัฐซ่ึงระบุวา
จะตองมีการประเมินผลกระทบระยะยาว  และ น่ี
คือส่ิงท่ีนําความเจ็บปวดมาใหพลเมืองในโอก
แลนดและทุกคนในประเทศ"        
         ท้ังน้ี กลุมผูฟองรองไดระบุช่ือหนวย งาน
ของรัฐท่ีตกเปนจําเลยไวดวย ไดแก หนวยงานท่ี
กํา กับดูแลด านการลง ทุนของภา คเอกชนใ น
ตางประเทศ(Opic) และธนาคารเ พ่ือการนํา เขา -
สงออกของสหรัฐฯ โดยท้ัง 2 หนวยงานน้ีถูกอา ง
วา เปนผูอยูเบ้ืองหลังท่ีใหการสนับสนุนโครงการ
ตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดกาซเรือนกระจกมากถึง  8 % 
จากท่ีเกิดท้ังหมดบนโลก        
          ฝายผูฟองรองอางวา ควรจะมีการบังคับใช
กฎหมายดานนโยบายสิ่ งแวดลอมแหงชา ติซ่ึง
บังคับใหทําการประเมินผลในทุกโครงการของ
สหรัฐฯ กับโครงการตา งๆ  ในตา งประ เทศท่ี
รัฐบาลสหรัฐฯ ใหการสนับสนุนดวย  เพราะ
โครงการเหลา น้ีมีสวนทําลายสิ่ งแวดลอมของ
สหรัฐฯ จากผลของปรากฏก ารณโลกรอน ท่ี
เกิดข้ึน 
         ดาน ลินดา ฟอรเมลลา โฆษกธนาคารเ พ่ือ
การนําเขา-สงออกของสหรัฐฯ กลาววา ขณะน้ี
ทางธนาคารยังไมมีความเห็นตอกรณีฟองรองท่ี
เกิดข้ึนน้ี        

         ท้ังน้ี รายงานลาสุดเก่ียวกับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ซ่ึงทําการศึกษาโดย
นักวิทยาศาสตรทางฝ งอเม ริกา เหนือทํานายวา 
ภาว ะโลกรอนข้ึนกํ า ลัง ผลั กดันใ ห เ กิดกา ร
เปล่ียนแปลงทางดานฤดูกาลในข้ัวโลกเหนือเปน
คร้ังแรกในรอบกวาลานป  และกระบวนการ
ดังกลาวกําลังทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนดวย 
  
9 มลรัฐมะกันจับมือสูโลกรอน ลดกาซเรือนกระจกฉีก
หนาบุช  
 โดย ผูจัดการออนไลน 25 สิงหาคม 2548 19:24 น.  
จอรจ พาตากี ผูวาการรัฐนิวยอรก   
          รอย เตอร / เ อเอฟพี - 9 มลรัฐทางภา ค
ตะวั นออก เฉี ย ง เห นือของ สห รัฐ ฯ ทา ทา ย
ประธานาธิบดีบุช ดวยการจับมือออกมาตรการลด
การปลอยกาซเ รือนกระจก ซ่ึง เปนสา เหตุของ
สภาวะโลกรอน หลังผูนําแดนลุงแซมปฏิ เสธลง
นามพิธีสารเกียวโตรวม กับชา ติอ่ืนๆ  กวา  150 
ประเทศท่ัวโลก 
         หนังสือพิมพนิวยอรกไทมส รายงานเมื่อวัน
พุธท่ีผานมาวา  9 มลรัฐท่ีรวมมือกันในคร้ังน้ี 
ประกอบดวย นิวยอรก นิวเจอร ซี  คอนเนตทิกัต 
เดลาแวร เมน แมสซา ชูเซตส  นิวแฮมป เ ชีย ร 
โรดไอแลนด และเวอรมอนต 
        ภายใตรางแผนการดังกลา ว ซ่ึงผานความ
เห็นชอบในเบ้ืองตนจากมลรัฐท้ัง  9 แหงระบุวา 
แตละมลรัฐจะออกมาตรการของตนเ พ่ือควบคุม
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  ซ่ึง เปนหน่ึง
ในกาซกลุมหลักท่ีกอใหเกิดสภาวะโลกรอนใหอยู
ในระดับไมเกิน 150 ลานตันตอป เทา กับคา เฉ ล่ีย
สูงสุดของการปลอยกาซชนิดน้ีระหวา งป  2000-
2004 และจากน้ันนับต้ังแตป  2015 ระดับการ
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ปลอยกาซดังกลาวจะเร่ิมถูกบังคับใหลดลง  และ
จะลดใหไดอยา งนอย  10 เปอร เ ซ็นตภ าย ในป 
2020       
         เดนนิส เชน โฆษกกรมอนุรักษส่ิงแวดลอม
ของรัฐคอนเนตทิกัต เผยวา กระบวนการน้ีจะ เ กิด
จากความเห็นชอบของแตละมลรัฐ  โดยมลรัฐ
ตางๆ จะมีหนาท่ีในการประกาศเปนกฎหมายและ
บังคับใชดวยตนเอง 
        เขากลาวอีกวา ลาสุดรางมาตรการดังกลาวได
ถูกสงไปยังบรรดาโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท
ผลิตไฟฟา และกลุม ส่ิงแวดลอมตา งๆ  เ พ่ือขอ
ความเห็นเพ่ิมเติม ขณะเดียวกันกลุมผูริเร่ิมหวังวา
ขอตกลงน้ีนา จะ หาข อสรุป ไดภ าย ใน เ ดือน
กันยายนท่ีกําลังจะมาถึง 
        ความเคล่ือนไหวดังกลาวมีข้ึนในขณะท่ีมล
รัฐอยา งแคลิฟอร เ นีย  วอชิงตัน และออริกอน 
กําลังพิจารณาออกมาตรการในลักษณะคลา ย กัน
ตามมา ซ่ึงบรรดา นักส่ิงแวดลอมมองวาหากมี
แนวโนมท่ีมลรัฐอ่ืนๆ จะประกาศใชแผนการน้ี
เพ่ิมข้ึน ในท่ีสุดรัฐบาลกลางอาจ ถูกบีบใหตอง
ออกเปนกฎหมายเพ่ือบังคับใชท่ัวท้ังประเทศ 
        กอนหนาน้ี ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช 
ของสหรัฐฯ อางเหตุผลในการไมรวมลงนามพิธี
สารเกียวโตรวมกับนานาชา ติวา  มาตรการบีบ
บังคับใหชา ติส มา ชิกลดการปลอยกาซเ รือน
กระจกอาจฉุดร้ังการเจ ริญเ ติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
       อยางไรก็ดี ไทมสระบุวา บรรดาเจาหนาท่ีใน 
9 มลรัฐไดหาวิธีรับมือกับราคาพลังงานท่ีอาจ เ พ่ิม
สูงข้ึนจากการประกาศใชแผนการน้ีแลว โดยพวก
เขามีแผนจายเงินชดเชย  และพัฒนา เทคโนโลยี
ใหมท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะเพ่ือใชทดแทน 

 

            
 

        สําหรับผูคิดริเร่ิมแผนลดการปลอยกาซเ รือน
กระจกน้ี คือ จอรจ พาตา กี ผูว า การรัฐนิวยอรก 
สังกัดพรรครีพับลิกัน ขณะท่ีนักวิ เคราะหมองวา
การผลักดันแผนดังกลาวอาจ เปนกลยุทธในการ
สรางผลงานระดับชาติ กอนท่ีเขาจะลงสมัครชิง
ตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนตอไปในป 
2008  
  

นักวิจัยอังกฤษเผยสัตวหลายชนิดอาจสูญพันธุจากภาวะ
โลกรอน  
 โดย ผูจัดการออนไลน 10 ตุลาคม 2548 11:44 น.  
    
 
 
 
 
 
 
ถ่ินท่ีอยูของแมวนํ้ากําลังจะหมดไป เน่ืองจาก
สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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สัตวนํ้าเล็กๆ ท่ีเปนฐานรากของหวงโซอาหารใน
ทะเลลดปริมาณลงอยางนาใจหาย  
 

 
อุณหภูมินํ้าทะเลท่ีสูงข้ึนทําใหเตาหลายสายพันธุ
เกือบท้ังหมดเปนเพศเมีย  
  
          บีบีซีนิวส - ผลการวิจัย ช้ีภูมิอากาศโลกท่ี
เปล่ียนแปลงไปสงผลตอการสูญพันธุของสัตว
หลายชนิด เน่ืองจากแหลงท่ีอยูโดนทําลาย  เผย
สัตวหลายชนิดเปล่ียนเสนทางอพยพแลว 
         แผนกสิ่งแวดลอม อาหาร และกิจการชนบท 
แหงสหราชอาณาจักร ( The UK’sDepartment of 
Environment Food and Rural Affairs : Defra)  
ซ่ึงนําโดยคณะกรรมการปกษีวิทย าแหงสหราช
อาณาจักร ( British Trust for Ornithology) แถลง
ผลการวิจัยเมื่อเร็วๆ น้ีในการประชุมสุดยอดการ
อนุรักษธรรมชา ติของสหภาพยุโรป  ( อียู)  ณ 
ประเทศสก็อตแลนดวา การละลายของนํ้าแข็งข้ัว
โลก ทะเลทรายแผขยายตัว และการเปล่ียนแปลง
ทางเพศของเตาทะเลจากภาวะนํ้าทะเลมีอุณหภูมิ
สูงข้ึน กําลังเปนภัยคุกคามโลก โดยภาวะโลกรอน
ไดสงผลกระทบถึงการเปล่ียนเสนทางอพยพของ
นกและสัตวหลายชนิด        
         “สัตวบางสายพันธุจะมีความ เ ก่ีย ว พันกับ
ประเทศทางใตมาก เชน นกยางเปย ( Little egret) 
เตาหัวฆอน (Loggerhead turtle) และปลาจําพวก
ปลาดุก ปลาชอน และปลากระบอก สัตว เหลา น้ี

พบเห็นมากข้ึนท้ังในและรอบๆ เกาะ อังกฤษ  ซ่ึง
ปจจุบัน นกจําพวกขายาว เชน นกหัวโตขาเหลือง 
(Ringed plover) กลับใชเวลาชวงฤดูหนาวในดาน
ตะ วั นออกของ เก า ะ อั ง กฤษม ากกวา ด า น 
ชายฝงทิศตะวันตก และยังคงวนเวียนอยู ในส
หราชอาณาจักรตลอดท้ังปมากกวาการอพยพไป
ทางใต” รายงานเ พ่ือหาวิ ธีอนุรักษ สัตวปา ให
สามารถปรับตัวกับภาวะโลกรอนระอุ 
         จากการศึกษายังพบอีกวา  สัตวหลายสาย
พันธุปรับตัวใหเขากับความเปล่ียนแปลงท่ีเ กิดข้ึน
ไดแลว ดวยวิธีงายๆ อยา งการกําหนดเสนทาง
อพยพใหมุงหนาไปทางข้ัวโลกไกลกวา เ ดิม  แต
จากการศึกษาก็พบดวยวา สัตวสายพันธุ อ่ืนๆ  ไม
สามารถปรับตัวได อาทิ หมีข้ัวโลก และแมว นํ้า 
ซ่ึงถ่ินท่ีอยูของพวกมันกําลังจะหมดไปเ น่ืองจาก
อัตราการละลายของนํ้าแข็งในมหาสมุทรอารกติก
ท่ีสูงมาก 
        “แมแตการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิของนํ้า
ทะเลเพียงนิดเดียวก็สงผลกระทบตอสัตวไดอยา ง
นาตกใจแลว เน่ืองจากมันทํา ใหแพลงกตอนซึ่ง
เปนฐานรากของหวงโซอาหารมีปริมาณลดลง
อยางนากลัว และอุณหภูมิท่ีสูง ข้ึนน้ีก็นา จะ เปน
สา เหตุท่ีทํา ให ปริมาณการผสมพันธุของนก
ทะเลสก็อตติชลดลงอยางเฉียบพลันรุนแรงดวย 
เพราะปลาท่ีเปนอาหารของนกเหลา น้ีก็มีปริมาณ
ลดลงเชนกัน” 
        ท้ังน้ี ผลการศึกษายังแจกแจงถึงผลกระทบ
จากภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปไดแก  

1. ผลกระทบอยา งรุนแรงตอการผสม
พันธุของนกอัลบาทรอส (Albatross) ซ่ึงสรา งแรง
กดดันมหาศาลแลวจากการเขา ยึดตะขอตกปลา
เสนยาวโดยบังเอิญได  
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2.  มีการคาดการณวา ภายในศตวรรษน้ี 
ระดับนํ้าทะเลจะข้ึนสูงและเขาทําลาย รังของเตา
ทะเลหลายแหง ตัวอยางเชน เ กือบหน่ึงในสาม
ของชายฝงทะเลแถบแคริบเบียนท่ีเตาทะ เลข้ึนมา
ทํารังจะถูกทําลายลงภายหลังนํ้าข้ึน สวนแมว นํ้า
และนกจําพวกขายาวก็จะสูญเสียชายหาดของพวก
มัน 
        3. จากภาวะท่ีนํ้าทะเลมีอุณหภูมิสูงข้ึนจะ
ทําใหเตาทะเลบางสาย พันธุ เปนเพศเมีย เ กือบ
ท้ังหมด เพราะ อุณหภูมิของนํ้าทะ เลจะมีผ ล
โดยตรงตอการกําหนดเพศของไขท่ีฟกออกมา  

4.  ภาวะขาดแคลนนํ้าในหลายๆ พ้ืนท่ี จะ
สงผลกระทบระยะยาวตอพ้ืนท่ีชุม นํ้า  ซ่ึงบรรดา
สัตวปกท่ีอพยพมาและอาศัยแหลงนํ้า เหลา น้ันยัง
ชีพ และ 

5.  การแผขยายตัวของทะเลทรายซาฮารา
จะทําใหนักเดินทางตองเหน่ือยใจ  เชนเ ดียว กับ
พวกนกนางแอน เพราะพวกเขาจะไมสามารถหยุด
พักเพ่ือเติมพลังในพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณบริเวณขอบ
ทะเลทรายไดอีก 
           ฮัม เพรย  คริก  ( Humprey Crick) จา ก
คณะกรรมการปกษีวิทยาแหงสหราชอาณาจักร 
หน่ีงในทีมงานวิจัยกลาววา ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไป
มีผลกระทบในวงกวางแลวตอสัตวอพยพหลาย
ชนิด ต้ังแตนกนางแอนท่ีบินขามทะเลทรายซาฮา
รา ไ ป ถึง นก อั ลบ า ท รอส  ( Albatross) จ า ก
มหาสมุทรทางทิศใต ผลการศึกษาคร้ังน้ีจึง เปน
ตัวช้ีวัดผลกระทบท่ีเ กิดข้ึนในวงกวา งวา เปน
อยางไร 
         “และน่ีคือตัวอยางบางสวนเ พ่ือชวย สัตว
หลายสาย พันธุใหสามารถรับมือกับอากาศท่ี
เปล่ียนไป แตท่ีเราตองการคือการหาคําตอบให กับ

สัตวท่ีตองวายนํ้าขามทะเล บิน หรือเ ดินนับพันๆ 
ไมลทุกป” 
        รายงานดังกลาว เผยอีกวา ธรรมชา ติกํา ลัง
ปรับเปล่ียนสภาพภูมิอากาศอยูตลอดเวลา  ซ่ึง
จ ริงๆ  แ ลวมันเป นแรงผลั กดันอยา งหน่ึงใ น
กระบวนการวิวัฒนาการของสัตว  ซ่ึงให กํา เ นิด
สัตวนานาพันธุท่ีมีความเหล่ือมลํ้า กันออกมาบน
โลก โดยกระบวนการดังกลาวคือการจํา กัดวงให
แคบลงด วยก ารเ ปล่ี ยนแปลง ระบบนิเ วศน 
ตัวอยางเชน การเกิดภาวะขาดแคลนนํ้า ในพ้ืนท่ี
ชุมนํ้า ปริมาณปาไมท่ีลดลง และการเ กิดข้ึนของ
ชายฝงทะเล ดังน้ัน หากแหลงท่ีอยูของสัตวเหลา น้ี
ถูกทําลายลง พวกมันก็ไมมีแมท่ีท่ีจะไป 
 
         อยางไรก็ดี เช่ือวา  รายงานดังกลา วจะมี
ความสําคัญอยางมากสําหรับเจาหนา ท่ีอนุรักษ
ท่ีมารวมตัวเพ่ือการประชุม  ณ  ประเทศสกอต
แลนดคร้ังน้ี และจะกระตุนใหพวกเขา ต่ืนตัวใน
การใชประโยชนจาก “ทางเ ช่ือมตอชีวภาพ” 
(Biological - corridors) เพ่ือเขา ถึงหลักเกณฑ ท่ี
บรรดาสัตวอพยพและความเปล่ียนแปลงทาง
ภูมิอากาศยึดกุมอยู ซ่ึงวิธีการอนุรักษท้ังหมดอาจ
ตองเปล่ียนไปแบบหนามือเปนหลังมือ โดย
วิธีการปองกันธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดอาจมีประโยชน
นอยนิด ถาสัตวเหลาน้ันตองอดตายเพราะไมมี ท่ี ท่ี
จะไปตอ……….. 
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ABSTRACT 

 The evaluation of the Cry4Ba toxin in aqueous solution was investigated using the molecular 
dynamics simulation method (MD). The purpose of this research is compare the quality of Cry4Ba  
structures obtained from homology modelling, sequences of in vacuo simulated annealing and snap-shot of 
MD in water.The original atomic coordinates were subsequently treated by 20 cycles of in vacuo simulated 
annealing simulations based on GROMOS96 force field. Each cycle consists of (i) heating phase from 0 to 
500 K for 10 ps, (ii) constant-temperature dynamics at 500 K for 10 ps, (iii) cooling phase from 500 to 0 K 
for 10 ps, and (iv) steepest descent energy minimization. The snap-shot of MD sample from 20 
configurations which minimized each structure by a steepest descent algorithm. Each resulting structure 
was evaluated by WHATCHECKi and PROCHECKii programs. 

 
INTRODUCTION 

Cry4Ba is a toxin protein which has high specificity to Aedes aegypti mosquito-larvae and 
efficiency together with their environmental safety and lack of harmful side effect. The mechanism of 
Cry4Ba toxin are consisted of insertion, aggregation and pore formation (see Fig 1). It behaves as a 
biological pesticide.  
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Fig 1. The mechanism of Cry4Ba protein. 
 

In this research, we use the Simulated Annealing method to search for the optimal structures. In 
Simulated Annealing, control parameters correspond to the temperature. At high temperature, the system 
passes over high energy barriers and travel through high energy region of conformational space. As the 
temperature falls, the system accord to the Boltzmann distribution so the lower energy states become more 
probable. At absolute zero, the system should occupy at the lowest energy state. In this research, we use 
simulated annealing method to refine the optimal structure of Cry4Ba. 
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Methodology 
 The simulated annealing method was using to refine the Cry4Ba homology model structure. In 
simulated annealing, control parameters correspond to the temperature. The simulated annealing consists 
of three stages: First, heating up the system from 0 to 500 K. At high temperature, the system passes over 
high energy barriers and travel through high energy region of conformational space. After that, constant 
temperature of the system at 500 K (10 ps). Finally, cooling phase from 500 K to 0 K (10 ps), as the 
temperature falls, the system accord to the Boltzmann distribution so the lower energy states become more 
probable. After the simulated annealing protocol, we minimized the structure by a steepest descent 
algorithm with 100 kJ mol -1 nm -1 of maximum force to converge and evaluated the structure by using 
WHATCHECK and PROCHECK software.  We refined the structure of Cry4Ba in water by sample 20 
configurations and minimized each configuration by the a steepest descent algorithm. This method is use 
to verify the quality of Cry4Ba homology model in water compared with simulated annealing method.  
 

Results  ,Discussion and Conclusion 
Table1. Quality indices for simulated annealing and water refined. 

 

Performed check 

 

Unrefined 

Simulate Annealing 

Refined 

 

Water Refined 

WHATCHECK Z scores 

2nd-generation packing quality 

(NQUACHK) 

-1.612 -1.345 ±  0.100 -2.067 ±  0.123 

Ramachandran plot appearance 

(RAMCHK) 

-5.032 -4.733 ±  0.193 -4.180±  0.119 

χ1 - χ2  rotamer normality (C12CHK) -3.019 -3.227 ±  0.186 -3.002 ±  0.207 

Backbone conformation (BBCHK) -13.724 -12.245 ±  0.691 -13.218 ±  0.623 

WHATCHECK RMS Z scores 

Bond lengths (BNDCHK) 0.718 0.709 ±  0.004 0.708 ±  0.003 
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Table 1. (continue) 

Bond angles (ANGCHK) 1.184 1.168 ±  0.009 1.127 ±  0.035 

Omega angles (OMECHK) 1.348 1.328 ±  0.039 1.098 ±  0.010 

Side-chain planarity (PLNCHK) 1.941 1.982 ±  0.070 1.801 ±  0.109 

Improper dihedral distribution 

(HNDCHK) 

1.963 1.969 ±  0.042 1.771 ±  0.033 

Inside/outside distribution (INOCHK) 1.137 1.171 ±  0.008 1.129 ±  0.006 

PROCHECK 

Most favoured 62.4 63.920 ±  1.248 69.585 ±  1.576 

Allowed 30.7 29.670 ±  1.440 25.110 ±  1.692 

Generously allowed 3.5 2.630 ±  0.538 2.700 ±  0.399 

Disallowed 3.3 3.785 ±  0.339 2.600 ±  0.399 
 

 WHATCHECK program was used to evaluate the protein structure. Quality of the obtained model 
can be judged based on the Z scores of the following parameters: the Ramachandran map (RAMCHK), the 
packing quality (NQACHK), the χ1 -χ2  correlation (C12CHK) and the backbone conformation 
(BBCCHK). The RMSZ are determined for the bond lengths (BNDCHK), bond angles (ANGCHK), 
omega angles (OMECHK), side-chain planarity (PLNCHK), improper dihedral angles (HNDCHK) and the 
inside/outside distribution (INOCK). We also analyze the φ-ψ  values in the most favoured, additional 
allowed, generously allowed and disallowed regions of the Ramachandran plot as determined with 
PROCHECK. 
 It is common practice to regard Z scores close to 0 as good and Z scores larger than 4 or smaller 
than -4 as outlier. For example, Ramachandran Z scores have a value -0.2 and 0.8 mean that both 
structures exhibit a Ramachandran plot within one standard deviation of the average in the database. The 
value of 0.8 is more regular than the one belonging to the value of -0.2. The value -0.2 would be closer to 
the database-derived average value and it should be better than that of 0.8. However, we considered a 
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structure as having better validation results if the value gets more positive. Ideal RMS Z scores are close to 
1. RMS Z scores smaller than 1.0 mean that the distribution is tighter than expected from high-resolution 
X-ray crystal structure. On the other hand, for RMS Z scores larger than 1.0 indicate a broader distribution 
of values than in the database (28). 
 Evaluation scores for the Cry4Ba model structure refined by gas-phase simulated annealing and 
simulations in explicit water were shown in Table 1. For Cry4Ba structure refined by simulated annealing, 
the 2nd generation packing quality (QUACHK) and backbone conformation (BBCCHK) get better whereas 
the χ1-χ2 rotamer normality gets worse when comparing to the unrefined one. In addition, the bond angles 
and omega angles values decrease (closer to one). In contrast, bond lengths, side-chain planarity, improper 
dihedral distribution and inside/outside distribution increase. Increment of most favoured regions obtained 
by PROCHECK analysis indicates that the refined structure of Cry4Ba is averagely better.  
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การวิเคราะหปริมาณกรดซาล ิไซลกิในผักและผลไมดอง โดยเทคนิคโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง  

Quantitative Analysis of Salicylic Acid in Fermented Vegetable and Fruit by 
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

 
สิรินภา   อยูสถิตย 

ฤดีวรรณ   บุญยะรัตน * 
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยน้ีเปนการวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิกในผักและผลไมดองซึ่งมีจําหนาย ในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก จํานวน  7  ตัวอยาง  ไดแก  มะมวงดอง  ฝร่ังดอง  องุนดอง  มะนาวดอง  หนอไมดอง  ผักกาด
ดองและกระเทียมดอง  โดยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ซ่ึงใชคอลัมน C - 18 เฟสเคล่ือนท่ี 
0.05 โมลาร  โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต : อะซีโตไนไตรลท่ีพีเอช 3.0 ในอัตราสวน 70 : 30 อัตรา
การไหล 1.0 ลูกบาศกเซนติเมตร/นาที  และใชดีเทคเตอรยูวีท่ีความยาวคล่ืน 230 นาโนเมตร  ผลการตรวจ
วิเคราะหพบปริมาณกรดซาลิไซลิกใน มะมวงดอง  0.1584  ฝร่ังดอง 0.0875  องุนดอง 10.2978  มะนาวดอง 
0.2502    ผักกาดดอง 0.0294 และกระเทียมดอง 0.2323 มิลลิกรัมตอรอยกรัม  สวนหนอไมดอง  ตรวจไมพบ
กรดซาลิไซลิก 
 

Abstract 
 
 Quantitative analysis of salicylic  acid  were performed from  fermented product distributed in  
Maung  District  Phitsanulok  such  as  mango, guava, grape, lemon, cabbage, garlic and bamboo shoot 
were determined by High Performance Liquid Chromatography using column C-18, with a mobile phase 
of 0.05M KH2PO4  : CH3CN at pH 3.0 (70:30), flow-rate 1.0 ml/min and detected with UV detector at 
wavelength 230 nm. The amount of salicylic acid in mango ,  guava ,  grape , lemon ,  cabbage  and  garlic 
were 0.1584 , 0.0875 , 10.2978 , 0.2502 , 0.0294 , 0.2323 mg/100g respectively but bamboo shoot non 
detectable. 
 
 
 



 

วารสารวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   ปท่ี  7   ฉบับท่ี (1–2)   มกราคม –  ธันวาคม   2549    

 
 

7

บทนํา 
 ปจจุบันผักและผลไมสดตามฤดูกาลมีเปนจํานวนมากทําใหสินคาเนาเสียและราคาตกตํ่า  จึงมีการ
แปรรูปเพ่ือใหเก็บไวไดนาน  เชน การหมักดอง แชอ่ิม การเช่ือม เปนตน  ซ่ึงผูผลิตสามารถนํามาจําหนา ย
ในชวงหมดฤดูกาลได  แตผักและผลไมแปรรูปเหลาน้ีองคการอาหารและยามักตรวจพบการปนเปอนของ
สารเคมี หรือวัตถุเจือปน รวมท้ังสารตกแตงสี กล่ิน รส การเติมสารเคมีหรือวัตถุเจือปนลงไปในผักผลไม น้ัน
เพ่ือวัตถุประสงคในการชวยถนอมอาหารทําใหเก็บไวไดยาวนานกวาปกติโดย ท่ีอาหารยังคงสภาพดี  แต
สารเจือปนบางอยาง  อาจเปนพิษหรือมีอันตรายตอผูบริโภคได 
 สารกันเช้ือราหรือกรดซาลิไซลิก (salicylic acid) เปนสารท่ีผูผลิตผักผลไมดอง  มักนํามา เ ติมลงไป
เพ่ือใหผักผลไมท่ีดองคงสภาพเดิมนารับประทานไมเสียงาย และชวยใหนํ้าดองผักผลไมดูใสเหมือนใหมอยู
เสมอ กรดซาลิไซลิกเปนสารเคมีท่ีมีสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียไดดีแตเปนอันตรายตอสุขภาพ 
โดยทําใหเซลลแตกถาไดรับมากไปจะทําลายเยื่อกระเพาะอาหารและลําไส ทําใหเปนแผล ความดันโลหิตตํ่า
จนช็อกได ในบางรายถึงแมจะรับประทานไมมากแตแพสารประเภทน้ีจะทําใหเปนผ่ืนคันข้ึนตามตัว อา เจียน 
หูอ้ือ มีไข   ผูวิ จัย ต ระหนักถึง ความ สํา คัญในเ ร่ือง น้ีจึงศึ กษา วิ เคร าะห ปริมา ณกรดซา ลิ ไซลิ ก  
ใน ตั ว อ ย า ง ผั ก แ ละผลไ ม ดอ งท่ี มี จํ า หนา ย ใ น เ ขตเ ทศบ า ลนคร พิษณุ โลก  โดยใ ช เ ท ค นิ ค 
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง   เ พ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบและใชประกอบในการ 
เลือกบริโภคท่ีเหมาะสมตอไป 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

1. หาสภาวะท่ีเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห  
2. เตรียมตัวอยาง  เตรียมสารละลายมาตรฐาน 
3. วิเคราะหสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธจากกราฟมาตรฐาน  หาคารอยละของ  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพันธและคารอยละของการคืนกลับ  
4. วิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิกจากสารตัวอยาง 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
 จากการวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิกในผักและผลไมดองจํานวน 7 ตัวอยาง ไดแก มะมวงดอง 
ฝร่ังดอง องุนดอง มะนาวดอง หนอไมดอง ผักกาดดอง และกระเทียมดอง โดยเทคนิคโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง ในระหวางเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2548  ถึงเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2549  รวมเวลาท้ังส้ิน  
10  เดือน  ซ่ึงสภาวะท่ีใชในการวิเคราะหไดแก 
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คอลัมน    : Reversed phase C - 18 
ดีเทคเตอร   : UV detector ความยาวคล่ืน 230 nm 
อัตราการไหล  : 1.0 ml/min 
เฟสเคล่ือนท่ี   : 0.05 M KH2PO470%   :   CH3CN30% 
ปริมาณสารท่ีฉีด  : 20 µl 

จากการวิเคราะหความนาเช่ือถือของขอมูลพบวา คาสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธจากกราฟ
มาตรฐานมีคาเทากับ 0.9990 รอยละของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ  3.60  ผลทดสอบความแมน ได
รอยละการคืนกลับอยูในชวง 88.63 – 92.12 และผลวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิกในสารตัวอยางแสดงดัง
ตาราง 1 
 
ตาราง  1   ปริมาณกรดซาลิไซลิกในตวัอยางผักและผลไมดองท่ีตรวจวเิคราะหดวยเทคนิค HPLC  
 

ตัวอยางผักและผลไมดอง ปริมาณกรดซาลิไซลิก (mg/100g)  

มะมวงดอง 
ฝร่ังดอง  
องุนดอง  
มะนาวดอง 
ผักกาดดอง  
กระเทียมดอง 
หนอไมดอง  

0.1584 
0.0875 

10.2978 
0.2502 
0.0294 
0.2323 
N.D. 

N.D. = Non detectable 
 
 จากตาราง 1 พบวาปจจุบันยังมีการใชกรดซาลิไซลิกเปนสวนประกอบในการดองผักและผลไมอยู
ท้ังๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหเปนวัตถุหามใชในอาหารต้ังแตปพุทธศักราช 2532 
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รูปท่ี 1 โครมาโทแกรมของสารละลายมาตรฐานกรดซาลิไซลิก  20 ppm 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 โครมาโทแกรมของตัวอยางมะมวงดอง 
 
 

Minutes 
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รูปท่ี 3 โครมาโทแกรมของตัวอยางฝร่ังดอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 โครมาโทแกรมของตัวอยางองุนดอง 
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รูปท่ี 5 โครมาโทแกรมของตัวอยางมะนาวดอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 โครมาโทแกรมของตัวอยางผักกาดดอง 
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รูปท่ี 7 โครมาโทแกรมของตัวอยางกระเทียมดอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 โครมาโทแกรมของตัวอยางหนอไมดอง 
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ขอเสนอแนะ  
1. ผูซ้ือผักผลไมดองมารับประทานควรพิจารณา นํ้าดองผักผลไมเปนเบ้ืองตน  ถาใสเหมือนใหม

อยูเสมอ อาจมีการเติมสารกันเช้ือราหรือกรดซาลิไซลิก ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศ
หามใชในอาหารมาต้ังแตป พ.ศ. 2532 เน่ืองจากเปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภค 

2. ผูบริโภคควรเลือกผักผลไมสดท่ีลางสะอาดเปนอาหารจะดีกวาผักผลไมดอง เพ่ือชวยถนอม
สุขภาพใหปราศจากโรคภัย 
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการผล ิตสารสีแดงบนปลายขาวเจาของ  
Monascus purpureus TISTR 3090  เพื่อนําไปสูการผล ิตในระดับการคา  

The Study on Effective Factors for  Monascus purpureus TISTR 3090 
Red Pigment Production Using Rice Grains as Commercial Media 

 
            นฤมล  เถ่ือนกูล   

 
บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค  คือ เ พ่ือใหไดวิ ธีการผลิตสารสีแดงบนปลายขา ว เจาของ  Monascus 

purpureus TISTR 3090 ในระดับการคา  ทําการศึกษาภาชนะชนิดตา งๆ  ท่ีแปรผันตามปริมาณปลายขา ว 
อุณหภูมิและระยะเวลาของการอบแหง วิธีการยอมเสนใยไหมและฝาย และการบรรจุภัณฑ      วิเคราะหผล
โดยใชคาสถิติ Duncan’s Multiple Range Test; DMRT  และเปรียบเ ทียบสีกับสีมาตรฐานบริษัทซีตเ ทิล
เฟบริค ผลการวิจัยพบวา ภาชนะและปริมาณปลายขาวท่ีเหมาะสมตอการผลิตขาวแดงเพ่ือใหไดปริมาณมาก 
ไดแก ขวดโหลแกวขนาดปริมาตร 6,150 มิลลิลิตร ปริมาณปลายขาว 300 กรัม โหลแกวขนาดปริมาตร 6,500 
มิลลิลิตร ปริมาณปลายขาว 300 กรัม  บีกเกอรขนาดปริมาตร 2000, 1000 และ 500 มิลลิลิตร ปริมาณปลาย
ขาว 200 (และ150), 100 และ 50 กรัม ตามลํา ดับ  ฟลาสก  ขนาดปริมาตร 2000, 1000 และ  500 มิลลิลิตร 
ปริมาณปลายขาว 150, 100 และ 50 กรัม ตามลําดับ อุณหภูมิและระยะ เวลาของ  การอบแหงขา วแดงท่ี
เหมาะสมคือ 90 องศาเซลเซียส 20 นาที นําขาวแดงท่ีไดมาบดใหละเอียด แลวนํามายอมเสนใยไหมและฝา ย
โดยใชแชและตมในมอรแดนทท่ีเปนนํ้ามะขาม พีเอช 3.4  พบวาเสนใยไหมติด   สีสม-ชมพู รหัส  555  เสน
ใยฝายติดสีชมพูออน รหัส 503 เสนใยท้ังสองชนิดติดสีไมคงตัว การบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมคือ บรรจุผงขา ว
แดงในถุงพลาสติกปดผนึกดวยเคร่ืองปดผนึก   
 

Abstract 
 
 The objective of the research was to produce red pigment of Monascus purpureus TISTR 3090 
using rice grains as commercial media. The study factors were container (varied of rice grains), 
temperature and dried time, dyeing silk fiber, cotton fiber mordants and packaging. Duncan’s Multiple 
Range Test (DMRT) and the standard color chart were used to analyze the data. The result showed that  
glass jars, beakers and flasks  were the best container. Temperature and dried time were 90 oC, 20 minutes. 
The tamarind juice (pH 3.4) was the best mordant for dyeing silk fiber (pink-orange; code 555) and cotton 
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fiber (pinkness; code 503). However, it was unstable dyeing. Red fermented rice packing in closed sealling 
plastic bag was the suitable method for packaging. 

บทนํา 
งานวิจัยเร่ืองน้ีสืบเน่ืองมาจาก งานวิจัยเร่ือง การใชสารสีจากจุ ลินทรียในการยอมสีเสนใยจาก

ธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห [1-2] พบวาสารสกัดสีแดงบนปลายขาวเจาหรือขาวแดงท่ีผลิตจาก Monascus 
purpureus TISTR 3090 สามารถยอมติดเสนใยไหมและเสนใยฝายไดดี จึงนาจะนํามาศึกษาการเพ่ิมการผลิต
ของสารสีแดงบนปลายขาวเจาของ M. purpureus TISTR 3090 ใหไดมากข้ึน เน่ืองจากกระบวนการหมักท่ี
ผานมาเปนการศึกษาในระดับหองปฏิบัติการและจะประสบความสําเร็จทางการคาไดข้ึนอยูกับความสามารถ
ในการขยายกระบวนการเปนระยะๆ จากหองปฏิบัติการจนถึงระดับ การคา        การขยายการหมัก (Scale 
up) ตองเหมาะสมในเกณฑทางกายภาพและเศรษฐศาสตรดวยวิธีท่ีงาย ท่ีสุด ซ่ึงไมสามารถใชเกณฑของการ
หมักระดับหองปฏิบัติการมาใชกับถังหมักทางการคาไดโดยตรง [3]  และเน่ืองจากวัตถุดิบ  (ปลายขา ว เจา ) 
ราคาถูก ชนิดของราไมเปนอันตรายตอผูผลิต ผูใช  และสามารถนํามาใชยอมสีเสนใยไหมและเสนใยฝาย เ พ่ือ
ใชในการทอผาในระดับครัวเรือน ซ่ึงสอดคลองกับรัฐบาลไดมีนโยบายในการดํา เ นินโครงการหน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองได ใหประชาชนมี
สวนรวมในการสรางงาน  สรางรายไดดวยการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาพัฒนาเพ่ิมมูลคา [4-14] 
 
วัตถุประสงค 
          1.  เพ่ือใหไดวิธีการผลิตสารสีแดงบนปลายขาวเจาของ M. purpureus TISTR 3090  ในระดับ  
การคา     
              2.  เพ่ือยอมเสนใยฝายและเสนใยไหม โดยใชผงขาวแดงท่ีผลิตในปริมาณมาก 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 1.  เตรียมเช้ือราและสารแขวนลอยสปอร (Spore suspension)   
                   ใสเช้ือ (Inoculate) รา Monascus purpureus TISTR 3090 ลงในอาหารแข็งพีดีเอ (Potato dextrose 
agar slant)  บมท่ีอุณหภูมิ 25  องศาเซลเซียส เปนเวลา 3-5 วัน เทนํ้ากล่ันลงไป ใชหวงเข่ียเช้ือขูดเบาๆ เพ่ือให
สปอรหลุดออกมาอยูในรูปสารแขวนลอยสปอร 

2.  เตรียมซับสเตรต (ปลายขาวพันธุชัยนาท) และการเพาะราลงซับสเตรต 
                   นําปลายขาวพันธุชัยนาท แชนํ้าใหทวม 1 คืน นํามาผ่ึงใหสะเด็ดนํ้าประมาณคร่ึงช่ัวโมง  ใสใน 
ฟลาสก นําไปฆาเช้ือดวยเคร่ืองน่ึงไอนํ้าความดันสูง (Autoclave) ดูดสารแขวนลอยสปอรท่ีเตรียมไดจากขอ 
1 ลงในซับสเตรต ในอัตราสวน ซับสเตรต (กรัม) ตอสารแขวนลอยสปอร  (มิลลิลิตร) เทา กับ        20 : 1  
ปริมาณตอปริมาตร นําไปบมท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 3-5 วัน                              
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3.   ศึกษาภาชนะท่ีใชการผลิตสารสีแดงบนปลายขาวเจาของ  M. purpureus  TISTR 3090  
                    เตรียมซับสเตรตและการเพาะเช้ือราลงในภาชนะท่ีใชการผลิตสารสีแดงของ   M. purpureus 
TISTR 3090 ภาชนะท่ีใช ไดแก   ฟลาสก  (Flask)  บีกเกอร  (Beaker)  ถุงพลาสติกทนความรอน  ถาด
อะลูมิเนียม ขวดโหลแกว และโหลแกว โดยแปรผันภาชนะกับนํ้าหนักปลายขาวเจา บมท่ีอุณหภูมิหอง  เปน
เวลา 3-5 วัน แลวนําซับสเตรตท่ีหมักดวยราในภาชนะตางๆ  ไปอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส  เปน
เวลา 20 นาที  นํามาบด และช่ังนํ้าหนัก  เปรียบเทียบสีของขาวแดงกับสีมาตรฐานบริษัทซีตเทิลเฟบริค [15] 

4.   ศึกษาการเตรียมเช้ือตั้งตนของ M. purpureus TISTR 3090 
                    เตรียมเช้ือต้ังตน 2 วิธี คือ วิธีการสรางสปอรบนอาหารวุนแข็งพีดีเอ และการสรา งสปอรบน
อาหารแข็ง โดยเตรียมปลายขาวเจาและอาหารวุนแข็งในหลอดทดลอง 

5.   ศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาการอบแหงของซับสเตรตท่ีหมักดวย  M. purpureus TISTR 3090  
เตรียมซับสเตรตในภาชนะท่ีเหมาะสมตอการผลิตสารสีแดงของ  M. purpureus TISTR 3090 ในขอ 3   และ
เพาะราดวยวิธีท่ีเหมาะสมในขอ 4  ช่ังนํ้าหนักของซับสเตรต 50 กรัม  นํามาศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาของ  
การอบแหงสารสีแดงบนปลายขาวเจาแปรผันท่ีอุณหภูมิและระยะเวลาตางๆ นํามาบด และ ช่ังนํ้าหนักแหง  
เปรียบเทียบสีของผงขาวแดงกับสีมาตรฐานบริษัทซีตเทิลเฟบริค 

6.   ศึกษาวิธีการนําไปใชของผลิตภัณฑ 
            6.1  ศึกษาชนิดของมอรแดนทและวิธีการยอม     
                           นําขาวแดงท่ีผลิตไดมาละลายในมอรแดนทท่ีหาไดงายในครัวเรือน 5 ชนิด ไดแก  สารสม  
เกลือแกง  มะขามเปยก  โซเดียมไบคารบอเนต และนํ้าข้ีเถา  ในอัตราสวน 1: 10 (ปริมาณตอปริมาตร)  โดยมี
นํ้าประปา เปนชุดควบคุม แชเสนใยไหมและเสนใยฝายลงในมอรแดนท 5 ชนิด แช 1 คืน และ แช 1 คืน แลว
นํามาตมใหเดือด เปรียบเทียบสีของเสนใยไหมและเสนใยฝายกับสีมาตรฐานบริษัทซีตเทิลเฟบริค 
                    6.2  ศึกษาการยอมเสนใยไหมและเสนใยฝาย 
                            ช่ังนํ้าหนักเสนใยไหมและเสนใยฝาย ลงในมอรแดนทและยอมดวยวิธีการยอมท่ีไดจากขอ 
6.1 เปรียบเทียบสีของเสนใยไหมและเสนใยฝายกับสีมาตรฐานบริษัทซีตเทิลเฟบริค 

7.   ศึกษาการบรรจุภัณฑ     ศึกษาการบรรจุภัณฑ  การบรรจุผลิตภัณฑ  และการปดผนึก   
8.   วิเคราะหผลการวิจัย   วิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี  Duncan’s Multiple  

Range Test; DMRT ท่ีระ ดับความเ ช่ือมั่นรอยละ  95 ดวยโปรแกรมสํา เ ร็จ รูป  SPSS version 11 และ    
เปรียบเทียบสีกับสีมาตรฐานบริษัทซีตเทิลเฟบริค 
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ผลการวิจัย 
 1.   ภาชนะท่ีใชในการผลิตสารสีแดงบนปลายขาวเจาของ  M. purpureus  TISTR 3090 

ภาชนะท่ีใชในการผลิตสารสีแดงบนปลายขาวเจาของ  M. purpureus TISTR 3090 โดยแปรผันกับ
ปริมาณของปลายขาว สังเกตลักษณะการสรางสีแดงบนปลายขาวเจาในภาชนะตางๆ เมื่อนําปลายขาวสีแดงท่ี
ไดจากการหมักมาอบ บด และช่ังนํ้าหนัก เปรียบเทียบผงขา วแดงท่ีผลิตไดในภาชนะตา งๆ  กับ         สี
มาตรฐานบริษัทซีตเทิลเฟบริค ไดผลดังตารางท่ี 1-2  และภาพท่ี 1- 4  

     

ตารางท่ี 1  ชนิดของภาชนะ ขนาดของภาชนะ นํ้าหนักของปลายขาวเจากอนการหมัก นํ้าหนักแหงเฉล่ียของ   
                  ผงขาวแดงลักษณะการสรางสารสีบนปลายขาวเจาและผงขาวแดงท่ีผลิตไดเทียบกับสีมาตรฐาน 
ชนิดของ 
ภาชนะ 

ขนาดของ 
ภาชนะ 

น้ําหนักของปลาย
ขาวเจากอนการ
หมัก (กรัม) 

น้ําหนักแหงเฉลี่ย
ของผงขาวแดง 

(กรัม) 
ลักษณะการสรางสารสีบนปลายข าวเจา  

ผงขาวแดงที่
ผลิตไดเท ียบกับ
สีมาตรฐาน* 

1. ฟลาสก 
    ปดจุกสําลี  

500 มล. 
1,000 มล. 
2,000 มล. 

50 
100 
150 
200 

37.10 
55.89 
67.64 

- 

ปลายขาวเจ ามีสีแดงเขมภายในระยะเวลา 5วัน  
ปลายขาวเจ ามีสีแดงเขมภายในระยะเวลา 5วัน  
ปลายขาวเจ ามีสีแดงเขมภายในระยะเวลา 5วัน  

ปลายขาวเจ ามีสีแดง ชมพู 

สีแดง รหัส 591 
สีแดง รหัส 591 
สีแดง รหัส 595 

- 
2. บีกเกอร 
     ปดดวยสําลี  

500 มล. 
1,000 มล. 
2,000 มล. 

50 
100 
150 
200 

41.38 
57.10 
79.55 

147.98 

ปลายขาวเจ ามีสีแดงเขมภายในระยะเวลา 5วัน  
ปลายขาวเจ ามีสีแดงเขมภายในระยะเวลา 5วัน  
ปลายขาวเจ ามีสีแดงเขมภายในระยะเวลา 5วัน  
ปลายขาวเจ ามีสีแดงเขมภายในระยะเวลา 5วัน  

สีแดง รหัส 591 
สีแดง รหัส 591 
สีแดง รหัส 591 
สีแดง รหัส 591 

3. ถุงพลาสติก 
    ทนความรอน 
     ปดจุกสําลี  

12 x 18 นิ้ว 
 

16 x 26 นิ้ว 
 

20 x 30 นิ้ว 

50 
 

100 
 

150 

- 
 
- 
 
- 

เชื้อราสรางความรอนมาก มีความชื้นสูง ปลายข าวเจามีสีแดง 
ชมพูและขาวไมสมํ่าเสมอ 

เชื้อราสรางความรอนมาก มีความชื้นสูง ปลายข าวเจามีสีชมพู
และขาวไมสมํ่าเสมอ  

เชื้อราสรางความรอนมาก มีความชื้นสูง ปลายข าวเจามีสีชมพู
ออนและขาว 

- 
 
- 
 
- 

4. ถาด
อะลูมิเนียม   ปด
ดวยกระดาษ  

20x24x8 
ซม. 

500 - เชื้อราสรางความรอนมาก มีความชื้นสูง ปลายข าวเจามีสีแดง
ทางดานลางและมีสีขาวท่ีดานบนผิวหนาแหงมาก 

- 

5. ขวดโหลแกว 
   ปดดวย
กระดาษ  

6,150 มล. 300 
 

500 

173.30 
 
- 

เชื้อราสรางความรอนมาก มีความชื้นสูง ปลายข าวเจามีสีแดง
เขมภายในระยะเวลา 4 วัน 

เชื้อราสรางความรอนมาก มีความชื้นสูง ปลายข าวเจามีสีแดง 
ชมพูและขาวไมสมํ่าเสมอ 

สีแดง รหัส 591 
 
- 

6. โหลแกว 
   ปดดวย
กระดาษ  

6,500 มล. 300 
 

500 

225.37 
 
- 

เชื้อราสรางความรอนมาก มีความชื้นสูง ปลายข าวเจามีสีแดง
เขมภายในระยะเวลา 4 วัน 

เชื้อราสรางความรอนมาก มีความชื้นสูง ปลายข าวเจามีสีแดง 
ชมพูและขาวไมสมํ่าเสมอ 

สีแดง รหัส 591 
 
- 

 หมายเหตุ    *   หมายถึง  สีมาตรฐานบริษัทซีตเทิลเฟบริค (Seattle Fabrics, Inc.) 
    -   หมายถึง  ไมไดนําปลายขาวเจาท่ีหมักดวย M.purpureus TISTR 3090 ไปอบแหงเนื่องจากเชื้อรา  
                         ไมสรางสีแดงเขมบนปลายขาวเจา 
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ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบนํ้าหนักแหงของผงขาวแดงในฟลาสก กับบีกเกอร  เมื่อใชนํ้าหนักของ  
                   ปลายขาวเจากอนการหมักเทากันในภาชนะปริมาตรเทากัน 

ขนาด 
ภาชนะ 

500 มิลลิลิตร  1,000 มิลลิลิตร  2,000 มิลลิลิตร  

ฟลาสก 37.10 a 55.89 a 67.64 a 
บีกเกอร 41.38 a 57.10 a 79.55 a 
หมายเหตุ    ตัวอักษรท่ีกํากับ  หมายถึง  ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  

 

                                    (ก)         (ข) 
รูปท่ี 1   การสรางสารสีแดงบนปลายขาวเจ าของ M. purpureus TISTR 3090 ในฟลาสก และบีกเกอร 
                (ก)  ฟลาสกขนาด 500, 1000, 2000 และ 2,000 มิลลิลิตร ปริมาณปลายขาว  50, 100, 150  และ 200 กรัม ตามลําดับ ปดจุกสําลี 
                (ข)  บีกเกอรขนาด 500, 1000 และ 2,000 มิลลิลิตร  ปริมาณปลายขาว 50, 100 และ 150 กรัม  ตามลําดับ ปดดวยสําลี  

รูปท่ี 2   การสรางสารสีแดงบนปลายขาวเจ าของ  M. purpureus TISTR 3090 ในถงุพลาสติกทนความรอนขนาด 12x18 นิ้ว  16x26 นิ้ว   
                และ 20x30 นิ้ว ปริมาณปลายขาว 50, 100 และ 150 กรัม ตามลําดับ   ปดดวยสําลี  
 

รูปท่ี  3  การสรางสารสีแดงบนปลายขาวเจ าของ  M. purpureus TISTR 3090 ในถาดอะลูมิเนียม ปริมาณปลายข าว 500 กรัม   
             ขวดโหลแกว ขนาดปริมาตร 6,150 ลิตร ปริมาณปลายข าว 300 กรัม โหลแกวขนาดปริมาตร 6,500 ลิตร ปริมาณปลายข าว  
              300 กรัม ตามลําดับ  ปดดวยกระดาษ  
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            (ก)                               (ข)                                 (ค)                      (ง) 
 

รูปท่ี 4   ลักษณะผงขาวแดงของ  M. purpureus TISTR 3090 จากภาชนะ 4 ชนิด ผานการอบแหงท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 20 นาที  
            (ก)  ฟลาสก        (ข)  บีกเกอร        (ค)  ขวดโหลแกว    (ง)  โหลแกว   

       
2.   การเตรียมเช้ือตั้งตนของ  M. purpureus TISTR 3090  

ศึกษาการเตรียมเช้ือต้ังตน 2 วิธีคือ วิธีการสรางสปอรบนอาหารวุนแข็ง  และการสรา งสปอรบน
อาหารแข็ง  เมื่อสังเกตลักษณะและระยะเวลาในการเจริญของ M. purpureus TISTR 3090 บนอาหารวุนแข็ง 
และปลายขาวเจา  พบวาวิธีการสรางสปอรบนอาหารวุนแข็ง เช้ือราจะสรางใยราได ดีภาย ในเวลา  5-7 วัน  
สวนการสรางสปอรบนอาหารแข็ง เช้ือราจะสรางใยราและสารสีบนปลายขา ว เจา ได ดีภาย ในเวลา  3 วัน  
(รูปท่ี 5)  

                                                                                                   (ก)   (ข) 
รูปท่ี 5 ลักษณะการเจริญของ  M. purpureus TISTR 3090 บนอาหารวุนแข็งและปลายขาวเจา ระยะเวลา 3 วัน     
           (ก)  ปลายขาวเจา   (ข)   อาหารวุนแข็ง       
 

3.   อุณหภูมิและระยะเวลาการอบแหงของซับสเตรตท่ีหมักดวย  M. purpureus  TISTR 3090  
            การอบแหงสารสีแดงบนปลายขาวเจาแปรผันตามอุณหภูมิและระยะเวลาตางๆ สวนสีของผงขาวแดง
เมื่อเปรียบเทียบกับสีมาตรฐาน พบวาเปนสีแดงรหัส 591 เหมือนกันทุกทรีทเมนต ดังตารางท่ี 3 และ รูปท่ี  6 
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ตารางท่ี 3   อุณหภูมิและระยะเวลาของการอบแหง นํ้าหนักกอนอบแหง นํ้าหนักแหง  และผงขาวแดง  
                   ท่ีผลิตไดเทียบกับสีมาตรฐาน 

อุณหภูมิและระยะเวลา  นํ้าหนัก 
กอนอบแหง  (กรัม)  

นํ้าหนักแหง  
เฉล่ีย (กรัม) 

ผงสีแดงท่ีผลิตไดเทียบกับ  
สีมาตรฐาน* 

1. 800 C  30 นาที  50 30.44a  สีแดง  รหัส  591 
2. 900 C  20 นาที  50 32.64a  สีแดง  รหัส  591 
3. 900 C  15 นาที  50 32.03a สีแดง  รหัส  591 
4. 1000    10 นาที 50 30.82ฟ แดง  รหัส  591 

F-test  NS  
หมายเหตุ    *    หมายถึง  สีมาตรฐานบริษัทซีตเทิลเฟบริค (Seattle Fabrics, Inc.) 

       NS (Not significant)  หมายถึง  ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  
 

 
รูปท่ี  6   ลักษณะของผงขาวแดงท่ีผานการอบแหงท่ีอุณหภูมิ  80 oC เวลา 30 นาที   90 oC เวลา 20 นาที  
               90 oC เวลา 15 นาที  และ 100 oC เวลา 10 นาที ตามลําดับ 
 
4.  การนําไปใชของผลิตภณัฑ 

4.1  ศึกษาชนิดของมอรแดนทและวิธีการสกัด   
                     นําผงขาวแดงท่ีผลิตไดมาละลายในมอรแดนท 5 ชนิด พบวา มอรแดนท  4 ชนิด คือ สารสม 
เกลือแกง โซเดียมไบคารบอเนต และข้ีเถา ยอม 2 วิธี ทําใหเสนใยไหมยอมติดสีสม -ชมพู รหัส  554 สวน 
มอรแดนทท่ีเปนมะขามเปยก ยอม 2 วิธี ทําใหเสนใยไหมยอมติดสีสม-ชมพู รหัส 555  และเสนใยไหมท่ียอม
ในนํ้าประปาซึ่งเปนชุดควบคุม ยอม 2 วิธี ติดสีสม-ชมพู รหัส 470  ดังตารางท่ี 4 และรูปท่ี  7   สวนการยอม
เสนใยฝาย พบวามอรแดนทท้ัง 5 ชนิดและนํ้าประปา ยอม 2 วิธี ทําใหเสนใยฝา ยยอมติดสีชมพูออน รหัส 
503   ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  เสนใยไหมและเสนใยฝายท่ียอมรวมกับมอรแดนท 5 ชนิด และนํ้าประปา โดยวิธีแช 1 คืน   
                  และ แช 1 คืน แลวนํามาตมใหเดือด 

ชนิดของ 
เสนใย 

ชนิดของมอรแดนท 
พีเอช  

สีของเสนใยเท ียบกับสีมาตรฐาน* 
            แช 1 คืน                            แช 1 คืนและตม 

1.  เสนใยไหม 1.  น้ําประปา  
2.   สารสม  
3.  เกลือแกง  
4.  มะขามเปยก  
5. โซเดียมไบคารบอเนต 
6.  น้ําขี้เถา 

7.5 
3.7 
7.2 
3.4 
8.5 

10.6 

 สีสม -ชมพู รหัส  470                สีสม -ชมพู รหัส  470 
 สีสม -ชมพู รหัส  554                สีสม -ชมพู รหัส  554 
 สีสม -ชมพู รหัส  554                สีสม -ชมพู รหัส  554 
 สีสม -ชมพู รหสั  555                สีสม -ชมพู รหัส  555 
 สีสม -ชมพู รหัส  554                สีสม -ชมพู รหัส  554 
 สีสม -ชมพู รหัส  554                สีสม -ชมพู รหัส  554 

2.  เสนใยฝาย 1.  น้ําประปา  
2.   สารสม  
3.  เกลือแกง  
4.  มะขามเปยก  
5. โซเดียมไบคารบอเนต 
6.  น้ําขี้เถา 

7.5 
3.7 
7.2 
3.4 
8.5 

10.6 

 สีชมพูออน รหัส 503                สีชมพูออน รหัส 503 
 สีชมพูออน รหัส 503                สีชมพูออน รหัส 503 
 สีชมพูออน รหัส 503                สีชมพูออน รหัส 503 
 สีชมพูออน รหัส 503                สีชมพูออน รหัส 503 
 สีชมพูออน รหัส 503                สีชมพูออน รหัส 503 
 สีชมพูออน รหัส 503                สีชมพูออน รหัส 503 

*  หมายถึง  สีมาตรฐานบริษัทซีตเทิลเฟบริค (Seattle Fabrics, Inc.) 
 
             4.2   การยอมเสนใยไหมเพื่อนําไปทอ 
                      ยอมเสนใยไหมในผงขาวแดงละลายในนํ้ามะขามเปยก (พีเอช 3.4)  โดยวิธีการแช 1 คืน  ตมให
เดือด และลางนํ้า  นําเสนใยไหมเทียบสีกับสีมาตรฐานบริษัทซีตเทิลเฟบริค  พบวาเสนใยไหมติดสีสม -ชมพู 
รหัส 555 (รูปท่ี 7 ก-ข)  แตเมื่อวางไวท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน พบวา  เสนใยไหมท่ียอมดวยสีแดงของ 
M. purpureus TISTR 3090 มีความไมคงตัว สีจะซีดลง (รูปท่ี 7 ค) 

                                     (ก)                                                                (ข)                                            (ค) 
รูปท่ี  7   ลักษณะเสนใยไหมท่ียอมดวยสีแดงจากขาวแดง 
                (ก)  เสนใยไหมท่ีอุณหภูมิหอง ระยะเวลา 2 วัน 
                (ข)  เสนใยไหมท่ีอุณหภูมิหอง ระยะเวลา 2 วัน (ขยายใหญ)   
                (ค)  เสนใยไหมมีสีซีดลงเมื่อวางไวท่ีอุณหภูมิหอง ระยะเวลา 7 วัน 
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5.  การบรรจุภณัฑ 
 บรรจุผงขาวแดงในถุงพลาสติก  ถวยพลาสติก และขวดแกว   (รูปท่ี  8)  ซ่ึงถุงพลาสติก และถวย
พลาสติก ปดผนึกดวยเคร่ืองปดผนึก  เก็บท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา  1 เ ดือน พบวาผงขา วแดงยังคงสภาพ
เชนเดิม ไมมีการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  8   การบรรจุผงขาวแดงในถุงพลาสติก  ถวยพลาสติก และขวดแกว  

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ภาชนะและปริมาณปลายขาวท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการผลิตเพ่ือการคาเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ 
ขวดโหลแกวขนาดปริมาตร 6,150 มิลลิลิตร ปริมาณปลายขา ว  300 กรัม  โหลแกวขนาดปริมาตร 6,500 
มิลลิลิตร ปริมาณปลายขาว 300 กรัม บีกเกอรขนาดปริมาตร 2000, 1000 และ  500 มิลลิลิตร ปริมาณปลาย
ขาว 200 (และ100), 150 และ 50 กรัม ตามลํา ดับ   ฟลาสกขนาดปริมาตร 2000, 1000 และ  500 มิลลิลิตร 
ปริมาณปลายขาว 150, 100  และ 50 กรัม  ตามลําดับ  ในภาชนะและปริมาณปลายขาวท่ีเหมาะสมดังกลา ว 
ปริมาณปลายขาวเร่ิมตนมีผลตอการผลิตสีแดงบนปลายขาวเพราะถาปริมาณปลายขาวมากเ กินไป  เมื่อเ กิด
การหมักในสภาพหมักแข็ง ราโมแนสคัสจะผลิตความรอนมากซึ่งทําใหไมสามารถระบายความรอนได  ทํา
ใหเกิดไอนํ้าข้ึนมาก ทําใหปลายขาวแฉะและมีกล่ินของแอลกอฮอล ซ่ึงมีผลตอการเ ติบโตและสรา งสารสี
แดง ดังจะเห็นไดจากขวดโหลแกวและขวดโหลเมื่อใสปริมาณปลายขาว 500 กรัม เช้ือราจะผลิตความรอน
และเกิดไอนํ้าข้ึนมากทําใหปลายขาวแฉะมีสีชมพู-ขาว และมีกล่ินของแอลกอฮอล แต เมื่อใสปริมาณปลาย
ขาว 300 กรัม พบวาราโมแนสคัสจะผลิตสีแดงเขมบนปลายขาว เมื่อนํามาอบแหง บด แลวนําผงขา วแดงมา
เทียบกับสีมาตรฐานบริษัทซีตเทิลเฟบริค พบวาผงขาวแดงมีสีแดง  รหัส  591 สวนในภาชนะและปริมาณ
ปลายขาวท่ีไมเหมาะสมในการผลิตสารสีแดง ราโมแนสคัสจะสรางสารสีแดง ชมพูและขาวไดไมสม่ํ า เสมอ
บนปลายขาวเจา และเกิดไอนํ้าข้ึนมากทําใหปลายขาวแฉะและมีกล่ินของแอลกอฮอล เมื่อนํามาอบแหง  บด 
แลวนําผงขาวแดงมาเทียบกับสีมาตรฐานซีตเทิลเฟบริค พบวาผงขาวแดงมีสีชมพู รหัส 460 แต เมื่อพิจารณา
การผลิตทางการคาและตนทุนการผลิตแลวจะพบวาขวดโหลแกวและโหลแกวสามารถผลิตผงขา วแดงได
ปริมาณมากกวาบีกเกอรและฟลาสก สวนบีกเกอรจะผลิตผงขาวแดงไดในปริมาณไมแตกตา งกับ  ฟลาสก 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 แตกระบวนการผลิตผงขาวแดงใน  บีกเกอรจะ ทําได
งายกวาฟลาสก เพราะสวนบนของบีกเกอรจะกวางกวาฟลาสกทําใหการกวนและการระบายอากาศในอาหาร
ทําไดงายกวา 

สวนภาชนะและปริมาณปลายขาวท่ีไมเหมาะสมในการผลิตสารสีแดงของ  M. purpureus TISTR 
3090 ไดแก ฟลาสกขนาดปริมาตร 2000 มิลลิลิตร ปริมาณปลายขา ว  200 กรัม  ถุงพลาสติกทนความรอน
ขนาด 12x18 น้ิว 16x26 น้ิว  และ 20x30 น้ิว ปริมาณปลายขาว  50, 100 และ 150 กรัม  ตามลํา ดับ  และถาด
อะลูมิเนียมขนาด  20x24x8 เซนติเมตร ปริมาณปลายขาว 500 กรัม  
              การเตรียมเช้ือต้ังตน 2 วิธี คือ วิธีการสรางสปอรบนอาหารวุนแข็ง และการสรา งสปอรบนอาหาร
แข็ง พบวาวิธีการสรางสปอรบนอาหารวุนแข็ง ราโมแนสคัสจะสรางใยรา สปอร และสารสีได  ภายในเวลา 
3-5 วัน สวนการสรางสปอรบนอาหารแข็ง (ปลายขาวเจาพันธุชัยนาท) ราโมแนสคัสจะสรา งใยรา  สปอร 
และสารสีบนปลายขาวเจาไดภายในเวลา 3 วัน ดังน้ันการเตรียมเช้ือต้ังตนท้ัง 2 วิธี เปนวิธีท่ีเหมาะสม แตเมื่อ
พิจารณาทางการคาและตนทุนการผลิตแลวจะพบวาวิธีการสรางสปอรบนอาหารแข็งผลิต สปอรไดจํ านวน
มาก กระบวนการผลิตทําไดงาย และใชตนทุนตํ่ากวาวิธีการสราง สปอรบนอาหารวุนแข็ง 

การอบแหงสารสีแดงบนปลายขาวเจาแปรผันตามอุณหภูมิและระยะเวลาตางๆ  ไดแก  อุณหภูมิ  80 
องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที  อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เวลา 20 นาที  อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เวลา  15 
นาที  และอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที  พบวานํ้าหนักแหงเฉล่ียท่ีอุณหภูมิและเวลาดังกลาว คือ 
30.44, 32.64, 32.03 และ 30.82 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระ ดับความ
เช่ือมั่นรอยละ 95  นําผงขาวแดงทุกทรีทเมนตมาเทียบกับสีมาตรฐานซีตเทิลเฟบริค พบวาผงขาวแดงมี สีแดง 
รหัส 591 แตเมื่อพิจารณาทางการคา และตนทุนการผลิตแลวพบวา อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เวลา  20 นา ที  
เปนอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมในการผลิตซ่ึงสอดคลองกับการหมักขาวแดงในระดับอุตสาหกรรม  [16] ท่ี
พบวาอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เวลา 20 นาที เปนอุณหภูมิท่ี เหมาะสมในการอบแหงและลดกิจกรรม 
(Deactivation) ของราโมแนสคัสในการผลิตขาวแดงในระดับอุตสาหกรรม 

วิธีการนําไปใชของผลิตภัณฑโดยศึกษาชนิดของมอรแดนท  5 ชนิด ไดแก  สารสม  (พีเอช 3.87)  
เกลือแกง (พีเอช 7.2)  มะขามเปยก (พีเอช 3.4)  โซเดียมไบคารบอเนต (พีเอช 8.5)  และข้ีเถา    (พีเอช 10.6) 
โดยมีนํ้าประปา (พีเอช 7.5) เปนชุดควบคุม  ยอมโดยวิธีแช 1 คืน และแช 1 คืน แลวตม    พบวามอรแดนท ท่ี
เปนมะขามเปยกทําใหเสนใยไหมยอมติดสีสม-ชมพู รหัส 555 ซ่ึงเปนสีท่ีเขม ท่ีสุดเมื่อเปรียบเ ทียบกับชุด
ควบคุมและมอรแดนท 4 ชนิด สวนเสนใยฝายเมื่อยอมดวยมอรแดนท 5 ชนิด  พบวายอมติดสีชมพูออน รหัส 
503  ซ่ึงเกือบจะไมติดสี 
  การบรรจุผลิตภัณฑในภาชนะไดแก ถุงพลาสติก ถวยพลาสติก และขวดแกว  ซ่ึงภาชนะท้ัง  3 ชนิด
เหมาะสมในการบรรจุภัณฑ เพราะเมื่อเก็บไวนานประมาณกวา 1 เดือน ผงขาวแดงไมมีการเปล่ียนแปลงแต
เมื่อพิจารณาทางการคา และตนทุนการผลิต พบวาถุงพลาสติกเปนภาชนะท่ีเหมาะสมในการบรรจุภัณฑ
เพราะสะดวกในการปดผนึกและราคาถูกกวาถวยพลาสติกและขวดแกว ซ่ึงการบรรจุภัณฑดวย ถุงพลาสติก
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และปดผนึกดวยเคร่ืองปดผนึก จะชวยปองกันความช้ืนและการปนเปอนจากเช้ือราชนิดอ่ืน ซ่ึงจากการวิจัย
พบวาความช้ืนมีผลตอการปนเปอนของเช้ือราชนิดอ่ืน คือ ถาอบ   ผงขาวแดงไมแหงและใสในถุงพลาสติก
แลวรัดดวยยาง เก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง 3-5 วัน จะมีการปนเปอนของเช้ือราท่ีสรางสปอรสีเขียว 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.   ควรศึกษาความทนทานตอแสงของเสนใยไหมท่ียอมสีแลว 
              2.   ควรมีการศึกษาชวงพีเอชท่ีเหมาะสมของนํ้ามะขามเปยกเพ่ือใชเปนมอรแดนทท่ีชวยให 
เสนใยไหมยอมติดสีแดงไดเขมข้ึน 
              3.  ควรมีการศึกษาชนิดของมอรแดนท ท่ีชวยใหเสนใยฝายยอมติดสีแดง 
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การวิเคราะหคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทตราทะเลแกว 
The Analysis of Talaekaew’s Underground Water Quality and Packaged 

Drinking Water 
 

 ประกรณ เลิศสุวรรณไพศาล 
 

บทคัดยอ 
 

    ไดทําการวิเคราะหคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าด่ืมบรรจุขวดชนิดฝาปดสนิทตราทะเลแกว  โดยมี
วัตถุประสงคดังน้ี    1. ตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพนํ้า ดิบและ นํ้า ด่ืมบรรจุขวดชนิดฝาปดสนิท  ทาง
กายภาพ ทางเคมี และชีววิทยา  2.เพ่ือเปนขอมูลเก่ียวกับคุณภาพนํ้าเพ่ือนําไปประกอบการรายงานตามการ
ประกันคุณภาพตาม ตส.3 ตามบัญชีแนบทายคําส่ังของสํานักงานกรรมการอาหารและยาที่  841/2545 ของ
มหาวิทยาลัย 3.เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทตราทะเลแกวกับมาตรฐานของนํ้า ด่ืมชนิดฝา
ปดสนิท      
                      ทําการสุมเก็บตัวอยางนํ้าเปนเวลา 9 เดือน โดยเก็บตัวอยางนํ้าจากทอสูบนํ้าดิบและนํ้าด่ืมตรา
ทะเลแกวท่ีวางจําหนายท่ัว ๆไป ในชวงเดือน สิงหาคม  2546  -  เมษายน  2547 เดือนละคร้ัง ทําการศึกษาคา 
ความเปนกรด – เบส  ความขุน  โดยใชมิเตอรตาง ๆ ตรวจวัด   พบวา  มีคาความ เปนกรด-เบส  อยู ในชวง 
6.47 - 6.91และ7.13 -7.15  คาความขุน 0.20 - 0.27 และ 0.20  เอ็นทียูตามลําดับ คาปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ี
ละลายนํ้าพบอยูในชวง 28.00 - 34.00  และ 4.00  พีพีเอ็ม   คาความกระดา งรวมหาโดยการไทเทรตกับ
สารละลายไดโซเดียมอีดีทีเอ พบอยูในชวง 14.00 - 19.50 พีพีเอ็ม และไมพบความกระดางเลย  ปริมาณคลอ
ไรดหาโดยใช Argentometric titration พบอยูในชวง 15.40 - 16.00 และ 6.70 – 6.80  พีพีเอ็ม   ปริมาณโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียพบอยูในชวง  2 MPN /100 mL และ< 2 ไมพบ  ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเ รีย ในนํ้า
ตัวอยางท้ังสองชนิดตามลําดับ     
         
     ผลจากการวิเคราะหคุณภาพ ทางเคมี กายภาพ และชีววิทยาพบวานํ้าดิบและนํ้าด่ืมชนิดฝาปด
สนิทตราทะเลแกวเปนไปตามมาตรฐานของนํ้าบาดาลและมาตรฐานนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิท  ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
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ABSTRACT 
 
  The objectives of the research on the analysis of  Talaekaew’s underground water quality and 
packaged drinking water were: (1) to examine and analyze the quality of the underground water and 
packaged drinking water chemically, physically and biologically; (2) to use the results as a database on 
quality of the water as required by the Ministry of Public Health; (3) to compare Talaekaew’s underground 
water and packaged drinking water with standard quality of drinking water. 
 The research methods were information survey and the water sampling of the underground water 
and packaged drinking water. Water samples were collected from August 2003 to April 2004. The 
qualities of underground water and packaged drinking water such as pH, turbidity, were measured by 
means of meters and found in the range of 6.47 – 6.91,7.13 – 7.15 and 0.20 – 0.27,0.20 NTU respectively. 
Total solid was found in the range of 28.00 - 34.00,4.00 ppm. Total hardness, determined by titration with  
ethylenediaminetetraacetic acid , was found between 14.00 - 19.50 and 0.00 ppm. 

Chloride, determined by argentometric titration, was found in the range of 15.40 – 16.00, 6.70 – 
6.80 ppm. The average amount of coliform bacteria contamination is 2 MPN/100 mL and < 2, neither was 
the average amount of fecal coliform bacteria contamination. 

 
บทนํา 
 นํ้าด่ืมตราทะเลแกวเปนนํ้าด่ืมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดผลิตข้ึนเพ่ือการบริโภคภายใน
สถาบันและจําหนายกับบุคคลท่ัวไป ซ่ึงระบบการผลิตไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานนํ้าด่ืมขององคการ
อนามัยโลก ป 2527   และเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภคของกระทรวงสาธารณสุข ป  2527 โดยทําการ
ผลิตมาหลายป ซ่ึงปจจุบันระบบประกันคุณภาพของหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขทําการสุมตรวจ
วิเคราะหทุก ๆ 3  เดือนและยังตองทําระบบการประกันคุณภาพ ตาม ตส.3 ตามบัญชีแนบทายคําส่ังของ
สํานักงานกรรมการอาหารและยาที่ 841 /2545 โดยทําการตรวจสอบต้ังแต สถานท่ีต้ังและอาคารผลิต  
เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรรวมท้ังอุปกรณในการผลิต แหลงนํ้าและการปรับปรุงคุณภาพนํ้า การบรรจุ สารทํา
ความสะอาดและฆาเช้ือ  การควบคุมมาตรฐาน การสุขาภิบาลผูปฏิบัติงาน บันทึกรายงานไวเปนระยะทุก
เดือน เพ่ือเปนการตรวจสอบเฝาระวังตรวจสอบคุณภาพของสินคาท่ีทําการผลิต  

 ผูวิจัยสนใจ ศึกษาขอมูลเก่ียวกับคุณภาพ แหลงนํ้าและการปรับปรุงคุณภาพของนํ้า ซ่ึงตองทํา
การวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพทางเคมีและทางจุลินทรียเบ้ืองตน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
รายงาน ตาม ตส.3 ตามบัญชีแนบทายคําส่ังของสํานักงานกรรมการอาหารและยาที่ 841 /2545 ตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข และประเมินคุณภาพของแหลงนํ้าใต ดินและสรางความเช่ือมั่นในคุณภาพของนํ้า
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ด่ืมตราทะเลแกวและเปนการประชาสัมพันธ ชวยใหเจาหนาท่ี อาจารย คนงาน และประชาชนท่ัวไปเกิด
ความมั่นใจในสินคา ของนํ้าด่ืมตราทะเลแกว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

ผูวิจัยเห็นวาในปจจุบันประชาชนเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน ประชาชน
ในชนบทได รับอิทธิพลเมืองและหันมาบริโภคนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทกันมากข้ึน ซ่ึงนํ้าท่ีใชในการบริโภค 
ตองเปนนํ้าท่ีสะอาด ปราศจากกล่ิน รส สี  และสารพิษเจือปนและปลอดภัยจากจุลินทรียท่ีเปนพิษ ซ่ึงปจจุบัน
นํ้าด่ืมบรรจุขวดปดฝาสนิทตราทะเลแกวเปนท่ีนิยมแพรหลายในระดับหน่ึง ดังน้ันเราตองสรางความมั่นใจ
ใหผูบริโภค หันมาด่ืมนํ้าด่ืมตราทะเลแกวและมีความเช่ือมั่นวาปลอดภัยจากเช้ือโรคสารพิษและสิ่งเจือปน
ตาง ๆ และมีคามาตรฐานเปนไปตามสากลกําหนด 
วิธีการทดลอง 
            1.  การเก็บตัวอยางนํ้าเพื่อใชในการศึกษาและวิจัย 
        1. การเก็บและรักษานํ้าตัวอยาง 
                          1.) บริเวณสถานท่ีเก็บนํ้าตัวอยาง 
           นํ้าท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนนํ้าดิบท่ีสูบจากบอบาดาลทะเลแกว และนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิท
ตราทะเลแกวท่ีมีจําหนาย ท่ัว ๆไป ทุก  ๆ เดือน  โดยทําการเก็บตัวอยางจากทอสูบนํ้าเดือนละคร้ัง ครบ 10 
เดือน และนํ้าด่ืมตราทะเลแกวชนิดฝาปดสนิทท่ีวางจําหนายท่ัวไป 

           2.) การเก็บนํ้าตัวอยางในการวิเคราะหทางกายภาพและทางเคมี   
                   นํ้าตัวอยางท่ีเก็บจากทอสูบแหลงนํ้าดิบตองเก็บรักษาหรือถนอมรักษาสภาพให

เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห พารามิเตอร ตาง ๆ โดยการเก็บจาก กอกนํ้าใสในขวดพลาสติกคร้ังละ 5 ลิตร 
และนํ้าด่ืมตราทะเลแกวท่ีวางจําหนายในทองตลาด แตละเดือน 
                          3.) การเก็บตัวอยางนํ้าในการวิเคราะหทางดานแบคทีเรีย 

                    เลือกจุดในการเก็บตัวอยางนํ้าท่ีจะนํามาวิเคราะหกอนและถือวานํ้าท่ีทําการเก็บมาน้ัน
เปนตัวแทนของนํ้าท้ังหมด       สําหรับการวิเคราะหน้ีเปนการวิเคราะหนํ้าดิบและนํ้าท่ีผลิตแลวตามคุณภาพ
มาตรฐาน ดังน้ันข้ันตอนในการเก็บนํ้าดิบจากบอบาดาลจากสถานีสูบจึงมีความสําคัญและมีวิธีการเก็บ
ตัวอยางนํ้าจากกอก ดังน้ันจึงตองมีวิธีการเก็บดังน้ี 

 
 

                           (1) ทําความสะอาดหัวกอกโดยใชผาสะอาดเช็ด 
                           (2) เปดนํ้าท่ีคางอยูในทอท้ิงไปกอน โดยเปดกอก ให นํ้าไหลเต็มท่ีเปนเวลา 1 -2 นาทีแลว
ปดกอก 
                           (3) ใชไฟลนปากกอก เพ่ือฆาเช้ือประมาณ 1 นาที 
                           (4) เปดนํ้าเพ่ือเก็บตัวอยางนํ้าโดยเปดนํ้าใหไหลปานกลางและท้ิงไวประมาณ 1-2 นาที 
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บรรจุตัวอยางนํ้าลงในขวดเก็บตัวอยางโดยการนําขวดท่ีบรรจุอยูในกระปองท่ีผานการฆา เ ช้ือ 
ถือไวในมือขวาแลวคว่ําลงบนมือซาย ดึงกระปองใบลางออก จับกนขวดต้ังข้ึนเ ช็ดจุกโดยจับบนกระดาษ
อะลูมิเนียม ลนไฟรอบปากขวด นําไปรองนํ้าจากกอกใหไดประมาณ 4/5 ของขวด (ประมาณ 100 มิลลิลิตร) 
กอนปดจุกลนไฟรอบปากขวดและจุกอีก 1 คร้ัง ปดจุกใหแนนแลวบรรจุลงในกระปอง  บันทึกรายละ เ อียด
ของตัวอยางนํ้าขางกระปอง แลวนําตัวอยางนํ้าไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
 
              2.  การหาคา ความเปนกรด – เบส โดยใชมาตรวัดความเปนกรด - เบส 
              3.การหาคาความขุนโดยใชมาตรวัดคาความขุน  
                4. การหาคาปริมาณสารท้ังหมดในนํ้าดวยวิธีการช่ังตะกอน 

   5. การหาคาความกระดางรวมโดยการไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานไดโซเดียมอีดีที  
              6. การวเิคราะหดานแบคทีเรีย 

                               1.) การตรวจวิเคราะหหาโคลิฟอรมแบคทีเรียโดยวิธีเอ็มพเีอ็น (Most Probable  Number; 
MPN) 

            การตรวจหาตามวิธีน้ีมีอยู  3 ข้ันตอนดวยกัน 
            1. การตรวจสอบข้ันแรก (Presumptive test) 
     2. การตรวจสอบข้ันยืนยัน (Confirmed test) 
       3. การตรวจสอบข้ันสมบูรณ (Completed test) 

        
  1. การตรวจสอบตามวิธีเอ็มพีเอ็นน้ี เปนการตรวจสอบแบคทีเ รียช้ีแนะ โดยอาศัยการคํานวณ
ทางสถิติชวย คาท่ีไดเปนคาประมาณโดยเฉล่ีย ของจํานวนแบคทีเรียในตัวอยาง 
                      2. ข้ันตอนการตรวจวิเคราะห 
                                1) การตรวจสอบข้ันแรก ( Presumptive test ) 
                                     (1). เตรียมหลอดทดลองท่ีมีอาหารแลคโทสพรอมหลอดหมักเดอร-แรมสําหรับเพาะ
เช้ือแบคทีเรียโดยใชระบบแถวละ 5 หลอด 3 แถว โดยใหอาหารแถวแรกมีความเขมขนเปน 2 เทา ของแถว ท่ี 
2 และแถวท่ี 3 ดังน้ันจะใชอาหารเล้ียงเช้ือท้ังหมด 15 หลอดตอนํ้า 1 ตัวอยาง ไปอบในหมอน่ึงอัดไอ ฆา เ ช้ือ
เสียกอน 

                        (2). เขียนสัญลักษณและปริมาณนํ้าตัวอยางท่ีใชขางหลอดทดลอง  
 (3). เขยาขวดเก็บตัวอยางข้ึนลงประมาณ 20 คร้ังเพ่ือใหนํ้าในขวดผสมเขากันไดดี 
                                      (4).ใชปเปตตขนาด 10 ลบ .ซม.ดูดตัวอยางนํ้าใสลงในหลอดอาหารเล้ียงเช้ือท่ีบรรจุ
อาหารเหลวเขมขนเปนสองเทา 5 หลอด ดวยวิธีปลอดเช้ือ โดยใช นํ้าตัวอยาง 10  ลบ .ซม.  
                                      (5).ใชปเปตตขนาด 1 ลบ .ซม.ดูดนํ้าตัวอยางใสลงในหลอดอาหารเล้ียงเช้ือ 5 หลอด 
หลอดละ 1 ลบ .ซม. 
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                                      (6).ใชปเปตตขนาด  1 ลบ .ซม. ดูดตัวอยางนํ้าใสลงในหลอดอาหารเล้ียงเช้ือ 5 หลอด 
หลอดละ 0.1 ลบ.ซม. ขณะทําการถายตัวอยางนํ้าตองระวังไมใหปลายปเปตตจุมลงในตัวอยางนํ้ามิฉะน้ัน
ปริมาณของนํ้าตัวอยางอาจผิดพลาดได 
                                      (7). เขยาเบาๆเพ่ือใหอาหารผสมกับตัวอยางนํ้า 
 (8).นําหลอดท้ังหมดไปอบเพาะเช้ือท่ีตูอบเพาะเช้ืออุณหภูมิ 35  ± 0.5 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 24  ± 2  ช่ัวโมง  ตรวจดูหลอดท่ีใหผลบวก (Positive) โดยสังเกตความขุนแกสในแตละหลอด 
ตรวจหาแกสจากการดูการแทนท่ีของอากาศในหลอดหมักหรือฟองปุดเมื่อเขยาหลอดเบา ๆ หลอดท่ีใหผล
ลบ (Negative) ใหนํากลับไปอบเพาะเช้ือตออีก 24 ช่ัวโมง แลวตรวจดูแกสเชนเดียวกับขางตน 
                                      (9). นําหลอดท่ีเกิดแกสไปทดสอบข้ันยืนยัน 
                               2) ข้ันตรวจสอบยืนยัน ( Confirmed test) 

                       (1).  เลือกหลอดท่ีใหผลบวกจากการตรวจสอบข้ันแรก มาตรวจสอบข้ันยืนยัน 
                                     (2). จัดหลอดอาหารเล้ียงเช้ือบริลเลียนทกรีนแลคโทสไบลบรอธ   
2 % หลอดละ 10 cm3 เทาจํานวนหลอดท่ีใหผลบวกในการตรวจสอบข้ันแรก 
                                     (3). เขียนสัญลักษณขางหลอดอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเตรียมไวตรงกับหลอดท่ีใหผลบวกใน
การตรวจสอบข้ันแรก เขยาหลอดท่ีใหผลบวกเบา ๆ แลวเอาลวดท่ีมีปลายหวงกลม ท่ีผานการฆา เ ช้ือแลว 
(โดยเผาใหรอนแดงแลวท้ิงใหเย็นสักครูหน่ึง)จุมลงในหลอดท่ีใหผลทางบวก จะมี นํ้า ติดอยู เ ต็มหวงโลหะ
กลม นําไปจุมในหลอดบรรจุอาหารเล้ียงเช้ือในขอ 2(2)หลอดตอหลอด โดยวิธีปลอดเช้ือ  
                                  (4). เขยาใหเขากันและนําไปอบท่ีตูอบเพาะเช้ืออุณหภูมิ 35  ± 0.5 องศาเซลเซียสนาน 
24 - 48 ช่ัวโมง 
                                  (5). เมื่อครบกําหนด 24 ช่ัวโมง นํามาอานคาผลคร้ังแรก บันทึกหลอดท่ีใหผลบวกสวน
หลอดท่ีใหผลลบนําไปอบตออีก 24 ช่ัวโมง  จึงอานผลคร้ังท่ี 2 
                                  (6). ตรวจบันทึกผลท่ีไดเปนบวกหรือลบเทียบหาจํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรีย จาก
ตาราง MPN index 

           2.) การตรวจวิเคราะหหาฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 
                               1. การตรวจสอบข้ันแรกตามวิธีวิเคราะห 

        1.) ใชวิธีเดียวกับการหาโคลิฟอรมแบคทีเ รียทุกประการ 
    2. การตรวจสอบข้ันยืนยัน 
        1.)ทําไปพรอม ๆกับการวิเคราะห โดยข้ันยืนยัน ใหอาหารเหลวอีซีมีเดียมแทน 

บริลเลียนทกรีนแลคโทสไบลบรอธ  2 % แลวดําเนินการตรวจสอบแบคทีเรีย  
        2.)  เลือกหลอดท่ีเกิดแกสจากการตรวจข้ันแรกมาทําการตรวจยืนยันตอไป  
        3.) เขียนสัญลักษณบนหลอดแกวท่ีบรรจุอาหารเหลวอีซีมีเดียมท่ีเตรียมไวแลวใหตรง

กับหลอดท่ีใหผลบวก 
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        4.) เขยาหลอดท่ีใหผลบวกเบา ๆใช Wire loop ลนไฟแดงแลวท้ิงใหเย็นสักครูจุมลงไป
ในหลอดท่ีใหผลบวกใหมีของเหลวติดอยูเต็มหวง แลวจึงนําไปจุมลงในหลอดอาหารเหลวอีซีมีเดียมทําจน
ครบทุกหลอด 

        5.)นําหลอดท่ีถายเช้ือไปเพาะเช้ือในตูอบอุณหภูมิ 44.5 ± 0.2 องศาเซลเซียส นาน 24 
ช่ัวโมง  

        6.) เมื่อครบกําหนดเวลา ถามีแกสเกิดข้ึนในหลอดให ถือวาใหผล + แสดงวาเปนฟคัล
แบคทีเรีย ถาไมมีแกสเกิดข้ึนแสดงวาใหผล -  แสดงวาเปนโคลิฟอรมแบคทีเ รียจากแหลงอ่ืนแลวบันทึกผล 
                                   7.)  นําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบหาจํานวนฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียโดยมีหนวยนับเปน 
MPN /100mL 
 
ผลการทดลอง 

 
จากการศึกษาและวิเคราะหคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าบรรจุขวดชนิดฝาปดสนิทตราทะเลแกวใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยทําการศึกษา คาความเปนกรด - เบส    ความขุน ปริมาณของแข็ง
ท้ังหมด ความกระดางถาวร และปริมาณคลอไรดและศึกษาทางดานแบคทีเ รีย  2 ชนิด คือ โคลิฟอรม
แบคทีเรียและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย  โดยวิธี MPN  ไดผลการศึกษาดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1   แสดง คาความขุน ความเปนกรด - เบส  ปริมาณสารท้ังหมด ความกระดาง   
                    คลอไรด โคลิฟอรมแบคทีเรีย  ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย  ในนํ้าดิบและนํ้าด่ืม 
                    ชนิดฝาปดสนิทตราทะเลแกว   
ตัวอยาง 
นํ้า 

ความขุน 
(NTU) 

ความเปน
กรด - เบส 

ปริมาณสาร 
ท้ังหมด 
(mg/L) 

ความ 
กระดาง 
(mg/L) 

คลอไรด 
(mg/L) 

โคลิฟอรม 
แบคทีเรีย  

(MPN/100mL) 

ฟคัลโคลิฟอรม
แบคทีเรีย  

(MPN/100mL) 
 
น้ําดิบ 

 

 
0.20 - 0.27 

 

 
6.47 - 6.91 

 

 
28.00 - 34.00 

 
14.00 - 
19.50 

 
15.40 - 
16.00 

 
2 

 
0 

 
น้ําดื่ม 

 

 
0.20 

 
7.13 - 7.15 

 
4.00 

 
0.00 

 
6.70 - 6.80 

 
< 2 

 
0 

 
 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าดื่มชนิดฝาปดสนิทตราทะเลแกว 

        ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดทําการวิเคราะหคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิท  
ตราทะเลแกว ในชวงระยะเวลา  9 เดือน ไดผลดังน้ี 
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         ผลจากการศึกษาคุณภาพของนํ้าดิบบอบาดาลในทะเลแกวไดผลสรุปโดยท่ัวไปดังน้ี 
       ความเปนกรด - เบส                              6.47 - 6.91 

                             ความขุน                                     0.20 - 0.27            NTU 
                             ปริมาณสารท้ังหมด                               28.00 -34.00        มิลลิกรัม/ลิตร 

  ความกระดาง                                        14.00 -19.50         ppm 
  ปริมาณคลอไรด                                   15.40 -16.00         ppm 

                             ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย                  2                          MPN /100 mL 
                             ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย          0                          MPN /100mL   
                    ผลจากการศึกษาคุณภาพของนํ้าดื่มชนิดฝาปดสนิทตราทะเลแกวไดผลสรุปโดยท่ัวไปดังน้ี 

  ความเปนกรด - เบส               7.13 -7.15 
                             ความขุน                                             0.20                      NTU 
                             ปริมาณสารท้ังหมด                            4.00                     มิลลิกรัม/ลิตร 
                             ความกระดาง                                     0.00                      ppm 

  ปริมาณคลอไรด                                6.70 - 6.80            ppm 
  ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย             < 2                         MPN /100 mL 

                             ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย      0                           MPN/100 mL 
                              คาความเปนกรด - เบส ( pH ) ผลจากการศึกษาวิเคราะหพบวาคุณภาพของนํ้า ดิบ(นํ้า
บาดาลทะเลแกว) มีความเปนกรดเล็กนอย (pH เฉล่ีย  6.68 ) สวนนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทตราทะเลแกวมีคาเปน
กลาง  ( pH เฉล่ีย 7.14 ) จากคาความเปนกรด – เบสของนํ้าดิบ เมื่อนําไปสูขบวนการผลิตนํ้าด่ืมแลวมีคาอยู
ในชวงเกณฑมาตรฐานของนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิท ความเปนกรด-เบส  ของนํ้า น้ันมีความสํา คัญทางดาน
สุขาภิบาลและสาธารณสุข นํ้าท่ีมีความเปนกรด-เบสสูง โดยท่ัวไปจะทํา ใหรสไมนาบริโภคแต ก็ยังไมมี
ปญหาทางดานสุขภาพเลย และความเปนกรด-เบสยังสงผลถึงระบบการกัดกรอนของระบบการผลิตและทอ
สงนํ้าได          จากการวิเคราะหพบวาความเปนกรด-เบส นํ้าดิบอยูในชวง 6.47 - 6.91  พบวามีคา ตํ่า สุดใน
เ ดือนสิงหาคม  ( pH เฉ ล่ีย  6.47)  มีคา สูงสุดในเ ดือนมกราคม  ( pH เฉ ล่ีย  6. 91)  (เกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนํ้าบริโภคชนิดฝาปดสนิทนํ้าดื่มควรมีคาความเปนกรด - เบสอยู ในชวง  6.5 - 8.5 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  2540 )  

คาความเปนกรด – เบส ของนํ้าด่ืมตราทะเลแกว สามารถนําไปใชอุปโภคบริโภคได  คาความ
เปนกรด-เบส ของนํ้าเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลเล็กนอยเพราะการละลายของสารเคมีในตนนํ้าบางตัวอาจ
ละลายได เมื่อนํ้าเปนตัวทําละลายแรธาตุในดินไดดี   สวน pH  ของนํ้าด่ืมมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

         ความขุน ผลจากการศึกษาคุณภาพของนํ้าดิบจากคาความขุนของนํ้าดิบและ นํ้า ด่ืมชนิดฝาปด
สนิทตราทะเลแกว พบวาคุณภาพของนํ้าดิบ (นํ้าบาดาลทะเลแกว) มีคาความขุนเล็กนอย (มีคาความขุนเฉ ล่ีย  
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0.23 NTU ) สวนนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทตราทะเลแกวมีความขุนนอยมาก (มีคาความขุนเฉล่ีย 0. 20 )  จากคา
ความขุนของนํ้าดิบเมื่อนําไปสูขบวนการผลิตนํ้าด่ืมแลวมีคาอยูในชวงเกณฑมาตรฐานของนํ้า ด่ืมชนิดฝาปด
สนิท ซ่ึงคาความขุนของนํ้าน้ันมีความสําคัญทางดานสุขาภิบาลและสาธารณสุข มีความสํา คัญตอการผลิต
นํ้าประปาในแงนํ้าด่ืมนํ้าใช ถาความขุนมากจะทําใหนํ้าไมนาด่ืมและใช และทําใหอายุเคร่ืองกรองใชงานได
นอยลง และการฆาเช้ือโรคตองใชสารเคมีและกระบวนการผลิตท่ียุงยากมากข้ึน นํ้าดิบดังกลาวมีความขุนอยู
ในชวง 0.20 - 0.27 NTU มีคาความขุนสูงสุดในเดือนกันยายน (0.27 NTU)และตํ่าสุดในเดือนเมษายน( 0. 20 
NTU) ( เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนํ้าบริโภคชนิดฝาปดสนิทนํ้าดื่มควรมีความขุนไม เ กิน 5 
NTU สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม    2540 )  

       จากการศึกษาพบวาคาความขุนของนํ้าด่ืมตราทะเลแกว อยูในเกณฑมาตรฐาน   
                    ปริมาณสารท้ังหมด จากการศึกษาพบคุณภาพของปริมาณสารท้ังหมดในนํ้าดิบ (นํ้าบาดาลทะเล
แกว) มีคาเฉล่ีย 31.44 มิลลิกรัมตอลิตร และนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทปริมาณสารท้ังหมด เฉ ล่ีย  4. 00 มิลลิกรัม
ตอลิตร ปริมาณของสารท้ังหมดมีความสําคัญตอการผลิตนํ้าประปาและเปนตัวบงบอกถึงความเหมาะสมของ
นํ้าท่ีจะนํามาเปนนํ้าอุปโภคบริโภค เพราะนํ้าท่ีมีคาปริมาณสารท้ังหมดสูงจะมีคุณสมบัติในการระบายทอง 
นํ้าท่ีนํามาทํานํ้าประปาควรมีคาปริมาณสารท้ังหมดนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร   จากการวิ เคราะหพบวา
ปริมาณสารท้ังหมดนํ้าดิบอยูในชวง 28.00 - 34.00 มิลลิกรัมตอลิตร มีคาตํ่าสุดในเดือนสิงหาคม เฉ ล่ีย  28. 00 
มิลลิ กรัมตอ ลิตร สู งสุ ดใ นเ ดื อน เมษ าย น เฉ ล่ี ย  34. 00  มิ ลลิก รัม ตอลิ ตร  ( เ กณ ฑมา ตร ฐา น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนํ้าบริโภคชนิดฝาปดสนิท นํ้าดื่มควรมีคาปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าท้ังหมดไมเกิน 
500 มิลลิกรัมตอลิตร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม2540 )  

จากการศึกษาพบวาคาปริมาณของแข็งท้ังหมดอยูในเกณฑมาตรฐานเกณฑท่ีกําหนด และ
สามารถนํานํ้าไปบริโภคได 

        คาความกระดาง  ผลจากการศึกษาวิเคราะหคุณภาพของนํ้าดิบ  (นํ้าบาดาลทะเลแกว ) พบวามี
คาความกระดาง เฉล่ีย 17.23 มิลลิกรัมตอลิตรและนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทไมพบคาความกระดางของนํ้า คา
ความกระดางของนํ้ามีความสําคัญตอการผลิตนํ้าประปาเพราะถามีความกระดางมากจะเกิดโทษ ผูบริโภค
ประจําอาจทําใหเกิดน่ิว และสิ้นเปลืองสบูในการซักฟอก และนํ้าท่ีออนมากไมเหมาะสมท่ีจะนํามาทํา
นํ้าประปาเพราะอาจละลายตะก่ัวซ่ึงใชทําทอนํ้าได ทําใหผูบริโภคนํ้าน้ีอาจไดรับสารพิษจากตะก่ัว และเปน
ขอมูลในการพิจารณาวาเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในกิจการบานเรือนหรือไม  ตลอดจนการออกแบบในการทํา
ระบบเพ่ือใหไดวิธีท่ีประหยัดท่ีสุดในการเลือกใชวิธีการในการกําจัดความกระดาง วาตองวางระบบการกําจัด
ความกระดางหรือไม และปญหาการอุดตันในทอสงนํ้า   จากการวิเคราะหพบวาความกระดางนํ้าดิบอยู
ในชวง 14.00 - 19.50 มิลลิกรัมตอลิตร พบตํ่าสุดในเดือน สิงหาคม มีคา 14.00 มิลลิกรัมตอลิตร และสูงสุดใน
เดือนธันวาคม 19.50 มิลลิกรัมตอลิตร คาความกระดางแตกตางกันตามฤดูกาลและการละลายของสารเคมีท่ี
อยูในดินท่ีตางกันตามความแรงการไหลของนํ้าและนํ้าท่ีผานกระบวนการผลิตไมพบคาความกระดางเลย 
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(เกณฑมาตรฐานผลิตภณัฑ-อุตสาหกรรมนํ้าบริโภคชนิดฝาปดสนิท นํ้าดื่มควรมีคาความกระดางไมเกิน 75 
ppm  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม    2540 )  

คาความกระดางของนํ้าด่ืมตราทะเลแกวอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดและสามารถนําไปใช
อุปโภคบริโภคได   
                      ปริมาณคลอไรด  ผลการศึกษาวิเคราะหคุณภาพของนํ้าดิบ (นํ้าบาดาลทะเลแกว) มีปริมาณคลอ
ไรดในนํ้าดิบมีคาเฉล่ีย 15.67 มิลลิกรัมตอลิตรและ นํ้า ด่ืมชนิดฝาปดสนิทมีปริมาณคลอไรด  เฉ ล่ีย  6. 78 
มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณคลอไรด มีความสําคัญทางดานสุขาภิบาลเพราะถาปริมาณคลอไรดมากกวา  250 
มิลลิกรัมตอลิตร จะทําใหนํ้ามีรสเค็ม  ซ่ึงผูบริโภคไมชอบโดยท่ัวไปจะทําใหรสไมนาบริโภคแต ก็ยังไมมี
ปญหาทางดานสุขภาพเลย และปริมาณ คลอไรดท่ีมาจากแมกนีเซียม แคลเซียมปนอยูยังสงผลถึงระบบการ
กัดกรอนของระบบการผลิตและทอสงนํ้าได  

พบวามีปริมาณคลอไรด  อยู ในชวง  15.40 -16.00  มิลลิกรัมตอลิตรและมี ตํ่า สุดในเ ดือน
พฤศจิกายน มีคาเฉล่ีย 15.40 มิลลิกรัมตอลิตรและสูงสุดในเดือนสิงหาคมมีคาเฉ ล่ีย ถึง   16. 00 มิลลิกรัมตอ
ลิตร และนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทมีคาปริมาณคลอไรด  6.70 - 6. 80 มิลลิกรัมตอลิตร  (เกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนํ้าบริโภคชนิดฝาปดสนิท นํ้าดื่มควรมีคาปริมาณคลอไรดไมเกิน 250 มิลลิกรัมตอ
ลิตรสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม    2540 ) 

        จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวามีปริมาณคลอไรดของนํ้าด่ืมตราทะเลแกวและอยูในเกณฑ
มาตรฐานและสามารถนําไปใชอุปโภคบริโภคได  
                       ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย จากการศึกษาและวิเคราะหพบปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียในนํ้า
ดิบมีคาเฉล่ีย 2 MPN / 100 mL สวนในนํ้าด่ืมมาตรฐานไมพบปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ปริมาณโคลิฟอรม
แบคทีเรีย มีความสําคัญมากในทางดานสุขาภิบาลเพราะถาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมากจะทํา ให เ กิดโรค
ท่ีเก่ียวกับทางเดินอาหารมาก และนํามาซึ่งปญหาทางดานสุขภาพ (เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นํ้าบริโภคชนิดฝาปดสนิทนํ้าดื่มควรมีคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียไม เ กิน 2  MPN /100 มิลลิลิตร 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม    2540 )  

    จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวามีปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียของนํ้าด่ืมตราทะเลแกวอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

         ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย   จากการศึกษาวิเคราะหหาปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเ รีย
ในนํ้าดิบไมพบฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีความสํา คัญมากในทางดานสุขาภิบาล
เพราะถาปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมาก จะทําใหเกิดโรคท่ีเก่ียวกับทางเ ดินอาหารมากและนํามาซึ่ ง
ปญหาทางดานสุขภาพ จากการวิเคราะหไมพบวามีฟ คัลโคลิฟอรมแบคทีเ รีย ในนํ้า ดิบและ นํ้า ด่ืม ท่ีผาน
กระบวนการผลิตก็ไมพบปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียซ่ึงเปนขอดีของแหลงนํ้าดังกลา ว  ซ่ึงคาปริมาณฟ
คัลโคลิฟอร มแ บคที เ รี ย ท่ีอ ยู ใ นเกณฑ มาตรฐ านกํ าหนดไ วต องไ มพบเล ย  (เกณ ฑม าตร ฐา น
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ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนํ้าบริโภคชนิดฝาปดสนิทนํ้าดื่มไมควรพบปริมาณ  ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย     
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  2540 )  

 จากการศึกษาในคร้ังน้ีไมพบฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียและไมเกินมาตรฐานท่ีกําหนด 
                       จากการศึกษาคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทตราทะเลแกวพบวา คุณภาพนํ้า ดิบท่ี
นํามาผลิตเปนนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทอยูในเกณฑมาตรฐานท่ัวไปและคุณภาพนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทตราทะเล
แกวไดมาตรฐานตามเกณฑกําหนดของคุณภาพของ ตส 3 กําหนดทุกประการและสามารถนําไปบริโภคและ
จําหนายไดโดยไมเปนอันตราย 
 
 ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาและวิเคราะหคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าด่ืมชนิดฝาปดสนิทตราทะเลแกว ตามเกณฑ
ของการควบคุมคุณภาพของ ตส 3 มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดทุกอยาง ควรทําการศึกษาวิเคราะห
อยางตอเน่ืองตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุขตอไป เพ่ือการประกันคุณภาพและมาตรฐานของนํ้าด่ืม 
เพ่ือการบริโภคนํ้าด่ืมท่ีปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเปนสินคาท่ีนําช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
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รายงานการประชุมโครงการ   “นาโนเทคโนโลยีสําหรับคุณครู” 
ระหวางวันที่ 9 – 10 มิถ ุนายน   2549  ณ   คณะวิทยาศาสตร  มรพส. 

 
     ศูนยนาโนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทนํา 
 โครงการอบรม  “นาโนเทคโนโลยีสําหรับ
คุณครู” จัดข้ึนระหวางวันที่ 9 – 10 มิ ถุนา ยน  2549 
โดยมีผูเขารวมประกอบดวยครูอาจารยจากโรงเรียน
ตาง  ๆในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียงรวม 
86 คน มีวิทยากรจากหนว ย งานช้ันนําดานนาโน
เทคโนโลยีระ ดั บประ เท ศ  ไ ดแ ก  ศู นยน าโน
เทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยี อิ เ ล็กทรอนิกส
แล ะคอม พิว เ ต อร แห งช า ติ  ศู น ยโ ล หะ แล ะ 
วั ส ดุ แ ห ง ช า ติ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และมหาวิทยาลัยนเรศวร  
รวมท้ังสิ้นถึง 11 คน การอบรมมีทั้ งภ าคบรรยา ย 
สาธิตและการปฏิบัติการดวย ตนเองของผู เ ข า รวม
อบรม  เน่ืองจากจํานวนผูเขาอบรมมากและวันเวลา
ที่ใชอบรมเพียง  2 วัน  การอบรมตามโครงกา ร
ดังกลาวสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคเปนอยาง ดี  
โดยผูเขาอบรมใหความสนใจเขาอบรมครบจํานวน
โดยตลอดและผลการประเมินพบวาอาจา รย รูสึกวา
การศึกษาดานนาโนเทคโนโลยีเปนประโยชนและ
ในอนาคตครูตองชว ย กันพัฒนา เผย แพรคว ามรู น้ี
ใหกับนักเรียนในวงกวางขวางข้ึน  เพราะในอนาคต
วัสดุใน ระ ดับ นาโนคงเปนเ ร่ือง ใกล ตั วและ มี
ผลกระทบตอม นุษย เชนเ ดีย วกับเทคโนโลยีอ่ืน 
นอกจากรับรูถึงความหมายของนาโนเทคโนโลย ี 

 
แลว ผู เ ข า อบรมยังไดสนุกสนานกับปฏิบั ติกา ร
สัมผัสระดับนาโนจากโมเดลชุดอุปกรณซึ่งเปนสวน
หน่ึงของการอบรมอีกดวย     
 
 
  ในวันที่ 9 – 10 มิถุนา ยน  2549  ณ  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทย าลัย ราชภัฏ
พิบูลสงคราม  มี กิจกรรมอบรมครูตามโครงกา ร
อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “นาโนเทคโนโลยีสําหรับ
คุณครู”  โครงกา รน้ีจัดข้ึนภาย ใตความรวมมือ
ระ หว า งคณะวิ ท ยา ศ าส ตร แ ละ เทค โนโล ยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติ  มีวัตถุประสงค เ พ่ือจัดอบรม
ความ รู พ้ืนฐานดานนา โนเทคโนโลยีใหแกค รู
วิทยาศาสตร โดยคัดสรรเน้ือหาวิชาการท่ีจํา เปนตอ
ความเขาใจในเร่ืองของนาโนเทคโนโลยีที่ คุณครู
สามารถเขาใจไดงาย เนนการเสริมสรางจินตนากา ร 
เพ่ือใหคุณครูผูเขาอบรมสามารถนําไปถา ยทอดตอ
นักเรียนและคุณครูเกิดแรงบันดาลใจ เ กิดกา รสรา ง
สื่อการสอนดาน  นาโนเทคโนโลยี  นอกจากน้ียัง
เปนการสรางเครือขายนาโนศึกษาและชว ยสานฝน
ให กับกา รทํา งา นขอ งศูน ยนา โน ศึกษ า *  ขอ ง
มหาวิทยา ลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   โครงการน้ี
เกิดข้ึนไดดวยการไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
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ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชา ติเปนงบประมาณถึง 
142,000 บาท และงบจากคณะวิทยาศาสตรสมทบ
รวม 15,000 บาท 
  หลังไดรับการอนุมัติโครงการ คณะทํา งาน
ศูนยนาโนศึกษาเร่ิมประชาสัมพันธโครงกา รอบรม
น้ีแกคุณครูทั้งการสงขาวใหกับเขตพ้ืนท่ีกา รศึกษา
ในจังหวัดพิษณุโลกและใกล เคีย ง   เ ผย แพรผ าน
เว็บไซตของมหาวิทยา ลัย  (www.psru.ac.th) และ
ไดรับความอนุเคราะหออกขาวประชา สัม พันธโดย
สถานีวิทยุกระจ า ย เสีย งของจังหวัดพิษณุโล ก  
ภายในเวลาไมเกินสองสัปดาหคุณครูใหความสนใจ
มาก สังเกตไดทั้งจากใบสมัครท่ีสงมาจองลว งหนา
โดยกา รสง แฟกซและ กา รติดตอท างโทรศัพท  
จํานวนผูสนใจเขารับการอบรมมากกวา จํานวนที่
ระบุไวในโครงการ   จึงเพ่ิมจํานวนรับสมัครเปน 
135 คน อยางไรก็ตามกอนวันจัดงานประมาณเ พีย ง
ไมก่ีวัน คือ วันที่ 5 มิถุนายน 49  รัฐบาลประกาศให
วันท่ี 9 มิถุนายน 2549 เปนวันหยุดราชกา รเ พ่ือให
ประชาชนชาวไทยทุกคนมีโอกาสเขารวมแสดง
ความจงรักภักดีอยา งทั่ว ถึง    จึง เปนสา เหตุให
ผูสมัครหลายทานซึ่ ง เปนผูบริหา รและ /หรือตอง
รับผิดชอบเ ขา รวม กิจ กรรมของหนว ย งานไ ม
สามารถเขารวมอบรม  ทําให จํานวนผู เ ข า รับกา ร
อบรมจริงลดลงเหลือเพียง 86 คน  จากจํานวนผูเ ข า
รับอบรมจริงคร้ังน้ีแสดงถึงความ ต้ังใจ สูงมากของ
คุณครูที่เขารับการอบรม 
  ทีมวิทยากรเดินทา งมา ถึงกอน 1 วันเพ่ือ
จัดเตรียมงานการจัดงานและจัดปฏิบัติการ  วิทยากร
หลายทานเดินทางกลับจากตางประเทศแลวเดินทา ง
ตอมาที่พิษณุโลกเลย  ทั้ง ๆ ที่เปนวันที่ควรหยุดพัก

ราชการแตทีมงานยังมีคว ามต้ังใจและไม เหน็ด
เหน่ือย  ดังน้ันงานอบรมคร้ังน้ีจึงเปนความโชคดีที่
เกิดข้ึนจากความต้ังใจอันแรงกลาของทั้งทีมวิทยากร
และผูเขาอบรม  จึงเกิดมีภาพบรรยากาศกา รอบรม
หลากหลายอารมณดังภาพที่ปรากฏ 
 

   

 
รูปที่ 1 พิธีเปดการอบรม 
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รูปที่ 2 บรรยากาศวิชาการที่สนุกสนานไมนาเบื่อ 
 
 
 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 บรรยากาศแสดงความสนุกสนานของการดู
อุปกรณสาธิต 
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รูปที่ 4 การปฏิบัติการของคุณครูผูเขาอบรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5  ทานอธิการบดี ดร.สวาง  ภูพัฒนวิบูลย 
กลาวแสดงความช่ืนชมยินดีกับการจัดโครงการและ
ขอบคุณวิทยากร   นอกจากน้ีทานอธิการซ่ึงมี
วิญญาณนักวิทยาศาสตรย ังถือโอกาสแลกเปล่ียน
พูดคุยถึงแนวคิดการสอนวิทยาศาสตรและให
กําลังใจครู (ซึ่งทานกลาววาเสมือนปดทองหลัง
พระ) เปนเวลานานถึง 20 นาที (????) 
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ถึงแมจะมีเวลาสั้นสําหรับการเรียนรูสิ่งใหมจํ านวน
ผูเขาอบรมที่มีจํานวนคงที่ตลอด 2 วัน   เ น้ือหากา ร
บรรยายที่เขมขนแตทําใหผูฟงไมเบื่อ วิทยากรแตละ
ทานจะถูกสงสัญญาณหมดเวลาทั้งๆ ที่ผูฟงย ังมีทีทา

สนุกและติดตามอยู เพ่ือให เ ห็นภ าพความ เขมขน
ของเน้ือหา  ซ่ึงสามารถดําเนินตามกําหนดการตาม
แผนท่ีปรากฏในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูนํารองใหเกิดยุทธวิธีในการสอนทางดานนาโนศาสตร  
 
วันศุกรท่ี 9 มิถุนายน 2549 

เวลา  หัวขอการบรรยาย  วิทยากร 
09:00-09:20 ลงทะเบียน  
09:20-09:30 พิธีเปด 
09:30-10:20 ความเปนมาของนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย  นโยบายดาน

นาโนเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ  และการเปดตัวหนังสือ    

ดร.ณัฐพันธุ ศุภกา 
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

10:20-10:30 พักรับประทานอาหารวาง 
10:30-11:30 เรามารูจักนาโนเทคโนโลยีกันเถอะ อัญชฎา  พัวไพบูลย 

สถาบันนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11:30-12:20 การเห็นภาพและการวัดในระดับนาโน เชนกลองจุลทรรศน
อ ิเล ็กตรอน และกลองนาโนทรรศนอะตอม 

ดร.สิรพัฒน  ประโทนเทพ  
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

12:20-13:10 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:10-14:10 พื้นฐานความรูทางฟสิกส   ผศ .ดร.ธนากร  โอสถจันทร 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14:10-15:10 พื้นฐานความรูทางวัสดุศาสตร  ดร.คัทลียา  เพชรสิงห 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

15:10-15:20 พักรับประทานอาหารวาง 
15:20-16:20 

 
พื้นฐานความรูทางเคมี  
 

ดร.รักชาติ  ไตรผล 
คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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การอบรมเชิงปฏิบั ติการเพ่ือพัฒนาครูนํารองใหเกิดยุทธวิธีในการสอนทางดานนาโนอิเล็กทรอนิกส  
 
วันเสารท่ี 10 มิถุนายน  2549 

เวลา  หัวขอการบรรยาย  วิทยากร 
9:00-10:00 พื้นฐานความรูทางชีววิทยา ดร.ธีรพร  พันธุธีรานุรักษ 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10:00-10:20 พักรับประทานอาหารวาง 
10:20-11:10 วัสดุและอุปกรณอ ิเลก็ทรอนิกสอ ินทรีย : เซ็นเซอร, พลาสติก

นําไฟฟา, อุปกรณเปลงแสง,  จมูกอิเล็กทรอนิกส 
ผศ .ดร.ธีรเก ียรติ   เกิดเจริญ 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11:10-12:00 ชีวอิเล็กทรอนิกส : เซ็นเซอรชีวภาพ, การตรวจวัดเชื้อโรค,  
วัสดุผสม  

ผศ .ดร.เติมศ ักดิ์  ศรีคิรินทร 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12:00-12:50 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12:50-13:40 การเก ็บเก ี่ยวพลังงานแสงดวยนาโนเทคโนโลยี  ดร.ชัญชณา  ธนชยานนท  

ศูนยโลหะและวัสดุแหงชาติ 
13:40-14:30 นาโนอิเล็กทรอนิกส ดร.อดิสร  เตือนตรานนท 

ศูนยเทคโนโลยีอ ิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาต ิ

14:30-14:40 พักรับประทานอาหารวาง 
14:40-15:40 ปฏิบัติการกิจกรรมกลุม 

 
อัญชฎา  พัวไพบูลย
มหาวิทยาลัยมหิดล 

15:40-16:20 วัดความรู : นาโนเทคโนโลยี 
แบบสอบถามความคิดเห็น 

อัญชฎา  พัวไพบูลย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
บทความรายงานการอบรมคร้ังน้ีเปนเพียง เสนอให
เห็นบรรยากาศการอบรมโดยมิไดใหรายละเอีย ดไ ว  
ผูสนใจที่ตองการขอมูลเอกสารประกอบการอบรม
สามารถติดตอขอไดที่ ศูนยนา โนศึกษา    คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัย ราชภัฏ

พิบูลสงคราม   โทรศัพท  055-267054   โทรสาร 
055-267106  ไดในวันเวลาราชการ 
 
หมายเหตุ   *ศูนยนาโนศึกษาของมหาวิทยา ลัย ราช
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เ กิดข้ึน จ ากคว ามสนใ จของก ลุมอาจ า รยแล ะ
ผูบริหา รของคณะวิทย าศาสตรและ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เ ร่ิมตนจ ากกา ร
รว มกลุ ม ผูสน ใจ  แล ะ ของ บส นั บส นุ นจา ก
มหาวิทยาลัยเพ่ือใชในการดําเนินงานของศูนยนาโน
ศึกษาดวยเงินสนับสนุนเร่ิมตนจํานวน 70,000 บาท
ศูนยฯ  น้ี ไดรับความชวยเหลือทั้งดานวิชาการ  และ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร า ง เ ครื อข า ยน า โนศึก ษา จ าก    ผู ชว ย
ศาสตราจารย ดร.ธีรเกีย รติ    เกิดเ จ ริญ จากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งใหความกรุณา
มา เป น วิท ยา ก รบ รร ย า ย ใน ง าน สัป ด าห วั น
วิทยาศาสตรแหงชาติประ จําป  2548 และ เปน
แรงผลักดันใหงานดานนาโนศึกษา ได รับความ
สนใจมากข้ึนตามลําดับ 
 



 
รองศาสตราจารยสาขาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 

อันตรายจากสารเคมี (Chemical Hazard) 
 

                                                                                                                      ประวิตร ชูศิลป                          
 

1. บทนํา 
                  ในชีวิตประจําวันของเราทุกคนในยุค
ปจจุบัน ยอมจะตองเก่ียวของกับสารเคมี  ไมทาง
ใดก็ทางหน่ึงอยางหลีกเ ล่ีย งไมได   เชน   อาจ
เก่ียวของหรือมาจากปจจัยส่ี ท่ีใชในการดํารงชีวิต   
การใช เค ร่ือ ง  สํ าอ าง    ก ารใ ชส าร เคมีใ น
กระบวนการผลิตตาง ๆ  หรือแมแตการอยู ใกล  ๆ 
คนสูบ บุหร่ี   เป นตน    เ พ่ือใ ห  ครู  อา จารย 
นักศึกษา  ผูใชสารเคมี  และผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับ
สารเคมีท้ังโดยทางตรงและทางออม  ได ตระหนัก 
ถึงพิษ ภัยอันตรายของสารเคมีตา ง  ๆ  ท่ี เ ราตอง
เก่ียวของไวเปนปกตินิสัย ทํานองเดียวกันกับการ
รูจักปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ท่ีจะมีคําเตือนเสมอวา 
“ ปลอดภัยไวกอน หรือ Safety first ”    ทุกคนจึง
จําเปนตองมีความรูความเขา ใจในเ ร่ืองสารเคมี
ดังกลาวน้ีไวบางเพ่ือปองกัน พิษ ภัย  อันตราย  ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดกับตัวเอง   ผูอ่ืนรอบขา ง    และ
กับส่ิงแวด ลอม    โดยควรถือหลักประจํา ใจไว
เสมอวา  สารเคมี หรือเคมีภัณฑ  (Chemicals)  ทุก
ชนิด ลวนมีพิษ ภัยอันตรายตอมนุษย    ตอสัตว
และสิ่งแวดลอม ไมอยางใดก็อยา งหน่ึง    จึงไม
ควรสัมผัส  สูดดม ชิมและกินเขาไปโดยไมจําเปน   
และในกรณีท่ีหลีกเล่ียงไมได   มีความจําเปนตอง
ใชหรือเ ก่ีย วของกับสารเคมี    ผู ใช ก็ตองรูจัก
สมบัติของสารน้ัน   การหยิบ  จับ  ใช   การเ ก็บ
รักษาท่ีถูกตอง   รวมท้ังเขา ใจ  สัญลักษณ เตือน
อันตรา ย  (Chemical hazard symbols)   และ

วิธีการปองกันตัวเองไวอยางดีดวย    และท่ีสําคัญ
อีกประการหน่ึงสําหรับครู อาจารย  นักศึกษา  ท่ี
จําเปนตองใชสารเคมี เ พ่ือการทดลอง   ศึกษา
คนควา วิจัย ก็คือ นักศึกษามักเขา ใจ ผิดวา  “ใน
การปฏิบัติการทดลอง  ถาใชสารเคมี  ในปริมาณ
มาก ๆ แลว จะชวยทําใหไดผลการทดลองดีข้ึน”  
ซ่ึงเปนความเขาใจผิดอยางมาก  ครูอาจารยผูสอน
จึงควรกําชับใหนักศึกษาใชปริมาณของสารไม
เกินท่ีกําหนดไวในคูมือการทดลอง  หรือ Lab 
direction   เพราะสารเคมี นอกจากจะมี อันตราย
ตอสุขภาพของผูใชแลว   สารเคมีสวนใหญมักจะ
มีรา คา แพง มา กตา มคุณภา พห รือป ระ เภ ท  
(Grade)  ของสารเคมี  ในการทดลองหลาย เ ร่ือง 
สามารถใชสารเคมี ท่ีมีคุณภาพเพียงระดับ  เกรด 
การคา(Commercial grade หรือ Technical  grade 
ซ่ึงอาจใช คํา อ่ืนวา  Technical หรือ  Techn บน
สลากช่ือ) ท่ีมีราคาถูก  ก็ไดผลการทดลองดีตาม
วัตถุประสงคของการเรียนแลว   ไมมีความจําเปน 
ตองใชสารเคมีท่ีมีคุณภาพในระดับเกรดท่ีสูงถึง 
เกรดปฏิบัติการ  (Lab grade)  ซ่ึงจะมีอยูหลายช่ือ  
เชน  CP (Chemically pure),   GPR  (General 
purpose reagent),    รวมท้ังพวกสารเคมีเกรดยา 
(Pharmaceutical grade) เ ชน    BP (British 
pharmacopoeia),   BPC(British pharmaceutical 
codex),  USP (United states pharmacopoeia)   
เปนตน    และสําหรับการใชสารท่ีมี คุณภาพ
ความบริสุทธ์ิสูงถึงในระดับเกรดงานวิ เคราะห 
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(Analytical reagent grade)  หรือเพ่ืองานวิเคราะห
พิเศษเฉพาะอยาง   (Specific purpose grade หรือ 
สารมาตรฐานท่ีใชเปรียบเทียบ)   ซ่ึงบริษัทผูผลิต 
จะมีคําท่ีใชตาง ๆ กันบอกไว เชน  AR,  AnaLar,   
Pro analysi ,   UltraR ,  for HPLC,  for NMR 
Spectroscopy  เปนตน ลวนเปนสารเคมี ท่ีจะมี
ราคาแพงมากกวาข้ึนไปอีกหลายเทาตัว   หากไม
จําเปนจริง ๆ ก็ไมควรนําออกมาใช      ดังน้ันใน
การใชสารเคมี  นอกจากจะตองใชในปริมาณ
จํากัดท่ีสุดเทาท่ีจะปฏิบัติไดแลว    ยังตองรูจัก
เลือกใชสารเคมี ท่ีมีคุณภาพในระดับท่ีเหมาะกับ
วัตถุประสงคของการทดลอง  เ พ่ือเปนการลด
อันตราย และเพ่ือการประหยัดอีกดวย 
2.  อันตรายท่ีเกิดจากสารเคมี 
                    อันตรายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากสารเคมี  
อาจจําแนกได ดังน้ี 
                    2.1  อันตรายตอสุขภาพ   สารเคมี 
อาจเขาสูรางกายของเราไดหลายทางท่ีพบบอย  ๆ 
ไดแก ทางปาก    ทางผิวหนัง  ทางตา   และจมูก   
ซ่ึงจะมีอันตรายตอสุขภาพในระดับตา ง  ๆ  กัน 
ข้ึนอยูกับชนิดระยะเวลา  และปริมาณของสารท่ี
ไดรับ  อันตราย ท่ีเ กิดข้ึน อาจ เปนการ  ทํา ให
ระคายเคือง   หมดความ รูสึก   กัดทําลายเ น้ือเยื่อ  
ทําลาย ตับ   ประสาท   รบกวนกระบวนกา ร
ออกซิเดชันในรา งกาย   บางชนิดเปนอันตราย
รายแรงอยางเฉียบพลัน  (Acute  health hazard)   
บางชนิดเปนพิษแบบสะสมเ ร้ือรัง   (Chronic 
health hazard)  บางชนิดก็เปนสารกอมะ เ ร็ ง
(Carcinogen) ส าร ทํา ให เ กิดกา รกลา ย พัน ธุ
(Mutagenic substance)   หรือสารท่ีเปนพิษตอการ
สืบพันธุ (Toxic to reproduction)     ตัวอยา งเชน  
คารบอนเตตระคลอไรด (Carbon tetrachloride)ท่ี

ใชเปนตัวทําละลายในหองปฏิบัติการ ในปจจุ บัน
ก็มีหลักฐานจากการทดลองในสัตวว าอาจ เปน
สารกอมะเร็ง  เปนอันตรายตอระบบประสาท
สวนกลาง  ตา ไต  ตับ  ปอด และผิวหนังดวย      
สาร เบนซีน (Benzene)  และอะนิลีน (Aniline) 
ร ว ม ท้ั ง ส า ร พ ว ก  Polycyclic aromatic 
hydrocarbons เปนสารกอมะเร็ง    สารแคดเมียม
คลอไรด  (Cadmium chloride)  ก็เปนท้ังสารกอ
มะเร็ง ทําใหเกิดการกลาย พันธุ  และเปนพิษตอ
การสืบพันธุดวย   เปนตน  นอกจากน้ียังมีสาร
พว กกัม มันตรั ง สี  (Radioactive isotopes) ท่ี
ปลดปลอยรังสีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพออกมา
ได ท้ั ง เ มื่ ออ ยู ใ นส ภ าพ เ ป นธ า ตุห รือ เ ป น
สารประกอบอีกดวย 
                   หนวยงานหรือองคกรท่ีคอยควบคุม  
เฝาระวัง ติดตามศึกษาท่ีจะกําหนดวา สารเคมีใด
มีพิษภัยอันตราย ในระดับใด อยา งไร ในโลกน้ี
จะมีอยูหลายหนวยงาน   ท่ีไดรับการยอมรับมาก
ท่ีสุดหนวยงานหรือคณะกรรมการหน่ึงก็คือ HSC 
(Health and Safety Commission )ของประเทศส
หราชอาณาจักร หรือ UK HSC ซ่ึงจะมีผลการ
ประชุมปรับปรุงแกไขบัญชีราย ช่ือสารเคมี เปน
ระยะๆ ตอเน่ืองกันมา เปนประกาศ   ท่ี เ รียกวา  
CHIP (Chemicals Hazard Information and 
Packaging for Supply) เชน  CHIP 2000 , CHIP 96  
เปนตน   และอาจตรวจสอบ คนหาขอมูลเหลา น้ี
ไดจาก ChemDAT CD-ROM  ของบริษัท Merck 
                    2.2  อันตรายจากการระเบิดและเกิด
อัคคีภัย    มีสารเคมีในหองปฏิบัติการอยูหลาย
ชนิดท่ีอาจเกิดระเบิดไดเองเมื่อถูกความรอน และ
ถูกกระแทกอยางรุนแรง  เชน แกสในถัง    สาร
พวกเปอรออกไซด เปนตน    และสารอาจ เ กิด
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ระเบิดและลุกเปนไฟไดเมื่อทําปฏิกิริย า กันกับอีก
สารอ่ืน  เชน แกสไวไฟตาง ๆ    ฟอสฟอรัส  ซ่ึง
ตามปกติตองเก็บไวในนํ้า  ถาแหง อยูในอากาศก็
อาจลุกติดไฟไดเอง  สารท่ีเปนตัวออกซิไดสมัก
ทําปฏิกิริยากับตัวรีดิวซรุนแรงจนเ กิดระ เ บิดได    
โลหะแอลคาไล  (Alkali metals)  ตามปกติจะเก็บ
ไวในนํ้ามันกาด ถูกนํ้า ไมได   เพราะ เมื่อทํา
ปฏิกิริยากับนํ้า จะเกิดความรอนและแกสติดไฟ
จนลุกไหมบนนํ้าได     ของผสมท่ีมีนํ้าตาลทราย
แ ล ะ โ พ แ ท ส เ ซี ย ม ค ล อ เ ร ต 
ปนอยูเพียงเล็กนอยเมื่อหยดกรดซัลฟว ริกเขมขน
ลงไป จะลุกติดไฟ และเกิดควันพิษได    เปนตน  
การเก็บสารเคมีเหลาน้ีควรเก็บไวในท่ีมี อุณหภูมิ
ตํ่า  ไมใหถูกแสง และความรอน  และไมควรเ ก็บ
สารท่ีเขา กันไมได  (Incompatible)  ไวดวย กัน   
บนสลากของสารเคมีท่ีลุกติดไฟ  หรือระ เ บิดได
จะมี สัญลั กษณ เ ตือนอันตรา ยไว เสม อ   ใ น
หองปฏิบัติการจึงตองมีวัสดุ อุปกรณ ท่ีจํา เปนใน
การแกปญหาน้ีไวดวย  และตองทราบวิ ธีการดับ
ไฟดวยวาจะตองใช และไมควรใชวิธีการใด                               
                    2.3 อั นต ร า ย ตอ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม     
สารเคมีท่ีใชในกระบวนการผลิต และ ท่ีเ กิดข้ึน
จากการผลิตในอุตสาหกรรมตา ง  ๆ  หลายชนิด  
อาจจะเปนสารมลพิษ  (Pollutant)  ท่ีปนเปอนและ
กอให เ กิ ดภาวะม ลพิษ   (Pollution) ข้ึนได ท้ั ง
มลพิษทางดิน  นํ้า    และอากาศ    ซ่ึงจะ เปน
อันตรายไดท้ังคน  สัตว และพืช  เชน มลพิษท่ีเ กิด
จากแคดเมียมในโรงงานผลิตสังกะสี ท่ีไปตกคา ง
ปนเปอนอยูในเมล็ดขาว    มลพิษจากปรอทท่ีเ กิด
จากโรงงานผลิตโซดาไฟ ท่ีไปตกคา งอยู ในสัตว
นํ้า    แกสซัลเฟอรไดออกไซด ท่ีเ กิดจากการใช
ถานหินเพ่ือผลิตไฟฟาทําใหเกิดฝนกรด    เปนตน    

3. ประ เภทของสาร เคมี ท่ี เปนอันตรายและ
สัญลักษณท่ีบอกอันตราย    
             เมื่อพิจารณาจากสมบัติความเปนพิษ ภัย
อันตรายของสารเคมี  (Hazard classifications)   ท่ี
มีแลว   อาจจําแนกประเภทของสารเคมีตา ง  ๆ 
ตามพิษภัยอันตรายของสารไดหลายประ เภท  ซ่ึง
จะท รา บไ ดจ ากสัญ ลักษณ เ ตือ นอั นต รา ย
(Chemical hazard symbols  หรือ  Chemical 
safety symbols)  
ท่ีพิ มพ ไ ว บนส ลา กช่ื อสา รต าม ม าตรฐ า น 
European/International Standard เ พ่ื อ ค ว า ม 
ปลอดภัย ในก ารขนสง  แ ละอ าจ บอกเ ป น
สัญลักษณแลวบอกรายละ เ อียดท่ีเ ก่ีย ว กับสาร  
น้ัน ๆ มากข้ึนไปอีกไวดวย ก็มี    ดังตัวอยา ง  
สัญลักษณท่ีมักจะพบไดบอย ๆ ดังตอไปน้ี  ( ตัว
เลขท่ีมีอยูในตัวอยางสัญลักษณ  จะบอกใหทราบ
ถึงป ระ เ ภทของส ารเ คมี   เชน  เล ข  1  =  
Explosive,  เลข  2, 3 และ 4  = Flammable, เลข 5 
= Oxidising agent,   เลข 6 = Toxic  และ   6n = 
Harmful,  เลข 7 =  Radioactive ,  เลข  8 =  
Corrosive  และ 8i  = Irritant , เลข 9 =  Danger 
for environment ) 
           3.1  สารระเบิดได  (Explosive substance)     
 เชน แกสท่ีติดไฟตาง ๆ    ผงถาน  เปนตน 
                    
 

 หรือ 
 
3.2  สารไวไฟ    (Flammable)     จะมีท้ัง

ท่ีเปนของแข็ง   ของเหลว  และแกส 
 
                                                    

 หรือ   
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  หรือ  หรือ  

 

 

  
            

 
  
            3.3 สารท่ีเปนตัวออกซิไดส (Oxidising 
agent)  เชน พวกเกลือ คลอเรต  เปอรคลอเรต  
เปอรแมงกาเนต  ไดโครเมท    เปอรออกไซด   
กรดไนตริก   เปนตน 
                                                                
                              
         
 
 
   3.4  สารเปนพิษ (Toxic)  เชน  พวก
โลหะหนัก รวมท้ัง พลวงและสารหนู   แกสพิษ
ตาง ๆ    เปนตน 

             
            
 
 
 
 
 
 
 

3.5 สารท่ีมีสมบัติในการทําลายกัดกรอน 
(Corrosive)    เชน สารพวกกรด   ดาง  และเกลือ
ตาง ๆ     เปนตน 
 
                       
                                                   
 
  

            3.6 สาร ท่ีทํา ให เ กิดการระคายเ คือ ง 
(Irritant) หรือเปนพิษ (Harmful)    ไดแก สารท่ี
เปนไอ  เปนแกส เปนฝุนหรือ เปนของเหลว ท่ีทํา
ใหเกิดการระคาย เ คืองตอระบบหายใจ  ปอด  
ดวงตา  เชน แกสแอมโมเ นีย   แกสซัลเฟอรได
ออกไ ซด    เ มท ธิลแอลกอฮ อล    โทลู อี น   
อะลูมิเนียมคลอไรด(แอนไฮดรัส)   เปนตน     ใน
ตอนลา งสุดดานขวาของสัญลักษณ   อาจ มี
ตัวอักษร  i   (=  Irritants , 8i)  หรือ n (=Harmful 
substances, 6n) ตามขอกําหนดใน UN List  หรือ 
United Nations hazard  classifications               
            
 
 
 
 
 3.7 สารท่ีเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม   ไดแก 
สารท่ีกอใหเกิดภาวะมลพิษ (Pollution) ตาง  ๆ
                                                              
 
 
 
  
 3.8  สารกัมมันตรังสี   ไดแก  ธาตุหรือ
สารประกอบ ท่ีเปน Radioisotopes ตาง  ๆ
                                                                         

 
 
 
 
 
 

 

หรือ  

 หรือ      

   หรือ      

   หรือ   

   หรือ    

   หรือ    
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รองศาสตราจารยสาขาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ปญหาชวนคิด 
 

         รัตนพร    บอคํา 
 

ในวิชาคณิตศาสตรมีปญหาหรือคําถาม ท่ี
นาสนใจและนักเรียนมักตอบไมไดอยูม ากมาย 
ผูเขียนบทความน้ีจึงขอนํามากลา วไว  และได
เสนอแนวตอบปญหาอยางงายและการพิสูจน  ไว
ดวย ดังปญหาหรือคําถามชวนคิดตอไปน้ี 

 
ทําไม            0.999999 …   =     1     
 สมมุติให        0.999999 …        =    x      … (1) 
 ดังน้ัน    10 (0.999999 …)         =    10 x  
 หรือ         9.999999….              =    10 x    …(2) 
 นํา  (2) – (1);    จะได           
                                            9     =      9 x        
                 น่ันคือ               x      =      1 
                ดังน้ันจึงสรุปวา    0.999999…  =     1 
 
ทําไม   n0    =  1   สําหรับ  n  ≠    0   
                       จาก    

x
x y x y

y
n

n n n
n

−÷ = =  
                   ดังน้ันถา    x  =  y    จะไดวา   

x x x xn n n −÷ =       =    0n  

                   แต   1
x

x x
x

n
n n

n
÷ = =  

      ดังน้ันจึงสรุปไดวา       0n     =  1    
เมื่อ      n   ≠    0   
 
 
 

ทําไม   0! 1=    
                 เน่ืองจาก       0! 1 2 3... n= ⋅ ⋅ ⋅                 
และเน่ืองจาก  
4! 4 3 2 1 24 4 3!= ⋅ ⋅ ⋅ = = ⋅      
                ดังน้ัน             
3! 4!/ 4 4 3 2 1/ 4 24 / 4 6= = ⋅ ⋅ ⋅ = =

2! 3!/ 3 3 2 1/ 3 2= = ⋅ ⋅ =                                 
1! 2!/ 2 2 1/ 2 1= = ⋅ =  
                ดังน้ัน             0! 1!/1 1= =  
 
  ทําไม  0    เปนตวัหารไมได    0

?
0

=    และ    
1

?
0

=    

      
0
0  เปนรูปแบบยังไมกําหนด (Indeterminate )      

        แต   1
0

เปนรูปแบบท่ีไมมีความหมาย
หรือไมสามารถนิยามได (Undefined)  
        คําวา รูปแบบยังไมกําหนดก็คือไมทราบวา
จะกําหนดวาอยางไร  
มีนักเรียนบางคนบอกวา  0

0
=  1  ซ่ึงไมถูกตอง

ท้ังน้ีเพราะวา  ถา ให 0
0

=    x    
             หรือ 0 หารดวย  0  เทากับ  x   แลวจาก
ความสัมพันธระหวางการคูณกับการหารจะได  
วา   
               0 0x⋅ =  แต 0  คูณกับอะไร ก็ได  0 
เสมอ ดังน้ัน  คําตอบของสมการมีไดมากมาย   
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                ดังน้ัน    x    เปนคาใดก็ได ไม
จําเปนตองเปน  1   จึงไมทราบวาจะกําหนดวา x    
เปนคาใด   
                ซ่ึงเรียก รูปแบบน้ีวารูปแบบยังไม
กําหนด    
      สําหรับ 1

0
น้ันเปนรูปแบบท่ีไมนิยามหรือ

หาคาไมไดเลยวาเปนจํานวนใด  
เพราะวาถาสมมุติวา ให   1

0
 =     x     จะไดวา   

0 1x⋅ =   ซ่ึงจะพบวาไมสามารถหาคา x    ท่ี
ทําใหสมการ  0 1x⋅ =   เปนจริงได  เพราะ  0  
คูณจํานวนใดก็ตามเปน  0   

ดังน้ัน     1
0

เปนอนิยาม หรือไม
สามารถนิยามไดวาเปนเทาใด 
              ดังน้ันจึงกลาววาเมื่อ 0   เปนตัวหารจะไม
สามารถหาคาได หรือการหารดวย  0  ไมสามารถ
ทําไดน่ันเอง        
           
สามจํานวนปทาโกเรียน  ( a  Pythagorean 
triple)  คืออะไร  

เซตของจํานวนสามจํานวนท่ีไดจ าก
ทฤษฎีบทปทาโกรัส  (Pythagoras’ s theorem)  
เ รี ย ก ว า  ส า ม จํ า น ว นป ท า โก เ รี ย นห รื อ 
ปทาโกเรียนทริปเปล ( a Pythagorean  triple)  คือ
เซตของจํานวนเต็มบวก , ,a b c  ท่ีเปนความยาว
ของดานของสามเหล่ียมมุมฉากซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีบทปทาโกรัสน่ันเอง  น่ันคือ สอดคลองกับ
สมการ  2 2 2a b c+ =   โดย ท่ี  c   เปนดานตรง
ขามมุมฉาก และ  ,a b  เปนดานประกอบมุมฉาก
ของสามเหล่ียมมุมฉากน้ัน และจะแทนจํานวนท้ัง
สามในรูป ( , , )a b c โดยท่ีคา , ,a b c    ท่ีนอยท่ีสุด 

คือ 3, 4, 5a b c= = =      จะพบวา   3 ,  
4 , 5  จะมีตัวหารรวมมาก  (ห.ร.ม )   เทา กับ   1   
เรียกจํานวนท้ังสาม ท่ีสอดคลองสมการดังกลา ว
และมี ห.ร.ม.เปน 1 วา สามจํานวนปทาโกเ รียน
ปฐมฐาน (Primitive  Pythagorean triples) จะ
พบวาสามารถหา สามจํานวนปทาโกเ รียนอ่ืน ๆ 
ไดอีกโดย  ถานําจํานวนเต็มบวก 1d >  คูณ  กับ 

, ,a b c  จะไดผลคูณเปน    , ,da db dc  และจะ
ไดวา   

          2 2 2a b c+ =       ก็ตอเมื่อ     
2 2 2( ) ( ) ( )da db dc+ =  

 ดังน้ันจะไดวา  ( 6 , 8 , 10)  , (9 , 12 , 15)  
จะเปนสามจํานวนปทาโกเรียนแตไมไดเปน 
 สามจํานวนปทาโกเรียนปฐมฐานเพราะวา ห.ร.ม.
ของ  6, 8, 10   เทา กับ  2  และ  ห.ร.ม  ของ   
9 ,12 ,15  เทากับ  3  ไมใช  1 
 
การหาสูตรของสามจํานวนปทาโกเรียนปฐมฐาน 
          ถา  ( , , )a b c แทนสามจํานวนปทาโกเรียน 
ปฐมฐาน และถา 2 จํานวนใดใน , ,a b c  มี ห.ร.ม 
เปน   d     แลว  จากสมการ    2 2 2a b c+ =     
จะไดวา  2d    จะตองสามารถหารกําลังสองของ
จํานวนท่ีเหลือไดลงตัว  

ดังน้ัน   d  จะหาร , ,a b c   ไดลงตัวดวย   
ซ่ึงเปนไปไมไดเพราะกําหนดให   ( , , )a b c  เปน
สามจํานวนปทาโกเรียนปฐมฐาน ดังน้ันไมมี  2 
จํานวนใดใน   , ,a b c  มีตัวหารรวมท่ีมากกวา  1 
 ตอไปจะพบวา เลข 3 จํานวนน้ันจะตอง
ไมเปนเลขค่ีท้ังหมด    

เพราะวา ถาให     2 1a r= +  
                           2 1b s= +  
                             2 1c t= +  
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เมื่อ r, s, t เปนจํานวนเต็มท่ีไมเปนลบ 
จะไดวา   

2 2 2(2 1) (2 1) (2 1)r s t+ + + = +                
2 2 24 4 1 4 4 1 4 4 1r r s s t t+ + + + + = + +  

 ดังน้ัน        
2 2 24 4 4 4 4 4 1 0r r s s t t+ + + − − + =  

  หรือ เขียนเปน  
2 2 24( 1) 3r r s s t t+ + + − − + =  

 
ซ่ึงเปนไปไมได เพราะ    จากสมการขา งบนน้ี
แสดงวา  4  เปนตัวหารของ  3 ไดผลลัพธ เปน
จํานวนเต็ม  (เพราะ , , ,1r s t   เปนจํานวนเ ต็ม )  
แต แทจริงแลว  3  หารดวย 4  ไมลงตัว 
 
  ตอไปจะสมมุติให  c   เปนเลขคู   และ  

,a b   เปนเลขค่ี  
ดังน้ันถาให       2 1a r= +  

              2 1b s= +  
            2c t=  
 จะไดวา      2 2 2(2 1) (2 1) (2 )r s t+ + + =  
             2 2 24 4 1 4 4 1 4r r s s t+ + + + + =  
 ดังน้ัน 

2 2 24 4 4 4 4 4 2 0r r s s t t+ + + − − + =  
  หรือ เขียนเปน    

2 2 24( 1) 2r r s s t t+ + + − − + =  
 
ซ่ึงเปนไปไมไดเพราะ 4  หาร 2  ไมลงตัวเชนกัน   
ดังน้ัน  a   หรือ  b  ตัวใดตัวหน่ึง  ตองเปนเลขคู 
หรือมิฉะน้ันก็แสดงวาอีก 2 จํานวนตองเปนเลขค่ี   

 

ถาให   b  เปนเลขคูโดยท่ี  a , c   เปน
เลขค่ี ( กรณีให a เปนเลขคู   โดยท่ี b , c  เปนเลข
ค่ี ก็ทําไดเชนเดียวกัน )  จะไดวา 
            จาก          2 2 2a b c+ =     
           จะได      2 2 2b c a= −      
           หรือ            

 ( ) ( )
2

.
22

2 acacb +−
=⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛  

 
แตเน่ืองจาก   b  เปนเลขคู และ  a , c  

เปนเลขค่ี   ดังน้ันจะไดวา  
2
b    ,   ( )

2
c a−  ,  

( )
2

c a+  ตองเปนจํานวนเต็มบวก 

สมมุติใหตัวหารรวมมากของ  ( )
2

c a−  ,  
( )

2
c a+   เปน  1 

ถา   d  เปนตัวหารรวมอ่ืน ๆ แลว  d  
ตองหารผลบวก  และผลตาง ของ c  กับ  a ไดลง
ตัว     

แตเน่ืองจากห.ร.ม. ของ c  กับ  a  คือ  1  
ดังน้ัน d   ตองหาร   1  ไดลงตัว น่ันคือ   

1d =   
และจะไดวา  ผลคูณของ  ( )

2
c a−  กับ   ( )

2
c a+   

ตองเปนกําลังสองสมบูรณ  
           หรือ 2( ) ( )

2 2
c a c a

p
− +

⋅ =  
 
จะมีกรณีท่ีเปนไปไดกรณีเดียวคือแตละ

จํานวนเปนกําลังสองสมบูรณหรือไม  น่ันคือจะมี
จํานวนเต็มบวก   x  และ y   ท่ีซ่ึง  

 
 



 

 
วารสารวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   ปท่ี  7   ฉบับท่ี (1–2)   มกราคม -  ธันวาคม  2549    
 
 

52

               2

2
c a

x
+

=  

              2

2
c a

y
−

=          ……….……* 

              
2
b

xy =  
นอกไปจากน้ัน x    ตองมากกวา y   ดวย  
เพราะวา    2 2 2 2x y a y= + >   และ  

0y >  และ   c a>   และเน่ืองจาก   2x  และ  2y    
มี ห.ร.ม. เปน  1  เชนเดียวกันกับ  ห.ร.ม ของ  x  
และ y    

ดังน้ัน    x  และ y  ไมสามารถเปนเลขค่ี
ท้ังสองตัวพรอมกัน  หรือจะไดวา  
 2 2x y a− =    ตองเปนเลขค่ีซ่ึง
เปนไปไมได         จึงไดวา   x  และ y   ตัวใดตัว
หน่ึงตองเปนเลขค่ี  

จากสมการ *  ขางตนหาคา    ,a b  และ  
c   จะได ดังน้ี 
              2 2a x y= −                    
 2b xy=          ………………** 
             2 2c x y= +  
            0x y> >   และเปนจํานวนเต็ม 
            x y−   เปนเลขค่ี และ ห.ร.ม. ของ x  กับ 
y   หรือ ( , )x y   =   1 

ตรวจสอบวา  ( , ,a b c )  มีนิยามดังกลาว
ขางตน    (**)   เปนสามจํานวนปทาโกเรียนหรือ
ไมไดดังน้ี        

2 2 2 2 2( ) (2 )a b x y xy+ = − +    
4 2 2 4 2 22 4x x y y x y= − + +    
4 2 2 42x x y y= + +                                         
2 2 2 2( )x y c= + =  

 
สูตรการหาคา  , ,a b c ใน  ( , , )a b c   ใน 

(*)   สามารถหาสามจํานวนปทาโกเรียนปฐมฐาน  

ซ่ึงทุก ๆ คูของจํานวนเต็มบวก  x  และ y   ท่ี
สอดคลองเงื่อนไขน้ีจะมีจํานวนท่ีเปนสามจํานวน
ปทาโกเรียนปฐมฐาน และ  ทุก  ๆ สามจํานวน  
ปทาโกเรียนปฐมฐาน ( , , )a b c  จะมจีํานวนเต็ม
บวก  x  และ y    ท่ีสอดคลองเงื่อนไขน้ี 

จากสูตรดังกลาวมาแลวน้ีจะสามารถหา 
( , ,a b c )  ซ่ึงเปนสามจํานวนปทาโกเรียนปฐม
ฐานไดโดยกําหนดคา   x  และ y      ให
สอดคลอง  ดังจะเขียนเปนตารางเมื่อกําหนดคา x  
และ y   ใหไมเกิน 7  ไดดังน้ี 

 
       ตัวอยางของสามจํานวนปทาโกเรียนปฐมฐาน 

x  y  a  b  c  
2  1 3  4  5  
3  2  5  12  13  
4  1 15  8  17  
4  3  7  24  25  
5  2  21  20  29  
5  4  9  40  41  
6  1 35  12  37  
6  5  11 60  61  
7  2  45  28  53  
7  4  33  56  65  
7  6  13  84  85  

 
 

เอกสารอางอิง 
 Drexel University.  (2006).  Ask Dr. Math 
             FAQ: Dividing by Zero.  [Online].  
            Available: http://mathforum.org/ dr.math/  
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แมงกะพรุนนํ้าจืดแหงล ํานํ้าเขก็ 
 

สมบูรณ    คําเตจา 
      

เขา สูฤดู รอน แม งกะพรุน นํ้า จืด  ไ ด
ปรากฏตัวข้ึนอีกคร้ัง กลางลํานํ้าเข็กในเขตอุทยาน
แหงชาติทุงแสลงหลวง  มันเปนเหมือนส่ิงตอบ
แทนเล็กๆ ท่ีธรรมชาติไดมอบใหแกพวกชาวบาน
ท่ีไดชวย กันรักษาปา ไม  และแหลงนํ้า  เมื่อมี
นักทองเ ท่ีย ว เขามา ดูแมงกะพรุนนํ้าจืดอยา ง
ตอเน่ืองทุกป 

แมงกะพรุนนํ้าจืดสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังกลุมเดียวกับ ดอกไมทะเล และปะกา รัง  ซ่ึง
พบไดเพียงไมก่ีแหงของประ เทศไทย  อุทย าน-
แหงชาติทุงแสลงหลวงเปนท่ีหน่ึงท่ีมีราย งานการ
พบแมงกะพรุนนํ้าจืดเปนประจํา  ในชวงเ ดือน
มีนาคมถึงเมษายนของทุกๆ  ป  จากขอมูลของ
เจาหนาท่ีของอุทยานฯ และชาวบานหนองแมนา 
ทําใหทราบวา สามารถพบแมงกะพรุนนํ้าจืดในลํา
นํ้าเข็กบริเวณท่ีนํ้าคอนขางน่ิง  และสะอาด เชน 
แกงนํ้าเย็น แกงบางระจัน และแกงสอง  เปนตน 
  

แมงกะพรุนนํ้าจืดเปนสัตว ท่ีมี รูปรา ง 
สองแบบ คือ แบบเมดูซา   (Medusa)  มี ลักษณะ
คลา ยรม  หรือ ระฆังคว่ํ า  ดํา รงชีวิตโดยกา ร
ลองลอยไปตา มกระแสนํ้า  แ ละ  แบบโพลิป  
(Polyp)  ซ่ึงมีลักษณะเปนทรงกระบอก รูปรา ง
แบบน้ีจะมีเทาท่ีสามารถยึดเกาะ กับวัสดุใตทอง 
นํ้าได โดยปกติแมงกะพรุนจะมี รูปรา งเปนแบบ 
เมดูซาเมื่อมีสภาพแวดลอม เหมาะสมตอการ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศ เชน อุณหภูมิ เหมาะสม 
กระแสนํ้าไมแรง นํ้าใส และสะอาด    ซ่ึงจะพบ

 

 
 
รูปท่ี  1  แสดงท่ีต้ังอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  

ท่ีมา : อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
 
            Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 
คือช่ือวิทยาศาสตรของแมงกะพรุนนํ้าจืดชนิดน้ี 
และมีการจัดลําดับอนุกรมวิธาน ดังน้ี  
      Kingdom      Animalia 
        Phylum        Cnidaria  
          Class      Hydrozoa 

Order            Limnomedusae 
   Family         Olindiidae 
       Genus         Craspedacusta   
      Lankester, 1880 
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รูปท่ี  2  แมงกะพรุนนํ้าจืด   

(Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880) 
ท่ีมา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

 
แมงกะพรุนนํ้าจืดไดเพียงบางชวงของป เทา น้ัน 
แตชวงท่ีไมพบแมงกะพรุนน้ันเปนเพราะวา
แมงกะพรุนนํ้าจืดมีรูปรางเปนโพลิป  ซ่ึงไม เ ห็น
ดวยตาเปลา แตในชวงท่ีเปนโพลิป แมงกะพรุนก็
สามารถสืบพันธุได เชนกัน โดยวิ ธีแตกหนอ 
ดังรูป 

 
 

รูปท่ี  3  แสดงวงชีวิตของแมงกะพรุนนํ้าจืด 
ท่ีมา: http://nsm1.nsm.iup.edu/tpeard / history.htm 

 

จากจุดเร่ิมตนของการพบแมงกะพรุนนํ้า
จืดโดยชาวบานกลุมเล็กๆ วันน้ีแมงกะพรุนนํ้าจืด
ไดกลายเปนสัญลักษณของลํานํ้าเข็ก และดึงดูด
ผูคนจากทุกสารทิศมุงหนามาท่ีน่ี ซ่ึงทุกคนตางก็มี
จุดมุงหมายเดียวกัน คือ เพื่อตามหาแมงกะพรุนนํ้า
จืด และสัมผัสความงดงามของลํานํ้าเข็ก 

วันน้ี “กลุมชุมชนคนรักษปา” ได ถูกกอต้ัง
ข้ึนจากชาวบานผูมีใจ รักลํา นํ้า เ ข็ก เ พ่ือบริการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศหลายรูปแบบ  อา ทิ  การเ ดินปา
ศึกษาธรรมชาติ การพักแรมในปา การพาย เ รือลอง
ลํานํ้าเข็ก การดูผีเส้ือ การดูนก โดยเฉพาะการพาย
เรือดูแมงกะพรุน อันเปนกิจกรรมหลักท่ีดึงดูดให
นักทองเท่ียวจํานวนมากมา ท่ีน่ี กิจกรรมเหลา น้ี
ประสบควา มสํา เ ร็จ เ ปนอย า งดี จากจํ านว น
นักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน และสภาพปา ท่ียังคงความ
สมบูรณของระบบนิเวศอยู  ภาพของหอยกนตัด 
แมลงปอ และผีเส้ือนานาชนิด ยังสามารถพบได
ตลอดลํานํ้าเข็ก สรางความประทับใจ รอยยิ้ม  และ
เสียงหัวเราะแกผูมาเยือนทุกคน   

การอนุรักษ ส่ิงแวดลอม  และการรักษา
ธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดก็คือการใหชาวบานผูมี ชีวิตท่ี
ผูกพันกับทองถ่ิน เขามามีบทบาทในการอนุรักษ 
และตองไดรับการสนับสนุนท่ีดีจากภาครัฐ  กลุม
ชุมชนคนรักษปา เปนตัวอยางท่ีดีของกลุมชาวบาน 
ท่ีรวมกลุม กันชวย ดูแลรักษา ลํา นํ้า เ ข็ก อันเปน
สายนํ้าท่ีเขารักและมีความผูกพันมาชานาน รายได
จากการทองเ ท่ีย ว เปน เ พีย งคาตอบแทนเ ล็กๆ 
สําหรับชาวบาน แตผลประโยชนจากการรวมมือ
รวมใจท่ีมีคุณคามากท่ีสุดท่ีธรรมชาติไดมอบใหแก
พวกเขา ก็คือ การมีลํานํ้าท่ีใสสะอาด มีผืนปาท่ีอุดม
สมบูรณ ซ่ึงชาวบาน 
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สามารถใชประโยชนจากสิ่งเหลา น้ีได  โดยไมมี
วันหมด  

แมวันน้ีปา รอบๆ  อุทย านแหงชา ติทุง
แสลงหลวงจะถูกทําลายลงไปมาก แตภาย ในเขต
อุทยานฯ ก็ยังมีผืนปาท่ีมีความอุดมสมบูรณอยู 
และแมงกะพรุนนํ้าจืดก็เปนท้ังตัวกระตุนจิตสํา นึก
แหงความรักธรรมชาติท่ีมีอยูในชาวบานทุกคนให
ต่ืนข้ึน และตัวกลางท่ีชวยประสานความรวมมือ
ระหว า งชาวบ านแ ละภ าครั ฐ  หากท่ี น่ีไม มี
แมงกะพรุนนํ้าจืด การรักษาปาผืนน้ีก็อาจจะทําได
ยากยิ่งข้ึน ซ่ึงไมนาเช่ือวาสัตวตัวเล็กๆ  ท่ีออกมา
ใหเห็น เ พีย งชวงเวลาสั้นๆ  ในแตละป   จะมี
อิทธิพลตอชาวบานและปาในเขตอุทยานแหงชา ติ
ทุงแสลงหลวงไดมากเชนน้ี   

 

 
รูปท่ี  4  แกงนํ้า เย็นจุดหน่ึงท่ีพบแมงกะพรุน 
                นํ้าจืด 
 

 

รูปท่ี  5  ความงามตามธรรมชา ติคือเสนหของ 
                ลํานํ้าเข็ก 
 
 

 

รูปท่ี  6  หอยตูดตัด 
 

 

รูปท่ี  7  ผีเส้ือจรกา (Ueploea sp.)  
 
 

 
รูปท่ี  8  บรรยากาศของการลองลํานํ้าเข็ก 
 

ขอขอบคุณ 
กลุมชุมชนคนรักษปาและเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติ
ทุงแสลงหลวงท่ีใหขอมูลเก่ียวกับแมงกะพรุนนํ้าจืด 
 

เอกสารอางอิง 
บพิธ  และนันทพร  จารุพันธุ. 2540. สัตววิทยา.  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. พิมพครั้งท่ี 2. 
 หนา 81 – 82. 
http://www.vijai.org/article/show_topic.asp/Topicid=402 
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โลกใบน้ีจะมีนํ้ามันใชอีกนานเทาใด ? 
 

นพวรรณ   ศรีรัตนประสิทธ์ิ  
 

ปจจุบันแหลงนํ้ามันซ่ึงมีปริมาณจํากัดถูก
นํามา ใชง านจํ านว นมาก   นั กวิช ากา รดา น
ธรณีวิทยาทํานายวาแหลงนํ้ามันเกือบท้ังหมดท่ีมี
ในโลกถูกทําการสํา รวจทราบขอมูลแลว   น่ัน
หมายความวาปริมาณนํ้ามันท่ียังไมถูกสํารวจคงมี
อยูไมมากนัก  จากขอมูลการขุดเจาะนํานํ้ามันดิบ
มาใชระหวางป 1900 – 1995  พบวา อัตราการใช
นํ้ามันของโลกมีสถิติสูงข้ึนปละประมาณ  2 %   
รวมท้ังมีปจจัยท่ีทําใหคาดการณวา อัตราความ
ตองการใชนํ้ามันจะสูงข้ึนอีกในประเทศท่ีกํา ลัง
พัฒนาและประเทศท่ีมีประชากรเพ่ิมข้ึนในอัตรา ท่ี
สูงมาก เชน จีนและอินเดีย  มีผูคาดการณวาท้ังใน
ประเทศจีนและอินเดียอาจมีจํานวนประชากรถึง
ประเทศละ 1 พันลานคนในไมชาน้ี 
  จากสถิติการใช นํ้ามันในอัตราสูง ข้ึ น
บรรดา นักวิชาการท่ัวโลกตา งใหความสนใจ
ปญหานํ้ามัน   ทําใหมีขอวิตกกังวลวา นํ้ามันใกล
จะหมดโลกและเมื่อใดเวลาน้ันจะมาถึง  ในเ ดือน
เมษายน ค.ศ. 2000 The United States Geological 
Survey (USGS) ซ่ึงเปนหนวย งานดานสํา รวจ
ธรณีวิทยาของอเมริกาจัดทําโครงการรวบรวม
ผูเช่ียวชาญสาขาตาง ๆ มาทํางานรวม กันเ พ่ือเรง
หามาตรการศึกษา พัฒนาวิ ธีการสํา รวจและขุด
เจา ะ นํ้า มันแ ละก าซธ รรม ชา ติ   ข อมูล จา ก
การศึกษาของโครงการดังกลาวมีสวนผลักดันให
หนวยงานดานพลังงานของสหรัฐอเม ริกา  (The 
Energy Information Administration ; EIA) เ ร่ิม
หันมาสนใจศึกษาการจัดหาพลังงานนํ้ามันของ

โลกและทํานายอนาคตการใชพลังงานนํ้ามันของ
โลกและจัดใหมีการประชุมวิชาการในหัวขอ  
“The 2000 AAPG meeting”  ผลการประชุมถูก
นําออกเผยแพรตอสาธารณชนในเ ดือนสิงหาคม 
ค.ศ. 2000 ส่ิงหน่ึงท่ีนาสนใจ คือ การรายงานป ท่ี
เกิดพีค (Peak year) ตามคํา ทํานายทฤษฎีของ
ฮับเบิรต* (M.King Hubbert)   จากขอมูลรายงาน
การประชุมทําใหเช่ือไดคอนขา งสูงวา นํ้ามันจะ
ไมมีใชภ าย ในศตวรรษน้ี ผูสนใจสามารถดู
รายละเอียดรายงานผลการประชุมไดท่ีเวบไซต  :  
http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/p
resentations/2000/long_term_supply/index.htm 
  กอนอ่ืนขอกลาวถึงความหมายและ ท่ีมา
ของคําวา “ปท่ีเกิดพีค” ซ่ึงเปนคํานิยามท่ีฮับเ บิรต
นํา เสนอไวพอเปนสัง เขป   ฮับเ บิรตเปนนั ก
ธรณีวิทยา  ทานไดรายงานเสนอในท่ีประชุมของ 
The American Institute ท่ี  San Antonio มลรัฐ
เทกซัส ป 1956  มีใจความสําคัญวา   “อัตราการ
ผลิตนํ้ามันปโตรเ ลียมของแหลงตา ง  ๆ  ในรัฐ
เทกซัสจะมีปท่ีเกิดพีคอยูระหวางปลายทศวรรษ 
1960 และตนทศวรรษ  1970”  ระหวา งกา ร
รายงานคํา ทํานาย น้ียั งไมได รับการยอมรับ  
จนกระ ท่ังตอมาระหวา ง  17 ตุลาคม  1973 – 
มีนาคม 1974 โอเปค (OPEC) หยุดการสงนํ้ามัน
ใหแกสหรัฐอเม ริกา เ กิดวิกฤตการณพลังงาน 
(Energy crisis) ทําใหหลายฝา ย หันมาใหความ
สนใจและ เ ร่ิมยอมรับคํา ทํานา ยตามทฤษฎี 
ของ ฮั บ เ บิ ร ตซ่ึ ง เ ป นก า ร นํา คณิ ตศ า ส ตร 
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ม า ทํ า น า ย กรา ฟก า รผ ลิ ต นํ้ า มั น ใ น เ ว ล า 
ตาง ๆ  กรณี เมื่อพบคาป ท่ี เ กิดพีคของกราฟมี
ความหมายวาภายหลังปเกิดพีคจะเร่ิมมีอัตราการ
ผลิตนํ้ามันลดลงเปนเสนกราฟแบบเอกซโพเนน
เชียลซ่ึงลดลงอยางรวดเร็วและหมดสิ้นไปในท่ีสุด    
ในรายงานการประชุมของ EIA จะมีการรายงาน
การคาดการณคาปเกิดพีคของสถานการณ นํ้ามัน
ของโลกซึ่งนาสนใจ   เพ่ือหาคําตอบวา เมื่อใดจะ
ถึงเวลาท่ีไมมีนํ้ามันใชในโลกได 
  ผูเขียนขอนําเสนอขอมูลประ เ ด็นสํา คัญ
บางประการของรายงานการประชุมของ EIA เ พ่ือ
เปนขอคิดเก่ียวกับสถานการณนํ้ามันของโลกพอ
เปนสังเขป   ในรูปท่ี  1 เปนแผนภาพแสดงการ
ประมาณนํ้ามันสํารองของโลกท่ีเหลือนํามาใชได
กอนหมดตามโมเดลตางๆ ท่ีนํามา ศึกษาซึ่ งมีคา
แตกตางกัน  จากขอมูลนํ้ามันสํารองตามโมเดล 
USGS จะเห็นวามีการประมาณการดวยคา  3 คา  
ซ่ึงใชคาท่ีสูงกวาโมเดลอ่ืน ๆ จึงอาจกลา วไดวา
การประเมินเวลาท่ีนํ้ามันหมดโลกจากปริมาณ ท่ี
คาดการณไวในอัตราท่ีสูงเชนน้ีตามโมเดลของ 
USGS  ควรไดคา ระบุป ท่ี นํ้ามันหมดโลกเปน
ระยะเวลายาวนานท่ีสุดท่ีเปนไปได   ท้ัง  ๆ  ท่ีถา
ประเมินตํ่ากวาน้ีนํ้ามันควรหมดโลกเ ร็วกวาคา ท่ี
คาดการณ 
 
หมายเหตุ   การศึกษาตามรายงานการประชุมแต
ละโมเดลมีการประมาณการคา ตัวแปรตา งๆ
แตกตางกันไป เชน ปริมาณนํ้ามันสํารองเหลือใช
ของโลก  ปริมาณการขุดเจาะนํานํ้ามันมาใช 

รูปท่ี 1   แผนภาพแสดงการประมาณนํ้ามัน
สํารองของโลกท่ีเหลือนํามาใชไดกอนหมดตาม
โมเดลตางๆ  ท่ีนํามาศึกษาซึ่งมีคาแตกตางกัน   
 (ท่ีมา   www.eia.doe.gov.) 
  ในรูปท่ี  2 เปนตัวอยา งแสดงปริมาณ
นํ้ า มั น สํ า ร อ ง ข อ ง โ ล ก  (Unrecovered) 
เปรียบเทียบระหวางโมเดลของ USGS Approach 
แ ละ โม เ ดล  1995 Campbell / Laherrere 
Approach ซ่ึงมีคา แตกตา งกัน ปริมาณ นํ้ามัน
สํารองของโมเดลท้ังสองมีคา เทา กับ  3000 และ 
4200 พันลานบารเรล ตามลําดับ   โมเดลท้ังสอง
ใชคาประมาณการปริมาณนํ้ามันท้ังหมดท่ีควรมี
ในโลกมีคาเทากับ 6000 พันลานบารเรลเทากัน 
  ในตารางท่ี 1 เปนตารางการทํานายการ
ขุดเจาะนํ้ามันมาใชโดยกําหนดตัวแปรอัตราการ
ใช นํ้ามัน(Annual Demand Growth, %) เป น 
0.0 ,1.0 ,2.0 และ 3.0 %   ตัวแปรจํานวนนํ้ามัน
สํารองตามโอกาสตํ่าสุด (Low,95%)  ตามคาเฉล่ีย 
(Mean or expected value) และ ตามโอกาสสูงสุด 
(High, 5%) ซ่ึงมีคาปริมาณนํ้ามันสํารองเทา กับ 
2248, 3003 และ 3896 พันลานบารเรล ตามลํา ดับ  
ในท่ีน้ีใชอัตราสวนนํ้ามันดิบสํารองตอนํ้ามันดิบ
ซ่ึงนํามาใช  (a constant reserve to production) 
หรือนิยมเรียกส้ัน ๆ วา “R/P Ratio” มีคา เทา กับ 
10 เหมือนกันในทุกเงื่อนไข   แตละ เงื่อนไขจะ
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ไดผลการศึกษาปท่ีเกิดพีค อัตราการใชนํ้ามันตอป
ในปท่ีเกิดพีค และ อัตราการใชนํ้ามันตอวันในป ท่ี
เกิดพีค 

 
 รูปท่ี 2     กราฟการประมาณนํ้ามันสํารอง 
(Unrecovered) ตามโมเดลของ USGS Approach   
และ 1995 Campbell/Laherrere Approach 
 (ท่ีมา   www.eia.doe.gov.) 
 

ตารางท่ี 1   ขอมูลการทํานายสถานการณ
นํ้ามันดิบจากรายงานการประชุมของ EIA 
 (ท่ีมา   www.eia.doe.gov.) 

 
 จากผลการทํานาย ท่ีระบุในตารางท่ี  1 
ตามเงื่อนไขกรณีกําหนดตัวแปรอัตราการใช
นํ้ามัน(Annual Demand Growth,%) เปน 2.0 % 
จํานวนนํ้ามันสํารองตามคา เฉ ล่ีย เทา กับ  3003 
พันลานบารเรล  จะพบวา เ กิดป ท่ี เ กิดพีคตรงกับ 
ค.ศ. 2037 (พ.ศ. 2580) โดยมีอัตราการใช นํ้ามัน
เทา กับ  53209 ลานบาร เ รลตอปหรือ 146 ลาน
บารเรลตอวัน  เมื่อนํา ไปศึกษา เปรียบเ ทียบกับ

กรณีของรัฐเทกซัสท่ีทํานายไวโดยทฤษฎีของ
ฮับเบิรต  จึงมีความเปนไปได สูงท่ีจะ เ กิดภาวะ
วิกฤตการณนํ้ามันหมดโลกหลังจากป  ค.ศ. 2037 
ไมนานนัก   
  จากขอมู ลดัง กลา วขา งตน ผู เ ขี ยนมี
ความเห็นวาโอกาสพบปเกิดพีคภายหลังป  2037 
มีความเปนไปไดนอยมาก  เน่ืองจากการคํานวณ
น้ีใชเง่ือนไขอัตราการใชนํ้ามันเทา กับอัตรา ท่ีใช
ในปจจุบันคือเทากับ 2 % ซ่ึงไมนาเปนไปไดท่ีจะ
มีสถานการณพลิกผันใหอัตราการใช นํ้ามันของ
โลกมีคานอยลง   ถึงแมวา จะมีการพัฒนา นํา
พลังงานชนิดอ่ืนมาใชก็ตาม    
  เรามาชวยกันทําใหโอกาสพบป เ กิดพีคอ
ยูนานหลายสิบปจาก พ.ศ. 2580 กันดีไหม    ขอ
ฝากเปนการบานของพวกเรามนุษยบนโลกใบ
น้ี…..ผูซ่ึงรักและตองอยูบนโลกใบน้ีตราบท่ียัง
ไมพบอาณาจักรนอกโลกเปนอาณา นิคม……
หวังวาบทความน้ีนอกจากจะเปนสวนหน่ึงของ
การหา คําตอบวา  “โลกใบน้ีจะมี นํ้ามันใช อีก 
นานเทาใด?” ยังนาจะเปนสวนหน่ึงของคําตอบ 
ท่ีผูคนชอบถามวา….ทํ า ไมนักวิทย าศาสตร 
ตองศึกษาดาว เคราะหดวงอ่ืน ?…..ทํา ไมตอง
เ รี ย นวิ ท ย า ศ า ส ตร ?….ทํ า ไ ม ต อ ง พัฒนา
เทคโนโลยี?……. 
เอกสารอางอิง 

 Jeffrey Brown, Has oil peaked?: Yes,  Dallas 
             Morning News., June 12, 2006. 
John H. Wood,Gary R.Long,David F.Morehouse 
             Long-Term World Oil Supply Scenarios.  
http://www.eia.doe.gov/,  August 18, 2004. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hubbert_peak_theory 
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นาโนศึกษากรณีสารแมเหล ็กเฟรโรในสภาพของไหล 
   

 พิทักษ  อยูม ี
 
ในปจ จุ บั นมี กา รกลา ว ถึ งเ ร่ือ งขอ ง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงโลกอนาคต  ซ่ึง
เปนเร่ืองของเทคโนโลยีขนาดจิ๋ว ท่ี ท่ัวโลกกํา ลัง
ใหควา มสนใ จ เปนอยา ง มาก น่ันคือ  นาโ น
เทคโนโลยี (Nanotechnology)    จนมี ผูกลา ววา  
“ผูใดเปนผูนําทางดานนาโนเทคโนโลยีผู น้ันเปน
มหาอํานาจ”   นาโนเทคโนโลยีเปนวิทยาการใหม
ท่ีเกิดจากการบูรณาการของหลายสาขาวิชา เขา
รวมกัน ไดแก เคมี  ฟสิกส  คณิตศาสตร ชีววิทย า 
คอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตร   ซ่ึงแนวโนม
ของการนําความรูท่ีประยุกตจ ากงานทางนาโน
เทคโนโลยีมาใชโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมมี
มากข้ึน  ท้ังทางดานชีวภาพและกายภาพ อาทิเชน  
อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
อุปกรณการแพทย   พลังงาน  การเกษตรและ
ส่ิงแวดลอม เปนตน นอกจากน้ีในมหาวิทย า ลัย
ตางประเทศเชน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน  มีการ
นําความรูทางนาโนเทคโนโลยีไปประยุกตใช กับ
การเรียนการสอนเ พ่ือใหนักเ รียนสนใจ เ รียน
วิทยาศาสตรมากยิ่งข้ึน 

ตาม กระ แสของสั งคม และ เปนขา ว
รับทราบมาโดยตลอดวาความรูความสามารถ
ทางดานวิทยาศาสตรของประ เทศมีปญหาและ
ปญหาจากการลดลงของผู ท่ีมา เ รียนในสาขา
วิทยาศาสตรท้ังระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษา    จึงมีการเ รียกรองใหมีการ
ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเ พ่ือแกไขปญหา
ใหครูอาจารยมีศักยภาพและความสามารถจัดการ

เ รีย นก ารสอนวิ ชา วิทย าศ าส ตร ได อย า ง มี
ประ สิทธิ ภาพและเ กิ ดผล สัม ฤทธ์ิ ตาม ท่ีพึ ง
ประส งค แล ะหาวิ ธีก าร ให เ ด็ กสนใ จ เ รีย น
วิทยาศาสตรมากยิ่งข้ึน  ทางกลุมวิจัยดานนาโนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีความสนใจ
ท่ีจะนําความรูทางนาโนเทคโนโลยี ท่ีอาจจะดูวา
เปนเร่ืองไกลตัวเขาไปประยุกตใชกับการเรียนการ
สอนห รือ ท่ี เ รี ย ก ว า   นา โ น ศึก ษ า  ( Nano 
education)   เพ่ือใหรูสึกวาวิทยาศาสตรเปนเร่ือง
ใกลตัวและนาสนใจโดยเฉพาะความรูทางนาโน
เทคโนโลยี ท่ี เปนศาสตรใหมและกํา ลังเปนท่ี
สนใจ ดังตัวอยางท่ีจะกลาวตอไป     

กรณีตัวอยาง  นักเรียนสวนมากรูวามีวัสดุ
ท่ีสามารถใชทําแมเหล็กได แตไมเขา ใจหลักการ
เก่ียวกับการทํางานของแม เหล็ก จุดประสงค ท่ี
สําคัญคือตองทําใหนักเรียนเกิดความคิดเ ก่ีย ว กับ
สมบัติความเปนแมเหล็กท่ีทําใหเกิดความเขา ใจ
ความรูระดับอะตอมและระดับอิเ ล็กตรอนมาก
ยิ่งข้ึน     

จากจุดเร่ิมตนเก่ียว กับสมบัติความ เปน
แมเหล็กถูกเปดเผยต้ังแตสมัยโบราณ  ในยุคกรีซ
และจีนตอนตน ตนกําเนิดของแมเหล็กมาจากแร
แมก นีเ ซี ย  ( Magnesia)  ซ่ึ ง เป นก อนแ รใ น
ธรรมชาติ สมบัติของกอนแรน้ีสามารถตอบสนอง
ตอข้ัวแมเหล็กโลกได  และนํามาใชประโยชน
อยางเต็มท่ีดานการเดินเรือ แมเหล็กทุกอันจะมี ข้ัว
เหนือและ ข้ัวใ ต  ข้ัว เหมือนกันจะผลักกันข้ั ว
ตางกันจะดูดกัน  เมื่อไหรท่ีแม เหล็กเ กิดแตกหัก 
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ข้ัวเหนือจะปรากฏเปนข้ัวของช้ินท่ีหัก ข้ัว ใต ก็
เชนเดียวกัน ดังน้ันในแตละช้ินก็จะมี ท้ัง ข้ัว เหนือ
และข้ัวใตอยูตลอดเวลา 

เกณฑท่ีจะตรวจสอบเก่ียวกับสมบัติของ
แมเหล็กในระดับอะตอมหรืออิเ ล็กตรอน  จะ
พิจารณาจากการหมุนของอิเ ล็กตรอนแลว ทํา ให
เกิดประจุและประจุ น้ันเ กิดการเคล่ือนท่ี  การ
เคล่ือนท่ีของประจุจะทําใหสนามแม เหล็กมีมาก
ข้ึน การหมุนของอิเ ล็กตรอนจะหมุนอยา ง มี
ทิ ศท า ง ใ น ทิ ศท า ง ข้ึ นแ ละ ลง กั บ ทิ ศขอ ง
สนามแมเหล็ก เมื่ออิเ ล็กตรอนมีระ ดับพลังงาน
สูงข้ึนจะมีการหมุนตรงกันขาม กับทิศทางของ
สนามแมเหล็ก  อะตอมบางตัวมี อิเ ล็กตรอนได
หลายตัวและมีการหมุนแตไมไดหมุนข้ึนท้ังหมด   
เมื่อวางวัตถุในสนามแมเหล็กอะตอมของวัตถุจะ
วางตัวในแนวเดียวกันกับสนามแมเหล็กภายนอก 
ข้ัวเหนือของแตละอะตอมจะวางตามข้ัวเหนือของ
สนา มแ ม เห ล็ ก  ส า รพว กพา ร าแ ม กเ น ติ ก 
(Paramagnetic) เทาน้ันท่ีแมเหล็กสามารถดูดได 

แนวความคิดจะใชวัสดุท่ีมีอยูทําเปนวัสดุ
ท่ีมี ลั กษณ ะเป นขอ งเหลวแ ละมี สมบั ติเป น
แมเหล็กดวย  ในความจ ริงแลวไมมีวัสดุใดท่ีมี
สมบัติเปนแมเหล็กและเปนของเหลวดวยแตเหล็ก
ท่ีมีสภาพเปนของไหลท่ีเรียกวา สารแม เหล็กเฟร
โรในสภาพของไหล ( Ferrofluid)  เปนวัสดุท่ี
สามารถเปนไดเน่ืองจากมันมีขนาดอนุภาคระดับ
นาโน  จึงแสดงสมบัติความเปนแม เหล็กออกมา
ขณะท่ียังเปนของเหลว  ปกติแลวสารประกอบ
แมเหล็กสามารถพบไดตามพ้ืนทรายตามชายหาด 
สวนแม เหล็กท่ีอยู ในสภาพของไหลสามารถ
สังเคราะหข้ึนในหองปฏิบัติการ ถาบรรจุเหล็กท่ีมี
สภาพเปนของไหลลงในขวดใสสารขนาดเ ล็ก

และใชแมเหล็กดูดจากขา งนอกขวดและสังเกต
เหล็กท่ีมีสภาพเปนของไหลในขวด หลังจากน้ัน
ใสผงเหล็กช้ินเล็กๆ ลงไปในเหล็กท่ีมีสภาพเปน
ของไหลดวย  อธิบายความแตกตา งระหวา งผง
เหล็กกับของไหลในขวด   สังเกตวาอนุภาคใน
ขวดเปนอยางไร อะตอมหรือวา โม เลกุลท่ีอยู ใน
ของไหลจะเปนอิสระตอกันและเคล่ือนท่ีไป
รอบๆ ผงเหล็กท่ีอยูในน้ัน  จะมีการสรา งพันธะ
กันอยางแนนหนา บันทึกผลการรวมกันเปนสาร
แมเหล็กในสภาพของไหล โดยนําแม เหล็กมา ดูด
สารแมเหล็กท่ีมีสภาพของไหลจะเ ห็นวา เ กิด
ปรากฏการณท่ีมีลักษณะเหมือนโลหะท่ีมีปลาย
แหลม  (Spikes) เ รีย งตัว เปน เสนตาม แนว
สนามแมเหล็ก จะคลายกับการทดลองเอาแมเหล็ก
ดูดผงตะไบเหล็ก ตา งกันตรงท่ีทุกช้ินสวนของ
อนุภาคมีขนาดเ ล็กดูราบเ รียบกวา   แตถา เอา
แม เหล็กออกเหล็กท่ีมีสภาพเปนของไหลจะ
เคล่ือนท่ีลงไปหาของเหลวขางลาง  

สารแมเหล็กเฟรโรในสภาพของไหลท่ีมี
สมบัติแมเหล็กในทางการคาสารแม เหล็กเฟรโร
ในสภาพของไหลจะมีอนุภาคประมาณ  10 นาโน
เมตร  การสังเคราะหสารแมเหล็กเฟรโรในสภาพ
ของไหลได เ ร่ิมในป  1960 โดยการวิจัยขอ ง
องคการนาซา  ( NASA)  นักวิทย าศาสตรได
ตรวจสอบความแตกตางความเปนไปของวิ ธีการ
ควบคุมของไหลในอวกาศ ประโยชน ท่ีสังเกตได
ชัดเจนคือการหาตําแหนงของสนามแม เหล็กท่ีทํา
ไดอยางแมนยํา   สารแม เหล็กเฟรโรสามารถ
เตรียมไดโดยการรวมกันอยางเหมาะสมระหวา ง
เกลือของ Fe(II) และเกลือของ Fe(III) ใน
สารละลายเบส  อาศัยการรวมกันทํา ใหไดสาร
แม เหล็กท่ีเปนของแข็ง  (Fe3O4) เ กิดข้ึนอยา ง
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ฉับพลัน      สารแมเหล็กเฟรโรในสภาพของไหล
สามารถทําไดในนํ้าท่ีเปนเบสหรือในสารอินทรีย
ท่ีเปนเบส  
ประโยชนการนําไปใช  

1.  มีการใชสารแมเหล็กเฟรโรในสภาพ
ของไหลในการลดการเสียดสีของการหมุนของ
กานมอเตอร  ทํา ให เ กิดการหมุนท่ีดีข้ึน  สาร
แมเหล็กเฟรโรในสภาพของไหลจะยึดตําแหนง
ของเหล็กใหมั่นคงทําใหผนึกกันแนน ใชในการ
หมุ นของ ข้ัว บว กใ นรั งสี เอ กซ แล ะใ นถ ว ย
สุญญากาศ และใชในอุตสาหกรรมก่ึงตัวนํา  

2. ใชในการผนึกแผนขับเคล่ือนดิสกของ
คอมพิวเตอร  สารแมเหล็กเฟรโรในสภาพของ
ไหลจะใชในการผนึกแผนขับเคล่ือนดิสกใน
คอมพิวเตอรจะปองกันอนุภาคของสิ่งสกปรกท่ีจะ
เขาไปทําลายหัวอานขอมูลในดิสก 

3.  สารแมเหล็กเฟรโรในสภาพของไหล
เร่ิมนํามาใชในการปรับปรุงเสียงในลําโพง เพราะ
ในลําโพงน้ันมีพลังงานไฟฟาท่ีถูกสงโดยขดลวด
วงกลม สนามแมเหล็กทํา ให เ กิดพลังงานไฟฟา
เพราะขดลวดสั่นและทํา ให เ กิดเสีย งและความ
รอน   สารแมเหล็กเฟรโรในสภาพของไหลใน
ขดลวดจะชวย ยึดแผนแม เหล็ กไว  ชวยขจั ด
ความช้ืนอันจะทําใหพลังงานไมพอเ พีย งในการ
สงไปยังขดลวดและเปนการปรับปรุงคุณภาพ
เสียง 

4.  ประ ยุกต ใชใ นทา งชีว การแพทย 
(Biomedical)  ในอนาคตเปนท่ีคาดหวังอยางยิ่งวา
จะมีการประยุกตใช สารแมเหล็กเฟรโรในสภาพ
ของไหลในทางชีวการแพทย ตัวอยางเชน ผูวิจัย
ไดออกแบบใชสารแมเหล็กเฟรโรในสภาพของ

ไหลมาใชทํายาท่ีมีความจําเพาะกับตําแหนงตางๆ 
ในรางกาย โดยประยุกตใชกับสนามแมเหล็ก  

สารแมเหล็กเฟรโรในสภาพของไหลเปน
คอลลอยดของเหล็กท่ีมีอนุภาคระดับนาโน จะ
ตอบสนองตอแมเหล็กภายนอก ควบคุมไดโดยใช
สนามแมเหล็ก การผสมระหวางเกลือของ  Fe(II) 
และ เกลือของ Fe(III) ทําใหเกิดแมเหล็ก (Fe3O4) 
เปนอนุภาคระดับ นาโนในสารละลายเบส   จะได
ช้ินสวนเล็กๆ  แขวนลอยในของเหลว  สามารถ
แยกออกมาได สารแมเหล็กเฟรโรในสภาพของ
ไหลมีสมบัติในการทํา ให เ กิดปรากฏการณ ท่ีมี
ลักษณะเหมือนโลหะท่ีมีปลายแหลมเมื่อวางใกล
กับแมเหล็กถาวร  
วิธีเตรียมสาร 

1. เ ติมสารละลาย   4 mL ของ  1.0  M 
FeCl3 และ   1 mL ของ  2.0 M ของ  FeCl2 ลงใน  
บีกเกอรขนาด 100 mL และคนสารละลายให เขา
กัน 

2. หยดสารละลายแอมโมเนีย 1.0 M  ใน
บิวเรตลงไปชาๆ รอจนเวลา  5 นาทีจากน้ันจะได   
ตะกอนสี นํ้าตาล  

3. หยุดคนแลวใชแทงแม เหล็กดูดสาร
แมเหล็กออกจากบีกเกอร  

4.  พอไดสารแม เหล็กแลว  จากน้ันก็
คอยๆ รินและ ท้ิงสารละลายออกจากของแข็ง 
สามารถเรงกระบวนการโดยวางแม เหล็กไวใต
ภาชนะ แลวนําของแข็งช่ังใชแมเหล็กถาวรดูดสาร
แมเหล็กเฟรโรในสภาพของไหลใตภ าชนะนํามา
ลางใหสะอาดโดยใชนํ้าลาง 3 คร้ัง 

5.  เ ติ ม  1 - 2 mL ของ  25 % 
Tetramethylammonium  hydroxide คอยๆ  คน
ดวยแทงแกวคน  โดยใช เ วลานอย ท่ีสุด จะได
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ขั้นท่ี  5  

ของแข็งแขวนลอยอยู ในของเหลว  ใชแม เหล็ก
ถาวรดูดสาร แมเหล็กเฟรโรในสภาพของไหลใต
ภาชนะ รินของเหลวสีนํ้าตาลท้ิง  หมุนแม เหล็ก
ถาวรไปรอบกนภาชนะ แลว เทของเหลว ท้ิง  ถา
สารแมเหล็กเฟรโรในสภาพของไหลไม เ รีย งตัว  
ใหดําเนินการเคล่ือนแม เหล็กไปรอบๆแลว เท
ของเหลวท้ิง 

6. สังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึนในภาชนะ 
 

     
ขั้นท่ี  1  

 

   
ขั้นท่ี  2  

 

 
ขั้นท่ี  3  

 

 
     
  

 
  
 
 
 

 
 

ขั้นท่ี  6  
 

สารเคมี 
1.   2.0 M  HCl (HCl เขมขน 21 mL ในนํ้า 
       250 mL) 
2.   2.0 M FeCl2.(H2O)4 ใน 2.0 M  HCl  
3.   1.0 FeCl3.(H2O)6  ใน 2.0 M  HCl 
4.   1.0 M NH3 ในนํ้า 
4. 25% Tetramethylammonium hydroxide   
       ในนํ้า  
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ผูสูงอายุไทยกับการดูแลหรือทอดทิ้ง 
 

                                                                                                                                                     รัชนีภรณ   ภูกร 
 
โครงสรางประชากรของประเทศไทยมี

การเปล่ียนแปลงอยา งรวดเ ร็ว  โดยประชากร
สูงอายุ (อายุ 60 ปหรือมากกวา) มีจํานวนเ พ่ิม ข้ึน
จาก 1.21 ลานคนในป พ.ศ. 2503 ไปเปน 4. 5 – 
5.7 ลานคนในป พ.ศ. 2543 และคาดหมายวา จะ
เพ่ิมข้ึนเปน 6.8 – 7.6 และ 11 ลานคน ในป  พ.ศ. 
2553 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดับ การเปล่ียนแปลง
น้ีกําลังนําประ เทศไทยไปสูสภาวะ ท่ีเ รียกวา 
“ภาวะประชากรสูงอายุ” (Population aging) ท้ัง น้ี
ในป พ.ศ. 2503 สัดสวนของประชากรสูงอายุไทย
ตอประชากรท้ังหมดเทา กับรอยละ  4. 6 และได
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 9 ในป  พ.ศ.  2543 โดยในป 
พ.ศ. 2553 และ  พ.ศ.  2563 สัดสวนประชากร
สูงอายุไดรับการคาดหมายวาจะเพ่ิม ข้ึนถึงระดับ
รอยละ 11 และ  15 ตามลํา ดับตามเกณฑของ
สหประชาชาติไดกําหนดวาเปนภาวะประชากร
สูงอายุเมื่อประชากรน้ันมีสัดสวนของประชากรท่ี
มีอายุ 65 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 7 ของประชากร
ท้ังหมด ดังน้ัน ประชากรไทยจะเขาสูระยะภาวะ
ประชากรสูงอายุในราวป  พ.ศ.  2547 – 2548 
(คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุ
แหงชา ติ สํา นักนายกรัฐมนตรี 2545 : 7)  ซ่ึง
ปจจุบันประเทศไทยไดกา ว สู  “ภาวะประชากร
สูงอายุ” แลว 
        คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูง 
อายุแหงชาติ (2545 : 9) ไดรายงานถึงสถานะทาง
สังคมท่ัวไปของผูสูงอายุไทยไวในแผน ผู สูงอายุ
แหงชาติฉบับท่ีสอง (พ.ศ. 2545 – 2564) ดังน้ี 

 
....รอยละ 55 ของประชากรสูงอายุไทย

เปนผูหญิงสวนใหญของประชากรสูงอายุ (รอยละ 
81.1) อาศัยอยูในเขตชนบท ผูสูงอายุชายสวนมาก
จะอาศัยอยูกับคูสมรสในขณะท่ีรอยละ  60 ของ
ผูสูงอายุหญิงไมไดอา ศัยอยู กับคูสมรส  และ
ผูสูงอายุ เปนโสดรอยละ  2. 2 โดยพบมากใน
ผูสูงอายุหญิง ผู ท่ีมีอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และผูท่ีอยูในเขตเมือง  ผู สูงอายุ ท่ีอา ศัยอยูตาม
ลํา พังมี ถึงร อยละ  3. 6  – 4. 3 โดยพบมากใ น
ผูสูงอายุหญิง ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา 70 ป และผู
ท่ีอา ศัยอยู ใ นตา งจังหวัด โดย เฉ พาะในเขต
ภาคเหนือและภาคใต นอกจากน้ันยังมีผูสูงอายุ ถึง
รอยละ 11.9 ท่ีอาศัยอยูกับคูสมรสโดยไมมี บุตร
หลานหรือบุคคลอ่ืน สวนใหญจะเปนผู สูงอายุใน
เขตชนบท  (รอยละ  13 )  และเขต เมืองขอ ง
ตางจังหวัด (รอยละ 9.3) ในกลุมผูสูงอายุ ท่ีอา ศัย
อยูตามลํา พังมีรอยละ  19. 9 ท่ีมีปญหาในการ
ดํารงชีวิต ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การไมมีผูใหการ
ชวยเหลือดูแลยามเ จ็บปวย   (รอยละ  31. 6 )  
(ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 รอยละของสา เหตุของปญหาในการ
ดํารงชีพในผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูตามลําพัง 
สาเหตุของปญหาในการดํารงชีวิตอยูโดยลําพัง  รอยละ 

ไมมีคนดูแลเม่ือเจ็บปวย 31.6 
เหงา 20.9 
การดูแลในกิจท่ัวไปในการดํารงชีวิต 17.8 
มีปญหาเร่ืองเงิน 16.4 
อื่นๆ 13.3 
ท่ีมา : (คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอ ายุแ ห ง ช าติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 2545 : 10) 
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 จะเห็นไดวาผูสูงอายุไทยตองเผชิญกับ
ปญหาทางกายและทางใจอยา งหลีกเ ล่ีย งไมได
สวนกา รดูแลผู สูงอายุ  ในครอบครัว ก็มีกา ร
เปล่ียนแปลงไปเชนเดียวกัน.... 
 ...หลายทศวรรษท่ีผานมาพบวาขนาดของ
ครัวเรือนเล็กลงเปนลําดับ โดยเ กิดจากการลดลง
ของอัตราเจริญพันธุ การชะลอการแตงงานและ
การมีบุตร โดย เฉพาะในเขตชุมชนเมืองและ
รูปแบบงานท่ีเปล่ียนไป (จากเกษตรกรรมไปสู
อุตสาหกรรมและภาคบริการ)  นอกจากน้ียังมี
แนวโนมขอ งการลดลง ของจํ านวน คูสมรส 
ครัวเรือน และจํานวนสมา ชิกในครัว เ รือน ใน
ขณะเดียวกันจํานวนครัว เ รือนท่ีมีสมา ชิกเปน
ผูสูงอายุไมวาจะอาศัยอยูกับคูสมรส  บุตรหลาน 
หรืออยูคนเดียว  มีแนวโนม สูงข้ึนเชนเ ดียว กัน 
อยางไรก็ตามถึงแมวา ในอนาคตอาจมี สัดสวน
ผูสูงอายุอยูคนเดียวหรืออยูกับคูสมรสเ พ่ิมสูงข้ึน
กวาในปจจุบัน แตแนวโนมเหลาน้ีไมจํา เปนวามี
การแตกราวของสภาวะครอบครัวขยาย เสมอไป 
เพียงแตรูปแบบของการสนับสนุนหรือการดูแล
กําลังเปล่ียนจากภาวะภายในครัว เ รือนมา เปน
เครือขายครอบครัวเด่ียวท่ีเปนสวนหน่ึงของการ
ดูแลอยางไมเปนทางการ (Informal care) และ
นาจะเปนรูปแบบของการดูแลสนับสนุนผู สูงอายุ
ไทยท่ีสําคัญในอนาคต 
 การขยายตัวของชุมชนเมืองและแนวโนม
กา รลดบทบ า ทของ ระ บบ เ ศ รษฐ กิ จ แ บบ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัว  เปน
ผลใหผูสูงอายุซ่ึงเดิมเปนหัวหนาหรือมีบทบาท
สําคัญในครอบครัว  มีการลดทอนของบทบาท
และความ สํา คัญลง  นอกจา กน้ีความ รูแล ะ
ประสบการณของผูสูงอายุท่ีเคยเปนปจจัย สํา คัญ

และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจหรือกําหนดกิจ
ตางๆ ของครอบครัว  เ ร่ิมไมสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  ท่ีตกอยูภ าย ใตกา ร
เปล่ียนแปลงท่ีเรียกกันวาโลกาภิวัตน  ทํา ใหการ
พ่ึงพาและขอบขา ยของอํานาจ ตัดสินใจ  มีการ
เปล่ียนถายระหวางผูสูงอายุกับสมาชิกครอบครัว ท่ี
มีอายุนอย เร็วข้ึน 
 การเคล่ือนยายถ่ินฐานของประชากรวัย
แรงงานในประเทศไทยเกิดข้ึนมาก ท้ัง ท่ีเปนการ
ยายถ่ินฐานไปตางประเทศ และไปยังสวนตา งๆ 
ภายในประเทศ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดใหญ
หรือพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม โดยสวนใหญจะ เปนการ
เคล่ือนยายจากชนบทเขา สู เ ขตเมือง  และดวย
เหตุผลทางเศรษฐกิจ การเคล่ือนยายสวนใหญ เปน
การยายภายในประเทศ โดยเปนการยา ย เ พ่ือภาค
แรงงานอุตสาหกรรมท่ีไปกระจุกตัวในเขตเมือง
หรือเ ขตอุตสาหกรรม หลัก ซ่ึงแ ตกตา งจา ก
ลักษณะแรงงานเกษตรกรรมที่จะเปนแรงงานใน
พ้ืนท่ี  ไ มว า จะ เป นเ จาของ หรือสม า ชิกใ น
ครอบครัวของเจาของหรือแรงงานวาจาง ซ่ึง เ กือบ
ท้ังหมดของแรงงานเ ปนคนใ นทองถ่ิ น กา ร
เคล่ือนยายถ่ินฐานอันเน่ืองมาจากความตองการ
แรง ง า นอุ ตส า หกรรม ดั งกล า ว  ส ง ผ ล ใ ห
ความสําคัญและความเขมแข็งของชุมชนลดลงเ กิด
การสลายของวัฒนธรรม โดย เฉพาะในกลุมคน
อายุนอย ตลอดจนการสูญเสีย ระบบและสาย
สัมพันธ สังคมในชุมชน อันนํามาสูการดอยลง
ของความสามารถในการดํารงชุมชนและการ
พ่ึงพาตนเอง การเคล่ือนยายเหลา น้ียอมสงผลตอ
ความสามารถในการดูแลผูสูงอายุในชุมชนท้ังท่ี
ผูสูงอายุสวนใหญประสงคท่ีจะใหบุตรหลานเปน
ผูดูแลตนในอนาคต… 
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 จากรายงานในแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับ
ท่ี 2 ดังกลาวขา งตนก็จะพบวาปญหา ผู สูงอายุ
นับวันคงจะรุนแรงมากยิ่งข้ึน การท่ีคนเรามีอายุ
ยืนมากข้ึนนาจะเปนผลดีในแงความสํา เ ร็จของ
การพัฒนาสาธารณสุขแตปญหา ท่ีตามมา คือ
ผูสูงอายุเปนวัยท่ีเส่ือมทางรา งกาย  เหมือนไม ผุ
กรอนหรือพูดอีกทีก็คือ ความชราเปนรังโรคท่ีไม
อาจปฏิเสธได ผูสูงอายุหรือคนชราอาจถูกทอดท้ิง
ใหเงียบเหงาวาเหว ขาดแคลนเงินทองในการดูแล
รักษาสุขภาพของตน แมวารัฐจะมีความพยายาม
ประกันสุขภาพหรือใหสวัสดิการแกผู สูงอายุแต ก็
ยังไมครอบคลุมอยูดี ผูสูงอายุจะเปนเชนไรยอม
คาดการณเอาเองก็ได (จะถูกทอดท้ิงหรือถูกดูแล) 
หากไมเตรียมตัว เตรียมใจ เปนผู สูงอายุในวัน
ขางหนา ดังน้ัน ผูสูงอายุตองเตรียมตัวในเ ร่ือง
สุขภาพและเร่ืองเศรษฐกิจ มีรายไดท่ีเพียงพอจาก
การสะสมเงินทองท่ีหามาไดเอง มิฉะ น้ันคงตอง
ลําบากท้ังกายและใจเปนแนแท เพราะผูสูงอายุเอง
คงไมตองการจะ เปนภาระของใครๆ  ไมว า
ครอบครัวและสังคม 
 หากสังคมไทยยังคงมีคานิยมการเคารพผู
อาวุโส คานิยมความกตัญูกตเวที คานิยมเหลา น้ี
เอ้ือตอการยกสถานภาพของผูสูงอายุไทยใหสูงข้ึน 
บุตรหลานก็ยังคงมีการเล้ียงดูบิดามารดา  ปูย า ตา
ยาย ท้ังในสังคมชนบทและสังคมเมือง แตถาหาก
คานิยมเหลาน้ีเปล่ียนไปเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ี
บีบรัดตัว โดยเฉพาะยุคน้ีราคานํ้ามันแพงข้ึน ขา ว
ของแพงเปนเงาตามตัว ผูสูงอายุอาจถูกทอดท้ิง ซ่ึง
ในปจจุบันก็ปรากฏให เ ห็นเปนขา วอยู เสมอ. . .
 มีคําถามเกิดข้ึนวา คนไทยรูจักการเตรียม
ตัวในการเปนผูสูงอายุท่ีมีจิตใจมั่นคง  สามารถ
ยอมรับความเสื่อมของรางกายและความตาย ท่ีจะ

มาถึงไดอยางไมหวาดหวั่น และเขาใจตนเองหรือ
ยังและจะมีวิ ธีการใดท่ีจะทํา ใหคนไทยชวย
จรรโลงวัฒนธรรมไทยและคานิยมตางๆ ท่ีเ อ้ือตอ
การยกยองสถานภาพของผูสูงอายุ คําตอบก็คือ คง
เปนเร่ืองท่ีทุกคนตองพิจารณาและควรชวย กันทํา
หนาท่ีตามบทบาทและสถานภาพอยางเหมาะสม 
ดํารงคานิยมการเคารพผูอาวุโส  คา นิยมความ
กตัญ ูกตเ ว ที  แ ละ คา นิย ม อ่ื นๆ  ท่ี มีอ ยู ใ น
สังคมไทยใหคงอยูแตคงเปนไปไดไมงายนัก 
 บุคคลในครอบครัว ซ่ึงไดแก บุตรหลาน
ญาติพ่ีนองควรมีความเขาใจในความตองการของ
ผูสูงอายุอยางแทจริงวา ผู สูงอายุตองการความ
สนับสนุนทางดานจิตใจ เปนอยา งมาก คือ ไม
อยากถูกทอดท้ิงใหเงียบเหงาและวาเหว รองลงมา
ก็คือรายไดและตองการใหมีคนดูแลดานสุขภาพ 
จึงควรดูแล ผู สูงอายุ เ มื่อเจ็บไขไ ดปวย  กา ร
สนับสนุนรายไดโดย เฉพาะผู สูงอายุ ท่ีมิไดมี
เงินเดือนประจํา เชน  ผูสูงอายุในภาคเกษตรกรรม 
บุตรหลานไมควรนําผูสูงอายุไปท้ิงไวในสถาน
สงเคราะหคนชราซึ่งนาจะเปนทางเลือกสุดทาย 
 ดังน้ัน คานิยมท่ีคนไทยควรยึดถือและ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมก็คือ คานิยมความกตัญู
กตเวทีดวยการเล้ียงดูบิดามารดาปูยาตายาย เก้ือกูล
และเอ้ืออาทรตอกันซ่ึงเปนตัวอยา งท่ีดีท่ีสอนชน
รุนหลังดวยการกระทํามิใชจากคําบอกเลา  ถา เ รา
เล้ียงดูบิดามารดาปูยาตายายฉันใด เรายอมได รับ
การตอบสนองจากบุตรหลานญา ติพ่ีนองฉันน้ัน 
เราจึงไมควรลืมความจริงในขอน้ี 
 ถาเราเปนผูใหญ ท่ีมีพรหมวิหาร 4 คือ 
ปรารถนาท่ีจะใหผูอ่ืนเปนสุขและพนทุกข  พลอย
ยินดีในความสําเร็จของผูอ่ืนไมใชอิจฉาริษยา และ
ไมซํ้าเติมเมื่อผูอ่ืนพลาดพล้ังไป  ควรละอคติ 4 คือ
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ไมลําเอียงเพราะความกลัว และไมลําเอียงเพราะ
ความหลง มีจิตใจมั่นคงพ่ึงตนเองได ไมเรียกรอง
ขอความเห็นใจจากบุคคลรอบขา ง  มีความ รู สึก
เปนสุขอยูเสมอ แมวาจะตองอยูคนเดียวไมมีใคร
ดูแล มีการฝกจิตปฏิบัติสมถวิปสสนากรรมฐาน
เปนประจําแลวใจ เรายอม เปนสุข ชนรุนหลัง
ยอมจะใหความเคารพนับถืออยางจริงใจ  ในทาง
ตรงกันขามหากผูอาวุโสหรือผูสูงอายุมี นิสัย ท่ีไม
เปนธรรม ตระหน่ีถ่ีเหนียว หวงสมบัติมีโลกทัศน
ท่ีคับแคบมองโลกในแงรา ย  ไม รูจักการใหอภัย
และขออภัย ภาพลักษณผูสูงอายุท่ีแสดงออกมา ก็
คือเปนผู สูงอายุ ท่ีไมนา รักในสายตาของบุตร
หลานและชนรุนหลัง ถา เขาจะหลีกเรนใหไกล
หางจากผูสูงอายุออกไป หรือนําผูสูงอายุไปท้ิงไว
ท่ีสถานสงเคราะหคนชราก็คงตองถามตนเอง . . .
 อยางไรก็ดีเราคงไมลืมวาผูสูงอายุในวันน้ี
คือใคร ผูสูงอายุในวันน้ีคือผูผลิตในวันวาน เปน
ผูผลิตทุกอยางใหกับครอบครัว ผูสูงอายุในวันน้ีมี
ความเสื่อมถอยกําลังวังชา  ดวยจิตใจ ท่ีออนลา
เพราะเหน็ดเหน่ือยตรากตรํามามาก จึงมิอาจ เปน
ผูผลิตได ดังแตกอน ไมควรมองผู สูงอายุ เปน
บุคคลท่ีไรคา มีสถานภาพท่ีตกตํ่า เพราะมิอาจเปน
ผูผลิตดังเดิม สังคมไทยควรมีวิสัยทัศนวาผูสูงอายุ
เปน “บุคคลท่ีมีประโยชนตอสังคมและสมควร
สงเสริมใหคงคุณคาไวใหนานท่ีสุด แตในกรณี ท่ี
ตกอยูในสถานะจะตองพ่ึงพิงผูอ่ืน ครอบครัว  และ
ชุมชนจะตองเปนดานแรกในการเ ก้ือกูล เ พ่ือให
ผูสูงอายุสามารถดํารงอยู ในชุมชนไดอยา งมี
คุณภา พท่ีสม เหตุส มผลใ หนาน ท่ีสุด โดย มี
สวัสดิการจากรัฐเปน ระบบเสริม เ พ่ือให เ กิ ด
หลักประกันในวัย สูงอายุและความมั่นคงของ
สังคม” 

 สุดทา ย น้ี อย ากจ ะบอกวา ไม มีใ ค ร
หลีกเล่ียงกฎของพระไตรลักษณอนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา ไมมีใครหลีกเล่ียงการ เกิด แก  เ จ็บ  ตาย 
ไปได ผูสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตในวัยหลังเกษียณ
มากนอยเพียงใดคงเปนเร่ืองของทุกคน…. 

 
“ เพราะสูงวยั   ดุจไม   ท่ีใกลฝง    
    มิอาจยั้ง  อยูนาน  ทานท้ังหลาย 

ประสบการณ  ผานชีวิต  มามากมาย 
 สังขารคลาย  ดังเรือน  ท่ีผุพัง  
เพราะเขาใจ  วยัน้ี  มีคุณคา 
 ชวยสืบสาน  โลกมา  แตหนหลัง  
 ควรศึกษา  เอาใจใส  ไดระวัง 
 รับฝากฝง  ปวยไข  ไดดูแลฯ” 
                   นักกลอนนิรนาม 

 
เอกสารอางอิง 
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุ 
                 แหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี .แผน 
                 ผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 –  
                 2564) กรุงเทพมหานคร : พ.ศ. 2545. 
รัชนีภรณ   ภูกร .สุขภาพผูสูงอายุ (ปรับปรุง).  
                คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
    พิษณุโลก :  พ.ศ. 2549.  
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เครื่องวัดคล ื่นไฟฟาหัวใจและคล ื่นเสียงการเตนของหัวใจ 
 

ไกรลาส    มาตรมูล 
 

1.  บทนํา 
เคร่ืองวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจ เปนอุปกรณ ท่ี

แพทยใชในการชวยวิเคราะหอาการเจ็บปวยของ
ผูปวย  ปจจุบันการตรวจคล่ืนไฟฟา หัวใจ เปน
วิธีการท่ีแพรหลายใช กันมากในวงการแพทย 
เพราะเปนการตรวจข้ันพ้ืนฐานเมื่อนําไปประกอบ
เขา กับประวั ติการเจ็บปวยและการตรวจ ข้ั น
พ้ืนฐานแลวจะชวยวิเคราะหโรคไดอยา งถูกตอง
มากข้ึน  โดยผูปวยไมตองรูสึกเจ็บปวดหรือเ ส่ีย ง
อันตราย แตอุปกรณดังกลา วมีราคา ท่ีสูงมากซึ่ ง
ตองนําเขามาจากตางประเทศ 

ในกา รตรวจวั ดคล่ืนไฟฟ า หัว ใจใ น
บางคร้ังมีโอกาสท่ีจะไดขอมูลในการตรวจวัดท่ี
ผิดพลาดในเบ้ืองตน  ซ่ึงแพทยตองแกไขดวยการ
พิจารณากราฟคล่ืนไฟฟาหัวใจท่ีไดควบคู กับการ
ฟงเสีย งการเตนของหัวใจ อีกคร้ังโดยใช หูฟง
แพทย  หรืออุปกรณ ท่ีเ รียกวา  สเตทโตสโคป 
(Stethoscope) เพ่ือใชในการวินิจฉัยโรคประกอบ
กันจึงจะไดขอมูลท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 บทความ น้ีเ สนอการสร า งเคร่ืองวั ด
คล่ืนไฟฟาหัวใจและคล่ืนเสียงการเตนของหัวใจ 
ซ่ึงสามารถแสดงผลของสัญญาณท้ังสองไดพรอม
กันเพ่ือประโยชนในการวิ นิจฉัย โรคของแพทย
ดวยตนทุนท่ีตํ่า   โดยอาศัยการรวมสัญญาณ ท้ัง
สอง เขา ดวย กันแ ละนํ า เข าทา งซา วดก าร ด 
(Soundcard) ของเคร่ืองไมโครคอมพิว เตอรโดย
ใ ช โป รแ กรม แ ม ทแ ล็ บ  (MatLab) ในก า ร

ประมวลผลและแสดงผลของสัญญาณ ท้ังสองใน
เบ้ืองตนออกมา 
2.    คล่ืนไฟฟาหัวใจและคล่ืนเสียงการเตนของ
หัวใจ 
คล่ืนไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram ; ECG)  
ประกอบดวยรูปคล่ืนท่ีสําคัญ ๆ 3 สวนดวยกัน คือ 
คล่ืน P wave , QRS complex และ T wave  ดังรูป
ท่ี 1 โดยปกติแลวคล่ืนไฟฟาหัวใจจะมีความถ่ีอยู
ในชวงประมาณ 0.5-200 Hz 

 
รูปที่ 1 แสดงลักษณะคลืน่ไฟฟาหัวใจ 
 

คล่ืนเสียงการเตนของหัวใจ (Phonocardiogram ; 
PCG ) ในภาวะปกติจะแยกได  4 เสียง  คือ   เสียง
ท่ี 1 , 2 , 3 และ 4 ดังรูปท่ี 2 โดยในคนปกติการฟง
โดยใชสเตทโตสโคป  จะไดยินเพียงเสยีงหน่ึงและ
เสียงสองเทาน้ัน คล่ืนเสียงของหัวใจจะมีความถ่ี
อยูในชวงประมาณ 20-400 Hz 
 

 
รูปที่ 2 ลักษณะคลื่นเสียงการเตนของหัวใจ 

คล่ืนไฟฟาหัวใจและคล่ืนเสีย งการเตน
ของหัวใจ ปกติจะมีความสัมพันธ ซ่ึงกันและกัน 
โดยคล่ืนไฟฟา หัวใจ  QRS complex และ  คล่ืน
เสียงการเตนของหัวใจเสียงท่ีหน่ึง จะมีระยะเวลา
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ในการเกิดท่ีใกลเคียงกัน และเมื่อคล่ืนไฟฟาหัวใจ 
T wave   ใกลส้ินสุดลงก็จะเร่ิมเกิดเสีย งท่ี  2 ของ
คล่ืนเสียงการเตนของหัวใจ  ดังแสดงในรูปท่ี 3  

 
รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางคลื่นไฟฟาหัวใจและคลื่นเสียง 
           การเตนของหัวใจ 
3.  หลักการทํางาน 

การสรางเคร่ืองวัดคล่ืนไฟฟา หัวใจและ
คล่ืนเสียงการเตนของหัวใจ จะแบงเปน 2 สวน 
คือ สวนของการออกแบบสรา งเคร่ืองมือวั ด 
(Hardware) และสวนของการเ ขียนโปรแกรม 
(Software)     การออกแบบสรางเคร่ืองมือวัดน้ัน
จะประกอบไปดวยกา รสรา งวงจรเคร่ืองวั ด
ค ล่ื น ไ ฟ ฟ า หั ว ใ จ โ ด ย ใ ช อิ เ ล็ ก โ ท ร ด 
(Electrode)เปนเซนเซอรในการตรวจจับสัญญาณ 
ECG จากรา ง กา ย  แ ละขยา ยสัญญาณ ดว ย
ว ง จ รขย า ย สั ญญ า ณ อิ นส ต รู เ ม น เ ต ชั น 
(Instrumentation) เน่ืองจากสัญญาณคล่ืนไฟฟา
หัวใจมีความถ่ีอยูท่ีประมาณ  0. 5-200 Hz และ
สัญญาณ ท่ีไดยังมี สัญญาณรบกวนปะปนอยู 
ดังน้ันจึงตองทําการกําจัดสัญญาณรบกวนความ ถ่ี 
50 Hz (Band Reject 50 Hz) และกรองความ ถ่ีตํ่า 
200 Hz(Lowpass Filter) เพ่ือใหไดสัญญาณ ECG 
ออกมา วงจรเคร่ืองวัดคล่ืนเสียงการเตนของหัวใจ
ใชสเตทโตสโคป โดยมีคอนเดนเซอรไมค ติดไว ท่ี
หูฟง  เปนเซนเซอรตรวจจับสัญญาณ  PCG และ
ขยายสัญญาณดวยวงจรขยายสัญญาณอินสตรูเมน
เตชัน และเน่ืองจากปญหา ท่ีสัญญาณ ท้ังสองมี
ความถ่ีท่ีใกลเคีย งกัน อินพุทของซาวดการดมี
เ พีย งอิน พุท เ ดีย ว  จึ งต องทํ ากา รม อดูเ ลชัน

( Modulation ; กา ร เป ล่ี ยนย านควา ม ถ่ีขอ ง
สัญญาณ) สัญญาณ ECG กับ ความ ถ่ี 1, 000 Hz  
ซ่ึง จะ เป นก าร เ ล่ื อนคว าม ถ่ีส เป กต รัม ขอ ง
คล่ืนไฟฟาหัวใจใหสูงข้ึน เพ่ือใหมีความ ถ่ีท่ีแยก
ออกจากความถ่ีของคล่ืนเสียงหัวใจอยา งชัดเจน 
และใชวงจรรวมสัญญาณ  (Summation) ในการ
รวมสัญญาณท้ังสองเขาดวยกัน เ พ่ือนํา สัญญาณ
เขาสูซาวดการด ท่ีมีเพียงอินพุทเ ดียว  ดังรูปท่ี  4 
และ รูปท่ี 5 แสดงวงจรรวมของคล่ืนไฟฟา หัวใจ
และคล่ืนเสียงการเตนของหัวใจ 

 
รูปที่ 4 การทํางานสวนของฮารดแวร  

 
รูปที่ 5  วงจรรวมของเคร่ืองวัดคลื่นไฟฟาหัวใจและคลื่นเสียงการ 
             เตนของหัวใจ 
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รูปที่ 6 การทํางานสวนของซอฟตแวร 
 

ในสวนของซอฟตแวร รูปท่ี  6 เ น่ืองจาก
สัญญาณท่ีเขามาสูซาวดการดน้ันเปนสัญญาณ
ท่ีมาจากสัญญาณคล่ืนไฟฟา หัวใจและสัญญาณ
คล่ืนเสียงการเตนของหัวใจรวมกันอยู   ซ่ึงกอนท่ี
จะนําสัญญาณดังกลา วมา ทําการแสดงผลของ
สัญญาณแตละสัญญาณ น้ันจะตองทําการเ ขียน
โปรแกรมเพ่ือเก็บคาของสัญญาณสวนหน่ึงไว
กอน   สัญญาณคล่ืนไฟฟา หัวใจ ท่ีถูกมอดูเลชัน
ทางขนาดท่ีรวมมากับคล่ืนเสียงการเตนของหัวใจ 
จะถูกนํา มาผาน  วง จรกรอ งความ ถ่ีตํ่าผา น 
(Lowpass  Filter ; LPF) และ วงจรกรองความ ถ่ี
สูงผาน (Highpass Filter ; HPF)  เ พ่ือกรองแยก
สวนเอาสัญญาณเสีย งการเตนของหัวใจและ
คล่ืนไฟฟาหัวใจท่ีถูกมอดูเลชันทางขนาด ออกมา
ตามลําดับ คล่ืนไฟฟา หัวใจ ท่ีถูกมอดูเลชันทาง
ขนาด จะถูกนํามา ดีมอดูเลชัน (Demodulation ; 
การแปลงสัญญาณใหอยูในยานความ ถ่ีเ ดิม )โดย
นําไปผานวงจรหาคาสัมบูรณ และนําไปผาน LPF 
เพ่ือแยกสัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจ  โดยการเ ขียน
โปรแกรมแมทแล็บ 

AI = analoginput('winsound');           
   chan = addchannel(AI,1); 

duration = 1; 
set(AI,'SampleRate',8000) 
data = getdata(AI); 

 จากคําส่ังขางตนเปนการนําสัญญาณเขาสู
ไมโครคอมพิวเตอรทางซาวดการดโดย กําหนด
อัตราการรับสงขอมูลท่ี  8000 จุดตอวินา ที  ซ่ึง
สัญญาณท่ีไดเปนสัญญาณ ท่ีมาจากคล่ืนไฟฟา
หัวใจและคล่ืนเสียงการเตนของหัวใจท่ีปะปนกัน
อยู ดังรูปท่ี 7 

         
 
 
 
 

 รูปที่ 7 สัญญาณที่เขามาทางซาวดการด   
       Wp1=200/8000;Ws1=250/8000;  
        Rp1=3;Rs1=15;  
        [n1,Wn1]=cheb1ord(Wp1,Ws1,Rp1,Rs1);  
        [b1,a1]=cheby1(n1,Rp1,Wn1); 
        y1 = filter(b1,a1,data); 

การนําฟงก ชันการกรองสัญญาณของ 
แมทแล็บ มาใชซ่ึงในท่ีน้ีจะทําการกรองความถ่ีตํ่า
ผาน 200 Hz โดย นําขอมูลจากตัวแปร data ท่ี
ไดมาจากสัญญาณอินพุททางซาวดการดมาทําการ
ผานโปรแกรมกรองสัญญาณความ ถ่ีตํ่าผาน 200 
Hz ซ่ึงจะเก็บไวท่ีคาของ y1 แลว นําไปแสดงผล
ซ่ึงจะไดเปนเสียงการเตนของหัวใจออกมา  ดังรูป
ท่ี 8 

                    
รูปที่ 8 สัญญาณเสียงการเตนของหัวใจ 

fs = 2000;  
fHz0h=[0 210 220 1000];  
mh0 = [0 0 1 1]; 
f0h=fHz0h/(fs/2); 

ECG+PCG
(Signal Input)

Digital Lowpass
Filter 200 Hz

Digital Highpass
Filter 200 Hz

Phonocardiogram

abs
Digital Lowpass
filter 200 Hz

Electrocardiogram

Demodulation
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[bh,ah] = yulewalk(6 , f0h , mh0); 
fHz1 = linspace(0,fs/2,50); 
om1 = 2*pi*fHz1; 
z = exp(sqrt(-1)*om1/fs); 
ml = abs(polyval(b1,z)./polyval(a1,z)); 
mh = abs(polyval(bh,z)./polyval(ah,z)); 
y2 = filter(bh,ah,data); 

 โปรแกรมกรองความถ่ีสูงผาน 200 Hz จะนํา
สัญญาณท่ีมีความถ่ีสูงกวา 200 Hz น่ันคือ
สัญญาณความถ่ี 1 kHz ซ่ึงมีสัญญาณคล่ืนไฟฟา

หัวใจปะปนอยูดวยดังแสดงในรูปท่ี 9 
รูปที่ 9 สัญญาณหลังจากกรองความถี่สูงผาน 200 Hz 
          y3=abs(y2); 
          Wp1=200/8000;Ws1=250/8000;  
           Rp1=3;Rs1=15;  
           [n1,Wn1]=cheb1ord(Wp1,Ws1,Rp1,Rs1); 
           [b1,a1]=cheby1(n1,Rp1,Wn1); 
            y11 = filter(b1,a1,y3); 

 
 
 
 

รูปที่ 10 สัญญาณหลังจากผานฟงกชนั abs 
 
 
 

 
 
รูปที่ 11 สัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจ 

 สัญญาณท่ีไดจากการกรองความ ถ่ีสูง 
200 Hz แลวจะนําไปทําการดีมอดูเลชัน ลักษณะ
ของสัญญาณ ท่ีได  ดังรูปท่ี  10 และทําการนํา
สัญญาณ เขา สูฟงก ชัน abs ซ่ึงจะทํา ใหคาของ
สัญญาณเปนบวกกอนแลวใชการกรองความ ถ่ีตํ่า
ผานท่ี 200 Hz อีกคร้ังก็จะไดสัญญาณคล่ืนไฟฟา
หัวใจออกมา ดังรูปท่ี 11 
4.  ผลการทดสอบสัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจและ
คล่ืนเสียงการเตนของหัวใจ 
 ผลก า รทด ส อบ  โดย วั ด สั ญญา ณ
คล่ืนไฟฟาหัวใจท่ีไดจากอิเล็กโทรด ซ่ึงทําหนา ท่ี
แปลงสัญญาณไฟฟาจากรางกายเขาสูว งจรขยาย
สัญญาณอินสตรูเมนเตชัน ผานวงจรกรองความ ถ่ี
ตํ่าผาน 200 Hz และผานวงจรกําจัดสัญญาณ
รบกวน 50 Hz และสัญญาณคล่ืนเสียงเ ชิงกลของ
หัวใจไดจากสเตทโตสโคปซึ่งใชคอนเดนเซอร
ไมคในการรับเสียงจากหัวใจ  และทําการขยาย
สัญญาณโดยผานวงจรอินสตรูเมนเตชัน ซ่ึ ง
สั ญญ า ณ ท่ี วั ด ไ ด ท า ง อ อสซิ ล โ ลส โค ป 
(Oscilloscope) แสดงไดดังรูปท่ี 12 

 
รูปที่ 12  สัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจและคลื่นเสียงการเตนของหัวใจ 
              ทางออสซิลโลสโคป 
 

จากรูปท่ี 12 สัญญาณท่ีอยูดานบนจะเปน
สัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจท่ีวัดได และสัญญาณ ท่ี
อยูดานลางจะเปนสัญญาณคล่ืนเสียงการเตนของ
หัวใจ  ซ่ึงสัญญาณท้ัง 2 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีทางการแพทยแลวจะมีองคประกอบของ
สัญญาณท่ีคลายคลึงกัน 
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        การแสดงผลของสัญญาณขา งตนน้ีเปน
การแสดงผลท่ีวัดไดจากอุปกรณทางฮารดแวร ซ่ึง
ยังไมไดผานการมอดูเลชัน และยังไมได นํา
สัญญาณท้ังสองเขาสูไมโครคอมพิวเตอร ในสวน
ตอไปจะเปนการทดสอบสวนของวงจรท้ังหมด
และนําสัญญาณเขาสูคอมพิวเตอรทางซาวดการด
และใชการโดยใชโปรแกรมแมทแล็บในการเ ขียน
โปรแกรม กรอง สัญญา ณเ พ่ือ แส ดง ผลขอ ง
สัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจและคล่ืนเสียงเชิงกลของ
หัวใจ ซ่ึงผลการทดสอบจากผูทดสอบท้ังหมด 20 
คน (ณ ท่ีน้ีแสดงผลตัวอยางผูทดสอบ  4 คน)  ดัง
รูปท่ี 13 
 
5. สรุปผล 
 ในกา รสร า งเ คร่ือ งมือ วัดสั ญญา ณ
คล่ืนไฟฟาหัวใจและคล่ืนเสียงการเตนของหัวใจ 
ซ่ึงสามารถแสดงสัญญาณ   ECG และ  PCG ใน
เบ้ืองตนออกมาได ถูกตองปญหาสํา คัญในการ
ทํางานคือเร่ืองของสัญญาณรบกวนซึ่งจะสงผลให
การแสดงผลของสัญญาณไมชัดเจน เ น่ืองจากใน
การติดตอหรือสงขอมูลทางอุปกรณภายนอกเขา สู
ไมโครคอมพิวเตอรน้ันจะมีผลทําใหเกิดสัญญาณ
รบกวนข้ึนมาก และอาจเน่ืองมาจากตัว อุปกรณ
ของสายอิเล็กโทรดท่ียุงยากในการติด ซ่ึงการท่ีจะ
สามารถลดสัญญาณรบกวนน้ีไดตองอา ศัยการ
ออกแบบวงจรทางฮารดแวรและ เ ขียนโปรแกรม
ทางซอฟตแวรประกอบกันไป  เ พ่ือแกปญหาใน
การลดสัญญาณรบกวนไดออกแบบวงจรกําจัด
สัญญาณรบกวนควา ม ถ่ี  50 Hz แ ละเ ขีย น
โปรแกรมแมทแล็บในการกรองสัญญาณ  จากผล
กา รทดส อบจะ เ ห็นไ ดว า เ มื่อ ทํา กา รเ ขีย น
โปรแกรมกรองสัญญาณทางโปรแกรมแมทแล็บ 

และทําการดีมอดูเลชัน  สัญญาณเ พ่ือแสดงผล 
ของสัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจและคล่ืนเสียงเชิงกล
ของหัวใจทางจอไมโครคอมพิวเตอรจะเห็นไดวา
รูปของสัญญา ณ ท่ีไดมี ลักษณ ะของสัญญา ณ
เหมือนกับรูปของสัญญาณ ท่ีไดทางฮารดแวร 
(กอนนําเขาสูไมโครคอมพิวเตอร) ซ่ึงแสดงวาการ
เขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงผลของสัญญาณสามารถ
ท่ีจะไดสัญญาณท่ีถูกตองเหมือนกับสัญญาณ ท่ีได
ทางฮารดแวร และเมื่อนําสัญญาณไปเปรียบเทียบ
กับทางทฤษฎีของคล่ืนไฟฟาหัวใจและคล่ืนเสีย ง
ของหัวใจแลว ปรากฏวามีลักษณะของสัญญาณ ท่ี
คลายคลึงกัน แตอาจจะขาดองคประกอบบางสวน
ไปบางเน่ืองจากการเขียนโปรแกรมกรองสัญญาณ
ทางซอฟตแวรเพ่ือลดสัญญาณรบกวนมากเกินไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

                      รูป PCG และ ECG ของผูทดสอบคนท่ี 1 
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             รูป PCG และ ECG ของผูทดสอบคนท่ี 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
         รูป PCG และ ECG ของผูทดสอบคนท่ี 3             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

               รูป PCG และ ECG ของผูทดสอบคนท่ี 4 
 

รูปที่ 13  แสดงสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจและคลื่นเสียงการเตนของ 
              หัวใจทางหนาจอไมโครคอมพิวเตอร 
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รองศาสตราจารยสาขาเคมี   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 

มาใชเครื่องสําอางจากครัวเรือนกันเถอะ 
 

กุลยา    จันทรอรุณ 
 

 เคร่ืองสําอาง (Cosmetic) มีความเก่ียวพัน
หรืออา จ จ ะกล า วไ ด ว า เ ป น ส่ิง จํ า เป น ใ น
ชีวิ ตป ระ จํา วันขอ ง คุณ สุภ าพสต รีแ ละ คุณ
สุภาพบุรุษไปแลว เร่ิมต้ังแตในวิถีชีวิตประจําวันมี
กิจกรรมต้ังแตต่ืนนอน อาบนํ้า แปรงฟน ลา งหนา 
แตงตัว ประกอบอาหาร ทํางาน พักผอน ทองเท่ีย ว
จนเขานอน จําเปนตองใชเคร่ืองสําอางท้ังส้ิน เชน 
สบู ยาสีฟน ยาสระผม ครีมลางหนา เคร่ืองสําอาง 
แตงหนา โดยเฉพาะเคร่ืองสําอางประ เภทบํา รุง
ผิวหนาตางๆ ซ่ึงบางชนิดแมจะมีราคาแพงมาก แต
ก็ยังไมสามารถหยุดความตองการของผูใชได  ซ่ึง
เคร่ืองสําอางประเภทน้ีสวนมากจะผลิตข้ึนจาก
สารเคมี เพ่ือนํามาใชโดยวัตถุประสงคตา งๆ  กัน 
ตามความตองการของผูใช เคร่ืองสําอางตาม
ความหมายของพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง
หมายถึง  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใช  ทา  ถู นวด 
โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําโดยวิ ธี อ่ืนใด
ตอสวนหน่ึงของรางกาย เพ่ือความสะอาด ความ
สวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงามรวม
ตลอดท้ังเคร่ืองประทินผิวตางๆ ซ่ึง เคร่ืองสําอาง
แบงต ามความ เสี่ย งตอก ารเ กิดอันตรายต อ
ผูบริโภคแบงไดเปน 3 ประเภทคือ   เคร่ืองสําอาง
ควบคุมพิเศษ เปนกลุมท่ีมีความ เสี่ย งสูงจึงตอง
ควบคุมดูแลผูผลิต หรือผูนํา เขาตองข้ึนทะเ บียน
ตํา รับ เมื่ อ ได รับ ใ บสํ า คัญกา รข้ึ นทะ เ บี ย น
เคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษและแสดงเคร่ืองหมาย 
อย. จึงจะวางจําหนายได  เชน นํ้ายาดัดผม ยอมผม 
ถาวร   แตงสีผม   ฟอกสีผม   ยืดผม   ยาสีฟนท่ีมี 

 
ส ว นผสม ของฟ ลู ออไ รด  ประ เ ภ ท ท่ี   2  
เคร่ืองสําอางควบคุมมีความเสี่ยงปานกลางซึ่งอาจ
มีอันตรายจากการใชผูผลิตเพ่ือการจําหนา ยตอง
แจงรายละ เ อียดตอสํา นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กอน การผลิตไมนอยกวา 15 วัน ตองแสดงสลาก
ภาษาไทย  เชน แปงฝุนโรย ตัว  แปงนํ้า  ผา เ ย็น 
ผาอนามัย ผลิตภัณฑขจัดรังแค เชน มีสารซิงกโพ
ริไทโอน คลิมบาโซล และเคร่ืองสําอางท่ัวไป 
เปนเคร่ืองสําอางกลุม ท่ีมีความ เสี่ย งนอยและ
อันตรายไมรุนแรง ผูผลิตท่ัวไปไมตองขออนุญาต
แตตองไ มมีสารควบคุมพิ เศษและ หรือสา ร
ควบคุมและไมใชวัตถุหามใช เปนสวนผสมใน
การผลิตเคร่ืองสําอาง ตามรายละเอียดวัตถุหามใช
ในประเทศ กระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 9 (พ.ศ.
2536) และฉบับท่ี 25 (พ.ศ.  2539)  แสดงสลาก
ภาษาไทย ใหถูกตองตามกฎหมาย เคร่ืองสําอาง
ประเภทน้ี เชน เจล มูส ยายอมผมชนิดก่ึงถาวร 
แชมพู ครีมนวดผม สเปรยฉีดและผลิตภัณฑปรับ
สภาพผม  ในปจจุบันน้ีเคร่ืองสําอางท่ีใชสวนมาก
จะเปนเคร่ืองสําอางท่ีไดจากการสังเคราะหหรือมี
สวนผสมจากสารเคมีซ่ึงเปนเคร่ืองสําอางควบคุม
พิเศษดังกลาวแลว ซ่ึงนอกจากจะมีราคาแพงแลว
บางคร้ังอาจเกิดอันตรายจากการใชเคร่ืองสําอาง
ชนิดน้ันๆ  เชนเกิดอาการแพ เคร่ืองสําอาง  หนา
เปนสิว เปนเม็ด ผ่ืน คัน เ กิดความระคาย เ คือง
บริเวณท่ีใช แตอยา งไรก็ตาม  เคร่ืองสําอางก็
จัดเปนส่ิงจํา เปนควบคู กับคุณสุภาพสตรีและ
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สุภาพบุรุษมาต้ังแตคร้ังโบราณกาล  ดังน้ันเ พ่ือ
เ ป นก า รสนอ ง คว า ม ต อ ง ก า ร ใ นก า รใ ช
เคร่ือง สําอา งหลา ยๆ  ชนิดได โดยปลอดภั ย
ปราศจากสารพิษจากเคร่ืองสําอางและมีราคา
ยอมเยาและทําไดเองอาจจะไมตองเสียเงินซ้ือใน
ราคาแพงๆ คุณภาพของเคร่ืองสําอางท่ีหาได เองก็
มีคุณภาพดีเยี่ยมไมแพหรือดีกวา เคร่ืองสําอาง
ประเภทเดียวกันท่ีซ้ือมาในราคาแพงๆ ผู เ ขียนจึง
ขอเสนอ เคร่ืองสํ าอางท่ีหาไดง า ย ๆ  จากใ น
ครัวเรือนของทานเอง โดยไมจําเปนตองเสียทรัพย
จํานวนมากเพ่ือซ้ือใช ซ่ึงเปนประ เภทสารจาก
ธรรมชาติท่ีใชเปนเคร่ืองสําอางไดโดยเฉพาะพวก
พืช เชน ผัก ผลไม นํ้าผ้ึง เบียร ชนิดตางๆ ท่ีมีสาร
ท่ีมีคุณคานํามาบํารุงรางกายผิวพรรณ ผมไดเพราะ
มีคุณคาท่ีจะนํามาใชเปนเคร่ืองสําอางไดโดยตรง 
เราลองมา ศึกษา ถึงคุณคาผลิตภัณฑ ท่ีไดจ าก
ครัวเรือนท่ีนํามาใชทําเคร่ืองสําอาง และลองทํา ใช
ดู  ผูเขียนคิดวานา จะไดผลดีนาพอใจแนนอน 
เพราะผัก ผลไมท่ีจะนําเสนอตอไปน้ีมีคุณคาทาง
เคมีใชเพ่ือการเสริมสวยไดอยางแนนอนคือ   
 ผลมะเขือเทศสุก   จากการศึกษาพบวามี
ส า ร ช่ื อ  ไ ลโค เ พอ ซิ ซิ น  หรือ  โทม า ติ น 
(Lycopersicin or Tomatin) ซ่ึงเปนสารพวกอัลคา
ลอยดสเตียรอยดซ่ึงรักษาบาดแผลได  จึงใชพอก
หนาเพ่ือสมานผิว นอกจากน้ี มะเขือเทศยังมีเม็ดสี 
(Pigment) สีสมแดง ใชแลวจะทําใหแกมแดงสวย
โดยไมตองใชสีทาแกม 
 ผลแ ตง กว า    มี เอนไ ซม  อี เ รพซิ น 
(Erepsin enzyme) ซ่ึงจะยอยสารพวกโปรตีนได 
ดังน้ันจะสามารถยอยผิวหนังท่ีหยาบแหงออกไป
เพ่ือใหผิวหนังใหมท่ีออนนุมเกิดข้ึนมาแทนท่ีได 
วิธีใช โดยการฝานผลแตงกวา เปนแวนบาง  วาง

เรียงบนผิวหนา หรือตามหลังมือ แลว ท้ิงไว สัก
คร่ึงช่ัวโมง ลางออกจะชวยสมานผิวและทํา ให
ผิวหนังออนนุม 
 ผลมะกรูด   มีกรดซิตริค (Citric acid) จะ
ชวยขจัดคราบสบู (ดาง) ท่ีหลงเหลืออยู ในนํ้า ย า
สระผม หรือสบู นํามะกรูดมาเผาไฟแลวนํามาผา 
ผสมกับนํ้าอุนเพ่ือสระ และลางผมหลังจากสระ
ผมดวยแชมพูหรือสบูแลว จะทําใหผมหวีง า ย ไม
พันกัน นอกจากน้ีนํ้ามันจากผิวมะกรูดยังชวย ให
ผมดกเปนเงางามอีกดวย 
 ผลไมจําพวกมะนาว   ผิวสม มีวิตามินซี 
สารสมานผิว (Astringent) และนํ้ามันบํารุงผิว ถา
ใชผสมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนในการพอกหนา
เพ่ือใหผิวหนังตึงไม เ ห่ีย วยน และจะชวย ให
ผิวหนังสดช่ืน 
 ผลกลวยสุก    ใชพอกหนา ได  เพราะ
กลวยมีวิตามิน เอ ซ่ึงดูดซึมเขาสูผิวหนังไดชวย
ปองกันมิใหผิวหนาแหงแข็ง หยาบกระดา ง  และ
จะทําใหผิวหนาสดช่ืน นุมนวล 
 นํ้ามันมะกอกฝรั่ง  (Olive oil) ใชใสผม
เพ่ือชดเชยนํ้ามันธรรมชาติท่ีเ สีย ไปถาผมกรอบ
แหงจะทําใหผมเปนเงา งามและทํา ให ผิวหนัง
ออนนุม ใชผสมในเคร่ืองสําอางหลายชนิด เชน 
สบู ครีมลางหนา โคลดครีม 
 นํ้าผึ้ง   มีฮอรโมนเอสโตรเจน ใชพอก
หนาและใสผมได แตตองระวังพวกแมลงมาไต
ตอม ท้ิงไวสักครู ลางออกใหหมด ในสมัยกอน
นิยมใชนํ้าผ้ึงเปนเคร่ืองสําอาง ปจจุบันนํ้า ผ้ึงก็ใช
เปนสวนประกอบของเคร่ืองสําอาง  หลายชนิด 
เชน สบู ครีมบํารุงผิว นํ้ามันบํารุงผิว 
 เบียร   นํามาใชลางหนา บํารุงผิว หรือจะ
ใสผมบํารุงเสนผม ในเบียรมีฮอพ (Hop) ในฮอพ
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มี ฮอรโมน เอสโตรเจน (Estrogen) ซ่ึงจะชวย
บํารุงผิวใหเตงตึงเปลงปล่ังไมเห่ียวยนดูออนกวา
วัย ชวยกระตุนการงอกของเสนผม  บํา รุงหนัง
ศีรษะ บรรเทาอาการผมรวง นอกน้ีในเ บียรยังมี
ยีสต ซ่ึงมีวิตามินบีรวม  (Vitamin  B  Complex) 
ซ่ึงจะชวยบํารุงผิวดวย 

ไขขาว   มีสารพวกโปรตีนท่ีเรียกวา อัลบู
มิน (Albumin) สารน้ีจะมีคุณสมบัติในการดูดซับ 
และเมื่อแหงจะแข็งเปนแผนเคลือบ เมื่อลอกออก
จะพาเอาสิ่งสกปรกออกจากผิวหนา ทําใหผิวหนา
สะอาด   และอัลบูมินยังชวยลดการระคายเคืองได
ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสม    รับประท าน เป นย า บํ า รุ ง  มี
ฮอรโมนเอสโตรเจน แตมีราคาแพง 

นอกจากท่ีกลาวมาแลวยังมีผักผลไมและ
สมุนไพรอีกมากมายหลายชนิดท่ีนํามาใช ทํา
เคร่ืองสําอางได 

 
เอกสารอางอิง 
จดหมายขาว ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน,  
             สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
             กระทรวงสาธารณสุข. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
             เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2545. 
  
 



ภาคผนวก 
 

ระเบียบการตีพ ิมพ บทความภาษาไทย 
วารสารศูนยวิทยาศาสตร  มหาวิทยาล ัยราชภัฏพ ิบลูสงคราม 

 
1.  นโยบายการตีพิมพท่ัวไป 
 วารสารศูนยวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปนส่ือกลางการเผยแพรบทความ
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยรับพิจารณา ตีพิมพ   ตนฉบับของ
บุคคลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  มีกําหนดออกวารสารปละ   2  ฉบับ   คือ  ฉบับท่ี   1  เ ดือน
มกราคม – เดือนมิถุนายน  และฉบับท่ี  2  เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม  ผลงานท่ีสงมาจะตองไม เคย
เสนอหรือกําลังเสนอตีพิมพในวารสารวิชาการใดมากอน 
 
2.  บทความงานวิจัย  ตองประกอบดวยรายละเอียดตางๆ  ดังน้ี 
 ตัวอักษรใหใชตัวอักษร Angsana New ท้ังหมดโดยมีขนาดตัวอักษรในแตละสวนตางๆ  กัน  ดังน้ี 
 หัวขอเร่ือง (ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ) - ขนาด  16  ตัวหนา 
 ช่ือผูดําเนินการ (ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ)  - ขนาด  16 
 สถานท่ีทํางานและ  E-mail  ติดตอ  - ขนาด 14 
 บทคัดยอ (ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ)  - ขนาด 14  โดยใชหัวขอตัวหนา  
 เน้ือความในบทความวิจัย  ไดแก  บทนํา  วัสดุ  อุปกรณและวิ ธีการ  ผลการทดลองและวิจารณ  
สรุปผลการทดลอง  กิตติกรรมประกาศและเอกสารอางอิง – ขนาด 14  โดยใหหัวขอเปนตัวหนา   สวนการ
พิมพน้ันใหพิมพในลักษณะแถวเดียวและมีจํานวนหนาไมเกิน 12 หนา  จัดหนากระดาษใหไดในกระดาษ  A4 
โดยต้ังคาหนากระดาษ  ขอบบน 1.5 น้ิว ขอบลาง 1 น้ิว  ขอบซาย  1.5  น้ิว  ขอบขวา 1  น้ิว 
 การอางอิง  เอกสารท่ีจะนํามาอางอิงน้ันควรเปนบทความ ท่ีได ตีพิมพแลว   หรือกํา ลังจะได รับ 
การตีพิมพผลการศึกษา ท่ียังไมได รับการตีพิมพหรือการติดตอขอขอมูลสวนตัวควรอา งอิงในเ น้ือ 
ความให เ รีย งเอกสารอา งอิง   โดย ใชภ าษาไทย  (ก ถึง  ฮ )   แลวตาม ดวย เอกสารภาษา อังกฤษ  
 (A ถึง Z)  สําหรับการอา งอิงเอกสารในเ น้ือเ ร่ืองน้ัน ให ใชระบบตัว อักษร   โดยวงเ ล็บ  เปด - ปด   
แลวใสช่ือสกุลผูแตง  และป  พ.ศ.  หรือ  ค.ศ.  กํากับทายเน้ือความท่ีไดอางอิง   และเจาของบทความตอง
รับผิดชอบถึงความถูกตองของเอกสารท่ีนํามาอางอิงท้ังหมด 
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3.  บทความปริทัศน 
 เปนบทความท่ีรวบรวมความรู เ ร่ืองใดเ ร่ืองหน่ึงจากวารสารหรือหนังสือตา งๆ   ท้ังในและ
ตางประเทศ  ประกอบดวยบทสรุป   บทนํา   วีการสืบคนขอมูล  เ น้ือหา ท่ีทบทวน  บทวิจารณ   และ
เอกสารอางอิง  ความยาวของเร่ืองไมควรเกิน  10  หนาพิมพ 
 
4.  บทความพิเศษ 
 เปนบทความแสดงขอคิดเห็นเก่ียวโยงกับเหตุการณปจจุบันท่ีอยูในความสนใจและมวลชนเปน
พิเศษ 
 
5.  จดหมายถึงบรรณาธิการ 
 เปนเวทีท่ีใชติดตอตอบโตระหวางนักวิชาการผูอานกับเจาของบทความท่ีตีพิมพในวารสารในกรณี
ผูอานมีขอคิดเห็นแตกตาง  ตองการช้ีใหเห็นความมาสมบูรณหรือขอผิดพลาดของรายงานและบางคร้ัง
บรรณาธิการอาจวิพากษสนับสนุนหรือโตแยง 
 
6.  การสงตนฉบับ 
 ผูสนใจจะตีพิมพตองสงตนฉบับจํานวน  1  ฉบับ  พรอมรูปภาพจ ริงและแผนดิสก เ ก็ต (Diskette)  
จํานวน 1 แผน  มายัง  คุณมาลินี   เห็มลา  ศูนยวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000  หรือสามารถสงไฟลในรูปแบบ  MS Word  มายัง   
E-mail Address : pitakyoume@hotmail.com 


