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นํ้ามันจาก “ สบูดํา ” ทางเลือกใหมของพลังงานทดแทน 
เพื่อสูวิกฤตินํ้ามันแพง 

 
ดร.สวาง   ภูพัฒนวิบูลย  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

   ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน น้ี คอนขา งจะ
เปนไปอยา งรวดเ ร็ว  หากใครไม ติดตาม
ขาวสารบานเมืองอยูเปนประจํา ก็ยอมจะตก
เ ป น ผู ล า ห ลั ง เ ป นธ ร รม ด า  โ ด ย ท่ี
ความกา วหน า ไปของวิทย าศาสตรแล ะ
เทคโนโลยีน้ัน ก็ลวนเปนส่ิงท่ีมนุษยมุ งสรา ง
ข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให ดีข้ึน 
แตบางคร้ังก็ลืมมองไปวาส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน
บางอยางอาจไปมีผลกระทบในทางลบตอ
สภาพแวดลอม  ท้ังตอตัวม นุษย เองและ
สภาพแวดลอมของโลกดวย เชนกัน ซ่ึง ส่ิงท่ี
กําลังเปนผลกระทบไปท่ัวโลกในขณะน้ีก็คือ
ก า ร ท่ี ม นุ ษ ย ใ ช ค ว า ม ก า ว หน า ท า ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในการเ ก็บ
เก่ียวทรัพยากรธรรมชา ติและพลังงานของ
โลกโดยเฉพาะนํ้ามัน มาใชกันอยางฟุม เฟอย 
ขาดการระมัดระวัง  ขาดการสรา งสรรค ส่ิง
ทดแทน ดังท่ีปรากฏเปนวิกฤติอยูในขณะน้ี 

  ภาวะนํ้ามันราคาแพง ซ่ึงกลาย เปน
วิกฤติทางพลังงาน ทําใหท่ัวโลกต่ืนตระหนก 

 

 

และเปนกังวลกับส่ิงท่ีจะ เ กิดข้ึนในอีก 50 ป
ขางหนา ท่ีคาดวานํ้ามันจะหมดไปจากโลกน้ี  

และยังไมสามารถหาพลังงานใดมาทดแทน
นํ้ามันไดอยางถาวร ดังน้ัน แตละประ เทศจึง
ตองเรงรณรงคใหพลเมืองของตนเ ห็นถึง
ความสําคัญและรวมกันประหยัดพลังงาน   

  ประเทศไทยก็เชนกัน รัฐบาลตอง
หันมารณรงคใหคนไทยรวม กันประหยัด
พลังงา น ดวย การออกมาตรการตา ง  ๆ 
มากมาย ท้ังท่ีเปนการขอความรวมมือ และ
มาตรการบังคับใช ไปยังหนวย งานราชการ
ตาง ๆ รวมถึงบริษัท หางราน และปม นํ้ามัน 
และคงตองเพ่ิมความเขมขนของมาตรการข้ึน
อีกแนนอน ซ่ึงมาถึงตอนน้ีคนไทยทุกคนก็คง
เห็นแลววา เร่ืองการประหยัดพลังงานเปน
เร่ืองตองทําอยางเรงดวนและรวมมือกันทุก
คน เพราะมันใกลตัวเขามาทุกทีแลว  

 หลาย ๆ คนยังมีความหวังวา ราคา
นํ้ามันจะลดลง แตไมอยากให ต้ังความหวัง 
ลม ๆ แลง ๆ เพราะตอนน้ีประ เทศไทย นํา
เงินทุนสํารองจากกองทุนนํ้ามันออกมาใช
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เปนหมื่นลาน ซ่ึงรัฐบาลจําเปนตองเ รียกคืน
ดวยวิธีใดวิธีหน่ึงแนนอน และวากันวา ถึงแม
ราคา นํ้ามันในตลาดโลกจะลดลง  (ซ่ึงคง
เ ป น ไ ป ไ ด ย า ก ..) แ ต ร า ค า นํ้ า มั น
ภายในประเทศก็ไมมีทางลด เพราะตองเอา
เ งินไปชดเชย คืนใ ห กับกองทุนนํ้ามันใ น
ประเทศ  ซ่ึงกวา จะครบจํานวนเงินท่ีเอา
ออกมาพยุงราคานํ้ามันไว ก็คงจะใช เ วลา อีก
ราว ๆ 5 ปเห็นจะได 

  ตอนน้ีหลายหนวย งานท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะรัฐบาลเอง  ไดหัน
มาให ควา มสํา คัญกับกา รพัฒนาก ารใ ช
พลังงานทดแทน ไมวา จะ เปนแกสเ อ็นจีวี 
(NGV) เอทานอล (Ethanol) หรือไบโอดีเซล 
(Biodiesel) รวมถึงพลังงานท่ีไดจากสารสกัด
อ่ืน ๆ ท่ีกําลังอยูในระหวา งการเรงคนควา
พัฒนาอีกจํานวนมาก โดยขณะน้ีมีพลังงาน
ทดแทนอีกชนิดหน่ึง ท่ีไดมีการพัฒนามา ถึง
ข้ันทดลองใชจนไดผลมาแลว แตอาจจะยังไม
เปนท่ีแพรหลายในวงกวา งนัก พลังงา น
ทดแทนท่ีวาน้ันก็คือ “นํ้ามันจากสบูดํา” 

"ส บู ดํ า " มี ช่ื อ ท า ง
วิทยาศาสตรวา  Jatropha curcas Linn. เปน
พืชท่ีอยูในวงศไมย า งพารา  Euphorbiaceae 
เชนเดียวกับสบูแดง  ปตตา เวีย  ฝนตนหรือ
มะละกอฝร่ัง หนุมานน่ังแทน ฯลฯ  

  "สบูดํา" เปนช่ือเรียกในภาค
กลาง  ภา คเหนือเ รี ยกวา  มะ หุงฮั้ว  ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกวา มะเย า  หรือ สี
หลอด ภาคใตเรียก มะหงเทศ  เม ล็ดสบู ดํามี
สารพิษเรียกวา CURCIN หากบริโภคแลว ทํา
ใหเกิดอาการทองเดินเหมือนสลอด กากสบู
ดํายังมีธาตุอาหารใช เปนปุย อินทรียได  ใน
ชนบทยังใชสบูดําเปนยาสมุนไพรกลางบาน 
โดยใชยางจากกานใบปายรักษาโรคปากนก
กระ จอก หามเลือดและแกปวดฟน รวม ท้ัง
ผสมนํ้านมมารดากวาดปายล้ินเด็กท่ีมีฝาขาว
หรือคอเปนตุม และใชสวนของลําตนมา ตัด
เปนทอนๆ ตมใหเด็กกินแกโรคซางหรือตาล
ขโมย 

 การสกัดนํ้ามันสบูดํา โดยใชผลสบู
ดําแหง  (ผลสีเหลืองถึงสีดํา ) ท่ีแกจ ากตน 
นํามากะเทาะเปลือกออกใหเหลือเฉพาะเมล็ด 
นําไปลางนํ้าทําความสะอาด นํามา ผ่ึงลมให
เมล็ดแหงนําไปบุบเมล็ดใหแตก โดยการทุบ
หรือบดหยาบ นําเมล็ดท่ีไดบุบแลวออกตาก
แดดเพ่ือรับความรอนประมาณ 30 นา ที  แลว
นําเมล็ดสบูดําเขาเคร่ืองสกัด (ใชแรงงานคน) 
นํานํ้ามันท่ีไดไปกรองเ พ่ือแยกเศษผง  โดย
เมล็ดสบูดํา 4 กิโลกรัม สกัดนํ้ามันได  1 ลิตร 

  น้ํามันท่ีไดจ ากการสกัดเมล็ด
สบูดําสามารถใชแทนนํ้ามันดีเซลได โดยไม
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ตองใชสวนผสมและไมทํา ให เคร่ืองยนต
เสียหาย กากเมล็ดสบูดําท่ีเหลือจากการสกัด
นํ้ามันมีปริมาณไนโตรเจนสูง  ซ่ึง เปนธา ตุ
อาหารท่ีพืชตองการ จึงสามารถนําไปเปนปุย
อินทรียของ พืชได 

  การทดสอบการใชงานจากการนํา
นํ้ามันสบูดําท่ีไดไปทดลองเดินเคร่ืองยนตรถ
ไถนา เ ดินตาม   คูโบตา ดีเซล 1 สูบ  แบบ
ลูกสูบนอกระบบ 4 จังหวะ ระบายความรอน
ดวย นํ้า  ปริมาตรกระบอกสูบ  400 ซีซี  7 
แรงมา /2,200 รอบ/นา ที  เปรียบเ ทียบการ
ทํางานของเคร่ืองยนต (รอบ/นาที) และความ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง (ซีซี/ช่ัวโมง) ระหวางการ
ใชนํ้ามันสบูดํากับนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 

  ผลจากการทดสอบกับเคร่ืองยนต 
เมื่อเ ดินเคร่ืองยนตดวย นํ้ามันสบู ดําครบ 
1,000 ช่ัวโมง ถอดช้ินสวนของเคร่ืองยนต
ออกมาตรวจสอบ เส้ือสูบ  ลูกสูบ  แหวนล้ิน 
หัวฉีด และอ่ืน ๆ ไมพบยางเหนียวจับ ทุกช้ิน
ยังคงสภาพดีเหมือนเดิม 

 มีการทดสอบการใช นํ้ามันสบูดํา
กับรถปกอัพ  1584 ซีซี 94 แรงมา ผลปรากฏ
วารถปกอัพ สามารถวิ่งไดในอัตราความเร็ว 
100 กิโลเมตรตอช่ัวโมง สูงสุดถึง 140 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง เคร่ืองยนตก็ติดงาย 

เคร่ืองไมน็อค กําลังแรงดี และท่ีสําคัญไม
ตองปรับแตงเคร่ืองยนต   
  นอกจากน้ียังมีการผสมนํ้ามันสบูดํา
กับนํ้ามันเบนซินเพ่ือใชกับรถจักรยานยนต  
รวมถึงการใชนํ้ามันสบู ดําผสมกับแกสหุงตม
อาหาร ไปใชกับเคร่ืองยนตดีเซล ซ่ึงผลการ
ทดสอบปรากฏวาสามารถใชงานไดดี  

  แมวันน้ีนํ้ามันจากสบูดํา  จะยังไมมี
การนํามาใชอยางแพรหลาย อาจจะดวย
เหตุผลทางดานการผลิตหรือวัตถุดิบก็ตาม 
แตในไมชาพลังงานทดแทนชนิดน้ี จะตองมี
มูลคาและราคาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงถือเปนทางเลือก
ใหมอีกทางหน่ึงท้ังของเกษตรกร ผูผลิตและ
ผูบริโภค รวมถึงนักวิชาการ นักวิจัย และ
นักวิทยาศาสตร ท่ีจะตองรวมกันใชความรู
ความสามารถมาพัฒนาผลผลิตท่ีสรางข้ึนได
เองในประเทศไทย  เพ่ือตอสูกับภาวะวิกฤติ
นํ้ามันแพง ท่ีกําลังจะรุนแรงข้ึนทุกวินาที  
 
 
 
 
 
ขอมูล : นสพ.เดลินิวส ฉบับวันท่ี 17 ก.ค.48 
         : 
http://www.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=0505
010947&srcday=2004/09/01&search=no

 



 

วัสดุศาสตรเบื้องตน 
 

    ศาสตราจารย ดร. ทวี  ตันฆศิริ 
ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
1. เซรามิกและวัตถุดิบในประเทศ 
  1.1 บทนํา 

  ในโลกปจจุบันเปนการยากท่ีจะ
ดํารงชีวิตอยูโดยไมพ่ึงพาวัสดุท่ีสรางข้ึนมา 
ยกตัวอยางเชน กระดาษ ส่ิงท่ีทําดวยไม ส่ิงท่ีทํา
ดวยโลหะ แกว แมในรางกายก็ยังมีวัสดุท่ีมนุษย
สรางข้ึนมาอยูในราง เชน วัสดุท่ีอุดในฟน ขอตอ
เซรามิก เลนสตา ล้ินหัวใจ เปนตน ส่ิงตางๆ 
เหลาน้ีถูกสรางข้ึนเพ่ือปฏิบัติการบางสิ่งในรางกาย 
เพ่ือใหชีวิตดํารงอยูไดในหวงอวกาศก็ยังมี
ดาวเทียมท่ีมนุษยสรางข้ึนวิ่งวนรอบโลก รอบดาว
เคราะหตางๆในชีวิตประจําวันเราตองพ่ึงพา
อุปกรณตางๆ อยางมากมาย ดังรูปท่ี 1.1 จะเห็น
ไดวาในบานเรือนท่ีอยูอาศัยเชน ท่ีจุดกาซ เซลล
สุริยะ อุปกรณในรถยนต เปนตน อาจจะกลาวได
วามนุษยชาติในโลกปจจุบันดํารงชีวิตอยูใน
ทามกลางวัสดุท้ังส้ิน เปนท่ีแนชัดแลววาวัสดุเปน
ส่ิงท่ีมีประโยชนหลายๆ ดานอยางมหาศาล 
สามารถสรางข้ึนในกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
สมบัติตางๆ ของวัสดุ รวมท้ังโครงสรางจึงตอง
ศึกษาและนําสมบัติท่ีเดนของวัสดุเหลาน้ันมาใช
ใหเปนประโยชน สมบัติของวัสดุท่ีสําคัญ   เชน   
ความตานทานทาง       

                                                                                         

ไฟฟา  ไดอิเล็กทริก ความหนาแนน การขยายตัวเมื่อ 
อุณหภูมิเปล่ียนไป ฯลฯ ซ่ึงเปนสมบัติทางฟสิกสท้ังส้ิน 
ขอแตกตางระหวางนักฟสิกส และนักวัสดุศาสตรจะ
แตกตางกันท่ีนักวัสดุมักจะพิจารณาศึกษาโครงสราง
จุลภาค (microstructure) ซ่ึงอยูในชวง 10-6 ม. หรือ
ในชวงของไมครอน (micron, µm) แตในขณะท่ีนัก
ฟสิกสมักจะสนใจแตชวงของ 10-10 ม. หรืออังสตรอม 
(Angstrom, A) หรือชวงของ 10-9 ม. หรือนาโนมิเตอร 
(nonometer, n) 
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รูปที่ 1.1 ตัวอยางการใชเซรามิกยุคใหมใน
ชีวิตประจําวัน 

 

แผนภาพ (diagram)  ของวัสดุอาจแบงออกไดตามรูปท่ี 1.2 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.2 แผนภาพของวัสดุ (ดัดแปลงจาก [1]) 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.2  แผนภาพของวัสดุ (ดัดแปลงจาก[1]) 

 
จากรูปท่ี  1.2 จะ เ ห็นวา วัสดุอาจจะแบง

ออกเปน4 กลุม ไดแก โลหะ  พอลิเมอร เซรามิก 
และวัสดุผสม เซรามิกยังแบงไดเปน 2 ชนิดหลัก 
คือ เซรามิกด้ังเดิม (classical ceramics) ซ่ึงไดแก
เคร่ืองปนดินเผา แกว ผลิตภัณฑ ท่ีใชในบาน อิฐ
ตางๆ และเซรามิกเ น้ือละ เ อียด (fine ceramics) 
เซรามิกด้ังเดิมสรางจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ เชน
ดินเหนียวแรธาตุตางๆ ขณะท่ีเซรามิกเน้ือละเอียด

สรางจากสารประกอบทางเคมี ท่ีบริสุทธ์ิสูง  (> 
99.99%)กรรมวิธีการผลิตยุงยากซึ่งจะกลาว 
 
ภายหลังเซรามิกเน้ือละเอียด  บางทีเรียกวา 
เซรามิกยุคใหม (new ceramics) ยังแบงยอยออกไป
อีกเปนฟงกช่ันนอลเซรามิก (functional ceramics)  
จะเปนกลุมท่ีใชประโยชนทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
ทางแสง และหนาท่ีพิเศษบางอยางเชนท่ีกรองกาซ
พิษ อีกกลุมหน่ึงจะ เปนกลุม ท่ีมีหนา ท่ีเ ก่ีย ว กับ 
โครงสรา งเ รียกเซ รามิกโครงสรา ง  (structural 

วัสดุ

โลหะ เซรา มิก พอลิเมอร วัสดุผสม

เซรามิกด้ังเดิม เซรามิกเนื้อละเอียด

ฟงกช่ันนอลเซรามิก เซรามิกโครงสราง

วัสดุ 2 ชนิด
ผสมกัน

ไดแก
เคร่ืองปนดินเผา
แกว อิฐทนไฟ

ใชในงานไฟฟา อิเล็กท รอนิกส
และทางแสง..อ่ืนๆ

เซรามิกมีหนาที่
พิเศษบางอยาง
เชน กรองกาซพิษ

ใชงานเก่ียวกับโครงสรางผลิตภัณฑ
เชนกระดูกเทียม, ฟ นเทียม
(เซรามิกชีวะ)  อัญมณีเท ียม
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ceramics) เชน กลุมท่ีเขาไปอยูในรางกาย  บางที
เรียกเซรามิกชีวะ (bio ceramics) เชนกระดูกเทียม 
ฟนเ ทียม  แ ละกลุม อ่ืน  เชน อัญมณี  เปนต น           
ขอแตกต า งท่ีสํา คัญของเซ รามิกด้ัง เ ดิมและ     
เซรามิกเน้ือละเอียดคือความพรุน (porosity) ใน
เน้ือผลิตภัณฑ เซรามิกเน้ือละเอียด ความพรุนจะ
นอยกวามาก หรือรูในเน้ือผลิตภัณฑมีนอยกวา 
สมบัติตางๆ ของเซรามิกเน้ือละเอียดโดย เฉพาะ
กลุมฟงกช่ันนอลจะควบคุมโดยการควบคุมขนาด
เกรน (grain size) เสนขอบเกรน ดวยกรรมวิธีทาง
วิทยาศาสตร รายละเอียดน้ีจะกลา วในภายหลัง
ดวยสาเหตุท่ีวาเซรามิกเน้ือละเอียดสรางจากการ
ผสมของสารประกอบทางเคมี จึงทําใหผลิตภัณฑ
ทางดานน้ีมีมากมายหลายชนิดท่ีใชทําประโยชน
เฉพาะดานตางๆ ดังในรูปท่ี 1.1 ปจจุบันมีโรงงาน
ท่ีผลิต อุปกรณ ตา งๆ  ทางเซ รามิกม ากมา ย 
โดยเฉพาะทางดานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเน่ืองจาก
เปนส่ิงจําเปนในวงจรตางๆ มากมาย หากเรา เปด
ฝาดานหลังโทรทัศนออกมาจะพบแผนวงจรตา งๆ 
มีช้ินสวนเล็กๆ หลายรอยตัวประกอบอยู ช้ินสวน
ตางๆเหลาน้ันคือฟงกช่ันนอลเซรามิกท้ังส้ิน ความ
ตองการทางการคาของช้ินสวนเหลาน้ี คาขายไป
ท่ัวโลกฟชเชอร  (Fisher) [2]  ได สํา รวจและ
ประเมินไวว า  ในป  ค.ศ.1983 ความตองการ
ช้ินสวนตางๆ ดานน้ีคาขายกันท่ัวโลกอยูในระดับ 
5,000 ลานเยน ถึง 100,000 ลานเยน (ตอป) ข้ึนกับ
ชนิดของอุปกรณและจะเพ่ิมข้ึนประมาณ  10-20% 
ตอป ในปจจุบันตลาดสหรัฐอเมริกา มูลคาช้ินสวน

ของ Advanced Ceramics มีคาประมาณ  5.5 ลาน
เหรียญสหรัฐ  76% ของมูลคา น้ีเปนช้ินสวนของ
อิเล็กทรอนิกสเซรามิก และคาดวาจะมีคาในป  ค.ศ. 
2005 น้ี ถึง 10 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ 

   ในกลุมของอุตสาหกรรมท่ีใชในปจจุบัน
มักแบงเปน 3 กลุมหลัก ไดแก โลหะ (Fe, Cu และ 
Al) กลุมอนินทรียสาร ไดแก กลุมของยาง และกลุม
ของ Ceramics เชน porcelain, refractories และ
กลุมใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ดังรูปท่ี 1.3 

 

รูปท่ี 1.3  การแบงกลุมของวัสดุทางอุตสาหกรรม [3] 

กลุมโลหะ 
   กลุมโลหะมักมีพันธะแบบโลหะ ผูกพัน
ระหวางอะตอมโดยอิเล็กตรอนอิสระ มีการถายเท
ความรอนท่ีดี และเปนตัวนําไฟฟาท่ีดี เหนียว มัก
ทึบแสง 

กลุมอินทรียวัตถุ 
   กลุมอินทรียวัตถุ (organic materials) 
เปนสารประกอบท่ีมีคารบอน ไฮโดรเจน และ



วิทยพิบูลสาร(2548)  บทความวิชาการ 

 

ออกซิเจน เปนโมเลกุลหลัก พันธะท่ีเกิดข้ึน
ระหวางโมเลกุลอโลหะ มักเปนพันธะวานเดอ
วาลล และมักจะมีจุดหลอมเหลวตํ่า งายตอการทํา
เปนรูปรางตางๆ 
กลุมเซรามิก 
   กลุมเซรามิกมักเปนสารประกอบพันธะ
สวนใหญเปนไอออนิก บางกรณีเปนโควาเลนท 
หรือพันธะโลหะ  กลุมน้ีมักเปนสารท่ีมีสมบัติ
พิเศษ เชน 
          1.  ความตานทานความรอนสูง 
          2. เปนฉนวนไฟฟา หรือก่ึงตัวนํา มีคาทาง
แมเหล็กและไดอิเล็กทริกตางๆ กัน  
    3. เปราะ แตเปล่ียนรูปยาก 
        4. มีคาความเหนียว (toughness) ตํ่า 
   กลุมเซรามิกน้ีสามารถตบแตงใหมี
สมบัติเดนๆ ท่ีใชประโยชนได เรียกฟงกช่ันนอล
เซรามิก ดังท่ีบรรยายมาแลว 
  1.2 วัตถุดิบในประเทศ 

  ดังท่ีบรรยายกอนหนาน้ีวา เซรามิกเน้ือ
ละเอียดน้ันสรางจากสารประกอบทางอนินทรียเปน
หลัก ดังน้ันสารประกอบทางอนินทรียเหลาน้ีจึงถูก
สรางข้ึนดวยกรรมวิธีหลายอยางแลวทําให 
บริสุทธ์ิถึงข้ันท่ีใชประโยชนได วิธีการหน่ึงท่ีจะ 
สรางสารประกอบเหลาน้ีก็คือการปรับปรุงพัฒนาทํา
ใหแรธาตุบริสุทธ์ิหรือเปล่ียนแปลงใหสินแรเหลาน้ี
ใหอยูในรูปสารประกอบท่ีตองการ สินแรเหลาน้ีมี
มหาศาลในประเทศ จึงเปรียบเสมือนวัตถุดิบท่ี
นํามาใชเปนประโยชนได เพียงแตหากรรมวิธีท่ี
ถูกตองและเหมาะสมมาเปล่ียนแรเหลาน้ีใหอยูใน
รูปแบบสารประกอบท่ีตองการ ท้ังยังเปนการเพ่ิม
คุณคาแรธาตุเหลาน้ี เน่ืองจากการคาขายสินแรท่ียัง
ไมไดปรับปรุงกระทํากันประมาณ 1-10 ลานบาทตอ
ป ข้ึนกับชนิดของแรหากปรับปรุงแลวก็จะเปนการ
เพ่ิมคุณคาอยางมหาศาลเปนรอย เปนพันเทาของ
สินแรท่ียังไมปรับปรุง 

ตารางท่ี 1.1  ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและสารประกอบอนินทรีย [4] 

ผลิตภัณฑ ประโยชนท่ีใช สารประกอบอนินทรีย 
เพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric) 
เทอรมิสเตอร (Thermistor) 
ตัวเก็บประจุ (Capacitor) 
เฟรไรท (Ferrite) 
 
วาริสเตอร (Varistor) 

ท่ีจุดกาซ, มาตรความดัน 
ควบคุมอุณหภูมิ 
ใชในวงจรท่ัวไป 
แกนแมเหล็กใชใน

คอมพิวเตอร 
ปองกันการกระเพ่ือมของ

ความตางศักยสูง 

BaTiO3, PZT 
BaTiO3, SrTiO3 
BaTiO3, SrTiO3 

Fe2O3 

 
ZnO 



 

  
 
 
 
ในตารางท่ี 1.1 แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑท่ีมาจาก
สารประกอบอนินทรียท่ีใชอาจจะปรับปรุงจาก
สินแรดังตอไปน้ี [4-6] 

แบเรียมติตาเนต (Barium titanate) 
BaTiO3 อาจจะพัฒนาจากแรแบไรท (Baryte) ซ่ึง
อาจจะพบท่ัวไปในจังหวัดเลย  แมฮองสอน 

PZT อาจจะพัฒนาจากแรตะก่ัว อาจจะ
มาจากแรกาลีนา (Galena) หรือแรตะก่ัวอาจหา
จากจังหวัดแพร  ลําปาง 

Ferrite  อาจจะพัฒนาจากแรเหล็กซ่ึง
จะพบปะปนอยูกับแรตะก่ัว แมงกานีส 
(Manganese) 
 และพบมากในจังหวัดเลย 

ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) ZnO   อาจ 
จะพัฒนาจากแรสฟารเลไรท (sphalerite) และแร 
สมิทโซไนท (smithsonite) พบมากในจังหวัดตาก 
  การพัฒนาเปล่ียนแปลงเปนสาร 
ประกอบท่ีเปนประโยชน อาจใชกระบวนการทาง
เคมี* สารประกอบท่ีสําคัญคือ BaTiO3 และ 
Ferrite ท่ีไดจากการเผาสารประกอบของแบเรียม
คารบอเนต  (Barium Carbonate, BaCO3) กับ
สารประกอบอ่ืนและ Fe2O3 ตามลําดับ สําหรับ
สารประกอบ BaCO3  น้ันอาจจะพัฒนามาจากแร 
แบไรท ซ่ึงสวนใหญเปนแบเรียมซัลเฟต (Barium 

Sulphate, BaSO4)  ผสมกับส่ิงเจือปนตางๆ ทวีและ
คณะไดใชกระบวนการทางเคมีในการเปล่ียน
แบเรียมซัลเฟตเปนแบเรียมคารบอเนต ซ่ึงไดความ
บริสุทธ์ิเกิน 99% และไดทดลองสรางแบเรียมติตา
เนต ทําเปนเทอรมิสเตอรและตัวเก็บประจุ ผลจาก
การทดลองปรากฏวาไดผลใกลเคียงกับแบเรียม
คารบอเนตมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
  สําหรับเฟรไรทน้ันอาจสรางจากเหล็ก
ออกไซด (Fe2O3) ซ่ึงอาจพัฒนาจากแรเหล็กโดยตรง 
ซ่ึงไดระดับเกิน 99% เชนกัน ซ่ึงอาจติดตาม
รายละเอียดในรายงานของ Tunkasiri et.al.  สําหรับ
แรธาตุอ่ืนเชน ตะก่ัว สังกะสี และแมงกานีส ก็
สามารถพัฒนามาจากสินแรในประเทศ อาจติดตาม
ไดในรายงานของทวีและคณะ 
2. บทบาทของวัสดุในอนาคต [7] 
  ตามท่ีสหประชาชาติไดคาดคะเนไววา 
ในสหัสวรรษใหมน้ี จํานวนประชากรของโลกจะ
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว อาจถึงหมื่นลานคนใน ค.ศ. 
2150 ดังน้ันปญหาท่ีตามมาในดานตางๆ เชน การ
ขาดแคลนอาหาร นํ้าด่ืม การทําลายปา ปญหาดาน
เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน  ปญหาบางชนิดนํามา
ซ่ึงการคนควาวิจัยและพัฒนานําเอาวัสดุมาใช เชน
ตองสรางอางเก็บนํ้าท่ีใหญ มีการชลประทานเพียง 
พอ ทําใหวัสดุดานซีเมนตตองมีคุณภาพยิ่งข้ึน มี
ความแข็งแกรงกวาซีเมนตธรรมดา ท่ีกรองนํ้า 
เซรามิกก็อาจจะตองพัฒนาใหกรองเช้ือโรค หรือมี
ประเภท antibacterials tiles ซ่ึงเปนเซรามิกท่ีฉาบ
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ดวยแผนฟลมของ  metal catalyst บางชนิด ท่ี
ทําลายผนังเซลลของบักเตรีได 
  ความกาวหนาทางโทรคมนาคมจะไว
ยิ่งข้ึนทําใหอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ มีมากข้ึน และมีขนาดเล็กลง กําลังการผลิต
จะมากยิ่งข้ึน เปน exponential อุปกรณเหลาน้ี
ไดแก  
กลุม sensors ตางๆ กลุม composite transducers, 
thermistors capacitors, multilayer capacitors 
และ actuators  เปนตน  

  ช้ินสวนบางอยางจะตองมีสมรรถภาพดี
ยิ่งข้ึน เชน  Multilayer capacitors อาจมีขนาดเล็ก
เพียง 1 มม. หนาเพียง 1 µm  กลุม sensors และ
สารเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก (PZT) หรือ 
composite ระหวาง PZT และ polymer เชน ไม
เพียงแต sensing  ยังวิเคราะหสัญญาณ ซ่ึงบางที
เรียก Smart materials และหากทําหนาท่ี sensing  
วิเคราะหสัญญาณท่ีรับและ respond ทันที กลุม
เหลาน้ีบางทีเรียกวา Intelligent Materials  ซ่ึงจะ
ใกลเคียงกับระบบประสาทของมนุษยเขาไปทุกที 
และในอนาคตวัสดุบางชนิดอาจจะสามารถ 
respond ใหถูกตองตามทํานองคลองธรรมไดดวย 

   ทางดานอาหารท่ีบริโภคโดยเฉพาะกลุม
ของสัตวทะเล เชน ปลา จะหายากยิ่งข้ึน ดังน้ัน
อาจจะตองมีการทําฟารมขนาดใหญท่ีเล้ียงปลา
ทะเล สาร PZT อาจจะนํามาดัดแปลงใหทําหนาท่ี
เปน sonar และสื่อสารกับปลาได 

  ทางดานท่ีพักอาศัยก็จะพัฒนาให
สะดวกสบายไดดวยวัสดุท่ีมีสมรรถภาพตางๆ เชน 
ควบคุมความช้ืน อุณหภูมิใหพอเหมาะ  
หนาตางสามารถเปดรับแสงอาทิตยในตอนเชา และ
ปดในตอนกลางคืน 

  ในดานสุขภาพอนามัยมนุษยจะแข็งแรง
ยิ่งข้ึนดวยการพัฒนาให gene ท่ีออนแอถูกแทนท่ี
หรือสรางใหมดวย gene  ท่ีแข็งแรง กลุม robots  จะ
มีมากข้ึน โดยสรุปมนุษยในสหัสวรรษหนาจะมี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีอายุยืนยาว และกระทําส่ิง
ตางๆ ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 
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องคความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 

รองศาสตราจารย ประวิตร  ชูศิลป  
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

                                
     ในการจัดการเรียนการสอน หรือทํา
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรทุกสาขาในปจจุบัน จะ
มีขอจํากัดและปญหาที่ตองถกเถียงกันมาก
ประการหน่ึงก็คือ จะเลือกเน้ือหาวิชาเร่ืองอะไร 
บาง มาสอน   หรือบรรจุไวในหลักสูตร เพ่ือให
เหมาะสมกับเวลา  วุฒิภาวะของผูเรียน  และ
ทันสมัย เพราะปริมาณความรูทางวิทยาศาสตรใน
วันน้ี มีมากกวาในอดีตกาลที่ผานมาอยางมากมาย  
และในอนาคตตอไป ก็จะย่ิงมีเพ่ิมมากข้ึน  ๆอยาง
แนนอน  แตเวลาที่จะใชในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียนในวันน้ีหรือวัน
ขางหนาน้ัน ก็จะยังคงมีอยูเทาเดิมหรือไมมากไป
กวาปจจุบัน ดังน้ันการเลือกเน้ือหาวิชาที่เปนแกน
หลักสําคัญจ ริง  ๆ  มาใชในการจัดการเรียนการ
สอนหรือกําหนดไวในหลักสูตร จึงมีความจําเปน
อยางยิ่ง โดย เน้ือหาวิชา(Subject matter) หรือ  
สาระการเรียนรู ที่เลือกมาน้ันจะเปนเพียง ส่ือ  
หรือ ตัวกลาง ท่ีใชสําหรับทําใหผูเ รียนเกิดการ
เรียนรูตาม จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว (ซึ่งก็อาจ
เปนไปไดวา  ยังจะมีเน้ือหาเร่ืองอ่ืนๆอีก ที่
สามารถจะใชเปนสื่อกลางแลวทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดเชนเดียวกัน)     เน้ือหาวิชาดังกลาว

น้ี   ก็คือ  องคความรูทางวิทยาศาสตร (Body of 
scientific knowledge)น่ันเอง  องคความรูเหลาน้ี จะ
มีนิยามและขอจํากัดเฉพาะ อยูในตัวเอง ดังเชน 
ขอเท็จจริง(Fact)  และแนวคิดหรือความคิดรวบ
ยอด(Concept)   ซึ่งเปนองคความรูที่ยังไมซับซอน 
ไดมาจากการสังเกตและพิสูจนย ืนยันวาถูกตองจริง
แลวในขณะหน่ึง ก็ย ังอาจเปล่ียนแปลงได หรืออาจ
ไมเปนความจริงอีกตอไปในระยะเวลาตอมา ถา
หากมีผลการสังเกตที่ถูกตองกวามาหักลางได ท่ีมา
ขององคความรูทางวิทยาศาสตร ในอดีตสวนใหญ
จะมีท่ีมา และไดจากความสามารถในการสังเกต
ปรากฏการณธรรมชาติตาง  ๆ ที่เกิดข้ึนรอบตัว
มนุษย   ความอยากรูอยากเห็น ความฉลาด ความคิด
และสติปญญาของมนุษย จะทําใหเกิดขอสงสัย  
หรือครุนคิดท่ีจะตอบคําถามที่เกิดข้ึนในใจเมื่อมี
ปรากฏการณธรรมชาติใดเกิดข้ึน ต้ังแต คําถามที่
ตอบไดงายที่สุดคือ มีอะไรเกิดขึ้น?  เกิดขึ้นเมื่อใด?  
เกิดข้ึนที่ไหน?  จนถึงคําถามที่จะตอบไดยากท่ีสุด 
คือ ปรากฏการณน้ัน ทําไมจึงเกิดขึ้น และเกิดขึ้นได
อยางไร? จากการสังเกต การคิด และการไตรตรอง
หาคําอธิบายอยางเปนเหตุเปนผลและใชวิธีการ
อยางเปนระบบทําใหไดตัวความรู หรือองคความรู



ทางวิทยาศาสตรมากข้ึน  ๆ   ดังแบบจําลอง                     ในรูปที่ 1 ตอไปน้ี  (สุวัฒก  นิยมคา ,2531)  
  
    
  
      
                                         
          อะไร                                   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                   ขอเท็จจริง 
         ที่ไหน                                                       (วิจัย)                                 แนวคิดหรือความคิดรวบยอด 
         เมื่อใด                                                                                                                หลักการ 
         ทําไม                                                                                                             ทฤษฎี และกฎ 
        อยางไร                                            

รูปที่ 1   แบบจําลองที่มาขององคความรูทางวิทยาศาสตร 
  

           วิธีการใชทักษะตางๆ อยางเปนลําดับข้ัน
และเปนระบบ ในการศึกษาน้ีก็คือวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  (Scientific method) หรือที่เรียกวา 
วิธีการแหงปญญา(Method of intelligence)   ซึ่ง
จําเปนตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ทักษะตางๆ ในกรณีที่เปนการศึกษาเร่ืองที่
ซับซอน มีตัวแปร มากข้ึนก็จะเปน การวิจัย 
(Research) น่ันเอง   และที่เปนความฉลาดพิเศษ
ย่ิงของมนุษย ก็คือ สามารถจะบันทึกหรือ
ถายทอดองคความรูที่ไดน้ันไปยังคนรุนตอ ๆ ไป 
หรือขามรุนกันได  มีผลทําใหได องคความรู 
รวมทั้งการประดิษฐ คิดคนสิ่งใหม  ๆ ตอยอดจาก
คนรุนกอนๆ  ดังที่ไดตกทอดเปนมรดกทรัพยสิน
ทางปญญาของมนุษยชาติ สะสม เพ่ิมพูนมากข้ึน

และตอเน่ืองมาจนถึงทุกวันน้ี    สําหรับวิธีการทาง
วิทยาศาสตรน้ัน ทาน ศาสตราจารย ดร. สาโรช 
บัวศร ี อดีตราชบัณฑิตและนักการศึกษาสําคัญคน
หน่ึงของชาติ ไดเคยสรุปไวเปนข้ันตอนการปฏิบัติ
ตามลําดับ 5 ข้ัน   ดังน้ี   (สาโรช  บัวศร,ี  2513: 
33-34) 

ข้ันที่ 1  การกําหนดปญหา   (Location  
of    problem) 
ข้ันที่ 2   การตั้งสมมุติฐาน  
(Setting up of  hypothesis) 
ข้ันที่ 3  การทดลองและเก็บขอมูล 
(Experimenting and gathering of data) 

 

  ปรากฏการณธรรมชาติ     
(Natural phenomenon)  

วิธีการทางวิทยาศาสตร 
      (Scientific method) 

องคความรูทางวิทยาศาสตร 
(Body of  scientific knowledges) 
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ข้ันที่ 4   การวิเคราะหขอมูล (Analysis 
of  data)       และ 

                 ข้ันที่ 5   การสรุปผล (Conclusion)             

จะเห็นไดวาในข้ันตอนทั้งหมดของการใชวิธีกา ร
ทางวิทยาศาสตรน้ีลวนตองอาศัย ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร   ต้ังแต การสังเกต   
การวัด    การจัดกระทํากับขอมูล   การแปล
ความหมายขอมูล ฯลฯ    ดวยทั้งสิ้น  
           องคความรูทางวิทยาศาสตร ที่มีปรากฏอยู
ในวารสารทางวิชาการ(Journal) และตําราเรียน 
(Textbook)ทั้งหลายน้ัน   หากพิจารณาโดยท่ัวไป
แลว  ก็จะประกอบดวยสวนที่เปน     ขอเท็จจริง
(Fact) แนวคิดหรือความคิดรวบยอด (Concept)    
หลักกา ร(Principle)    ทฤษฎี(Theory) และกฎ
(Law)   การสอนหรือการเ รียนรู  องคความ รู 
เหลา น้ี  ถือ เปนกา รเ รียนรูในด านพุทธิพิสั ย 
(Cognitive domain) ซึ่งสามารถเรียนรูไดโดยอาจ
ไมจําเปนตองมาเขา ช้ันเรียน  หรือปฏิบั ติกา ร
ทดลองเลยก็ได    นอกจากน้ี ในปจจุบันยังไ ดมี
การจัดลําดับความสํา คัญของสิ่ ง ท่ีตองกา รหรือ
ประสงคจะใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู และ ติดตัว
ผูเรียนไปมากยิ่งกวา การไดเรียนรูตัวองคความ รู
เสีย อีก  คือ  ตองกา รให คิด เปน  จนถึง ข้ันเ กิด 
ปญญา (= ความฉลาด เกิดแตเรียนและคิด)   และ
เรียนรู ท่ีถึงระ ดับข้ันนํ ามา ใช ในกา ร ดําเ นิ น
ชีวิตประจําวัน หรือมีคว ามหมายกับชีวิตดว ย 
ดังที่มีผูเรียกวา การไตขั้นบันไดของความรู  

(Climbing   the knowledge ladder)  ดังแผนภาพ
ในรูปที่ 2  ตอไปน้ี (Borbogna , 2001: 2-7 )    

Meaning  of  life 
                                       Wisdom 
  Knowledge 
     Information          

                   Data                                                                                  
               Bits                                      
                                                        
                    รูปที่  2  ข้ันบันไดของความรู                                           

            ทั้ง บิท(Bits)  ขอมูล(Data)    และขาวสาร  
หรือสารสนเทศ (Information) น้ัน ยังไมถือเปน 
ความรู (Knowledge)   การเรียนที่ทําใหเกิดหรือ
ได ปญญา หรือ ความฉลาด (Wisdom)   และมี
ความหมายกับชีวิต (Meaning of life)น้ัน   จะเปน
การเรียนรูที่มีความสําคัญยิ่งกวาการมีเพียงความรู 
เทาน้ัน ซึ่งก็จะสอดคลองตรงกับความมุงหมาย
ของการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ที่
ตองการทําให ผูเรียนไดเรียนรูท้ังสวนท่ีเปนองค
ความรู   และวิธีการหรือกระบวนการที่ทําใหได
ความรูมา ซึ่งก็คือทักษะในการใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  หรือที่เรียกวาการใช ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science process 
skills) น่ันเอง  ทักษะดังกลาวน้ีจําเปนตองไดมา
จากการลงมือฝกปฏิบั ติจริง จะอานหรือเ พียง
ทองจําใหไดวา วิธีการทางวิทยาศาสตร คืออะไร 
มีก่ีข้ัน อะไรบางเทาน้ัน จะไมถือเปนการเรียนรู  
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ในดาน ปฏิบัติพิสัย หรือทักษะพิสัย
(Psychomotor domain)ตามความมุงหมายในการ
จัดการศึกษาหรือการเรียนการสอน   
           เพ่ือใหมองเห็นถึง  ประวัติศาสตร     ความ
เปนมาในการพัฒนา องคความรูของมนุษยในแต
ละยุค แตละสมัย  รวมทั้งตัวอยางลําดับเหตุการณ
ท่ีเกิดข้ึนในอดีตกาลจนถึงปจจุบัน        ผูเขียน
ใครขอสรุปจากปาฐกถาชุด สมเด็จพระมหิตลาธิ-
เบศรฯ   คร้ังที่ 3      เร่ือง   “การศึกษาไทยในยุค
โลกาภิวัตน :   เสริมสรางสมรรถนะไทยใน
ประชาคมโลก- กาวมั่นทันโลก”       ซึ่งเปน 
 
 
 
 

 
ปาฐกถาตอหนาพระท่ีน่ังสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช 
นครินทรโดย ทานศาสตราจารย ดร. สิปปนนท   
เกตุทัศน   นักฟสิกส  และอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ      เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ  
2538   เวลา  14:00 น.  ณ  หองประชุมสารนิเทศ   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในสวนท่ีไดกลาวถึง
ความเปนมาและเปนไปของมนุษยบนโลก กอนที่
จะพัฒนามาเปนมนุษยย ุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  
( Information  technology  หรือยุค IT )  และจน
มาเปนยุค สังคมแหงความรู  (Knowledge based 
society) ในปจจุบันไว   สรุปตาม ลําดับกาลเวลาที่
ผานมาแลวไดดังน้ี 

ความเปนมาและเปนไปของมนุษยบนโลก 
 ชวงระยะเวลาที่ผานพนมา                                    มีอะไรเกิดขึ้นบาง? 
1.  เมื่อ 14,000  ลานป                                      กําเนิดเอกภพ 
2.          4,600  ลานป                                        กําเนิดโลก 
3.          3,000  ลานป                                        กําเนิดส่ิงมีชีวิต 
4.      430 - 65  ลานป                                       มีการสูญส้ินพันธุ ของชนิดตาง ๆ  
                                                                         ของส่ิงมีชีวิต ถึง 5 ครั้ง 
5.              65  ลานป                                         ไดโนเสาร (Dinosaurs) ตัวสุดทายลาโลก 
6.        10 – 2   ลานป                                         เกิด Homo electus ( =  to raise up) แลวพัฒนา  
                                                                         เปน  Homo habilis  ( = having ability) 
7.             150,000 ป                                        เกิด Homo sapiens ( = having wisdom) 
                                                                         ( มีมนุษย เกิดข้ึนบนโลกน้ี) 
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8.               10,000 ป                                        เกดิการปฏิวตัิเกษตรกรรม 
                                                                         (คลื่นลูกที่หน่ึง) 
9.                200 ป                                            เกดิการปฏิวตัิอุตสาหกรรม                                                                               
                                                                         (คลื่นลูกที่สอง) 
10.                30 ป                                           เกิดการปฏิวัติสารสนเทศ (ยุค IT) 
                                                                         (คลื่นลูกที่สาม) 
11.             ถึงวันน้ี                                          ยุคสังคมแหงความรู   (Knowledge based society) 
12.             อนาคต                                          มนุษยยุค  Homo technologica     หรือ                                                               
                                                                         Homo natural  หรือ  Homo utopian                                                                 
                                                                        ตองเปนมนุษยท่ีมีปญญา   สติ และคุณธรรม             
                                                                                                                              
           องคความรู   หรือ ตัวความรู  ที่มีเพ่ิมข้ึน ๆ 
อยางมากมายในปจจุบัน  และจะยังคงมเีพ่ิมมาก
ข้ึนในอัตรากาวหนาตอไปในอนาคตน้ัน     ลวน
มาจากความฉลาด และมีปญญาของมนุษย  โดย
บรรพบุรุษของมนุษยสามารถสะสมองคความรู
ตาง  ๆ ถายทอดมายังคนรุนหลัง   ๆ เปนทรัพยสิน
ทางปญญาหรือ  เปนพ้ืนฐานที่คนรุนตอ ๆ ไป ให
สามารถเรียนรูตอยอดเพ่ิมมากข้ึนๆได   นอกจาก  
น้ันมนุษยย ังสามารถคิดคนประดิษฐเคร่ืองผอน
แรง หรือเคร่ืองมือไวชวยในการทํางานไดอีก     
ความฉลาด มีปญญาของมนุษย ดังกลาวน้ีมาจาก
การที่มนุษยมี วิวัฒนาการ มาจาก ไพรเมต 
(Primates ซึ่งเปน Order หน่ึงของสัตวเล้ียงลูก
ดวยนํ้านมหรือ Mammal ท่ีรวมถึง  Monkeys ->   
 

 
Apes -> Man) หน่ึง   คือจาก Homo habilis   ท่ีมี
ปริมาตรของสมองในกะโหลกศีรษะประมาณ  
600 ลูกบาศกเซ็นติเมตรเมื่อประมาณ 2 ลานป
มาแลว และวิวัฒนาการจนกลายมาเปน  มนุษย  
(Homo sapiens) ที่มีปริมาตรของสมองใน
กะโหลกศีรษะเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ   1,350 
ลูกบาศกเซ็นติเมตรในชวงเวลาเมื่อไมเกิน 0.5 
ลานปมาน้ีเอง ( Stone, 200:, 56-57 )  องคความรู  
บางเร่ืองที่เคยเช่ือกันวา ถูก หรือเปนจริงในชวง
สมัยหน่ึง  ยุคหน่ึงก็อาจพบในตอนหลังวา ผิด จน
ลมเลิกเช่ือไปเลยก็มี   องคความรูหลายเร่ืองก็รู
รายละเอียดตอยอดขยายกวางขวางจนเปน ศาสตร 
(= ระบบวิชาความรู) สาขาตาง ๆ มากข้ึน ๆ   
ดังเชนที่เกิดข้ึนในยุคปจจุบันซ่ึงเมื่อเทียบกับชวง
ระยะ 
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เวลา 100 ป  200 ป   พันปและหมื่นปที่ผานพนมา
ตามลําดับ จะเห็นไดวา ปริมาณองคความรูท่ี
เกิดข้ึนจะมากข้ึนกวาในอดีตเปนแบบอัตรา
กาวหนา(Exponential growth) 
         เพ่ือใหเห็นถึงตัวอยางลําดับการพัฒนาองค
ความรูของมนุษย  ในยุคสมัยตาง ๆ   นับต้ังแต
ปจจุบันยอนหลังไปจนถึงสมัยพุทธกาล (ในชวง
เวลา 26 ศตวรรษ หรือประมาณ  2,600 ป)      
ผูเขียนไดรวบรวม  ตวัอยาง ของ  นักปราชญ และ 
 
 
 

 
 
การพัฒนาองคความรูตามลําดับเหตุการณที่สําคัญ
เพียงสวนหน่ึงในชวงระยะ เวลา ตาง  ๆ       โดย
การระบุเปนป พุทธศักราช (B.E.)       และ 
คริสตศักราช  (A.D.) ไว   (จะใช ตัวเลขที่บอก  
ระยะเวลาแตกตางกันระหวาง พ.ศ. และ ค.ศ. 
เทากันตลอดในทุกยุค ทุกสมัย คือประมาณ  =  
543 ป)     ดังน้ี 
 
   
 

ล ําดับเหตุการณ   นักปราชญ   และนักวิทยาศาสตรของโลก 
        A.D. (ค.ศ.)       B.E. (พ.ศ.) 
    (Anno Domini)   (Buddhist Era) 

                                                                             
               Niels Bohr (1885-1962)                                                      Albert Einstein (1879-1955)  
                                                                                            ผูกลาววา  “จินตนาการ  สําคัญกวา ความรู” 
    ป    2005             2548            Knowledge based society   
          1879             2422            Albert Einstein (1879-1955 A.D.)   Theory of relativity 
                                                  (นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล  และบุคคลแหงศตวรรษที่ 20) 
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        1825             2368              Johann Strauss (1825-1899 A.D.)  The Waltz King 
                                                         Austrian conductor & composer 
        1791             2334             Samuel F. B. Morse (1791-1872 A.D.)   American artist  
                                                         & inventor     ประดิษฐ โทรเลข รหัสแบบมอรส   
        1782              2325             ตั้ง กรุงเทพมหานครฯ 
        1770             2313            Beethoven (Ludwig van,  1770-1827 A.D.)   
                                                          German composer 
         1767             2310              ไทย เสียกรุงศรีอยุธยา  ครั้งที่ 2 
         1766             2309             John Dalton (1766-1844 A.D.)         ตั้ง ทฤษฎีอะตอม   
                                                                                                     ( ค.ศ. 1803  หรือ พ.ศ. 2346) 

                                                                             
             John Dalton (1766-1844)                                         Sir Isaac Newton (1642-1727)  
         1756             2299             Mozart (Wolfgang Amadeus,  1756-1791 A.D.)   
                                                             Austrian composer 
         1642             2185          Sir Isaac Newton (1642-1727 A.D.)  พบ  Law  of  grativity 
         1564             2107          Galileo (1564-1642 A.D.) Italian physicist & astronomer 

 
                                                             Galileo Galilei (1564-1642)  
                        ใกลก ับชวงเวลาท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงกอบกูกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ . 2127           
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         1473             2016           Nicolaus Copernicus (1473-1543 A.D.)  Polish astronomer 
                                                               (ผูบอกวา โลกและดาวเคราะห หมุนรอบดวงอาทิตย) 
         1446            1989          Christopher Columbus (1446?-1506 A.D.)  Italian navigator  
                                           in Spanish Service  (ผูคนพบทวีปอเมริกา  ค.ศ. 1492 หรือพ.ศ. 2035) 
         1283            1826           พอขุนรามคําแหงมหาราช แหงราชอาณาจักร สุโขทัย ประดิษฐ  
                                                ตัวอักษรไทย 
          100            643                 Ptolemy (100-178 A.D.)   Mathematician, Astronomer & 
                                      Geographer in Alexandria (ผูบอกวา โลก เปนศูนยกลางของระบบสุริยะ) 
 
           1               543           พระเยซูประสูติ    (พระพุทธเจาปรินิพพานไปกอนแลว 543 ป) 
          B.C.       พ.ศ. (B.E.) 
          (Before Christ)      
          287           256          Archimedes (287-212 B.C.)  of  Syracuse ,  Greek  mathematician                                       

                                                                      
           Archimedes (287-212 B.C.)                                  Aristotle(384-322 B.C.) 
         
        300            243           Euclid (circa 300 B.C.)   Greek geometrician & Educator   
                                            of  Alexandria  
         380           183            Aristotle (384-322 B.C.)  Greek  philosopher  และเปนศิษยของ   Plato 
         427           116            Plato (427-347 B.C.)        Greek philosopher  (Platonic love) 
         460             83            Democritus        ตั้งช่ือคําวา  Atom   =  indivisible 
         469             74           Socrates (469?-399)     Athenian philosopher 
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 ~543             1           พระพุทธเจา ปรินิพพานไปแลวเปน ปที่หน่ึง              
                                            (มีพระชนมายุ   สิริรวม 80 พรรษา)    

 อน่ึงผูเขียนใครขอกลาวถึงความมุงหมายที่
สําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544  ขอหน่ึง ในจํานวน 7 ขอ  คือ  ขอ 2  
ท่ีระบุไววา “ เพื่อใหเขาใจขอบเขต    ธรรมชาต ิ  
และขอจํากัดของวิทยาศาสตร ”   หรือใน
หลักสูตรที่ผาน  ๆ มาจะใชคําวา “ เพ่ือใหเขาใจ
ขอบเขต และวงจํากัด ของวิทยาศาสตร  ” น้ัน ถา
หากครูอาจารยเขาใจถึงที่มาขององคความรู ดัง
ไดกลาวไวขางตนน้ี  ก็จะสามารถหาตัวอยางมา
ประกอบคําอธิบายใหผูเรียนเกิดการเรียนรู   ได
อยางชัดเจนยิ่งข้ึน  เชน  องคความรู ท่ีเปน 
ขอเท็จจริง (Fact)  ทฤษฎี (Theory) ที่เคยเช่ือวา
ถูกตองที่สุดในยุคหน่ึงก็ยังอาจพบความจริงใน
ตอนหลังไดวาไมจริงไมถูกตองก็ไดถามีขอมูล
หรือเหตุผลที่สนับสนุนดีกวา   ซึ่งอาจมาจากการ
ใชเคร่ืองมือที่สามารถเก็บรายละเอียดแมนยํามา
ชวยในการสังเกต แปลความหมายขอมูลได
ละเอียดถูกตองมากข้ึนกวาในยุคที่ผานมาแลว  
ตัวอยางเชน  จํานวนดวงจันทรที่เปนบริวารของ
ดาวเสาร   ทฤษฎีอะตอม  ที่ไดเปล่ียนแปลงไป
ในแตละยุค เปนตน การสอนให ผูเรียนตระหนัก

วาส่ิงที่เราไมเห็น  ไมไดยิน หรือเรายังไมพบ   
มิไดหมายความวา  สิ่งน้ันไมมีแนๆ  
(ตัวอยางเชน  ในหองที่เราน่ังอยูขณะน้ี  ถาจะ
กลาวสรุปวาไมมเีสียงเพลง เสยีงโฆษณาหรือไม
มีละครก็อาจเปนการดวนสรุปเกินไป  เพราะถา
หาก  เรามเีคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน เราอาจได
ย ินเสียง หรือเห็นภาพ  ก็ย อมเปนไปได)  และใน 
ขณะเดียวกันก็ตองไมเช่ืองาย ดวนสรุป เช่ือแบบ
งมงาย เช่ือโชคลาง  (Superstition)   หรือเช่ือ
อะไรแบบไรเหตุผล  ก็จะชวยผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรู  เจริญงอกงาม  ในดานจิตพิสัย  
(Affective domain) ไปดวย  ซึ่งถือเปน
องคประกอบของ  การรูวิทยาศาสตร  (Scientific 
literacy)  ที่คนในยุค  สังคมแหงความรู  น้ี  
จําเปนจะตองมีทุกคนน่ันเอง  
 เมื่อองคความรู  มีแตจะเพ่ิมมากข้ึนๆ  
ทุกวันและมากข้ึนในอัตรากาวหนาดังไดกลาว
มาแลว  จึงเปนไปไมไดท่ีจะจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนให ผูเรียนไดเรียนรูครบไปทุกเ ร่ือง
ที่มีอยูในปจจุบันและในอนาคตตอไปก็จะยิ่งเพ่ิม
มากข้ึนๆ ดวย แตเวลาเรียนในสถานศึกษาจะ
ยังคงมีเทาเดิม  การจัดทําหลักสูตรท่ีจะกําหนด   
หรือเลือกเน้ือหาเร่ืองวิชาเร่ืองใด  มาเปนสาระ 
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การเรียนรู  ทั้งดานปริมาณและความลึกซ้ึงของ
เน้ือหาใหเหมาะสมสอดคลองกับวุฒิภาวะของ
ผูเรียนในระดับการศึกษาตางๆ จึงมีความจําเปน
และสําคัญยิ่งอาจกลาวไดวา  เน้ือหาวิชา  หรือ
สาระการเรียนรูที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเ รียนรู  
เจริญงอกงาม  ไดครบถวน  ทุกดานน้ันมิไดอยู
แตเฉพาะเน้ือหาวิชา    หรือสาระกา รเ รียนรูที่
กําหนดไวในหลักสูตรแตละยุคแตละสมัย 
การเรียนการสอนวทิยาศาสตรที่ชวยใหนักเรียน 
ไดเรียนรูวิธีการหรือกระบวนการคนหาความรู   
 
 
 
 

 
 
จึงเปนการเรียนรูที่มีความสําคัญและเกิดขึ้นได
ยั่งยืนในตัวผูเขียน  ย่ิงกวาการเรียนรูเฉพาะตัว 
ตัวความรู  หรือเนนองคความรูแตเพียงสวน
เดียว ซึ่งนักวิทยาศาสตร (Scientist) 
นักวิทยาศาสตรศึกษา  (Science educator)  
นักพัฒนาหลักสูตร (Curriculum  development  
educator) และครูอาจารยที่มีประสบการณใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร จะทํางาน
รวมกันเปนผูเลือก  หรือกําหนดเน้ือหา  หรือ
สาระการเรียนรู ใหสอดคลองกับหลักการเรียนรู
ไดดีที่สุดมากกวาใคร 
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เทคโนโลยี WiMAX กับชีวิตไรสาย 
 

อาจารยกิตติพงษ   สุวรรณราช 
ภาควิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

 
 
 
 เมื่อประมาณ 3-4 ปท่ีผานมา หลาย  ๆ  
ทานคงจะไดรูจักกับเทคโนโลยีแลนไรสาย 
(WiFi) เปนอยางดี ดวยเทคโนโลยีของ  WiFi 
สามารถทําใหเราใชงานเครือขายแลน (LAN) 
หรืออินเทอรเน็ตแบบไรสายไดสะดวกยิ่ ง ข้ึน 
ปจจุ บันน้ีความนิยมของ  WiFi นับวันจะ
ไดรับความนิยมท่ีสูงข้ึนทุกขณะ ประกอบกับ
ราคาของอุปกรณตาง  ๆ  (Adapter) ก็มีราคา
ถูกลงมาก ทํา ใหหลาย  ๆ  องคกรใหความ
สนใจและนําเอาเทคโนโลยีของ WiFi เขามา
ใชงานในองคกร หนวยงาน และมหาวิทยาลัย
ตา ง  ๆ  กันมา กข้ึ น แทบจ ะเ รีย กไ ดว า 
อินเทอรเน็ตอยูทุก ๆ ท่ี  “Internet anywhere” 
ก็วาได  อยางไรก็ดีถึงแมวาเทคโนโลยี  WiFi 
จะทําใหเราสามารถใชงานอินเทอร เ น็ตได
สะดวกข้ึนก็ตาม เทคโนโลยีน้ีก็ยังมีขอจํา กัด
ในเร่ืองของพ้ืนท่ีท่ีใหบริการซึ่งอยูในวงจํา กัด 
เชน จากจุดท่ีติดต้ังอุปกรณกระจายสัญญาณ 
(Access point)  ไปหาเคร่ืองคอมพิว เตอร ลูก

ขายไดท่ีความเร็วไม เ กิน 54 Mbps (Megabit  
per  second) หรือ 11 Mbps และ ตอง มี
ระยะหา งไม เ กิน 40-50 เมตร (ในบริเวณ
อาคาร) หรือประมาณ 100 เมตร (ในบริเวณ
พ้ืนท่ีโลง) หากเกินกวาน้ีจะไมสามารถใชงาน
ได 
 ปจจุ บั นมี เ ทคโนโลยี ลา สุ ดท่ีถู ก
พัฒนา เ พ่ื อแ ก ไ ขป ญหา ดั ง กล า ว  แ ละ
ตอบสนองความตองการของผูใชมากข้ึน 
เ ท ค โน โล ยี ดั ง ก ล า ว ช่ื อ ว า  WiMAX 
(Worldwide Interoperability for Microwave 
Access) โดยเทคโนโลยีน้ีเกิดจากการรวมตัว
ขอ ง บริ ษั ท ช้ัน นํ า  เ ช น  Nokia, Agilent, 
Intracom, Huges Network, Fujitsu 
Microelectronics, แ ละ  Alvairon ในกา ร
พัฒนาและกํา หนดมา ตรฐ านกลาง ขอ ง
เทคโนโลยีภายใตมาตรฐาน IEEE (Institute 
of Electrical Electronic Engineers) 802.16 
โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดมาตรฐานสากล และ
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ให ผู ใช สา มา รถ ใช เท คโนโลยี ใหม ท่ี มี
ความเร็วสูง และครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการท่ี
หางไกล หรือในบริเวณท่ีสายนําสัญญาณไป
ไมถึง  เชนตามชนบท  หรือหมูบานตา งๆ  
เทคโนโลยี WiMAX คาดวา จะ เปนหน่ึงใน
เทคโนโลยีท่ีจะเขามามีสวนชวยในการขยาย
เครือขายหรือลดขอจํากัดทางดานโครงสรา ง
พ้ืนฐาน หรือเพ่ือเปนจุดเช่ือมตอเครือขา ยไป
ยังพ้ืนท่ีท่ีหา งไกลท่ีบริการ DSL (Digital 
subscriber line)  ไมสามารถเขาถึงได ทํา ให
ไมตองส้ินเปลืองงบประมาณในการลงทุน
เพ่ือวางสาย เคเ บิลใยแกวหรือโครงสรา ง
พ้ืนฐานอ่ืนๆ  
         ท้ัง น้ีเทคโนโลยี  WiMAX สามารถ
ใหบริการแกผูใชบริการท่ีอยูในรัศมี  30 ไมล
หรือประมาณ  48 กิโลเมตร และสามารถ
สงผานขอมูลได สูงสุดประมาณ  70 Mbps 
โดยเทคโนโลยีน้ีจะเนนการใชงานในระดับท่ี
กวา งกว า เทคโนโลยี อ่ืนๆ  หรือ เปนกา ร
ส่ือส า รแ บบ  Point-to-Multipoint ซ่ึ ง จ ะ
ทํางานในยานคล่ืนระหวา ง  2.5 ถึง  66 GHz 
และอิงตามมาตรฐานการสื่อสารไรสายของ 
IEEE 802.16 ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑ พ้ืนฐาน
ในการสื่อสารบรอดแบนด(Broad band)ไร
สาย 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบ WiFi และ WiMAX  
เทคโนโลยี มาตรฐาน ความเร็ว ระยะทาง 

Wi-Fi IEEE 802.11b สูงสุด 
11Mbps  

100 เมตร 

Wi-Fi IEEE 802.11g สูงสุด 
54Mbps  

100 เมตร 

WiMAX IEEE 802.16d สูงสุด 
75Mbps  

(20MHz BW)  

ปกติ 6.4 - 
10 กิโลเมตร  

WiMAX IEEE 802.16e  สูงสุด 
30Mbps  

(10MHz BW)  

ปกติ 1.6 - 5 
กิโลเมตร  

แหลงขอมูล:http://www.buycoms.com/upload/coverstory/111/WiMax.html 
 

 
การประยุกตใชงานในดานตาง ๆ  
          เราสามารถนําเอาเทคโนโลยี  WiMAX 
มาประยุกตใชเพ่ือใหบริการหลาย ๆ  ดานได 
ดังน้ี   
1. การใหบริการอินเทอรเน็ตสําหรับบานพัก
อา ศั ย  แ ละชุม ชน ท่ี อ ยูห า งไ กล   จ า ก
ความสามารถของ WiMAX เราสามารถขยาย
ความตองการและการใหบริการอินเทอร เ น็ต
กับบานพัก หรือชนบทท่ีอยูหา งไกลความ
เจริญท่ีไมสามารถเดินสายนําสัญญาณไดไกล
ถึงประมาณ 50 กิโลเมตร 
2. รองรับการเ ดินทางท่ีตองมีการเคล่ือนท่ี
ตลอดเวลา หากเราเปนคนหน่ึงท่ีตองเ ดินทาง
ตลอดเวลา  เทคโนโลยี  WiMAX ก็รองรับ
ความตองการในจุดน้ีดวย เปรียบเสมือนกับ
เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีเลยก็วาได 
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3. ขยายโอกาสการเรียนรูสู ชุมชน ทํา ให ทุก
คนไดเรียนรูและใชงานอินเทอรเ น็ตไดอยา ง
ท่ัวถึง 
4.  สนับสนุนการแพทยระยะไกล เชนการสง
รูปภาพ หรือการติดตอส่ือสารระยะไกลเ พ่ือ
ขอความชวยเหลือเก่ียวกับขอมูลผูปวย 
5. การชวยสงเสริมและเพ่ิมทางเลือกของการ
ติดตอส่ือสารระยะไกลของชุมชน ซ่ึงแต เ ดิม
น้ันเราอาจจะตองเดินทาง  หรือใชโทรศัพท
เ พ่ือ ติดต อส่ื อสา ร  แต อาจ จะ หันม าใ ช
เทคโนโลยี WiMAX แทน 

 
 
เทคโนโลยี WiMAX ในประเทศไทย 

การนําเทคโนโลยี WiMAX มาใชใน
เมืองไทยยังคงติดปญหา เ ร่ืองขอกฎหมาย
เก่ียวกับคล่ืนความถ่ี ซ่ึงตองขออนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชา ติ 
(กทช.) ซ่ึงยังคงไมไดขอสรุปท่ีชัดเจน จึงไม
สามารถดําเนินการใด ๆ  ไดมากนัก ซ่ึงใน
ทางตรงขาม ไดมีกา รนํา เ อา เทคโนโลยี 
WiMAX มาทดลองใชงานในประเทศตา งๆ 
เชน อังกฤษ  สเปน  เม็กซิโก  บราซิล  ฮองกง 

และอินเดีย  แลว  แตอยา งไรก็ตามคาดวา
ภายในป 2548 หรือประมาณตนป  2549 จะมี
การนํา เท คโนโลยี ดั งกลา วมา ใชงานใ น
ประเทศไทยสําหรับระยะแรก ท้ังน้ีก็เพ่ือชวย
กระตุนและผลักดันให เ กิดการใชงานอยา ง
เปนรูปธรรมมากข้ึน       
  นอกจากน้ี WiMAX ยังเปนเทคโนโลยี ท่ี
สามารถใชงานไดหลายคล่ืนความ ถ่ี ดังน้ันผู
ใหบริการท่ีมีใบอนุญาตอยูในมือ เชน ทศท . 
ก็อาจนําเทคโนโลยี WiMAX มาใหบริการได
โดยใชบนคล่ืนความ ถ่ีท่ีได รับอนุญาตแลว 
ไดแก ความถ่ี 2.4 GHz ซ่ึง เปนคล่ืนความ ถ่ี
สาธารณะ แตผลท่ีตามมาอาจเกิดปญหาการ
รบกวนอุปกรณอ่ืนๆท่ีใชคล่ืนความถ่ีเดียวกัน 
 

 
 
บทสรุป 
         แมวา ในขณะน้ี WiMAX จะ เป น
เทคโนโลยีใหม ท่ียังไม เปนท่ีรูจักกันอยา ง
แพร หล าย  แ ต  WiMAX ก็ ถื อว า  เ ป น
เทคโนโลยีท่ีมีอนาคต และกํา ลังถูกนํามาใช
งานในประเทศไทย และยังเปนอีกทางเ ลือก
หน่ึงท่ีจะเขามาชวยตอบสนองความตองการ
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การใชงานอินเทอร เ น็ตความเ ร็ว สูงซ่ึงมี
แนวโนมเติบโต อยางรวดเร็วได เปนอยา งดี 
และหากมองถึงประ โยชนในการ ขยา ย
เครือขา ยบรอดแบนดให เขา ถึงพ้ืนท่ีท่ีอยู
หางไกลแลว  ผลประโยชน ก็จะ เ กิดข้ึนกับ
ผูใชงานทุกคนท่ีจะมีโอกาสไดใช เครือขา ย
ส่ือสารความเร็วสูงอยางเทาเทียมกัน รวมไป
ถึงการชวยสรางรายไดและโอกาสทางการ
เรียนรูสูสังคมชนบทและเย าวชนของชา ติ 
และเช่ือไดวาในอนาคตอันใกล น้ี เ ราจะได
สัม ผั ส กับ เ ทคโนโลยี  WiMAX อย า ง
แพรหลายเชนเดียวกับท่ี Wi-Fi กําลังประสบ
ความสําเร็จอยูในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
แหลงอางอิงขอมูล 
 http://www.gits.net.th 
 http://www.quickpc.co.th 
 http://www.buycoms.com 
 รูปภาพจากอินเทอรเน็ต 
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จากนาโนเทคโนโลยีสูนาโนศึกษาในระดับโรงเรียน 
 

 ดร. พิทักษ  อยูมี 
  ภาควิชาวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 
“โลกเรามองดูเปล่ียนไปหลังจากได

เรียนวิทยาศาสตรตัวอยาง เชน ตนไม ทํา จาก
อากาศสวนใหญ  เมื่อเราเผาตนไม  ตนไมก็จะ
กลับไปสูอากาศดังเดิม และในเปลวไฟน้ันก็มี
ความรอนของดวงอาทิตยท่ีถูกเ ก็บเอาไว เมื่อ
อากาศถูกเปล่ียนเปนตนไม  ในกองข้ีเถา ท่ี
เหลือจากการเผาก็มีสวนเล็กๆ ของตนไมท่ีไม
ไดมาจากอากาศ แตมาจากพ้ืนดินส่ิงเหลา น้ี
เปนส่ิงสวยงามและเน้ือหาของวิทยาศาสตร ก็
เต็มไปดวยความกระตือรือรนและก็ทํา ให
จิตใจของผูอ่ืนเต็มไปดวยความกระตือรือรน
เชนเดียวกัน”  

ศาสตราจ ารย ริชา รด ฟายนแม น
(Richard Feynman) บิดาแหงนาโนเทคโนโลยี 
   

ในปจจุ บันมีการกลา ว ถึงเ ร่ืองของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงโลกอนาคต  
ซ่ึงเปนเร่ืองของเทคโนโลยีขนาดจิ๋ว ท่ี ท่ัวโลก
กําลังใหความสนใจอยา งมาก น่ันคือ นาโน
เทคโนโลยี (Nanotechnology)    จนมี ผูกลา ว
วา  “ผูใดเปนผูนําทางดานนาโนเทคโนโลยีผู
น้ันเปนมหาอํานาจ”   นาโนเทคโนโลยี เปน
วิทยาการใหม ท่ีเ กิดจากการบูรณาการของ
หลายสาขาวิชาเขารวมกัน ไดแก เคมี  ฟสิกส  

คณิ ตศา ส ตร  ชี ววิ ท ย า  คอม พิว เตอ ร  แ ละ
วิศวกรรมศาสตร   ซ่ึงแนวโนมของการนําวัสดุ
อุปกรณท่ีประยุกตจากงานทางนาโนเทคโนโลยีมา
ใชทดแทนวัสดุเดิมในภาคอุตสาหกรรมมีมากข้ึน  
ท้ัง ทา งด า นชี วภ าพแ ละ กา ยภ า พ อา ทิเ ช น  
อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมอิเ ล็กทรอนิกส  
อุปกรณการแพทย   พลังงาน  การเกษตรและ
ส่ิงแวดลอม เปนตน นอกจากน้ีในตางประเทศยังมี
การนําความรูทางนาโนเทคโนโลยีไปประยุกตใช
กับการเรียนการสอนเ พ่ือใหนักเ รียนสนใจ เ รียน
วิทยาศาสตรมากยิ่งข้ึน 

ตา มกระ แส ของสั งคมแ ละ เป นข า ว
รับทราบมาโดยตลอดวาความรูความสามารถของ
ผูสอนทางดานวิชาวิทยาศาสตรยังไมไดมาตรฐาน
เทียบเทากับของประ เทศท่ีเปนตัว เปรียบเ ทียบ
โดยเฉพาะในเอเชียใตดวยกันและปญหาการลดลง
ของผู ท่ีมา เ รีย นสา ขาวิท ย าศ าสตรในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา    มีการ
เรียกรองใหมีการปฏิรูปการจัดการเ รียนการสอน
เพ่ือแกไขปญหาใหครูอาจารยมี ศักยภาพและ
คว า ม ส า ม า รถจั ดก าร เ รี ย นก า รส อนวิ ช า
วิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและเ กิดผล
สัมฤทธ์ิตามท่ีพึงประสงคและหาวิ ธีการให เ ด็ก
สนใจเรียนวิทยาศาสตรมากยิ่งข้ึน 



วิทยพิบูลสาร(2548)  บทความวิชาการ 

 26

 ดังน้ันทางกลุมวิจัยนาโนศึกษาของ
คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท คโ นโ ล ยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   จึงสนใจ ท่ี
จะนําความรูทางนาโนเทคโนโลยีท่ีอาจจะดูวา
เปนเร่ืองไกลตัวเขาไปประยุกตใชกับการเ รียน
การสอนหรือท่ีเ รียกวา  นาโนศึกษา  (Nano 
education)   ใหรูสึกวาวิทยาศาสตรเปนเ ร่ือง
ใกลตัวและนาสนใจโดยเฉพาะความรูทางนา
โนเทคโนโลยีท่ีเปนศาสตรใหมและกํา ลังเปน
ท่ีสนใจ   ทางกลุมวิจัย จึงไดมีการประสาน
คว า ม ร ว ม มื อท า ง วิ ช า ก า รกั บ  ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร. ธีรเ กีย รติ เ กิดเจ ริญ  จาก
หนวยสรางเสริมศักยภาพทางนาโนศาสตร  
มหา วิท ย า ลัย มหิดล   แ ละ ดร .สิร พัฒน  
ประโทนเทพ   จากศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ  เพ่ือสรางเครือขายการวิจัย และการ
พัฒนางานนาโนศึกษาข้ึนในคณะวิทยาศาสตร
แล ะ เ ทคโนโลยี   มหาวิ ทย า ลั ยร าชภั ฏ 
พิบูลสงคราม   

จากการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง แนวทางการประยุกตใชนาโน
เทคโนโลยีและนาโนศึกษาระหวาง วันท่ี 26-
27 มิถุนายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ท่ีผานมาทําใหเกิดโมเดลความเปน
เครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามท่ีจะผันงานวิจัยจาก
หองปฏิบัติการสูการเรียนรูและการใชงานใน

โรงเรียน  ภายใตกลยุทธความรวมมือ 3 ระบบ  
ไดแก 

1) ระบบเอกลักษณ (Uniqueness) 
2) ระบบกัลยาณมิตร (Friendship) 
3) ระบบเติมเต็ม (Complement) 

 
ระบบเอกลักษณ  

ระบบเอกลักษณเปนระบบท่ีขายจุดเดนของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงวามีเอกลักษณและปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมอยางไร  
ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย สวน
ใหญจะเปนมหาวิทยาลัยเดิมเชน 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน  มหาวิทยาลัย
เหลาน้ีจะมีจุดเดนคือ 

• เดนงานวิจัย  มีความพรอมดาน
หองปฏิบัติการและเทคนิควิธี   มีความรู
ระดับสากล 

• เนนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาโทและ 
เอก 

ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัย
ของชุมชนหรือทองถ่ิน (Local university) หรือ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการสอน (Teaching 
university)  

• เดนดานชุมชน มีความพรอมดาน
หองปฏิบัติการดานการสอน รูปญหา
ทองถ่ินและชุมชน 

• เนนการผลิตระดับปริญญาตรีเปนหลัก   
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• เช่ือมความรูกับระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ครู นักเรียนไดดี 

 
ระบบกัลยาณมติร  
 ระบบกัลยาณมิตรเปนระบบท่ีสราง
มิตรท่ีดีตอกันไมมีกําแพงระหวาง
มหาวิทยาลัย  ยกตัวอยางเชน การสราง
เครือขายความรวมมือระหวางหองปฏิบัติการ
วิจัย ท่ีสามารถแลกเปล่ียนนักศึกษา  อาจารย 
รวมถึงการใชเคร่ืองมือวิเคราะหช้ันสูงเพราะ
แตละแหงมีจุดเดนท่ีตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลท่ีจะพยายามให
มหาวิทยาลัยไดใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  ในปจจุบันหนวยวิจัยตาง  ๆ 
ก็มีเอกลักษณของตนเองท่ีตางกัน เชน 

• หนวยวิจัยนาโนวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เนนการ
สังเคราะหทอนาโนคารบอน 

• หนวยวิจัยพอลิเมอรนําไฟฟา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เนนการศึกษาพอลิ
เมอรท่ีนําไฟฟา 

• ศู น ย น า โน เ ท คโนโ ลยี บู ร ณ า ก า ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เนนการศึกษา เสน
ใยนาโน 

• ศูนยซินโครตรอนแหงชาติ  นครราชสีมา 
เนนการศึกษาสมบัตินาโนวัสดุ 

• ศู น ย ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ระ บบซั บซ อ น  
มหา วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั กษณ  เ น นก า ร
ตรวจสอบสิ่งแวดลอม 

ระบบเติมเต็ม 
จากระบบเอกลักษณของมหาวิทย า ลัย ท่ีมี

จุดเน นท่ีต า งกั นแต มีระ บบกั ลยา ณมิต รขอ ง
ศูนยกลางหนวยวิจัยเพ่ือสรางและประสานความ
รวมมือเปนเครือขายการวิจัย สามารถสรุปออกมา
เปนโมเ ดลดานลา งท่ีเ รียกวา  ระบบ เ ติม เ ต็ ม  
รายละเอียดแสดงดังรูป 
 

หนวยวิจัยนาโนศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

หนวยวิจัยนาโนเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ม.ราชภัฏ ม.ราชภัฏ 

โรงเรียน ชุมชน 

ม.วิจัย ม.วิจัย 

ศูนยนาโน
แหงชาติ 

อุตสาหกรรม 
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 จากแนวทางการสรางเครือขาย
การวิจัยรวมกันโดยยึดหลักโมเดลความ
รวมมือท้ัง 3  ระบบ ไดแก ระบบเอกลักษณ   
ระบบกัลยาณมิตรและระบบเติมเต็ม  รวมท้ัง
การสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม  นาจะ
ทําใหเกิดแนวทางการรวมมือเพ่ือสราง
เครือขายการวิจัยซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนานา
โนศึกษาไดในท่ีสุด       

กิจกรรมของศูนยนาโนศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนและเปนประโยชนในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

โครงการวิจัยรวมทางนาโน
เทคโนโลยีกับหองปฏิบัติการของ  
 

 
มหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศและศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติ 

โครงการวิจัยทางนาโนศึกษาทําวิจัยรวมกัน
ในกลุมอาจารยท่ีสนใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โครงการถายทอดความรู  
-   คายนาโนเทคโนโลยีสําหรับเด็ก 
-  Workshop สําหรับครูวิทยาศาสตร  
-   ชุด  Kit และสื่อการสอนตางๆ  
-   หนังสือนาโนศาสตร พ้ืนฐาน 

เอกสารอางอิง 
 เอกสารบรรยายการประชุมสัมมนาวิชาการ
เร่ือง“แนวทางการพัฒนางานนาโนศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ”  ของ ผศ.ดร.  
ธีรเกียรติ เกิดเจริญ ระหวางวันท่ี 26-27 มิถุนายน 2548 
 

CE Nano-Education 
ม.ราชภฏัพิบูลสงคราม 

โครงการนาโนศึกษา โครงการวิจัย 

ผลงานตีพิมพเพื่อสังคมไทย 

นักเ รียน/ครู/บัณฑิต องคความรู 

บัณฑิต 

ทุนวิจัย
นกัเรียน ครู 
นักศึกษา 

ทุนวิจัย 
นกัศึกษา 
โท-เอก 

ผลงานตีพิมพนานาชาติ 

CE Nanotechnology 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลงานตีพมิพร วม 

 



สํานึกในการใชกระดาษ.... 
 

ดร.รุงเพชร   แข็งแรง  
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต    มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  

 
ทานผูอานทุกทาน ทานใชกระดา ษ

จํานวนมากใช ไหม   ทานเค ย คิดถึงการลด
ปริมาณการใชกระดาษบางรึเปลา  ผูเขียนใครขอ
นําเสนอขอมูลท่ีทานอาจจะยังไมทราบ ดังน้ี   
 จากการศึกษาในอเม ริกา   พบวา  99% 
ของปริมาณเสนใยท่ีใชทํากระดาษ   ไดมาจาก
การตัดตนไมและปริมาณความตองการใ ช
กระดาษมีประมาณ 90 ลานตันตอป  (จะตองใช
ตนไม  24 ตน เพ่ือผลิตกระดาษจํานวน  1 ตัน)  
บางทานอาจจะคํานวณวาเปนจํานวนตนไมก่ีตน
ท่ีตองถูกนํามาใชเพ่ือการผลิตกระดาษ    สงสัย
ไหมวาทําไมเราถึงไดเพ่ิมปริมาณการใชกระดาษ
มากข้ึนขนาดน้ี  คําตอบก็คือเปนผลเน่ืองมาจาก
ความสะดวกในการผลิตขอมูลขาวสารโดยการ
ใช เคร่ือ งพิมพคอมพิว เตอ รและ เค ร่ืองถา ย
เอกสารน่ันเอง 
 ทํา ไม เราจึ งจํา เปนจะ ตองคํา นึงถึ ง
ปริมาณการใชกระดาษกันดวย   มีหลาย เหตุผล 
ซ่ึงโดยรวมแลวเปนเ ร่ืองของความหวงใยตอ
ส่ิงแวดลอม  น่ันเอง 

• ผลกระทบท่ีมีตอปา ไม  และการใช ท่ีดิน 
พบวาจํานวนกวาคร่ึงหน่ึงของไมท่ีถูกตัดได
ถูกนําไปใชเพ่ือการผลิตกระดาษ 

• กระบวนการเตรียมเยื่อกระดาษ  และ  การ
ฟอกเยื่อกระดาษทําใหเกิดสารอันตรายตอ
สุขภาพเปนจํานวนนับพันชนิด โดย เฉพาะ
สารไดออกซิน (Dioxin) ซ่ึงมีอันตรายมาก
ท่ีสุดน้ันมีสภาพคงทนจึงสะสมอยูไ ดนาน
บนโลกใบน้ี 

• ขยะท่ีเปนกระดาษถูกลํา เ ลีย งเขา สูบอฝง
กลบและยึดครองพ้ืนท่ีในหลุมฝงกลบเปน
ปริมาณมากถึง 40 – 50 %  

• ขยะกระดาษ ท่ีเปนกระด าษพิม พ  และ 
กระดาษเ ขียนซ่ึงถูกท้ิงสูหลุมฝงกลบน้ัน  
สามารถนํามาใชใหมได และลดปริมาณการ
ตัดตนไม ประหยัดนํ้าและพลังงาน รวมถึง
การลดมลพิษในการผลิตกระดาษลงดวย 

ทําอยางไรจึงจะเปนการใชกระดาษอยางรูคุณคา 
• ส่ังพิมพอยางมีสติไมใชส่ังพิมพทุกอยา งท่ี

เห็น   
• ใชอิเล็กทรอนิกสเมลลใหมากข้ึน 

• ใชวิธีการเ ก็บบันทึก เชน  Digital storage 
methods แทนการสั่งพิมพบนกระดาษ 
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• ใชซํ้ากระดาษท่ีใชแลวเพียงดานเ ดียว  เ พ่ือ 
การจดบันทึกตางๆ  หรือ รางเอกสาร  แตไม
นําไปใชซํ้าเพ่ือการพิมพในเคร่ืองพิมพ 

• ลดขนาดของรูปในเอกสารลง  เมื่อตองการ
นําไปพิมพหรือถายเอกสาร 

• อานทบทวนอยางดี กอนส่ังพิมพ 
• ถาจะพิมพเอกสารท่ีเปน Power point slides  

ถาเปนไปไดควรส่ังพิมพแบบหลายสไลด
ตอหน่ึงหนากระดาษ  

• Copy and paste ขอความ ท่ีตอ งการบน 
Word document จะ เ ปนก ารป ระ หยั ด
กระดาษและเวลาในการพิมพ (การพิมพจาก  
Local computer จะใชเวลานอยกวา) 

• การสั่งพิมพจาก Web  ถาสามารถเ ลือกได  
ควรพิมพจ าก PDF files  ซ่ึ งประหยั ด
กระด าษ  แ ละเป น  Paper and Printer 
friendly 

• คว รเ ลือกก าร เ ก็ บไ ฟล เอ กส ารไว บน 
Floppies, Hard drives, CD, CD-RW, CD-R 
หรือ Zips  (มีหน วย งา นท่ีเ คย ใ ชวิ ธี น้ี  
ประสบความสําเร็จในการลดปริมาณการใช
กระดาษมาแลว ภายใน 2 ป ลดจาก 14 ตัน 
เหลือเพียง 2 ตัน  ) 

• แยกกระดาษท่ีตองการท้ิงใหอยูต า งหากใน
ท่ีเฉพาะ  กระดาษแทบทุกชนิดสามารถ 
รีไซเคิลได 

 

เคล็ดลับเพื่อการประหยัดกระดาษ 
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การลดปริมาณขยะกระดาษ ทําไดหลายวิธี 

 การนํ ากลับมาใ ชใหม   ก ารรีไ ซเ คิ ล
กระดาษ  1 ตัน จะเปนการชวยรักษา ชีวิต
ตนไมไวไดถึง  17 ตน  ประหยัดนํ้า  6953 
แกลลอน  ประหยัดนํ้ามัน 463 แกลลอน  
ลดปริมาณอากาศเสีย 587 ปอนด   สงวน
พ้ืนท่ีของหลุมฝงกลบได  3.06 ตารางหลา  
และประหยัดพลังงานได 4077  กิโลวัตต-
ช่ัวโมง 

 ซ้ือกระดา ษรีไซเ คิ ล เปนก ารชวยลด
ปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

 ลดป ริม าณ กา รใ ช  และช วย อนุ รักษ
กระดาษ  เน่ืองจากการผลิตกระดาษท้ัง
จากเสนใยธรรมชาติ และจากการรีไซเ คิล
กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ มลภาวะทาง
นํ้า และปญหาดินเสื่อมคุณภาพ  

 ซ้ือกระดาษปราศจากคลอรีน (กระดาษไม
ฟอกขาว )  เ พ่ือชวยลดปริมาณการใช
สารเคมีอันตราย 

 ซ้ือผ ลิตภัณ ฑ รี ไซ เ คิ ล และรี ไซ เ คิ ล
ผลิตภัณฑท่ีทานใชแลว   ประหยัดกวา
และรักษาสิ่งแวดลอม 

ความเขาใจท่ีไมถูกตองเก่ียวกับกระดาษรีไซเ คิล  
มีหลายประการ  เชน 

1. กระดาษรีไซเ คิลทํา ให เ กิดปญหา
กระดาษติดในเคร่ืองพิมพ   ทําใหเกิดฝุนผงและ

กระดาษโคงงอ  ความเ ช่ือเหลา น้ีไม ถูกตอง
สําหรับปจจุบัน  ในอดีตอาจจะใช แตปจจุบันเรา
มีกระดาษรีไซเคิลคุณภาพดีจากความพยายาม
ของบริษัท  International paper, Xerox, Savin, 
Cascades fine และอีกหลายบริษัท ซ่ึงมีทุกขนาด 
และสี   รวม ท้ังระดับของการผสมกระดา ษ 
รีไซเคิลใหเลือกไดตามตองการ 

นอกจากน้ียังมีรายงานจากบริษัทตา งๆ 
เชน Hewlett Packard, Cannon and Lexmark วา
ปญหาเก่ียวกับเร่ืองกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ   
ทําใหเกิดฝุนผงและกระดาษโคงงอ น้ันเ กิดจาก
วิธีการจัดเก็บกระดาษ  กระดาษท่ีใชมีคุณภาพตํ่า  
และการไมดูแลรักษาคุณภาพของเคร่ืองมากกวา
ท่ีจะเกิดจากการใชกระดาษรีไซเคิล   

2.  ความเช่ือท่ีวาการใชกระดาษรีไซเคิล
จะทําใหการรับประกันเคร่ืองถายเอกสาร   หรือ
เคร่ืองพิมพ  เปนโมฆะ 
ผลกระทบตอ ส่ิงแ วดล อมอันเ น่ื องม าจา ก
กระดาษท่ีเราใชในการพิมพและเขียนน้ันได เ พ่ิม
จํานวนมากข้ึนอยางมากมายน้ันมีมากกวา  15 ป
แลว  ซ่ึงท่ีผานมาก็ไดมีการโตแยงกันมากมายใน
แตละประเด็นปญหาแตก็ไมมีอะไรคืบหนา   ยัง
ไมมีคําตอบท่ีมั่นใจไดวาถูกตองสําหรับวิ ธีการ
เลือกใชกระดาษให เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมกับเทคโนโลยีและการ
ผลิตเปนเร่ืองท่ีมีความเก่ียวของกันอยางซับซอน
และมีผลตอสังคมสวนรวม   จึงตองอา ศัยการ
แกปญหาโดยใชการมีสวนรวมซ่ึงจะสําเร็จลงได 
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ดวยการรวบรวมขอเท็จจริงจากทุกฝายแลวนํามา
วิเคราะหรวมกัน 

ทําอยางไรจึงจะสามารถปองกันปญหา
ท่ีอาจจ ะ เ กิดข้ึ นไดจา กการใ ชกระด าษ   มี
ขอแนะนําจากบริษัทผูผลิตกระดาษวา  การเ ก็บ
กระดาษอยา งถูกวิ ธี น้ันควรจัดเ ก็บในท่ีท่ี มี
ความช้ืนตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและไมควรเก็บไว
เปนเวลานานมากเกินไป   ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือการซื้อ
กระดาษรีไซเคิลคุณภาพดี ตามจํานวนท่ีตองการ
ใช แ ล ะ เ ก็ บ ใ น ท่ีมี ค ว า ม ช้ืน ตํ่ า   สํ า ห รับ
เคร่ืองพิมพ และเคร่ืองถายเอกสารตองมีการดูแล
ให อ ยู ใ นสถ า น ท่ี ท่ี มีค ว า ม เ ปน ระ เ บี ย บ 
บํารุงรักษาและดูแลความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ก็จะ สาม ารถชวย แกป ญหา การสิ้นเ ปลือ ง
กระดาษ ได อีกทา งหน่ึง   การเปล่ี ยนมาใ ช
กระด า ษรี ไ ซเ คิลอ าจ จ ะต อง ใ ห เ ว ลา กั บ
เคร่ืองพิมพหรือเคร่ืองถายเอกสารไดปรับสภาพ
เขากับกระดาษบาง  แตถาทานซื้อเคร่ืองมาใหม
จงเร่ิมตนใชกับกระดาษรีไซเ คิลทันทีบา งก็วา 

กระ ดา ษรีไ ซเ คิลมี ตน ทุนก ารผลิต สูง กว า
กระดาษใหมนับเปนเ ร่ืองท่ีไม ถูกตอง  ขณะน้ี
กระดาษรีไซเ คิลไดครองตลาดมานานแลว 
สามารถซื้อหาไดจากรานท่ัวไปท่ีจําหนา ย 
กระดาษพิมพ  สวนใหญจะรีไซเคิลท่ีมีสวนผสม
ของ กระดา ษใ ชแล ว อั ตรา สว นรอ ยละ  30 
สามารถต้ังราคาท่ีสามารถเปนคูแขงกับกระดาษ
ใหมได 
 

ในเร่ืองของความแตกตางจากการศึกษา
พบวาผูใชเพียงรอยละ 2 เทาน้ันท่ีสามารถบอก
ความแตกตา งระหวา งกระดาษรีไซเ คิลกับ
กระดาษใหมได 

 
อานจ บแล ว  ทา นคิดวา เ ร าคว รจะช วย กัน
ปรับเปล่ียนสํานึกการใชกระดาษกันบางมั้ยคะ... 
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มาลาเรีย – โรคเกา   หรือโรคใหม? 
 

ดร.เชิดชัย    โพธ์ิศรี 
ภาควิชาวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  
โรคมาลาเรีย  เปนโรคติดตอชนิดรายแรง

ท่ีคราชีวิตมนุษยเปนจํานวนมาก จากสถิติของ
องคการอนามัยโลก (WHO)  ในแตละปน้ัน
พลเมืองโลกปวยเปนโรคมาลาเรีย จํานวนมากถึง
500  ลานคน  และมีผูเสียชีวิตเน่ืองจากโรคน้ี
มากกวา  2  ลานคน  โดยผูปวยท่ีพบมากท่ีสุดอยู
ในวัยเด็ก ทุกๆ  30  วินาทีจะมเีด็กหน่ึงคนท่ี
เสียชีวิตเน่ืองจากโรคมาลาเรีย 

 
ในภาวการณปจจุบัน ถาทานไดติดตาม

ขาวตามหนาหนังสือพิมพหลายๆ   ฉบับ นอกจาก 
สถานการณการแพรระบาดของไขเลือดออก ท่ียัง
ทรงตัว ยังพบอีกวาในเมืองไทยมีการระบาดของ
โรคมาลาเรียอยางรุนแรงอีก มีจํานวน  ผูปวยมาก
ข้ึนในหลายพ้ืนท่ี ท่ีไมเคยมีการระบาดมากอน  
โดยมีความชุกชุมในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด  คือ ยะลา 
สุราษฎรธานี    พังงา  ชุมพร  และระนอง  
บางคร้ังรักษาไมทัน  ทําใหบางครอบครัวตอง
สูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรักไป 
 
ประวัตขิองโรคมาลาเรีย 
 มาลาเรียเปนโรคท่ีเกิดมาต้ังแตโบราณ
กาลแลวจากบันทึกท่ีเปนหลักฐานประมาณ  
6,000  ปกอนคริสตกาล  ระบุถึงการเกิดของโรคท่ี

มีลักษณะอาการคลายโรคมาลาเรีย  โดยผูปวยจะ
มีอาการไขสูง  เช่ือวาสาเหตุของการปวยเกิด
เน่ืองมาจากการหายใจเอาอากาศเสยีเขาไป  
ดังน้ันคําวามาลาเรีย (Malaria)  จึงมีรากศัพทมา
จากคําวา  Mal  ซ่ึงแปลวา  Bad  (ไมดี)  และคําวา 
Aria (Air) หรืออากาศ ในชวงตนของป ค.ศ.1600   
นักสอนศาสนาในประเทศเปรู  พบวาเปลือกของ
ตนซิงโคนา   (Cinchona)  สามารถใชรักษาผูปวย
ท่ีเปนมาลาเรียได  กระท่ังในป  ค.ศ.  1920  นัก
เคมีชาวฝร่ังเศส จึงสามารถสกัดสารจากเปลือก
ของตนซิงโคนา ไดเปนคร้ังแรก ตอมาในปค.ศ.  
1880 Charles Louis Alphonse  Laveran แพทย
ทหารชาวฝร่ังเศส ซ่ึงขณะน้ันทํางานอยูท่ีประเทศ  
อัลจีเรีย (Algeria) เปนบุคคลเเรกท่ีคนพบวาโรค
มาลาเรียแทจริงแลวเกิดจากปรสิตเซลลเดียวท่ี
เรียกวาพลาสโมเดียม (Plasmodium) โดยได
ศึกษาจากตัวอยางเลือดทหารท่ีปวยเปนไข ใน
ท่ีสุดเขาไดรับรางวัลโนเบล จากการคนพบอัน
สําคัญยิ่งของเขาในปค.ศ.  1907   

หลังจากน้ันประมาณ  18 ปตอมา Ronal 
Ross ประสบความสําเร็จในการคนพบวงจรชีวิต
ของพลาสโมเดียม ในยุง และจากการใชนกเปน
ตัวอยางในการศึกษา เขาพบวาเฉพาะยุงเพศเมีย 
ในสกุล Anopheles ท่ีเปนพาหะนําเช้ือมาลาเรีย ป
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ค.ศ.1902 Ross ไดรับรางวัลโนเบลสาขา
การแพทย จากการคนพบท่ีอาจจะถือวาเปนการ
คนพบท่ีสําคัญยิ่งพอๆ  กับการคนพบทวีปอเมริกา
เลยทีเดียว การคนพบของเขาน้ันจึงเสมือนเปน
ขอมูลท่ีสําคัญในการควบคุมและกําจัดการ
แพรกระจายของยุงซ่ึงจะชวยในการจัดการการ
แพรระบาดของโรคมาลาเรียอีกดวย 

 
การระบาดของโรคมาลาเรีย 
ในอดีตมาลาเรียเปนโรคติดตอท่ีเคยพบ  ระบาด
กวางขวางแตไดถูกกําจัดใหหมดไปจากประเทศ
ในเขตอบอุน  ในชวงกลางของศตวรรษ  
ท่ี  20  ปจจุบันพบโรคมาลาเรียระบาดมากใน
ประเทศแถบรอนช้ืนและก่ึงรอนช้ืน ในทวีป 
แอฟริกา  เอเชีย  และอเมริกาใต  จากสถิติพบวา
ผูปวยท่ีเสียชีวิตจากโรคน้ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
มากกวา  30  ปท่ีแลว  สาเหตุของการเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนผูเสียชีวิตเน่ืองจากสาเหตุดังตอไปน้ี  

 
• การเพ่ิมข้ึนของเช้ือโรคท่ีด้ือยา 
• ความยากจนและการขาดระบบสาธารณสุขท่ี

ดี  ในประเทศท่ีมีมาลาเรียระบาด 
• ประชากรมีการเคล่ือนยาย อพยพ  ยายถ่ิน

ฐานมากข้ึน  อันเน่ืองมาจากการคมนาคมทาง
อากาศท่ีสะดวกสบาย  ทําใหการแพรกระจาย
ของโรคมาลาเรียไปสูประเทศท่ีพัฒนามาก
ข้ึน 

• แหลงเพาะพันธุยุงท่ีเพ่ิมข้ึนมากมาย อัน
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพทาง
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการกระทํา ของมนุษย  
เชน การตัดไมทําลายปา ระบบการ
ชลประทาน 

 
ภาพท่ี 1. บริเวณท่ีพบการแพรกระจายของโรคมาลาเรีย 
 

จํานวนผูปวยท่ีเสียชีวิต ดวยโรคมาลาเรีย 
สวนมากแลวจะพบในเด็กท่ีมีอายุนอยกวา  
5 ขวบ  เน่ืองจากระบบภูมิคุมกันตามธรรมชาติ
ของเด็กยังไมพัฒนาเพ่ือตอตานโรคมาลาเรียได  
ในทวีปแอฟริกา  พบวาโรคมาลาเรียไดคราชีวิต
เด็ก 1 คนในจํานวนทุกๆ 20 คน  กลุมท่ีมีความ
เส่ียงสูงคือสตรีท่ีมีครรภ เน่ืองจากในระหวางการ
ต้ังครรภจะมีระบบภูมิคุมกันท่ีออนแอ  จึงไดรับ
เช้ือมาลาเรียไดโดยงาย  เด็กทารกท่ีเกิดมา จะมี
นํ้าหนักแรกเกิดตํ่ากวาปกติ  มีสุขภาพไมสมบูรณ  
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และเสียชีวิตไดเมื่อเพียงแรกเกิด บุคคลท่ีเดินทาง
สัญจรสูประเทศท่ีมีมาลาเรียระบาดก็เปนกลุมท่ีมี
ความเสี่ยงสูงอีกกลุมหน่ึงเน่ืองจากรางกายไมมี
การพัฒนาระบบภูมิคุมกันข้ึน 

ผูปวยท่ีเปนโรคโลหิตจาง ซ่ึงมีเซลลเม็ดเลือด
แดงผิดปกติ (Sickle cell anaemia) จะมีความเสี่ยง
ตอโรคมาลาเรียตํ่ากวาคนปกติท่ัวไป สาเหตุ
เน่ืองมาจากฮีโมโกลบิน ซ่ึงทําหนาท่ีลําเลียง
ออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงผิดปกติ ทําให
ความสามารถในการรวมตัวกับออกซิเจนตํ่าไป
ดวย และประสิทธิภาพในการลําเลียงจะลดลงถึง
รอยละ 50 เช้ือ พลาสโมเดียมไมสามารถเจริญ
และดํารงชีวิตอยูไดตามปกติ ในสภาพท่ีความเปน
ประโยชนของออกซิเจนอยูในระดับตํ่า  

 
สาเหตุของการเกิดโรคมาลาเรีย   

โรคมาลาเรียเกิดจาก ส่ิงมีชีวิตเซลลเดียว
พวกโพรโทซัวท่ีเปนปรสิตชนิดท่ีเรียกวา พลาส
โมเดียมในธรรมชาติมีท้ังหมดมากกวา 50 สปชีส  
แตมีเพียง 4 สปชีสเทาน้ันท่ีทําใหเกิดโรคมาลาเรีย
ในคน คือ Plasmodium  falciparum , P. vivax, 
P.ovale , P.malariae  ชนิดท่ีรายแรงท่ีสุดคือ P. 
falciparum    ซ่ึงพบมากท่ีสุดในทวีปแอฟริกา  
ดังน้ันจึงไมตองสงสัยกันเลยวาทําไมทวีปน้ีจึงมี
อัตราการตายของผูปวยสูงท่ีสุด   

โรคมา ล า เ รี ย เ ป น โรค ท่ีต อ งอ า ศั ย 
พาหะใ นกา รติ ดตอ จา กบุคคลหน่ึง ไปสู อี ก 
บุคคลห น่ึ งพา หะ ท่ี สํา คัญ คื อ ยุง ก นปล อ ง 
 ( Anopheles gambiae )  ยุงกนปลองท่ีเปนพาหะ

ของโรคมาลาเรียในเมืองไทยคือ A. dirus และ  A. 
minimus เช้ือพลาสโมเดียมจะ เขา สูคนโดย เ ร่ิม 
จา กยุ งตั ว เ มีย ท่ีมี เ ช้ื อ มา กัด  เ น่ือ งจ ากมั น 
ตองการปริมาณโปรตีนสูง เพ่ือใชในการสรา งไข  
สําห รับสื บพันธุ   ยุ งตัว เมี ย จะ จูโ จม เ หยื่ อ 
โดยการอาศัยกล่ิน และการมองเ ห็นเปนสํา คัญ
โดยอาศัยลักษณะของจะงอยปาก ท่ีเปนทอแหลม
เรียว     ในขณะท่ียุงดูดกินเลือดน้ันยุงจะปลอย    

 
ภาพท่ี    2.   เซลลเม็ดเลือดแดงและเชื้อ  
Plasmodium falciparum  (เซลลยาวสีเหลือง ) 
 
นํ้าลายออกมาดวย สารเคมีบางอยางท่ีอยูใน      
นํ้าลายจะทําหนาท่ีปองกัน ไมใหเสนเลือดอุดตัน
และทําหนาท่ีคลายกับยาชา  ทําใหเหยื่อไมรูสึกวา
โดนกัด   ลักษณะของตุมบวมแดงท่ีปรากฏให
เห็นหลังจากโดนยุงกัด บงบอกของอาการแพของ
รางกายตอนํ้าลายยุงท่ีเหลืออยู   ยุงตัวผูไมเปน
พาหะของโรค เน่ืองจากยุงตัวผูจะกินอาหารจาก
การดูดกินนํ้าหวานจากผลไมเทาน้ัน 
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มาลาเรยีแพรกระจายอยางไร 
วงชีวิตของเช้ือพลาสโมเดียมคอนขางจะ

สลับซับซอนมีท้ังท่ีอยูภายในเซลล และภายนอก
เซลล  โดยจะมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศในยุงท่ี
เปนพาหะ และสามารถสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
ในเซลลตับ (Liver cell) และเซลลเม็ดเลือดแดง  
(Erythrocytes) ของคน   เช้ือมาลาเรียจะเขาสูคน
โดยเร่ิมจากยุงตัวเมยี ท่ีมีเช้ือมากัด   สปอโรซอยต
(Sporozites) ออกจากตอมนํ้าลายยุงเขาสูเสนเลือด
ฝอยทางผิวหนัง   ภายใน  30  นาที  สปอโรซอยต
จะเขาสูเซลลพาเรงคิมาในตับและใช
องคประกอบท่ีอยูภายในเซลล สําหรับการเจริญ
และเปล่ียนรูปรางเปนชิซอนต  (Schizonts) 
หลังจากน้ัน 5-8 วันจะแบงตัวอยางรวดเร็วสราง
เซลลชนิดใหม  เรียกวา เมอรโรซอยต   
(Merozoites) โดยชิซอนต  1  เซลลจะสามารถ
สรางเมอรโรซอยต ได  30,000  เซลล  เซลล
พาเรงคิมาจะบวมพองคลายบอลลูนและแตกออก
ปลอยเมอรโรซอยตเขาสูเม็ดเลือดแดงเม็ดอ่ืน
ตอไป   

 
ภาพท่ี   3.   ยุงท่ีกําลังดูดกินเลือดเหย่ือ 

ในขณะท่ีปรสิตอยูในเซลลตับ   ผูปวยจะ
ไมรูสึกมีอาการใดๆ  เช้ือ  P.vivax  และ P.ovale
สามารถอยูในระยะพักตัว (Dormant stage) ใน 
เซลลตับ เรียก  Hypnozoites ไดเปนเวลา 
หลายๆปโดยไมแสดงอาการใดๆของการเกิดโรค  
ภายในเซลลตับและเม็ดเลือดแดง ปรสิตจะ
ปลอดภัยจากระบบภูมิคุมกันของรางกายคน  

ภายในเซลลเม็ดเลือดแดง เมอรโรซอยต  
จะพัฒนาไปเปน โทรโฟซอยต (Trophozoites)  
และในท่ีสุดกลายเปนชิซอนต ซ่ึงในแตละเซลล
ของชิซอนตจะประกอบดวย  เมอรโรซอยต  เปน
จํานวนถึง  32  เซลล  หลังจากน้ันประมาณ  2-3  
วัน เซลลเม็ดเลือดแดงแตก เมอรโรซอยตจะออก
จากเซลลเม็ดเลือดแดง และจะเขาสูกระแสเลือด 
และเม็ดเลือดแดงอ่ืนตอไป  การแตกออกจากเม็ด
เลือดแดง  จะมีสารพิษถูกปลอยออกมาจากเมอร
โรซอยต เช่ือกันวาสารพิษน้ี ทําหนาท่ีกระตุน
ภูมิคุมกันของรางกาย ทําใหเกิดการตอบสนอง
ทางภูมิคุมกัน โดยผูปวยจะมีอาการไข หนาวสั่น
และเหงื่อออก ซ่ึงเปนอาการของโรคมาลาเรีย   
ระยะเวลาการจับไขแตกตางกันไปตาม  สปชีส
ของปรสิต เชน  P.falciparum  ใชเวลา 48 ช่ัวโมง    
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ภาพท่ี   4.   วงชีวิตของเชื้อมาลาเรีย 
 
 
 
 

ภาพท่ี   4.   วงชีวิตของเชื้อมาลาเรีย 
 

 
ภาพท่ี   5.   เซลลเม็ดเลือดแดงท่ีติดเชื้อมาลาเรีย (บน) 
และเมอรโรซอยตท่ีแตกออกจากเม็ดเลือดแดง (ลาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปรสิตบางตัวเมื่อเขาสูเม็ดเลือดแดง  

โทรโฟซอยตจะพัฒนาไปเปนแกมีโตไซต
(Gametocytes) เพศผู และเพศเมีย  เมื่อยุงมากัด
คนท่ีมีแกมีโตไซตจะดูดเอาแกมีโตไซตท้ังเพศผู  
และเพศเมียเขาไปในกระเพาะยุง และจะเจริญไป 
เปนแกมมีต (Gamete) เพศผู และเพศเมีย  จากน้ัน
รวมตัวกันไดไซโกต  ภายใน 24 ช่ัวโมง  ไซโกต
เปล่ียนรูปเปน Ookinetes สรา งเกราะหุม เปน 
Oocyst ซ่ึงสามารถแบงตัวภายในไดสปอรโร
ซอยต จํานวนถึง 10,000 สปอรโรซอยต หลังจาก
น้ันประมาณ 7 วัน Oocyst จะแตกออกและปลอย
สปอรโรซอยตไปท่ีตอมนํ้าลายยุง ซ่ึงพรอม ท่ีจะ
ติดสูคนตอไป 
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วงชีวิตของยุงท่ีเปนพาหะ 
ยุงตัวเมียสามารถท่ีจะวางไขบนนํ้าน่ิง

แทบทุกลักษณะ ต้ังแตสระนํ้าต้ืนเขิน หรือ
แมกระท่ังนํ้าขังบนรอยเทาสัตว บนรอยลอ
รถยนต  ถังเก็บนํ้า เปนตน  การวางไขคร้ังหน่ึงๆ   
จะมีจาํนวนไขประมาณ  100 – 300 ใบ  และใช
เวลาประมาณ  1-5  วัน  สําหรับการฟกเปนตัว   
เมื่อฟกแลวลูกนํ้ายุงจะกินจุลินทรียท่ีอยูในนํ้าเปน
อาหาร  มีการพัฒนาเปนตัวออน  จนเปนตัวเต็ม
วัย  โดยใชเวลาประมาณ  7 –12 วัน  ข้ึนอยูกับ
อุณหภูมิ 

 
โรคและการตรวจวินิจฉัย 

การตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียน้ันจะเนน
ท่ีการตรวจวินิจฉัยท่ีอาการและการตรวจเลือด  
อาการไขสูง  ปวดศีรษะ  หนาวสั่น อาเจียน  จะ
ปรากฏภายใน  9-14  วัน  หลังจากท่ีโดนยุงกัด 
โดยระยะเวลาในการปรากฏของโรค  จะแตกตาง
ไปข้ึนอยูกับชนิดของเช้ือพลาสโมเดียม 

โรคมาลาเรียอาจนําไปสูการเปนโรค
โลหิตจาง และดีซานได เน่ืองจากอัตราการถูก
ทําลายของเซลลเม็ดเลือดแดง  มีมากกวาการสราง
ข้ึนทดแทน อาการโลหิตจางท่ีรุนแรงทําใหผูปวย
เสียชีวิตได การใหเลือดสามารถรักษาโรคโลหิต
จาง แตจะมีความเสีย่งสูงในประเทศท่ีมีโรคเอดส
ระบาด ผูปวยจะเสีย่งตอการติดเช้ือ HIV  ได 

ภาพท่ี 6.   Oocyst (สีนํ้าเงิน) บนกระเพาะของยุง และ 
สปอโรซอยต (สีมวง)  ท่ีแตกออกจาก Oocyst 
 

อาการของโรคมาลาเรียท่ีเกิดจากเช้ือ 
P.falciparum  ท่ีรุนแรงคือ  ตัวเหลือง  ปอดบวม  
ไตวายและมาลาเรียข้ึนสมอง  ถาอาการดังกลาว
เกิดข้ึนโอกาสท่ีผูปวยจะเสยีชีวิตก็มีสูง  พบวา
รอยละ  10-20  ของเด็กท่ีมีอาการมาลาเรียข้ึน
สมอง  จะเสยีชีวิต  ประมาณรอยละ  7 ท่ีรอดชีวิต 
สมองจะพิการหรือถูกทําลายอยางถาวร 
 
การปองกันและควบคุม 

การปองกันและควบคุมโรคมาลาเรียน้ัน 
ไมสามารถอาศัยเพียงวิธีการเพียงอยางใดอยาง
หน่ึง  ในปจจุบันการควบคุมโรคมาลาเรียท่ีไดผล
จะประกอบไปดวย การควบคุมและกําจัดยุงและ
การปองกันทางกายภาพควบคูกัน 
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การควบคุมและกําจัดยุง เราสามารถลดจํานวนยุง
ท่ีเปนพาหะของโรคไดโดย  

 กําจัดหรือลดแหลงเพาะพันธุยุงโดย
การพนยาฆาแมลง การทําลาย
บริเวณนํ้าน่ิง เล้ียงปลาบางชนิดท่ีกิน
ลูกนํ้ายุงเปนอาหาร 

  การควบคุมทางชีวภาพ โดยเติม
แบคทีเรีย  Bacillus  thuringiensis  
ลงไปในแหลงนํ้า แบคทีเรียจะสราง
โปรตีนท่ีเปนพิษตอลูกนํ้ายุง 

 

 
ภาพท่ี   7.   การฉีดพนยาฆาแมลงเพื่อกํา จัดยุงท่ีเปน 
พาหะ 
 
การปองกันทางกายภาพ 

การใชมุงหรือเต็นท กันยุงได  สามารถ
ปองกันไมใหยุงกัด  มุงท่ีเคลือบดวยสารไพรี 
ทรอยด เพอรมีธรีน  (Pyrethroid  permethrin)  จะ
มีประสิทธิภาพในการปองกันยุงได  เน่ืองจาก
กล่ินของสารจะกระจายไดโดยรอบ  (ไลยุงได) 
จากการทดลองใชมุงท่ีเคลือบดวยสารกันยุง  
ในชวงป  ค.ศ.1980-1990  พบวาสามารถลดอัตรา

การตายของมาลาเรียในเด็กไดถึง  20%ขอเสีย
ของวิธีน้ีคือตนทุนในการทําสูงและตองปรับปรุง
บํารุงรักษา  
ทุกๆ 6-12 เดือน เน่ืองจากสารออกฤทธิ์ไมนาน 

ปกติยุงจะออกหากินและกัดในชวงหัวคํ่า
ถึงรุงเชา เพ่ือปองกันการเสี่ยงตอการถูกกัด ควร
สวมเสื้อผามิดชิด  และใชยาทาปองกันยุง ก็เปน
อีกวิธีหน่ึงในการปองกันมาลาเรีย 

 

ภาพท่ี     8.    การปองกันโดยใชมุงเคลือบสารกันยุง 
 
การรักษา 

โดยปกติแลวมาลาเรียสามารถรักษาโดย
การกินยาปองกันมาลาเรีย ซ่ึงชนิดของยาและ
ระยะเวลาในการรักษา จะแตกตางกันออกไป   
ข้ึนอยูกับชนิดของมาลาเรียท่ีตรวจพบ บริเวณท่ี
ตรวจพบ อายุ และอาการของผูปวย เปนตน การ
ใหยากับผูปวยมักจะใหยาอยางนอยสองชนิดหรือ
มากกวา ท่ีมีการออกฤทธิ์ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะชวย
ปองกันการด้ือยาของเช้ือมาลาเรียได ในสมัยกอน
จนกระท่ังถึงยุคป ค.ศ. 1930 ยาควินิน (Quinine) 
ซ่ึงเปนสารท่ีสกัดไดจากตนซิงโคนา สามารถชวย
ใหผูปวยหายไขในสมัยน้ัน ในปจจุบันยาน้ีจะใช
เฉพาะรักษาผูปวยท่ีเกิดจากเช้ือ P. falciparum 
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เทาน้ัน เน่ืองจากการใชยาน้ีจะมีผลขางเคียงอยาง
รุนแรง ยาอาติมิซินิน (Artemisinin) เปนสารอีก
ชนิดหน่ึงท่ีสกัดไดจากตนชิงเฮา (Artemisia 
annua) ซ่ึงปลูกมากในประเทศจีน (รอยละ 90 
ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังโลก) ยาชนิดน้ีใช รักษาโรค
มาลาเรียกันกวางขวางใน 51 ประเทศ เน่ืองจากยา
สามารถออกฤทธิ์ไดเร็วกวายาควินิน ถึง 10 เทา มี
ประสิทธิภาพสูงสามารถทําลายเช้ือท่ีอยูใน
กระแสเลือด และสามารถทําลายแกมีโตไซตได
ดวย 

 

 
ภาพท่ี    9.  เปลือกของตนซิงโคนาท่ีใชสกัดสารทํายา
ตอตานโรคมาลาเรีย  
 

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปยังบริเวณ ท่ีมี
มาลาเรียระบาดสามารถกินยาปองกัน เพ่ือใหยา
ออกฤทธ์ิมีประสิทธิภาพ ควรกินยาลวงหนา 2 
สัปดาหกอนเดินทางและกินติดตอกันไปอีก 4 
สัปดาหหลังจากเดินทางกลับ  

สถานการณของโรคมาลาเรีย นับวันจะ
ยิ่งแยลง เน่ืองจากยุงมีการตานทานตอยาฆาแมลง 
และเช้ือพลาสโมเดียมก็ด้ือยามากข้ึน  ภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวาเปนบริเวณท่ีพบ
เช้ือด้ือยามากท่ีสุด 

 
ภาพท่ี 10.  ตนชิงเฮาท่ีใชสกัดสารทํายาตานโรคมาลาเรีย 
 
ความกาวหนาของงานวิจัยมาลาเรีย 

ในปจจุบันนักวิทยาศาสตร โดยกลุมวิจัย
จ า ก  Institute of Genomic Research ใ น 
ม ล รัฐ แ ม ร่ี แ ลน ด  (Maryland) ปร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา และนักวิจัยจาก  Sanger Institute, 
สหราชอ าณาจักร  สาม ารถถอดขอมูลรหัส
พันธุกรรม (Genome) ของเช้ือพลาสโมเ ดียมได
แลว รวมท้ังสามารถรูถึงรหัสพันธุกรรมของยุง 
(A.gambiae) ท่ีเปนพาหะดวย ประกอบกับรหัส
พันธุกรรมของมนุษย  (Human genome) ท่ีกํา ลัง
ศึกษา เรากําลังจะรูวาเช้ือมาลาเรียทําลายชีวิตคน
อยางไร ส่ิงเหลา น้ีจะชวย ใหนักวิทย าศาสตร
สาม ารถ พัฒนากลยุท ธใหมๆ  ตอ สู กับ โรค
มาลาเรีย ท้ังการผลิตยาและวัคซีนปองกัน 
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วัคซีนปองกันโรคมาลาเรีย 
แมแพทยและนักวิทยาศาสตร จะคิดวา

วัคซีนมาลาเรีย เปนวิธีการกําจัดมาลาเรียท่ีดีท่ีสุด 
แตในปจจุบันก็ยังไมมีวัคซีนใดท่ีปองกันมาลาเรีย
ได  ความยากลําบากในการคนหาวัคซีนตอสู กับ
มาลาเรีย เน่ืองจากเช้ือพลาสโมเดียม มีวงชีวิตท่ี
คอนขางสลับซับซอน  เชน ในระยะท่ีมันอยูใน
ลําไสของยุง มันจะมีรูปรางแบบหน่ึง แตพอเขา
ไปอาศัยในตับคนก็จะเปล่ียนแปลงรูปรางไปเปน
อีกแบบหน่ึง  

 Marclo  Jacobs – Loreae และคณะจาก   
Case  Western University ในมลรัฐโอไฮโอ  
(Ohio) ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถปรับปรุง
พันธุกรรมของยุงใหตานทานตอเช้ือพลาส 
โมเดียม โดยยุงสายพันธุท่ีปรับปรุงข้ึนมีปริมาณ
เช้ือในลําไสและตอมนํ้าลายตํ่ามาก เมื่อเทียบกับ
ยุงท่ีเปนพาหะโดยปกติ  การวิจัยพัฒนาและ
ปรับปรุงสายพันธุของยุงท่ีปลอดเช้ือพลาสโม
เดียมกําลังอยูในระหวางการทดลอง กอนท่ีจะ
เพาะพันธุใหมีปริมาณมาก และสามารถปลอยสู
ส่ิงแวดลอมไดอยางปลอดภัย 

นักวิทยาศาสตรจาก European molecular 
biology laboratory เปนอีกกลุมท่ีคนพบวา
โปรตีนบางชนิดในยุง  สามารถทําลายเช้ือ 
พลาสโมเดียมได การคนพบท่ีสําคัญเหลาน้ีจะ
นําไปสูการตอสูกับมาลาเรียท่ีมีประสิทธิภาพ ใน
สภาวการณของโรคท่ีรายแรงในปจจุบันมาลาเรีย 
ไมใชโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนใหม แตเปนโรคเกาท่ี
เช้ือมีการพัฒนาจนมีความตานทานตอยา  ดังน้ัน

เราจําเปนท่ีจะตองสูกับมันกอนท่ีเราจะถูก
มาลาเรียกําจัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณ  

 Society for General Microbiology, Marlborough House, 
Basingstoke Road, Spencer Wood, Reading RG7 1AG , 
UK สําหรับเอกสารและรูปภาพสวยๆ  ประกอบการเขียน
และเรียบเรียง 

 Miss Kwanjit Duangsonk , Ph.D student, Division of 
Medical Microbiology, University of Liverpool, Daulby 
Street, Liverpool, L69 3GA, UK. ท่ีชวยในการตรวจ แกไข 
และจัดหาเอกสารประกอบการเขียนและเรียบเรียง   

เวบไซตที่นาสนใจ 
www.malaria.org 
www.sgm.ac.uk  
www.Ifs.se

ขอควรจํา 

• โรคมาลาเรียเปนโรคติดตอท่ีอาศัยพาหะ 
(Vector – borne disease) 

• โรคมาลาเรียเกิดจากโพรโทซัวท่ีเปนปรสิต  
ชนิดพลาสโมเดียม 

• พาหะสําคัญท่ีนําโรคมาล าเรียคือ 
ยุงกนปลอง (Anopheles gambiae) 

• เฉพาะยุงเพศเมียเทานั้นท่ีเปนพาหะโรค 
• เชื้อปรสิตพลาสโมเดียมมีวงชีวิตท่ีสลับ  

ซับซอน  อยูภายในเซลลและภายนอกเซลล 
โดยจะมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศในยุงท่ี 
เปนพาหะ และสามารถสืบพันธุแบบไมอาศัย 
เพศในเซลลตบั (Liver cell) และเซลลเม็ด
เลือดแดง (Erythrocytes) 

• เม่ือเชื้อปรสิตอาศัยอยูในเซลลตับ ผูติดเชื้อ 
จะไมแสดงอาการ  

• อาการของโรคจะปรากฏเมื่อเชื้อแตกออก
จากเม็ดเลือดแดง 

• โดยปกติโรคมาลาเรียสามารถรักษาไดดวย 
ยาปองกันมาลาเรีย (Antimalarial drugs) 

• ไมมีวัคซีนปองกันโรคมาลาเรีย 
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ปลายขาวกับจุลินทรีย  เก่ียวของกันไดอยางไร  
 

อาจารยนฤมล   เถ่ือนกูล 
ภาควิชาวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
      ปลายขาว (Rice broken)   เปนผลพลอย
ไดจากการสีขาว ซ่ึงจะไดสวนของปลายขา ว 
ประมาณ 15 เปอรเซ็นต  ปลายขาวจัดไดวา เปน
วัตถุดิบท่ีใหโปรตีนนอยแตมีแหลงของกรด 
อะมิโนหลายชนิด  สวนใหญ เปนสวนผสมใน
อาหารสัตว  เชน อาหารไกและสุกร บางคน
สงสัยวาทําไมปลายขา ว กับจุ ลินทรียมีความ
เก่ียวของกันอยางไร  ในบทความ น้ีผู เ ขียนได
ทํางานวิจัย  และมีการตรวจ เอกสารมาจาก
แหลงขอมูลตางๆ พบวา มีจุลินทรียหลายชนิดท่ี
สามารถเจริญไดดีบนปลายขาว  ซ่ึงนํามาใชใน
การทําปฏิบัติการ หรือการเก็บรักษาจุลินทรียได  
ตัวอยางเชน ราแดง  (Monascus purpureus) เปน
ราท่ีใชทําขาวแดง (Ang-kak; ขาวท่ีมีสีแดง จาก
การหมักของเช้ือราใชเปนสีผสมอาหาร)  รา ดํา 
(Rhizopus oligosporus) เปนรา ท่ีใช ทํา เทมเป      
(Tempeh;อาหารพ้ืนเมืองของอินโดนีเซีย ทําจาก
ถ่ัวเหลืองหมักกับเช้ือรา)  แบคทีเ รียกลุมแอคติ
โนมัยซีสต และรา   (ภาพท่ี  1)  จุ ลินทรีย ดัง ท่ี
กลาวมาสวนใหญใชในการทําปฏิบัติการวิชาจุล
ชีววิทยาของนักศึกษาปริญญาตรี    เมื่อนําปลาย
ขาวกับอาหารเล้ียงเช้ือท่ีใชเก็บรักษา เชน อาหาร 
แข็งพีดีเอ  (Potato Dextrose Agar )  อาหารแข็ง 

นิวเตรียนท (nutrient agar)  มาเปรียบเทียบราคา
และ ข้ันตอนการเตรียม  จะพบวา  ราคาของ
อาหารเล้ียงเช้ือแพงกวามาก กลาวคือ อาหารแข็ง
พีดีเอราคา 3,020 บาทตอ 500 กรัม  และอาหาร
แข็งนิวเตรียนท  ราคา  3,300 บาทตอ 500 กรัม 
สวนราคาปลายขาวก็ข้ึนอยูกับพันธุขาว แตเฉ ล่ีย
แลวประมาณ   8-10 บาทตอ กิโลกรัม   ใ น
ข้ันตอนการเตรียมปลายขาวจะไมยุงยากเหมือน
อาหารเล้ียงเช้ือกลาวคือ ข้ันตอนการเตรียมปลาย
ขาวจะตองแชนํ้าใหทวมปลายขาวไว 1 คืน หรือ 
5-6 ช่ัวโมง รินเอานํ้าออกใหพอหมาดๆ  นํา ไป
ฆาเช้ือไดเลย  สวนข้ันตอนการเตรียมอาหาร
เล้ียงเช้ือตองช่ังสาร นํามาหลอมใหละลาย  ปรับ
ความเปนกรด-เบส  เทใสภาชนะท่ีตองการ เชน 
หลอดทดสอบ  หรือตองรอฆา เ ช้ือกอนท่ีจะ เท
ใสจานเพาะเช้ือ ตองรอให ผิวหนาอาหารเ ล้ีย ง
เช้ือแหง 24 ช่ัวโมง และเพ่ือใหแนใจกอนวาจะมี
เช้ืออ่ืนปนเปอนหรือไม 
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สวนประกอบทางเคมี  
 

สวนประกอบ (เปอรเซ็นต) 
ความช้ืน 12 
โปรตีน 8 
ไขมัน 0.9 
เยื่อใย 1.0 
เถา 0.7 
แคลเซียม 0.03 
ฟอสฟอรัสใชประโยชนได 0.04 

กรดอะมิโน (เปอรเซ็นต) 
ไลซีน 0.27 
เมทไธโอนีน 0.27 
เมทไธโอนีน + ซีสตีน 0.32 
ทริปโตเฟน 0.10 
ทรีโอนีน 0.36 
ไอโซลูซีน 0.45 
อารจินีน 0.36 
ลูซีน 0.71 
เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน 1.15 
ฮิสติดีน 0.18 
เวลีน 0.53 
ไกลซีน 0.71 
 

ท่ีมา   (กองอาหารสัตว , 2005)   

 
 ณ  วันน้ีองคการอาหารและเกษตร (FAO) 
ประมาณวา 10 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ท่ีโลกมี เปนพ้ืนท่ีสําหรับปลูกขาว และประเทศ
ท่ีปลูกขาวมี 89 ประเทศ ชาวนา 55 ลาน ท่ัวโลก
สามารถปลูกขาวไดปละ 530 ลานตัน  ประเทศท่ี
ปลูกขาวมากท่ีสุด 10 อันดับแรก คือ  จีน  อินเดีย  
อินโดนีเซีย บังคลาเทศ  เวียดนาม  ไทย  พมา  
ญ่ีปุน  บราซิล และฟลิปปนส   สวนประเทศท่ี
สงขาวเปนสินคาออกมากท่ีสุดส่ีอันดับแรกคือ  
ไทย  เวียดนาม  ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา  
สําหรับสถิติของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกขาว
ประมาณ  60  ลานไร   สงขาวเปนสินคาออกได
ปละประมาณ  4.5  ลานตัน (สุทัศน ยกสาน, 
2548)  พ้ืนท่ีปลูกขาวตามประเภทของขาว คือ 
ขาวหอมมะลิ มีแหลงผลิตท่ีสําคัญอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขาวเจาพันธุอ่ืนๆมีแหลง
ผลิตท่ีสําคัญอยูในภาคเหนือและภาคกลาง สวน
ขาวเหนียว มีแหลงผลิตท่ีสําคัญอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2548)   ถาพิจารณาแคราคา
และแหลงผลิตก็นาจะใหปลายขาว เปนทางเลือก
กอนอยูแลว เพราะจากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายวา
ตองบริโภคของใชท่ีผลิตในประเทศไทยกอนท่ี
จะมีการนําเขาจากตางประเทศ เพ่ือไมใหเปน
การเสียสมดุลการคาของประเทศ  
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 สวนระยะเวลาในการเก็บรักษาจุลิน-   
ทรียบนอาหารเล้ียงเช้ือกับปลายขาว  พบวาการ
เก็บรักษาจุลินทรียบนอาหารเล้ียงเช้ือ จะเก็บได 
นานประมาณ  4-6  เดือน  ท่ีอุณหภูมิ  2-8  องศา
เซลเซียส (อุณหภูมิในตูเย็น) เพราะสารอาหาร
จะถูกใชไปและอาหารจะแหง  ถาจุลินทรียได
อาหารท่ีมีความอุดมสมบูรณไปดวยสารอาหาร 
จุลินทรียจะมีการนําไปใชในเมแทบอลิซึมมาก
ยิ่งข้ึน  ดังน้ันการเก็บรักษาจุลินทรียไวในปลาย
ขาวท่ีมีสารอาหารนอย  จุลินทรียจึงมีเมแทบอลิ
ซึมลดลงทําใหระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน

สวนขอจํากัดของการใชปลายขาว  ในการ
เพาะเล้ียงและการเก็บรักษาจุลินทรีย คือไม
สามารถใชกับแบคทีเ รียสวนใหญได  ยกเวน
แบคทีเรียกลุมแอคติโนมัยซีสต  เพราะวา
แบคทีเรียสวนใหญตองการอาหารท่ีมีความช้ืน
สูงกวาความช้ืนท่ีมีอยูเพียงเล็กนอยในปลายขาว  
เพราะเชนน้ันปลายขาวคงตองเปนทางเลือกใหม
สําหรับการเพาะเล้ียงและการเก็บรักษาจุลินทรีย
แทนการใชอาหารเล้ียงเช้ือในหองปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา ผลการทดลองน้ีสามารถตรวจสอบได  

 
ภาพท่ี 1    ตัวอยางจุลินทรียท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือพีดีเอและเพาะเล้ียงบนปลายขาว 

 
ภาพ ก. 
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ภาพ ข. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ก) จุลินทรียท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือ

พีดีเอ (1-3)  แอคทิโนมัยซีสต 
(4)  รา (Penicillium sp.) 
(5)  รา (Aspergillus sp.) 
(6) ราดํา (Rhizopus oligosporus)  

                       (7)  ราแดง (Monascus purpureus)  
(ข) จุลินทรียท่ีเพาะเล้ียงบนปลายขาว 

        (1-3)  แอคทิโนมัยซีสต    
       (4) รา (Penicillium sp.) 
       (5) รา (Aspergillus sp.) 

         (6) ราดํา (Rhizopus oligosporus)  
                       (7) ราแดง (Monascus purpureus)  
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เอมไบรโอนิกสเต็มเซลล 
 

รองศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ   วิจารณกุล 
ภาควิชาวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
เอมไบรโอนิกสเต็มเซลล (Embryonic 

stem cells)  เปนเซลล ท่ียังไมมีการเปล่ียน
สภาพกอรูปเปนเซลลโตเ ต็มวัย  (Adult cell) 
รูปแบบตางๆ เอมไบรโอนิกสเต็มเซลล   ท่ียัง
ไมเปล่ียนสภาพสามารถแบงเซลลอยา งไมมี
ขีดจํากัดเมื่อทําการเพาะเล้ียง  เซลล เหลา น้ีมี
ศักยภาพท่ีจะเปนแหลงใหเซลลโตเต็มวัยชนิด
ตางๆ อยางไมจํากัดเชน  เซลลกระดูก  เซลล
กลามเน้ือ  เซลลตับ  หรือเซลลเลือด  เอมไบร
โอนิกสเต็มเซลลของมนุษยไดมาจากตัวออน
ท่ีปฏิสนธิแลว  (Fertilized embryos) ท่ีมีอายุ
นอยกวา 1 สัปดาห      เอมไบรโอนิกสเ ต็ม
เซลลของมนุษยได ถูกแยกและ เพาะ เ ล้ีย ง 
อยา ง ประ สบผลสํา เ ร็จ เ ปนคร้ั งแรกโดย 
คณะนักชีววิทยาพัฒนาการ  (Developmental 
biologists)   แหงมหาวิทย า ลัย  Wisconsin-
Madison  นํา โดย  James Thomson เ มื่ อ 
เ ดื อนพฤศจิ ก า ย น  2541 ตั ว อ อน ท่ี นั ก 
วิจัยเหลาน้ีใชเพ่ือแยกสเต็มเซลลไลนมาจาก
การบริจาคใหของคูสมรสท่ีมา ทําการรักษา  
การเปนหมัน  โดยสรางเด็กหลอดแกวแตไม
ต อ ง ก า ร นํ า เ อ ม บ ริ โ อ ท่ี ปฏิ ส น ธิ แ ล ว 
เขาฝงตัวในมดลูก  จึงบริจาคใหกับการทดลอง
น้ี นักวิจัยเหลาน้ีแยกไดสเต็มเซลลไลน ท่ีเปน

อิสระถึง  5 เซลลไลน   เซลลไลน เหลา น้ี
สามารถมีชีวิตอยูไดยาวนาน  มีความสามารถ
แบงตัวท่ีไมเปล่ียนสภาพในการเพาะ เ ล้ีย งแต
ยังคงความสามารถในการเจ ริญเปนเซลล
จําเพาะรูปแบบตางๆได เชน เซลลประสาท 
เซลลกระเพาะ เซลลกลาม เ น้ือ เซลลกระดูก 
และเซลลกระดูกออน  วิธีการเพาะ เ ล้ีย งเอม
ไบรโอนิกสเต็มเซลล ดังภาพท่ี 1 เอมไบรโอ
นิกสเต็มเซลลไดรับความสนใจทางการแพทย
และทางวิทยาศาสตร  เน่ืองจากความสามารถ
ท่ีจะเจริญเปนเซลลรูปแบบอ่ืนๆ   ท่ีประกอบ
เปนรางกายมนุษยทางทฤษฎี  ถาสเ ต็ม เซลล
สามารถเติบโตและในการเพาะเ ล้ีย งสามารถ
ชักนําใหเปล่ียนสภาพเปนเซลลรูปแบบตา งๆ
ไดจึงเปนไปไดท่ีจะเล้ียงเซลลให เ ติบโตเปน
เซลลท่ีมีความสําคัญทางการแพทย   เชนไข
กระดูก  เน้ือเยื่อประสาท  หรือกลาม เ น้ือการ
นําเอาเทคโนโลยี เอมไบรโอนิกสเ ต็ม เซลล
ของมนุษยไปใชประโยชนอยา งมี ศักยภาพ
แรกท่ี สุดใ นดา นกา รคนพบยา รักษ าโรค
ความสามารถในการเติบโตเปนเซลล เฉพาะ
ชนิดอยา งบ ริ สุท ธ์ิทํ า ใ ห เ ป นแ หล งขอ ง
สารประกอบทางเคมีท่ีอาจมีความสํา คัญทาง
การแพทยการใชสารเคมีทดลองกับเซลลและ
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วัดการตอบสนองของเซลลเหลา น้ีเปนวิ ธีการ
ทางลัดเพ่ือคัดเลือกสารเคมีท่ีสามารถใช รักษา
โรคท่ีเก่ีย ว กับเซลลจํา เพาะ เหลา น้ี  ดังน้ัน 
สเต็มเซลลเทคโนโลยีทําใหสามารถคัดเ ลือก
สารเคมีเปนพันๆ ชนิดท่ีจะนํามาทดสอบใน
ระยะเวลาอันส้ันซ่ึงเดิมใชเวลาย าวนานมาก  
และบางคร้ังไมสามารถทําได  

งานวิจัยเก่ียวกับเอมไบรโอนิกสเ ต็ม
เซ ลลนํ า ม าใ ช ประ โยชน ในก า รศึ กษ า
พัฒนาการของมนุษย   เอมไบรโอนิกสเ ต็ม
เซลลของมนุษยทําใหเกิดความเห็นแจงถึง ข้ัน
ตา งๆของพัฒนากา รท่ีไมส ามารถศึกษ า
โดยตรงในมดลูกของมนุษยหรือความเขา ใจ ท่ี
แจมชัดจากการใชสัตวเปนแบบจําลอง  ความ
เขาใจอยางถองแท เ ก่ีย ว กับพัฒนาการปกติ 
สามารถปองกันหรือรักษาพัฒนาการท่ีผิดปกติ
ของมนุษย ตัวอยางเชน การคัดเ ลือกยาโดย
การทดสอบกับเอมไบรโอนิกสเ ต็ม เซลลของ
มนุษยท่ีเพาะเล้ียงสามารถชวยลดความเสี่ย ง 
ความบกพรองต้ังแตแรกเ กิด เ น่ืองจากยา 
ความสามารถท่ีจะ เ ติบโตเปนเ น้ือเยื่อของ
มนุษยทุกๆ ชนิด  เปนแนวทางท่ีจะใชในการ
รักษาโรคท่ีมีพ้ืนฐานท่ีเซลล   และการสรา ง
เน้ือเยื่อท่ีสํา คัญท่ีจะใช เ พ่ือการเปล่ียนถา ย
เ น้ือ เยื่ อ (Transplantation)  ตั วอย า ง เช น  
โรคเบาหวาน  โรคพารคินสัน  เน่ืองจากความ
บกพรองของเซลลบางชนิด  การทดแทนเซลล
ท่ีบกพรองเหลาน้ีดวยเซลลท่ีสมบูรณ  ชวย ใน
การรักษาใหชีวิตยืนยาว  ในทางทฤษฎีหัวใจ

ลมเหลว  หรือความลมเหลวของอวัย วะ อ่ืนๆ 
สามารถทํา ใหฟนคืน  โดยการฉีดเซลล ท่ี
สมบูรณทดแทนเซลล ท่ี เ สียหายหรือเซลล ท่ี
เปนโรค   เอมไบรโอนิกสเต็มเซลล  สามารถ
ใชรักษาโรคท่ีหลากหลาย เชน  พาร คินสัน   
อัลไซมเมอร  เบาหวาน  โรคหัวใจ  หัวใจวาย   
ไขสันหลังไดรับความเสียหาย  และไฟไหม 

งานวิจัยท่ีจะนําเอมไบรโอนิกสเ ต็ม
เซลลไปใชประโยชนยังอยูในระยะเร่ิมตน ยัง
ต อ ง ก า ร ก า ร ศึ กษ า เ พ่ิ ม เ ติ ม อี กม า ก
นักวิทยาศาสตรยังตองการความเขาใจในสิ่ง ท่ี
จะนําไปสูความจําเพาะของเซลล เ พ่ือชักนํา
เซลลใหเปล่ียนสภาพเปนเซลลจํา เพาะชนิด
เ พ่ื อ ใ ห เ จ ริญเ ป น เ น้ือ เ ยื่ อเ ฉ พาะ อย า ง 
ตัวอยางเชน เซลลไอซเลต (Islet) สามารถ
ควบ คุม กา รผลิ ตอินซู ลิน ในตับอ อน  ซ่ึ ง
บกพรองในคนเปนโรคเบาหวาน  ในคนท่ีเปน
โรคเบาหวานท่ีจะได รับการรักษา  จะตอง
สรางสเต็มเซลลท่ีจะสามารถสรา งเซลลไอซ
เลตท่ีผลิตอินซูลินใหม  ไมใชเซลล ท่ีจะสรา ง
เปนหัวใจ หรือเซลลอ่ืนๆ ตองการงานวิจัย ท่ี
จะวินิจฉัย วิ ธีการควบคุมการแปลงสภาพ
ของสเต็มเซลล   เ พ่ือท่ีจะทํา ใหการรักษามี
ประสิทธิภาพและตองการงานวิจัย ท่ีจะ ศึกษา  
ศักยภาพของการท่ีภูมิ คุม กันตอตานเซลล
เหลาน้ี และวิธีการเอาชนะปญหาน้ัน 
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ภาพท่ี 1    การเพาะเล้ียงสเต็มเซลล 
 

 
เอกสารอางอิง: http:/www.news.wisc.edu/packages/stemcells 
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สํารวจรูปสามเหลี่ยมปาสกาล 
 

รองศาสตราจารยรัตนพร  บอคํา 
ภาควิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 
เร่ืองนารูเก่ียวกับรูปสามเหล่ียมปาส

กาล น้ีผูเขียนไดอานจาก Website   จึงขอนํามา
เผยแพร ในวารสารฉบับน้ี เพ่ือผูท่ียังไมไดอาน
ไดเพ่ิมพูนความรูบางไมมากก็นอย  
 รูปสามเหล่ียมปาสกาลคือรูป
สามเหล่ียมท่ีมีจาํนวนเรียงอยูเปนรูป
สามเหล่ียมโดยจํานวนน้ันอยูในสูตร     
( )

)!(!
!

rnr
nn

r −
=   เมื่อ  ( )n

r   คือสัมประสิทธ์ิ  
ทวินาม (Binomial coefficients)   
 

รูปสามเหล่ียมปาสกาลน้ี เปนผลจากการศึกษา
ขอ ง นั กคณิ ต ศ า ส ต ร ช า ว ฝ ร่ั ง เ ศส  ช่ื อ  
BlaisePascal   (ค.ศ. 1623 - 1662)  ซ่ึงได
ทําการศึกษาตอจาก นักคณิตศาสตรชาวจีนช่ือ 
Yanghui (ค.ศ. 1238 – 1298) และนักดารา
ศาสตร-กวีนิพนธ  ชาว เปอร เ ซีย  ช่ือ Omar  
Khayya′m  (ค.ศ. 1048-1131) รูปสามเหล่ียม
ปาสกาลมีลักษณะดังน้ี 
                               

                                   1                          :                         (a+b)0  = 1                      
                   1       1                     :                     (a+b)1  =  a + b  
                          1       2     1                   :                  (a+b)2   =  a2 + 2ab + b2     
                      1     3        3     1               :            (a+b)3    =   a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 
                   1     4      6       4      1          :           (a+b)4  =   a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4 

                 1    5     10     10     5     1      :     (a+b)5  =    a5 +  5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 + 5ab4 + b5 

             1    6    15      20      15    6     1 :  (a+b)6  =   a 6 + 6a5b + 15a4b2 + 20a3b3 + 15a2b4 +6ab5 + b6 

 
  จากการนําสัมประสิทธ์ิในการกระจาย
ทวินามมาเขียนลงเปนแถวเรียงขางตนจะได
ตัวเลขเรียงอยูเปนรูปสามเหล่ียม เรียกวารูป
สามเหล่ียมปาสกาล  จะพบวา สามารถหาแถว 
ตอ ๆ ไปไดไมยากนัก      น่ันก็คือจะสามารถ
หาเทอมตาง ๆ ในการกระจายทวินามไดดวย    

         นอกจากน้ีจะพบวา ในรูปสามเหล่ียม
ปาสกาลจะสามารถหาเลขยกกําลังในรูป 2n  ได  
ท้ังน้ีเพราะแตละแถวในรูปสามเหล่ียมปาสกาล
เมื่อนําตัวเลขมารวมกันผลบวกท่ีไดจะมีคาเปน
2 n  



 

                                                       1                              :          1    →   20  

                     1      1                           :         2   →   21  
                                             1        2        1                        :         4     →   22   
                                         1       3         3     1                      :         8     →   23      
                                    1      4         6        4       1                  :        16   →   24    
                                 1     5     10       10      5       1            :        32    →  25  

                                             1        6     15    20       15    6       1       :        64    →  26  

 
  เมื่ออานตัวเลขในแตละแถวเรียงกัน โดย
อานจํานวนในแตละแถวเรียงตามคาประจําหลัก  
จะเปนคาของจํานวนในรูปเลขยกกําลังในรูป 11n    
เชน   
110 =      1     แถวท่ีเลขช้ีกําลังเปน 0 
111  =     11    แถวท่ีเลขช้ีกําลังเปน 1     

112 =    121   แถวท่ีเลขช้ีกําลังเปน 2 
113 =   1331  แถวท่ีเลขช้ีกําลังเปน 3 
114 =  14641 แถวท่ีเลขช้ีกําลังเปน 4 
115 = 161051แถวท่ีเลขช้ีกําลังเปน5 1 5 10 10 5 1 
  สําหรับ 115 น้ันจะพบวามีปญหาตัวเลข  
 
 

ในแถวท่ีมีเลขช้ีกําลังเปน 5  คือ1  5 10  10  5  1 
ในหลักรอย และหลักพัน  ซ่ึง เปนเลข 2 หลัก 
จึงไมสามารถอานเรียงตามคาประจํา ตําแหนง
ไดทันที   ตองทํา ใหแตละหลักเปนเลขโดด
เสียกอน  ในท่ีน้ี หลักรอย  เปน 10 รอย  ตอง
เขียนเลขในตําแหนง หลักรอย เปน 0   สวน 10 
รอย คือ 1 พัน ตองทดไป  ในหลักพัน  ดังน้ัน 
หลักพันจึงเปน 11 พัน จึงเขียนเลขในตําแหนง
หลักพันเปน 1  ทดไป  10  พัน หรือ 1 หมื่น 
รวมกับหลักหมื่นเดิมคือ 5 หมื่น  ดังน้ันตัว เลข
ในหลักหมื่นคือ 6  สวนหลักแสนคือ 1 เพราะ
ไมมีตัวทดและสามารถเขียนใหเห็นไดงายดังน้ี 
 

หลัก     แสน   หมื่น   พัน    รอย    สิบ     หนวย 
                                  1         5       10      10       5           1 
                                  1        6        1        0         5           1   →     115   

 
ทํานองเดียวกันคาของ 118  ก็สามารถหาไดจากรูปสามเหล่ียมปาสกาล   ซ่ึงมีสัมประสิทธ์ิของ

การกระจายทวินามอันดับ 8 อยูในแถวท่ีมีเลขช้ีกําลังเปน 8  ดังน้ี       

 

วิทยพิบูลสาร(2548)                                                                                                                 บทความวิชาการ 
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                หลัก    พันลาน   รอยลาน  สิบลาน  ลาน    แสน   หมื่น    พัน   รอย     สิบ     หนวย 
                                 1           8          28        56      70       56     28        8          1      
                                 2           1          4          3        5         8       8          8          1    →     118

จํานวนรูปสามเหล่ียม  (Triangular 
number) คือจํานวนจุดท่ีเรียงอยูเปนแนว
เสนตรงแตละจุดจะอยูหางเทา  ๆ กัน กลายเปน
รูปสามเหล่ียม โดยจํานวนจุดในแตละดานของ
สามเหล่ียมน้ันเปนจํานวนเต็มบวก 1,2,3,4,...
ดังรูป   
 
              •                           •      •     • 
                                            •                           •     •                          •      •     •                                                                                                                                                                                                                                                    
                    •                 •     •                  •      •        •                 •    •     •    •          
 •            •     •       •     •         •        •      •     •    •         •     •     •      •     • 

1        3          6              10                15      
 
 ในรูปสามเหล่ียมปาสกาลจะสามารถ
มองเห็นจํานวนรูปสามเหล่ียมได  โดยสังเกต
เสนแนวทแยงเสนท่ี  3   นับจากบนลงลาง 
(ตัวหนา)จะไดจํานวนรูปสามเหล่ียมดังน้ี 
1,3,6,10,15,... 
                                     1 

  1       1 
1       2         1 

1        3        3          1 
1       4         6        4          1 

1        5        10       10        5          1 

1        6         15        20       15        6         1 

 

 จํานวนทรงส่ีหนา   (Tetrahedral 
numbers)  คือจํานวนท่ีมีเทอมตางๆ อยูในรูป 
 ( ) )2)(1(

6
12

3
++== + nnnT n

n   น่ันคือลําดับ
จํานวนทรงสี่หนา    คือ 1, 4, 10, 20, 35, 56,...
นอกจากน้ีอาจกลาวไดวาเทอมตางๆ ในลําดับน้ี
ไดจากการรวมเทอมท่ีอยูขางหนาในลําดับ
จํานวนรูปสามเหล่ียม เชน 4 = 1+3 , 10 = 
1+3+6, 20 = 1+3+6+10 เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังรูปขางบน  แสดงจํานวนทรงสี่หนา  ท่ีมี
จํานวนรูปสามเหล่ียมในทรงสี่หนา  นอกจากน้ี
การกระจายฟงกชัน 

4)1( x
x
−

 ดังน้ี  

...3520104
)1(

5432
4

+++++=
−

xxxxx
x

x  

  จะไดนิพจนทางขวามือคือลําดับ  1, 4, 
10, 20, 35, 56,…ซ่ึงแตละเทอมเปนสัมประสิทธ์ิ
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ของการกระจายฟงกชันขางตนเปนลําดับ
จํานวนทรงสี่หนาดวย    จะพบวา ลําดับน้ี
สามารถหาไดจากแนวทแยงมมุเสนท่ี 4 นับจาก
บนลงลางของรูปสามเหล่ียมปาสกาลน่ันเอง  
ดังรูป  

1 

     1      1 
1       2        1 

1       3        3       1 
1      4        6        4       1 

1     5      10       10       5        1 

1       6     15      20       15      6        1 

          จํานวนทรงหาหนา (Pentatope numbers)    
จาก การกระจายฟงกชัน 

5)1( x
x
−

 ดังน้ี  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะพบวา จะมีลําดับในการกระจายน้ี  
คือ  1 , 5 , 15 , 35 , 70 ,… ซ่ึงจํานวนดังกลาวน้ี
อยูในแนวเสนทแยงมุมเสนท่ี 5 ของรูป
สามเหล่ียมปาสกาล  น่ันเอง      นอกจากน้ีจะ
พบวา เทอมตาง ๆ ในลําดับน้ีไดจากการบวก
เทอมท่ีอยูขางหนาของลําดับจํานวนทรงสี่หนา   
เชน  5 = 1+4 , 15 =  1+4+10 ,  35 =  
1+4+10+20  เปนตน     

จํานวนฟโบนักซี  (Fibonacci numbers)   
ลําดับฟโบนักซีคือลําดับ 1 ,1 ,2 ,3, 5 ,8, 13, …  
ซ่ึงแตละเทอมในลําดับฟโบนักซี จะไดจาก
ผลบวกของ 2 เทอมท่ีอยูขางหนา   เชน  5  =  
2+3  , 8  = 3+5 ,13 = 5+8   เปนตน    ในรูป
สามเหล่ียมปาสกาล จะพบจํานวนฟโบนักซีได
เชนเดียวกันโดยการลากเสนทแยง ดังรูปขางลาง
น้ี  
 
 

( )
...7035155

1
5432

5 +++++=
−

xxxxx
x

x  
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แนวคิดในการวิเคราะหองคประกอบ 
      

ดร.ชุมพล   เสมาขันธ 
ภาควิชาคอมพิวเตอรและคณิตศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
           องคป ระ กอบ  หรื อ  ตัว ปร ะก อบ 
(Factor)    อา จใ ห คํา จํา กั ดความ หรือ
ความหมายตางกันได  เชน ในทางคณิตศาสตร 
ตัวประกอบคือ แกนหรือมิติในอวกาศซึ่ งบอก
ความสัมพันธของสัญลักษณ  ในทางทฤษฎี ตัว
ประกอบ   คือโครงสรา ง   (Construct)ของ
ทฤษฎีในทางประจักษตัวประกอบคือ ผลการ
จัดกลุมของสิ่งของ เหตุการณ หรือวิธีการท่ีได
ออกมาใหเห็นจริง ดั ง น้ั น เ ร า จึ ง จั ด
ประเภทของตัวประกอบหรือองคประกอบได
เปนองคประกอบรวม   (Common factor) ซ่ึง
เปนองคประกอบท่ีจะมีตัวแปรอยา งนอยสอง
ตัวแปร มีคานํ้าหนักขององคประกอบไม เปน
ศูนย  องคประกอบเฉพาะ   (Specific factor) 
เปนองคประกอบท่ีมีเพียงตัวแปรเดียวเทาน้ันท่ี
มีคานํ้าหนักขององคประกอบไมเปนศูนยและ
ความคลาดเคล่ือนของการวัดของตัวแป ร  
(Errors  of  measurement)                                                                                                                           

การวิเคราะหตัวประกอบ จําแนกตาม 
วัตถุประสงคใหญ ๆ ได  2 ประการ ประการ
แรกเพ่ือศึกษาวาตัวประกอบรวมท่ีจะสามารถ
อธิบายความสัมพันธรวมกันระหวา งตัวแปร
ตางๆ โดยท่ีจํานวนตัวประกอบรวมท่ีหาไดจะ 
มีจํานวนนอยกวาจาํนวนตัวแปรน้ันและมีตัว 

 
ประกอบรวมอะไ รบา ง  โมเดลน้ี เ รียกว า  
Exploration factor analysis model แ ล ะ
ประการท่ีสอง เพ่ือตองการทดสอบสมมุ ติฐาน
เ ก่ีย ว กับโครงสรา ง ของตัวประกอบวา ตั ว
ประกอบแต ละ ตัว ประกอบดว ย ตั วแ ป ร
อะไรบางและตัวแปรแตละ ตัวควรมี นํ้าหนัก
หรืออัตราความสัมพันธ กับตัวประกอบมาก
นอยเพียงใด  ตรงกับท่ีคาดคะเนไวหรือไม 
หรือสรุปไ ดวา เ พ่ือต องการทดสอบวา ตั ว
ประกอบอยา งน้ีตรงกับโมเดลหรือตรงกับ
ทฤษฎี ท่ีมีอยู หรือไ ม     โมเ ดลน้ีเ รียกว า  
Confirmatory factor analysis model 
 ขั้นตอนในการวิเคราะหองคประกอบ 
ท่ีสําคัญไดแก การคํานวณหาเมทริกซ (Matrix) 
ของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร
แลวจัดเปนเมทริกซสหสัมพันธ  R  และการ
สกัดองคประกอบท่ีใชในโปรแกรมสํา เ ร็จ รูป 
SPSS  ซ่ึงมีหลายวิ ธี คือ โมเดลตัวประกอบ
หลัก   (Component factor model)  เปนโมเดล
ท่ีเนนเ ร่ืองมิ ติในอวกาศท่ีครอบคลุมความ
แปรปรวนของตัวแปร เปนการพยายามหา ตัว
ประกอบจากตัวแปรท่ีมีอยูโดยไมคํานึงถึงสวน
ท่ีวาดวยความแปรปรวนรวมหรือความแปร 
ปรวนเฉพาะ ดังน้ันตัวประกอบท่ีได รับจาก
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โมเดล แบบน้ีจึงมีสวนผสมระหวา งความ
แปรปรวนรวม ความแปรปรวนเฉพาะและ
ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน วิ ธีการ
สกัดตัวประกอบแบบน้ีจะสามารถแบงเปน 
2 แ น ว คิ ด คื อ  แ นว คิ ดแ รก  Principal 
components analysis เ รียกวา  PC หรือ  PA1  
(วิธีการวิเคราะหตัวประกอบ โดยการวิเคราะห 
ตัวประกอบหลักโดยไมมีการคํานวณซ้ํ า )  ใช
วิ ธี เ ดีย ว กับการวิ เคราะห ตัวประกอบหลัก
เ พี ย ง แ ต เ ป ล่ี ย นแปลง ค า สั ม ป ระ สิ ท ธ์ิ
ความสัมพันธตามแนวทแยงแทนท่ีจะใช  1 
เพียงคาเดีย วอาจใชคา อ่ืนได   คือ จากการ
ประมาณคา ย กกํา ลังสองของสหสัมพันธ
ระหวา ง ตัวแปร ตัว น้ันกับตัวแป รตัว อ่ืนๆ 
ท้ังหมด หรือใชคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ ท่ี
มีคาสูงสุดในแถว โดยท่ีคาตามแนวแกนทแยง
แตละคาจะตองไมติดลบ จากน้ันก็ใชสมการ
ไอเกน   เพ่ือหาคาเจาะจงและเวกเตอร เจาะจง 
(Eigenvalue) ตามลํ า ดับ  แกนแรกท่ี ไดจึ ง
เ รียก วา  แกนมุขสํ า คัญ (Principal axis or 
principal factor)  เปนแกนท่ีอธิบายความผัน
แปรของตัวแปรไดมากท่ีสุด แกนตอ ๆ  มา
อธิบายไดลดลงตามลําดับ การหา ตัวประกอบ
รอง ๆ ลงมาจะหยุดเมื่อ คาเจาะจงท่ีไดของตัว
ประกอบมีคา เทา กับ  1  และ   Principal Axis 
Factoring  เรียกวา PAF  หรือ  PA2   (วิ ธีการ
วิเคราะห ตัวประกอบโดยการวิ เคราะห ตัว
ประกอบหลักท่ีมีการคํานวณซ้ํ า )  วิ ธี น้ีใช
หลักการของวิธีการคากําลังสองนอย ท่ีสุดโดย

พยายามลดคาความสัมพันธท่ีเหลือระหวา งตัว
แปรใหนอยท่ีสุดหลังจากไดแยกตัวประกอบ
ออกมาแลวจํานวนหน่ึงและทดสอบอัตรา
ความตรงกันระหวางคาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณ
ไดจากแบบ  และคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ
ท่ีปรากฏในขอมูล จากคากําลังสองของความ
แตกตาง สําหรับการสกัดตัวประกอบโดยใช 
โมเ ดล ตัวป ระ กอบรว ม  (Common factor 
model)  โมเดลน้ีเนนพิจารณา ตัวแปร 2 สวน 
คือ สวนท่ีรวมกับตัวแปรอ่ืนและสวนเฉพาะ
ของตัวเองซึ่งแสดงไดดังแผนภาพ 
 
สวนรวม สวนเฉพาะ  สวนท่ีคลาดเคลื่อน 
 
ในกรณีท่ีตัวแปรมาตรฐาน  ความแปรปรวน
จะมีคาเปน 1  ดังน้ันความสัมพันธของความ
แปรปรวนรวม  (Common variance) ความ
แปรปรวนเฉพาะ (Specific variance)และความ
แปรปรวนท่ีเหลือ (Residual variance) จะเขียน
ไดดังสมการ   1   =   C  +  S  +  E   ซ่ึงวิธีการ
สกัดตัวประกอบแบบน้ี มี 3 แบบ คือ แบบการ
วิ เคราะห เ งา   แบบแคนนอน นิคอล และ
แบบอัลฟา 
          การหมุ นแกนตัวประ กอบ  ในกา ร
วิเคราะห ตัวประกอบหลังจากการสกัดตัว
ประกอบออกมาแลว เราตองการทราบวา ตัว
ประกอบน้ันคืออะไร ท้ังน้ีเพราะผลท่ีไดจ าก
การสกัดตัวประกอบเราจะพบวา ตัวประกอบ
แรกท่ีหาไดจะอธิบายความแปรปรวนระหวา ง
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ตัวแป รได มากกวา ตัวประกอบตัว ถัดม า
ตามลํา ดับ  โดย ท่ีตัว ประกอบตัว ท่ีสองจ ะ
อธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือจากการอธิบาย
ดวยตัวประกอบแรกตัวประกอบตัว ท่ีสามจะ
อธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือจากการอธิบาย
ดวยตัวประกอบ 2 ตัวแรก เชนน้ีเ ร่ือยไป  จาก
ผลการสกัดตัวประกอบในบางคร้ังจะพบความ
สลับซับซอนของตัวประกอบ  ในกรณี ท่ีตัว
แปรหน่ึงมี นํ้าหนัก (Factor loading)  บนตัว
ประกอบมากกวา 1 ตัว ยิ่งมีความสลับซับซอน
ของตัวประกอบมากเทาใด ความยุงยากในการ
แปลความหมายของตัวประกอบและตัวแปรก็
มีมากเทาน้ัน จึงตองลดความสลับซับซอนของ
ตัวแปรใหตํ่าลง เพ่ือตัวแปรแตละ ตัวจะไดมี
นํ้าหนักบนตัวประกอบเพียงตัวประกอบเ ดียว 
การลดความซับซอนของตัวแปรทําไดโดยการ
หมุนแกน ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ การหมุนแกนท่ี
ใหแกนตัวประกอบตั้งฉากกัน แบบน้ีเ รียกวา 
เปนการหมุ นเ ชิงต้ังฉ าก (Orthogonal) ซ่ึ ง
เทคนิคการหมุนแกนแบบตัวประกอบต้ังฉาก
กันน้ีมี เทคนิ คท่ีสํา คัญๆ   คือ ควา ติ แมกซ 
(Quartimax) แ ละว า ริ แ มกซ   (Varimax) 
วัตถุประสงคของการหมุนแกนแบบควา ติ
แมกซ     คือ การลดความ ซับซอน เ ชิงตั ว
ประกอบของตัวแปรนอยลงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
โดยหมุนแกนของตัวประกอบไปในทางท่ีทํา
ใหตัวแปรน้ี   มีนํ้าหนักสูงตอตัวประกอบหน่ึง
และไมมี  หรือแทบจะไมมี นํ้าหนักตอตั ว
ประกอบอ่ืน ๆ อีก ความสลับซับซอนเ ชิงตัว

ประกอบของตัวแปรวัดไดจากความแปรปรวน
รวม จากกํา ลังสองของนํ้าหนักของตัวแปร
อัตราความแปรปรวนรวมวัดไดจากคา เฉ ล่ีย
ของกําลังสองของคาเบ่ียงเบนจากคา เฉ ล่ีย  ซ่ึง
อัตราความแปรปรวนรวมจะมากท่ีสุด เมื่อตัว
แปรตัวหน่ึงมีคากําลังสองของนํ้าหนักของตัว
แปรคาใดคาหน่ึงในแถวเทากับคาความรวมกัน
และคาท่ีเหลือเปนศูนย 
 ส่ิงท่ีไดจ ากการหมุนแกนแบบควา ติ
แมกซ  คือความงายในการตีความหมายของตัว
แปรเพราะคาความสลับซับซอนของตัวแปรลด 
ลง หรือนํ้าหนักเชิงตัวประกอบของตัวแปรจะ
มีมากตอตัวประกอบหน่ึง และแทบจะไมมีเลย
ตอตัวประกอบอ่ืน วิธีการหมุนแกนแบบวา ริ
แมกซซ่ึงวิธีการน้ีไดผลการหมุนแกนใกล เ คีย ง
กับเกณฑโครงสรา งอยา งงา ยของเธอสโตน
มากท่ีสุด วิธีน้ีแตกตางจากควาติแมกซในสวน
ท่ีใชการกระทําบนนํ้าหนักของหลักเกณฑ
แทนการจัดกระทําบนนํ้าหนักของแถวแทนท่ี
จะหาคาสูงสุดของความแปรปรวนรวมของ
นํ้าหนักบนตัวประกอบของตัวแปรตามแถว 
การหมุนแกนแบบวา ริแมกซมุ งไปท่ีความ
แตกตาง หรือความแปรปรวนของแตละ ตัว
ประกอบโดยพยายามทําใหตัวประกอบแตละ
คอลัมนแตกตางกันใหมากท่ีสุด สําหรับการ
หมุนแกนตัวประกอบท่ีแกนไมตั้งฉาก  แบบน้ี
เรียกวาการหมุนแกนแบบมุมแหลม  (Oblique) 
จากการหมุนแกนแบบใหแกนต้ังฉากกัน โดย
พยายามไมใหแตละตัวประกอบสัมพันธ กัน  
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โดยธรรมชาติในสังคมแลวเปนไปไดยาก  การ
หมุนแกนโดยใหตัวประกอบมีความสัมพันธ
กัน    จะไดคาใกลเคียงกับความจ ริงมากกวา
วิธีการหมุนแกนแบบแกนไมต้ังฉากหรือแบบ 
มุมแหลมมี 2 ประเภท คือ วิธีการหมุนแกนท่ี

อาศัยแกนอางอิง และวิธีการหมุนแกนท่ีอา ศัย     
เมทริกซแบบแผน 
 
หลักการพิจารณา นํ้าหนักตัวประกอบ    มี
เกณฑพิจารณาดังน้ี 

  
ตารางท่ี  1  เกณฑการพิจารณานํ้าหนักตัวประกอบ 
 

นํ้าหนักตัวประกอบ % ความแปรปรวน ความหมาย 
.71 
.63 
.55 
.45 
.32 

50 
40 
30 
20 
10 

ดีเลิศ 
ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
เลว 

 
 ในเมทริกซตัวประกอบหมุนแกนแลว 
(Rotated factor matrix)  ใหพิจารณา  ทีละ
คอลัมน เลือกนํ้าหนักตัวประกอบท่ีมีคา ต้ังแต 
.3 ไว (ไมวาจะมีเคร่ืองหมาย + หรือ – ก็ตาม ) 
หลังจากน้ันใหพิจารณาเปนรายแถว   (ราย ตัว
แปร) เลือกนํ้าหนักตัวประกอบท่ีมีคาต้ังแต   .3 
ไวเชนกัน พิจารณาตัวแปรแตละตัว ถามีคา  .3 
อยูบนตัวประกอบหลายตัวให เ ลือกนํ้าหนักท่ี
สูงสุดบนตัวประกอบน้ัน  ตัวแปรใดท่ีมีคา
นํ้าหนักสูงใกลเคียงกับบนตัวประกอบมากกวา   
1  ตัวใหทําเคร่ืองหมาย  X  ไว เพราะ เปนตัว
แปรซับซอน  จะตองแกไขปรับปรุงใหม 
 
 

 
ตัวอยางการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาองคประกอบท่ีมีผลตอขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ  
สําหรับการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเร่ืองน้ี  เปน
การนําเอาขอมูลบางสวนจาก  วิทยานิพนธของ  
พัชรินทร   จินดาหลวง   (2529)  มา ทําการ
วิเคราะหองคประกอบ  การสกัดองคประกอบ
ข้ันตน  ดวยวิธี Principal  component  analysis  
และ  หมุนแกนเชิงต้ังฉาก ดวยวิ ธี  วา ริแมกซ  
เ พ่ื อใ หท ร าบ ถึง โครงส รา งตั ว ประกอบ
ของขวัญในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษา
ท้ังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตารางท่ี  2   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรท่ีนํามาศึกษา 
 
              BAC3 BAC4 BAC5 BAC7  EH   ER TAT  SAT  FAT  SOAT  PERA RERE  RERS PERS 
BAC3 1.000 
BAC4 .807*  1.000 
BAC5 .215*   .196*  1.000 
BAC7 .835*   .825*    .266* 1.000 
EH .040     .050     .118*   .102*1.000 
ER       - .066*  -.054     .018  - .052   .238*1.000  
TAT      .072*    .089*    .014     .073* .278*  .123*  1.000 
SAT      .037      .080*  -.023     .024   .246* .173*   .558*   1.000  
FAT .069*   .096*  -.024     .061*  .209* .074*   .484*    .599*  1.000*   
SOAT   -100*   .133*    .010     .094*  .192* .125*   .444*    .578*    .512*   1.000 
PERA    .035    .040     .007      .059*  .134* .024    .192*    .275*    .243*   .199*    1.000  
RERE    .068*   .054     .002      .077*  .150* .024    .264*    .343*    .305*   .244*    .626*  1.000 
RERS   .080*    .069*   -.005     .082*  .115* -.023   .201*   .308*    .253*    .217*  .616*  .743* 1.000 
PERS   -.004    .007     .009      .007    .097*  .033   .164*   .235*   .183*   .173*  .759*  .480* .411* 1.000 
 พบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร   มีคาต้ังแต  -.066   ถึง  .835    
 

ผลการสกัดตัวประกอบ  และหมุนแกน
องคประกอบ จากการวิ เคราะหประมาณคา   
Communality  ซ่ึงเปนความแปรปรวนท่ีตัวแปร
แตละ ตัวรวม กัน  ( Share)  คา เจาะจง   คา
เปอรเซ็นตความแปรปรวน    และคาเปอรเซ็นต   
ความแปรปรวนสะสม    ซ่ึงเปนคาท่ีบงบอกถึง 

สัดสวนของความแปรปรวนท่ีสกัด  ( Extract)  
ไดใ นแ ตล ะอ งค ประกอบจา กผลก ารสกั ด
องคประกอบ และหมุนแกนองคประกอบ   ผูวิจัย
นําเสนอรายละเอียดไวในตารางท่ี  2 
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ตารางท่ี  3    คานํ้าหนักองคประกอบ  ( Factor  loading)  ของตัวแปรท่ีนํามาศึกษา 
   
                            Factor1       Factor2    Factor 3        Factor4         Communality 
PERA    .895        .001                  .107          .006        .815 
PERR    .812            .004                  .239              .001                    .718 
PERE                    .799           .006                  .189            -.005                     .681 
PERS    .793          -.003                  .006              .008                   .639 
BAC7    .004            .944                  .004              .006                   .898 
BAC4    .001            .940                  .100            -.001                   .893 
BAC3    .002        .935                 .005            -.001                    .877 
SAT    .208            -.001                .822              .110                  .731 
FAT    .161             .003                 .792            -.001                  .654 
SOAF    .105             .007                 .772             .005                  .615 
TAT    .104             .004                 .747             .154                  .594 
ER    -.004          -.133                 .117             .724                  .557 
EH    .009             .004                 .260             .697                  .564 
BAC5    .003             .335               -.154             .472                   .359 
Eigenvalue 3.884           2.718              1.843            1.150                      - 
Pct of Var 27.746       19.413            13.167           8.211                       - 
Cum.Pct 27.746       47.159            60.325         68.536                       - 

 
จ า ก ต า ร า ง ท่ี  3 นํ้ า ห นั ก ข อ ง

องคประกอบท้ัง  14  ตัวแปรท่ีนํามา ศึกษา เมื่อ
ส กั ด อ ง ค ป ร ะ กอ บ ด ว ย วิ ธี   Principal   
component  analysis  และ หมุนแกนแบบ  
Orthogonal   ดวยวิธี วาริแมกซ ไดองคประกอบ
สําคัญ  4  องคประกอบ  ซ่ึงหมายถึงวาขวัญใน
ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ขอ ง ค รูป ระ กอ บด ว ย  
องคประกอบท่ีสําคัญ  4  องคประกอบ   โดย ท้ัง  

4  องคประกอบน้ีเปนแหลงความแปรปรวน
รวมท่ีสามารถอธิบายไดดวย ตัวแปรท่ีนํามา
ศึกษาท้ังหมด   มีคา เทา กับ   3.884 ,  2.718  ,  
1.843  และ 1.150   สวนความแปรปรวนสะสม
ของท้ัง 4 องคประกอบ  สามารถอธิบายไดดวย
ตัวแปรท้ังหมดท่ีนํามา ศึกษารอยละ   68.536  
ซ่ึงผูวิจัยจะนําเสนอองคประกอบท่ีมีนํ้าหนักตัว
ประกอบของตัวแปรท่ีมีคามากกวา   0.45  และ
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คาเจาะจงมากกวาหรือเทา กับ  1 (Tabachnik, 
1983 : 411)   โดยแตละองคประกอบจะมี ตัว
แปรบรรยายตัวประกอบน้ันๆ  ต้ังแต  3  ตัวแปร

ข้ึนไป จะขอยกตัวอยางการแปลความหมาย
เพียง 1 องคประกอบดังน้ี 
 

องคประกอบที่  1    บุคลิกภาพของครูใหญ 
ตัวแปร  รายละเอียดตัวแปร     นํ้าหนักองคประกอบ 
PERA  บุคลิกภาพของครูใหญดานการมีอํานาจอิทธิพล   .895 
PERR  บุคลิกภาพของครูใหญดานการมีความรับผิดชอบ   .812 
PERE  บุคลิกภาพของครูใหญดานการมีความมั่นคงทางอารมณ  .799 
PERS  บุคลิกภาพของครูใหญดานการเขาสังคม    .793 

 Eigenvalue       3.884 
 Pct  of  Var       27.746 

 
จากตารางท่ี  3  องคประกอบท่ี  1  เปน

องคประกอบดานบุคลิกภาพของครูใหญ   ซ่ึงมี
ตัวแปรบรรยายองคประกอบท่ีสํา คัญอยู   4  ตัว
แปรและมีพิสัยของคานํ้าหนักองคประกอบอยู
ระหวาง  .793  ถึง  .895   โดยเรียงลําดับนํ้าหนัก
ขององคประกอบจากมากไปหานอย   ได ดังน้ี  
คือ  บุคลิกภาพของครูใหญ   ดานการมี อํานาจ
อิทธิพล  ( PERA)  บุคลิกภาพของครูใหญดาน
การมีความ รับผิดชอบ   ( PERR)  บุคลิกภาพ
ของ ครู ใหญ ดา นความ มั่น คง ทาง อา รม ณ  
(PERE)  และบุคลิกภาพของครูใหญดานการเขา
สังคม  (PERS)  ซ่ึงองคประกอบดานบุคลิกภาพ 
ของครูใหญน้ี  เปนแหลงความแปรปรวนรวม ท่ี
สามารถอธิบายไดดวยตัวแปรตา ง  ๆ   ท่ีนํามา
ศึกษารอยละ  27.746 
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มากินกระชายกันเถอะ  
 
                                                                                                               รองศาสตราจารยรัชนีภรณ ภูกร 
                                                          ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                    

เรารูจักกระชายเปนอยา งดี คนไทยใช
กระชายปรุงเปนอาหารมาชานานแลว กระชายมี
คุณคาทางอาหาร โดยมีสารอาหารหลายอยา ง 
และมีคุณคาเปนยาสมุนไพรอีกดวย 
                   กระชายมีช่ือเรียกหลายช่ือ ทางเหนือ
เรียกวา หัวละแอน ทางอีสานเรียกวา ขิงแดง ,ขิง
ทรายกระชายเปนไมลมลุก สูงประมาณ ๒-๓ ฟุต 
มีกาบใบหุมลําตนตลอด ใบมีกล่ินหอม ดอกชอสี
มวงแดงมี เหงา  มี รากเ ก็ บอาหาร แ ยกเป น
กระเปาะจากเหงา  เ รียกวากระโปก หรือนม
กระชาย  กระชายมี  ๓  ชนิดคือ กระชาย ดํ า 
กระชายแดง  และกระชาย เ หลือง  ท่ีนิยมใ ช
ประกอบอาหารคือ กระชายเหลือง ขยายพันธุโดย
การแยกหนอ สําหรับกระชายดํานํามา ทํา เปนย า
สมุนไพรในรูปของไวนกันอยา งแพรหลาย  แต
ไวนเปนเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลซ่ึงไมเหมาะกับ
คนบางคนท่ีมีโรคประจําตัวเชนความดันเ ลือดสูง 
ในท่ีน้ีขอเนนกระชายเหลืองท่ีเปนกระชายแกง
เทาน้ัน 
 สรรพคุณของกระชายทางดานสมุนไพร   
แลวแตจะใชสวนเหงาหรือราก สวนเหงามีรสเ ผ็ด
รอน  ขม  แกโรคอันเกิดในปาก  แกมุตกิต  แกลม 
อันบังเกิดแกกองหทัยวาต  แกปากเปอย ปากแตก 
เปนแผลขับระดูขาว   แกใจสั่น   แกปวดมวน 

ในทอง แกบิดมูกเ ลือด แกปวดเบง  รักษา
ลําไสใหญอักเสบ บํารุงกําลัง 
            สวนราก(นมกระชาย) มีรสเผ็ดรอน
ขมเชนเดียวกับสวนเหงา แกกามตายดาน ทํา
ใหกระชุมกระชวย บํา รุงความกําหนัด มี
สรรพคุณคลายโสม นอกจากน้ีกระชายยัง
ชวยบํารุงสายตา และเปนยาขับปสสาวะได
อีกดวย 
              กระชายมีสารอาหารหลายอยา ง  
กระชาย ๑๐๐ กรัม(เฉพาะสวนท่ีกินได) ให
พลังงาน ๔๙ กิโลแคลอรี  โปรตีน ๑.๓  กรัม 
ไขมัน ๐.๘ กรัม คารโบไฮเดรต ๙ .๒  กรัม 
แคลเซียม ๘๐ มิลลิกรัม  ฟอสฟอรัส  ๗๑ 
มิลลิกรัม เหล็ก ๒ .๓  มิลลิกรัม  ไทอะมิน 
หรือวิตามินบี๑  ๐.๐๗ มิลลิกรัม  ไรโบฟลา
วิน  หรือวิตามินบี๒  ๐.๓๐ มิลลิกรัม  (แก
ปากนกกระจอก)ไนอะซิน ๓ .๕ มิลลิกรัม 
วิตามินซี ๒ มิลลิกรัม 
              จะเห็นไดวากระชายมีคุณคาทาง
อาหารและทางยา ท่ีนาสนใจก็คือ กระชาย
บํารุงกําลังโดยเฉพาะทางเพศ  ทําไม เราไม
ใชกระชายท่ีหางายราคาถูกในบานเรามาใช
ในการบํารุงกําลังกัน แทนสมุนไพรอ่ืนๆท่ี
นิยมใชในรูปอาหารเสริม  ท่ีมีราคาแพง- 
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หรือใชยาฝร่ังมียี่หอใชรักษาโรคกามตายดาน ใน
เมื่อกระชายในบานเรามีสรรพคุณดังวา  การใช
กระชายเปนยาในรูปอาหารนาจะมีความปลอดภัย
สูง อาหารไทยใชกระชาย เปนสวนประกอบ
มากมาย ไดแกในเคร่ืองแกง  ใชปรุงในอาหาร 
เชน นํ้ายา –ขนมจีน  ปลาราทรงเคร่ือง  ผัดเ ผ็ด
ปลา(ปลาดุก ปลาไหล  ) ใช เปนผักสดกินกับ
นํ้าพริก กะปหลน  เปนตน มี ผู สูงอายุ ท่ีผู เ ขียน
รูจักคนหน่ึง กินกระชายสดวันละแงงสองแงง
เปนผักจิ้มทุกวัน สังเกตตนเองวาสายตาดีข้ึนอยาง
นาประหลาด คนรุนใหม เ วลา กินอาหารไทย
เหลาน้ีมักจะเข่ียกระชายท้ิง หารูไมวาไดท้ิงสวน
ท่ีดีมีประโยชนไปอยางนาเสียดาย   นอกจากจะ
ปรุงในอาหารหลายอยางแลว นํากระชายไปทอด
กินเปนกับแกลม กับถ่ัว ลิสงทอด หรือใช เปน
เคร่ืองด่ืมชากระชายโดย นํากระชายไปห่ันตาก
แหงเสียกอน อยางไรก็ตามกระชายมีรสเ ผ็ดรอน
อาจไมถูกกับธาตุของคนบางคน จึงควรกินใน
ปริมาณท่ีพอเหมาะ  
 ดังน้ันเมื่อทราบถึงคุณประโยชนของ
กระชายกันแลว เ ราควรกินกระชาย เปนย าใน
อาหาร  “เพ่ือสุขภาพ เรามากินกระชายกันเถอะ”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพเหงาและรากกระชายเหลือง 
 
อางอิง    
 วุฒิ วุฒิธรรมเวช  สารานุกรมสมุนไพร รวม        
หลักเภสัชกรรมไทย . กรุงเทพฯ:โอเ ดียน 
สโตร,๒๕๔๐.  
สา ธ า รณ สุ ข,กระ ท รว ง   คุณ ค า ท า ง
โภชนาการของอาหารไทย. กรุงเทพฯ, : กอง
โภชนาการ กรมอนามัย,     ๒๕๓๕. 
สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูล
ฐาน. สมุนไพรใกลตัว. กรุงเทพฯ , :  
โรงพิมพอ งคการส งเคราะห ทหารผา น
ศึก,๒๕๔๓. 
                   
                   
 

 



  

อิทธิพลของเครื่องสําอางตอผิวหนัง 
 

   รศ.ฤดีวรรณ     บุญยะรัตน  
  ภาควิชาวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  

 
               การใชเคร่ืองสําอางนับวา เปนศิลปะ
โบราณอยางหน่ึงท่ีเกาแกท่ีสุด  จีนอาจ เปนชา ติ
แรกท่ีรูจักประดิษฐเคร่ืองสําอางข้ึนมาใชแตไมมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร นักโบราณคดียกยอง
ใหชนชา ติอียิปต เปนชา ติแรกท่ีรูจักทํา เคร่ือง 
สําอาง   เพราะคนพบหลักฐานมากมาย  เชน ท่ีฝง
ศพของกษัตริ ยอง คแ รกใ นรา ชวง ศ เท ไนต 
(Thenite)พบภาชนะบรรจุผงถา นผสมพลว ง  
(Antimony) สําหรับทาเปลือกตา   ประมาณกันวา
เคร่ืองสําอางช้ินน้ีมีอายุไมนอยกวา   3,500 ป 
กอนคริสตกาล ท่ีฝงศพกษัตริย  องค ท่ี  18  ของ
ราชวงศ  (1,500  ปกอนคริสตกาล)  พบดินสอ
เ ขี ย น ค้ิว แ ละขอบตาซึ่ ง ทํ าม า จ ากแ อน ติ 
โม นีซั ลไ ฟด  (Antimony sulfide)  เ ปนต น   
            ตา มพระรา ชบัญ ญัติ เค ร่ื อง สํ าอ า ง  
พ.ศ. 2517  ไดใหคําจํากัดความเคร่ืองสําอางวา    
1. วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชทา   ถู   นวด   โรย   
พน   หยอด   ใส   อบ หรือดวยวิธีอ่ืนใดตอสวน
หน่ึงสวนใดของรางกายเพ่ือความสะอาด ความ
สวยงาม    หรือสงเสริมให เ กิดความสวยงาม     
ตลอดท้ังเคร่ืองประทินผิวตางๆ ดวย     2. วัตถุท่ี
มุงหมายสําหรับใช เปนสวนผสมในการผลิต
เคร่ืองสําอาง     หรือ 3. วัตถุอ่ืนท่ีกําหนดโดย
กฎกระทรวงใหเปนเคร่ืองสําอาง 

ถึงแมวาเคร่ืองสําอางจะไมใชส่ิง ท่ีจํา เปน  
แตทุกคนคงยอมรับวาเคร่ืองสําอางชวย ให เ กิด
ความสวยงาม เพ่ิมบุคลิกภาพในสังคม และทําให
การดําเนินชีวิตของมนุษยสะดวกสบาย  และ
เปนไปโดยราบร่ืน ปจจุ บันเคร่ืองสําอางได
พัฒนาจนกลายเปนศาสตรสาขาหน่ึงท่ีมีการเ รียน
กา รส อนใ นสถา บันก าร ศึกษา    วิช าก า ร
เคร่ืองสําอางไดเร่ิมมีการสอนเปนคร้ังแรกในป  
ค.ศ. 1895  ณ  เมืองชิคาโก  รัฐอิลินอยส   นับวา
เปนสถานศึกษาแหงแรกท่ีสอนใหนักศึกษา รูจัก
ใชเคร่ืองสําอางชนิดตางๆสําหรับรักษา ผิวหนัง
กับผม และการศึกษาวิชาน้ีไดเจริญแพรหลายไป
อยางรวดเร็วจนถึงระดับมหาวิทยาลัยในขณะน้ี 

เคร่ืองสําอางท่ีใช เสริมความงามมักใช
สําหรับอวัยวะสวนนอกของรางกาย  มีมากมาย
หลายประเภท   เชนเคร่ืองสําอางสําหรับตกแตง
ผม   เคร่ืองสําอางเ ก่ีย ว กับตา   เคร่ืองสําอาง
สําหรับผิวหนัง เคร่ืองสําอางเก่ียวกับเคร่ืองหอม 
เปนตน   ในท่ีน้ีขอเสนออิทธิพลของเครื่องสําอาง
ตอผิวหนัง    โดยเฉพาะผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ผสมวิตามิน    และผสมสารอาหาร    เ น่ืองจาก
ลักษณะผิวพรรณ ท่ีปรากฏให เ ห็นของแตละ
บุคคล  เชนสีผิว ความมัน ความละเ อียดหรือ
หยาบแหง เปนส่ิงเสริมบุคลิกภาพและความงาม 
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ในสังคม   ผิวหนังแบงออกเปน 3 ช้ัน ไดแก   
หนังกําพรา   หนังแท  และ ช้ันรองรับผิวหนัง  
หนังกําพรา     เปนผิวหนังช้ันนอกสุดแบง
ออกเปน4-5 ช้ันยอย  ผิวนอกสุดเปนเซลล ท่ี 
ตา ยแ ล วไ มมี ก ระ บ วนกา ร เม แทบอลิ ซึ ม
(Metabolism)  ดู ดอ าหารไม ได  มี ปริมา ณ
ความช้ืนตํ่า สวนประกอบสวนใหญคือ คีรา ทิน 
(Keratin) ซ่ึงเปนโปรตีนท่ีแปรสภาพมาจากเซลล
ช้ันอ่ืนท่ีอยูใตลงไป เซลลเหลา น้ีถูกเ ช่ือมใหตอ
กันไดดวยสารท่ีเรียกวา สกินแฟต (Skin fat) ทํา
ใหผิวมีความยืดหยุนและนุมนวล เปนการรักษา
ความช้ืนใหผิว   ปกติแลวหนังกําพราจะหลุดลอก
ออกเปนข้ีไคล เมื่อถึงเวลาอันควร   ระหวางช้ัน 2 
และช้ัน 3  ของหนังกําพรามี เ ยื่อคีรา ทินบางๆ  
เรียกวา  เรนแบริเออร  (Rain ‘s barrier) ชวย ก้ัน
การซึมผานเขาออกของนํ้าทําใหไมสูญเสียนํ้าจาก
เซลลมากนัก    สําหรับเซลล ช้ันลา งของหนัง
กําพรามีการแบงตัวสรางเซลลใหมทดแทนเซลล
ช้ันบนท่ีตายไปเร่ือยๆ   หนังแท แบงออกเปน 2 
ช้ัน ช้ันบนประกอบดวยกลุมหลอดเ ลือดฝอย 
ปลายประสาท และมีเซลลซ่ึงทําหนา ท่ีสรา งใย
คอลลาเจน (Collagen)  และ อีลาสทิน (Elastin) 
แทรกอยูระหวางกันทําหนาท่ีเสริมความแข็งแรง
ทําใหผิวหนังตึงและยืดหยุนได  นอกจากน้ียังมี
สารอ่ืนอีกหลายชนิดแทรกอยูระหวา งเสนใย
เหลา น้ี  ท่ีสํา คัญ  ไดแก   กรดไฮยา ลูโรนิ ก 
(Hyaluronic acid)   ซ่ึงทําหนาท่ีดูดและอุมนํ้า ทํา
ใหผิวนุมและชุมช้ืน ช้ันลางของหนังแทมีหลอด
เลือด หลอดนํ้าเหลือง  เสนประสาท  รากผมหรือ

ขน ตอมเหงื่อ  ตอมกล่ิน   กลุมเน้ือเยื่อ และตอม
ไขมัน ซ่ึงทําหนาท่ีหล่ังไขผิวหนัง   เ พ่ือหลอล่ืน
และปกคลุมผิวและเสนผมหรือขน สําหรับช้ัน
ลางสุดหรือ   ช้ันรองรับผิวหนัง  มีเน้ือเยื่อไขมัน 
(Adipose tissue) เ ปนจํ านว นมา กทํา หนา ท่ี
ปองกันอวัยวะภายในไมใหกระทบกระเทือนและ
เปนท่ีสะสมไขมันของรางกาย 

จะเห็นไดวาผิวหนังมีกลไกในการปองกัน
นํ้าระเหยจากผิวหนังโดยธรรมชาติ   มีไขผิวหนัง
รวมท้ัง สกินแฟต  ทําหนาท่ีหลอล่ืนและยึดเซลล 
ให ติ ด กันนอกจ า ก น้ียั ง มี ส า ร อุ ม นํ้ า ช ว ย 
ในการรักษาความชุม ช้ืน แตพบวา สําหรับการ
ดํารงชีวิตป ระจํา วันกลไกธรรม ชา ติเหลา น้ี 
ไมเพียงพอในการปองกันผิวแหงจากอิทธิพล 
ของสภาวะแวดลอมตา งๆ  ได  และเมื่ออายุ 
มากข้ึน การทํางานหรือประสิทธิภาพของเซลล
รา งกาย เ ร่ิมลดลง  มีผลทํา ให เ กิดรอยยนบน
ผิวหนัง ผิวบาง หยาบแหง และขาดความยืดหยุน 
เปนลักษณะท่ีบงช้ี ถึงความแกของผิวหนัง      ซ่ึง 
นอกจากน้ีความแกของผิวหนังอาจเกิดจากปจจัย
อ่ืน เชนเกิดจากอนุมูลอิสระซึ่ งไดจ ากกระบวน 
การเมแทบอลิซึมภายในรางกาย เอง  หรือได รับ
จากภายนอก เชนจากมลภาวะความเครียด 
แสงแดด (โดย เฉพาะ รังสี  UV) และอาหาร  
อนุมูลอิสระ เหลา น้ีสามารถทําลาย เซลลของ
รางกายรวมท้ังเซลลผิวหนัง ทําใหความแข็งแรง
ของผนังเซลลลดลงและทํา ให เ กิดความเสื่อม
สลายของเสนใยคอลลา เจน   และอีลาสทิน 
ผิวหนังจึงเกิดการเห่ียวยนตามมา เรียกวา แกกอน
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วัย อันควร   การเสื่อมสภาพของผิวตามวัย
สามารถชะลอใหเกิดชาลง หรือฟนฟูให ดูดีข้ึนได       
โดยการใหสารท่ีใหความชุม ช้ืนเปนพิเศษตอ
ผิวหนัง    สารอาหารและวิตามินทดแทนสวนท่ี
ขาดหายไปสารเสริมสรางเซลลผิวหรือฟนฟูปรับ
สภาพผิวใหตึงเรียบเปนตน สวนการเสื่อมสภาพ
ของผิว       เน่ืองจากแสงแดดหรืออนุมูลอิสระ 
ซ่ึงเปนการแกกอนวัย   สามารถหลีกเ ล่ีย งหรือ
ปองกันไดโดยการหลีกเ ล่ีย ง     หรือปองกัน
ผิวหนังจากแสงแดด และการใชสารตานอนุมูล
อิสระ   เพ่ือไมใหเซลลผิวถูกทําลาย 

จะขอกลาวถึงสารอาหารและวิตามินซ่ึง
นํามาใชในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง  เพ่ือทดแทน
สารอาหาร และวิตามินท่ีมีอยูในผิวหนังตาม
ธรรมชาติท่ีถูกทําลายไปหรือมีปริมาณลดลง
สารอาหารและวิตามินท่ีสําคัญซ่ึงมีการคนพบ 
และเปนท่ีสนใจของนักวิทยาศาสตรวามีคุณคา
ตอผิวหนังไดแก      สารอาหารกลุมโปรตีน เชน 
คอลลาเจน อีลาสทิน คีราทิน  เปนตน  นอกจากน้ี
ยังมีสารอาหารกลุมอ่ืนๆ   อีกหลายชนิด แตจะ
กลาวถึงเฉพาะกลุมอาหารโปรตีนดังกลาวมาแลว 
สําหรับวิตามินท่ีนํามาใช ไดแก  วิตามินเอ  
วิตามินบี  วิตามินซี วิตามินดี และวิตามินอี แตท่ี
นิยมใชมากในผลิตภัณฑบํารุงผิว คือวิตามินเอ  
และวิตามินอี 

คอลลาเจน   ท่ีพบในผิวหนังตามธรรมชาติ
มี 2 ชนิด คือ Soluble collagen และ Insoluble 
collagen เมื่ออายุมากข้ึน ปริมาณ Soluble 
collagen   จะลดลงเน่ืองจากแปรสภาพไปเปน 

Insoluble collagen    ทําใหความยืดหยุนและ
ความเตงตึงลดลงไปผิวจึงเกิดรอยเห่ียวยน       
ผลิตภัณฑบํารุงผิวจึงผสมสารคอลลาเจน    
เพ่ือใหเกิดการดูดซึมสูผิวหนัง คอลลาเจน ท่ีใช
ผสมในเคร่ืองสําอางมีท้ัง  Soluble collagen ซ่ึงมี
นํ้าหนักโมเลกุลประมาณ 300,000  จะดูดซึมสู
ผิวหนังชาๆ อีกชนิดหน่ึงเปน Collagen 
hydrolyzate ไดจากการนําคอลลาเจนมายอย
สลายจนนํ้าหนักโมเลกุลลดลงเหลือ  1,000-
12,500 ทําใหละลายนํ้าไดดี และดูดซึมสูผิวหนัง
ไดดีข้ึน ตัวอยางช่ือการคา คือ Amino collagen, 
Collagen native extra, Collagen hydrolyzate 
cosmetic 55 เปนตน  Soluble collagen   เปนสาร
ท่ีสังเคราะหข้ึนมาไมได จะตองไดจากธรรมชาติ      
เชน  หนังสัตวตัวออนโดยเฉพาะหนังของลูกวัว   
วงการแพทยทางผิวหนังไดใชคอลลาเจนในการ
รักษาแผลเปนจากสิว   หรือแผลบาดเจ็บลึกๆ  
โดยการฉีดเขาใตผิวหนัง  

 

อีลาสทิน   ประกอบดวยกรดอะมิโนชนิด 
ไมมีข้ัว 95% เปนองคประกอบสําคัญในเน้ือเยื่อ
เก่ียวพันในช้ันหนังแททําให ผิวหนังมีความ
ยืดหยุนทํานองเดียวกับคอลลาเจน มีการใชอีลาส
ทินในรูปของ Elastin hydrolyzate ผสมใน
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา   ตัวอยางช่ือการคา เชน  
European elastin  เปนตน 

 

คีราทิน      เปนองคประกอบสําคัญของ
ผิวหนังในช้ันหนังกําพราและเสนผม มีการนํา
Keratin    hydrolyzate    ซ่ึงมีองคประกอบเปน
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กรดอะมิโนมาใชในผลิตภัณฑปรับสภาพผิวและ
เสนผม โดยเช่ือวาสามารถแทนคีราทินของ
ผิวหนังหรือเสนผมซึ่งถูกทําลายไปได 

วิตามินเอ    และอนุพันธของวิตามินเอชวย
ใหกระบวนการสรางและผลัดเปล่ียนเซลล
ผิวหนังเปนไปอยางปกติ  เพ่ิมความยืดหยุนแกผิว  
เพ่ิมความหนาแกผิวหนัง   และปรับเซลลผิวหนัง  
ท่ีแกเน่ืองจากแสงแดดใหกลับสูสภาวะปกติ โดย 
มีผลตอการสรางคอลลาเจน 

วิตามินอี    และอนุพันธของวิตามินอีชวย
ปกปองผิวหนังและเน้ือเยื่อจากการถูกทําลายโดย
แสงแดดจึงปองกันผิวแกกอนวัย ยับยั้งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันภายในรางกาย ชวยรักษาความชุมช้ืน
ใหแกผิวและปองกันการเกิดไนโตรซามีน 
(Nitrosamine)อันเปนสาเหตุหน่ึงของการเกิด
มะเร็ง 

วิตามินบีหา มีการใชอยางกวางขวาง 
เพราะเปนสารท่ีจัดวาปลอดภัยไมทําใหผิวหนัง
ระคายเคือง    พบในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเกือบ
ทุกชนิดเชนผลิตภัณฑปองกันแสงแดดท่ีมี
วิตามินบีหาผสมจะทําหนาท่ีปองกันการบวมแดง
ของผิวหนังเน่ืองจากแสงแดดได สบูอาบนํ้าท่ี
ผสมวิตามินบีหา ในความเขมขน 2-5 % จะทําให
เกิดความรูสึกนุมนวลตอผิวกายภายหลังการ
อาบนํ้า วิตามินบีหาในครีมทาผิวจะปองกันการ
แพของผิวหนังจากสารอ่ืนได จัดเปนสารปองกัน
โรค ลิปสติกท่ีมีวิตามินบีหาผสมจะแกอาการคัน
และหลุดลอกจากการถูกแสงแดดของริมฝปากได 
แชมพูสระผมท่ีผสมวิตามินบีหาทําใหผมภาย   

หลังการสระมีความนุมนวลเปนเงางามและหวี
งาย 

วิตามินดี นอกจากมีความสาํคัญตอการ
สรางกระดูกและฟนแลวยังสงเสริมการเจริญ  
เติบโตของเซลล ผิวหนัง ทําใหผิวหนังสรางหนัง
กําพราไดอีกในบริเวณถูกไฟไหมหรือนํ้ารอน
ลวกนอกจากน้ียังกระตุนการสรางสีผิวไดอีกดวย  

วิตามินซ ี      ชวยในกระบวนการสราง
คอลลาเจนแกผิวหนัง นอกจากน้ียังสามารถตาน
อนุมูลอิสระชวยชะลอการแกกอนวัย  

จะเห็นไดวาวิตามินอีและวิตามินซีสามารถ 
ปองกันเซลลจากการถูกทําลายโดยปจจัยภายนอก
และภายในได โดยเฉพาะจากอนุมูลอิสระซึ่งทํา
ใหแกกอนวัยขณะท่ีวิตามินเอ วิตามินบีหา  และ
วิตามินซี มีบทบาทในการแกไขและทําใหเกิด
ความสวยงามแกผิวหนัง  การใชวิตามินหลาย
ชนิดรวมกันจะชวยเสริมฤทธ์ิทําใหชะลอความแก 
คงความหนุมสาวได 
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รับประทานกล วยตาก หรือกลวยอบพลังงา น
แสงอาทิตย และนําเปนของฝาก ซ่ึงกลวยตากถือวา
เปนผลิตภัณฑ ท่ี มี คุณคาทางโภ ชนาการสูง  มี
ประโยชนตอรา งกายสําหรับผูบริโภค ท้ัง น้ีตอง
ข้ึนอยูกับกระบวนการผลิตท่ีตองถูกสุขลักษณะ  ให
เปนไปตามมาตรฐานกระ บวนการผลิต จึง มี
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเขาไป สงเสริม เ พ่ือ
เพ่ิมเติมความรู เก่ียวกับกระบวนการผลิตทางดาน 
GMP (Good Manufacturing Practice) และ  GHP 
(Good Hygiene Practice) ซ่ึงบทความน้ีมุง เนนให
ผูผลิตผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานตามกระบวนการ
ผลิต  ซ่ึงสามารถทําตามข้ันตอนดังน้ี 
 

มาตรฐานในการผลิต ประกอบไปดวย 
    สุขลักษณะของสถานท่ีต้ังและอาคารผลิต 
    เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณท่ีใชในการ
ผลิต 
    การควบคุมกระบวนการผลิต 
    การสุขาภิบาล 
    การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด 
    บุคลากร 
สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
            ท่ีตั้งและส่ิงแวดลอม จะตองอยูในท่ีไม
กอใหเกิดการปนเปอนไดงาย โดยสถานท่ีต้ังตัว
อาคาร และบริเวณโดยรอบจะตองสะอาด  
หลีกเล่ียงส่ิงแวดลอมท่ีมีโอกาสกอให เ กิดการ
ปนเปอนกับอาหาร  เชน  แหลงเพาะพันธุ สัตว  
แมลง  กองขยะ  บริเวณท่ีมีฝุนมาก บริเวณ นํ้า
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ทวมถึงหรือขังแฉะสกปรก และไมควรใกลแหลงมี
พิษ 

อาคารผ ลิต  มีขนาดเหมาะสม  มีกา ร
ออกแบบและกอสรางในลักษณะท่ีงายแกการบํา รุง
สภาพ รักษาความสะอาด และสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน   

บริเวณผลิต 
ตองแยกบริเวณผลิตอาหารออกเปนสวน

ไมปะปนกับท่ีอยูอาศัยหรือท่ีผลิตยา เคร่ืองสําอาง 
และวัตถุดิบ  
 ขจัดใหมี พ้ืนท่ีท่ีเ พีย งพอ     ท่ีจะ ติดต้ัง
เคร่ืองมือ  และอุปกรณท่ีใชในการผลิตให เปนไป
ตามลําดับข้ันตอนการผลิต  และแบงแยกพ้ืนท่ีให
เปนสัดสวน   เพ่ือปองกันการปนเปอนขามจาก
วัตถุดิบสูผลิตภัณฑท่ีผานการฆา เ ช้ือแลวไมว า ง
ส่ิงของท่ีไมใชแลวหรือไมเก่ียวของกับการผลิตอยู
ในบริเวณท่ีเก็บวัตถุดิบ  ภาชนะบรรจุ  และสารเคมี
ตองเปนสัดสวนไมปะปนกัน  มี ช้ันหรือยกพ้ืนสูง
เพ่ือจัดวางอยางเพียงพอ      และไมวางชิดผนัง 
 พื้น ฝาผนัง และเพดาน ตองทําดวยวัสดุท่ี
มีความแข็งแรง ทนทาน ไมชํารุด ผิวเรียบไมดูดซึม
นํ้า พ้ืนมีความลาดเอียงสูทางระบายนํ้า  และมีการ
ระบายนํ้าไดดี 
 ระบบระบายอากาศ  และแสงสวาง  
 ควรมีการระบายอากาศอยา งเ พีย งพอเ พ่ือ
ลดอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน  เน่ืองจากความ ช้ืน หรือ
ฝุนละอองจ ากการผลิ ตควรจัดให มีแสงสวา ง
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน การติดต้ังหลอดไฟควรมี

ฝาครอบใตหลอดไฟ          เ พ่ือปองกันไมให
เศษแกวจากหลอดไฟตกลงสูอาหารท่ีกํา ลัง
ผลิต  หรือขนสง 
 การปองกันสัตวและแมลง      สําหรับ
ชองเปดเขาสูอาคาร    เชน  หนาตาง  ชอง
ระบายอากาศ ควรมีการติดต้ังมุงลวด  หรือตา
ขาย  และทางเขาออกอาคารผลิตควรมีประตู       
หรือมานพลาสติกท่ีปดสนิท  ไมมีชองวางท่ี
ขอบประตูท้ังดานบนและดานลาง  เพ่ือปองกัน
สัตวและแมลงเขาสูอาคารผลิต 
เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณท่ีใชในการผลิต 

เคร่ืองมือ    เคร่ืองจักร    และอุปกรณ
ท่ีสัมผัสกับอาหาร  ทําจากวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยา
กับอาหาร  ไมเปนพิษ  ไม เปนสนิม  แข็งแรง
ทนทานมีผิวสัมผัส และรอยเช่ือมเรียบเ พ่ืองา ย
ในการทําความสะอาด  ไม กัดกรอน และไม
ควรทําดวยไม (เน่ืองจากไมจะเกิดการเปยกช้ืน  
และเปนแหลงส ะสมของ เ ช้ือรา ) จํานว น
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณตองมีอยา ง
เพียงพอ       และเหมาะสมตอการปฏิบัติงานใน
แตละประเภท      เพ่ือไมให เ กิดการลาชา ใน
การผลิ ต       อันอาจ ทํา ให เ ช้ือจุ ลินทรี ย
เจริญเติบโต จนทําใหอาหารเนาเสียได 

การแบงประเภทของภาชนะท่ีใช  ควร
แยกภาชนะสําหรับใสอาหาร   ใสขยะ    หรือ
ของเสีย สารเคมี และสิ่งท่ีไมใชอาหาร    ออก
จากกันอยางชัดเจน 
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การจัดเก็บ   อุปกรณท่ีทําความสะอาดและ
ฆาเช้ือแลว   ควรแยกเก็บเปนสัดสวน อยูในสภาพท่ี
เหมาะสม   เพ่ือไมใหมีโอกาสท่ีจะเกิดการปนเปอน
จากฝุนละอองและสิ่งสกปรกอ่ืนๆ  

การออกแบบและการติดตั้ง  ตองคํา นึงถึง
การปองกันการปนเปอน  และงานไดสะดวก 

อุปกรณ ท่ีใชในการใหความรอน  ควร
สามารถเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิไดตามตองการ  และมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการติดต้ังอุปกรณตรวจวัด
อุณหภูมิท่ีมีความเท่ียงตรงดวย 

ไมวางเคร่ืองจักรติดผนัง    เ พ่ือใหง า ย ใน
การทําความสะอาดไดอยางท่ัวถึง     และสะดวกตอ
การตรวจสภาพ เคร่ืองจักรโต ะ ท่ีเ ก่ีย วของกั บ
กระบวนการผลิตตองมีความสูงท่ีเหมาะสม 
การควบคุมกระบวนการผลิต 
              วัตถุดิบ  สวนผสม  และภาชนะบรรจุ
ประกอบไปดวย 
 การคัดเลือกวัตถุดิบ  
 การเตรียมวัตถุดิบ  
 การอบแหง   

การแบนกลวย 
 การคัดเลือกและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
 การบรรจุปดฉลากและการจําหนาย 
การคัดเลือกวัตถุดิบ 

กลวยนํ้าวาท่ีใชในการผลิตกลวยอบ ควร
เปนกลวยท่ีมีผลขนาดใหญ ขนาดประมาณ 9 - 10 
เซนติเมตร  และกลวยท่ีใชเปนกลวยนํ้าวาพันธุ
มะลิออง 

 
 
 
 

 
 
การเตรียมวัตถุดิบ 

เมื่อคัดขนาดของผลกลวยไดตามขนาด 
ท่ีกําหนดแลว    ทําการบมกลวย    โดย เ รีย ง
กลว ย ท่ี คัดแ ลว บน พ้ืนซี เม นต   แ ละ มีผ า
พลาสติกรองท้ิงไวเปนเวลา  1  คืน จากน้ันใช
ผาพลาสติกคลุมกลวยไว อีก  ใชระยะ เวลา
โดยประมาณ 1 – 2   คืน แลวแตสภาพอากาศ   
สังเกตจากสีของเปลือกกลวย หรือใชวิธีการบิท่ี
ข้ัวหัวจุกกลวยวาบิออกงายหรือไม   ถา บิออก
งายแสดงวากลวยสุกไดท่ีแลว     พรอมท่ีจะทํา
การปอกแลว  กอนการปอกลา งผลกลวยดวย
นํ้าเกลือ 
การอบแหง 

ข้ันตอนการอบแหงกลวยดวย ตูอบ
พลังงานแสงอาทิตย  ใชระยะ เวลาในการอบ
ประมาณ 3 – 4  วัน แลวแตสภาพอากาศ  (ถา
เป นวิ ธีก า รแ บบลา นตา กธ รรม ดา จะ ใ ช
ระยะ เวลาในการตากประมาณ  4 – 5 วัน 
แลวแตสภาพอากาศ ในการอบกลวยจะไมนํา
กลวยออกจากตูอบและใชพลาสติกหอกลวยไว
เมื่อแดดหมดหรือประมาณ   17.00 น. (เ พ่ือให
นํ้ากลวยออกมาหรือท่ีชาวบานเรียกวา นํ้าตอย
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ของกลวย)  เชาคลายพลาสติกท่ีหอกลวยออกตาก
ตามปกติ  สังเกตวากลวย ท่ีอบในตูอบได ท่ีพรอม
สําหรับการบรรจุภัณฑน้ัน  กลวยตองมีลักษณะของ
สีเปนสีเหลืองทอง  และเมื่อแบนแลวไสกลวยตอง
ไมแข็งและผลกลวยไมแตก  ถากลวยแบนแลวผล
แตกแสดงวายังไมเหมาะท่ีจะนํามาแบนเ พ่ือบรรจุ
ภัณฑควรตากตออีก  1  วัน 
การแบนกลวย 

ข้ันตอนการแบนกลวยจะตกแตงผลกลวย
โดยการตัดจุก  จุดดํา  และใยกลวยท่ีติดผลกลวย
ออก  ขณะการแบนกลวยจะตองนํากลวยไปแชใน
นํ้าเกลืออีกคร้ัง  เพ่ือใหกลวยออนตัวงายตอการ
แบน  ข้ันตอนการแบนกลวยเปนข้ันตอนท่ีตอง
ระมัดระวัง  เพราะถาใชแรงในการแบนมากเกินไป
จะทําใหผลกลวยท่ีไดไมสวยผลกลวยแตก  
(สําหรับกลวยสูตรท่ีตองผสมนํ้าผ้ึงใหผสมใน
ข้ันตอนน้ี) 
การคัดเลือกและควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ 

ข้ันตอนน้ีเปนการคัดขนาดของผลิตภัณฑ
เพ่ือทําการบรรจุภัณฑ  และเปนการเก็บรายละเอียด
ของกลวยกอนการบรรจุภัณฑอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหได
ผลิตภัณฑกลวยท่ีไดมาตรฐานและมี คุณภาพ  คือ
กลวยตองมี ลักษณะเปนสีเหลืองทอง   ปริมาณ
ความช้ืนตองนอยกวา รอยละ 20  ไมมีวัตถุเจือปน  
ปริมาณเช้ือจุลินทรียนอย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
การบรรจุภัณฑ 

ข้ันตอนการบรรจุภัณฑน้ีจะมีท้ังบรรจุ
แบบใสในถุงพลาสติกแลวซีลถุงปดฉลากกับ
แบบกลองบรรจุภัณฑในการทําฉลากบรรจุ
ภัณฑจะตองประกอบดวยส่ิงตอไปน้ี 

ตราหรือสัญลักษณของผลิตภัณฑ  
ช่ือผลิตภัณฑ 
วัน / เดือน / ป ท่ีผลิต 
สถานท่ีผลิต 
คุณคาทางโภชนาการ 
สวนประกอบหลัก 
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ (อย.) 
นํ้าหนักสุทธิของผลิตภัณฑ  
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การสุขาภิบาล 
        เปนเกณฑสําหรับส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานท้ังหลาย  เชน  นํ้าใช  หองนํ้าหอง
สวม  อางลางมือ  การปองกันและกําจัดสัตวแมลง   
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  และทางระบายนํ้าท้ิง  ซ่ึง
ส่ิงเหลาน้ีจะชวยเสริมใหสุขลักษณะของสถานท่ีต้ัง
และอาคารผลิต  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และอุปกรณ
ท่ีใชในกระบวนการผลิตและการควบคุม
กระบวนการผลิตใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
 นํ้าท่ีใชภายในโรงงานตองเปนนํ้าสะอาด  
มีการปรับคุณภาพนํ้าตามความจําเปน  นํ้าท่ีใชลาง
พ้ืนโตะหรือเคร่ืองมือ  ควรมีการฆาเช้ือโดยการเติม
คลอรีน 
 อางลางมือหนาทางเขาบริเวณผลิต  ตองมี
จํานวนเพียงพอ  มีสบูเหลวสําหรับลางมือและนํ้ายา
ฆาเช้ือมือกรณีท่ีจําเปน รวมท้ังมีอุปกรณทําใหมือ
แหงอยางถูกสุขลักษณะ เชนกระดาษ  ท่ีเปาลมรอน 
 หองนํ้า  หองสวม  และอางลางมือหนา
หองสวม  ตองสะอาดถูกสุขลักษณะ  มีการติดต้ัง
อางลางมือและสบูเหลว  อุปกรณทําใหมือแหง   
ตองแยกจากบริเวณท่ีผลิต  หรือไมเปดสูบริเวณท่ี
ผลิตโดยตรง  และตองมีจํานวนเพียงพอสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน 
 กา รป อง กันและกํ าจั ดสั ตว แม ลง   มี
มาตรการปองกันการกําจัดหนู  แมลง   และสัตว  
พาหะอ่ืนๆ  เชน  การวางกับดัก  หรือกาว ดักหนู  
แมลงสาบเปนตน  นอกจากน้ีหากมีการใชสารฆา 
แมลงในบริเวณผลิต ตองคํา นึงถึงโอกาสเสี่ย งตอ
การปนเปอนในอาหารดวย 

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  จัดใหมี
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ท่ีมีฝาปดในจํานวน
ท่ีเพียงพอ  และเหมาะสม  และมีระบบกําจัด
ขยะออกจากสถานท่ีผลิต ท่ีไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนกลับเขาสูกระบวนการผลิต 

ทางระบายนํ้าท้ิง  ตองมีอุปกรณดักเศษ
อาหารอยางเหมาะสม เ พ่ือปองกันการอุดตัน  
และการปนเปอนกลับเขา สูกระบวนการผลิต
อาหาร  หรือดักสัตวพาหะ ท่ีอาจ เขา สูบริเ วณ
ผลิต 
การบํารุงรักษา  และการทําความสะอาด 
       เกณฑในขอน้ีจะชวยใหการทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และเสริมการปองกันการ
ปนเปอนอันตรายสูอาหาร ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี
  

ตัวอาคารสถานท่ีผลิตตองทําความ
สะอาดและรักษาใหอยูในสภาพท่ีสะอาด  และ
ถูกสุขลักษณะสม่ําเสมอ 
 เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และอุปกรณใน
การผลิตตองทําความสะอาด  ดูแล  และเก็บ
รักษาใหอยูในสภาพท่ีสะอาดท้ังกอน และหลัง
การผลิตสําหรับช้ินสวนของเคร่ืองมือ  
เคร่ืองจักรตางๆท่ีอาจเปนแหลงสะสมของ  
จุลินทรีย  หรือกอใหเกิดการปนเปอนในอาหาร
หลังจากการทําความสะอาดท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอแลวควรมีการฆาเช้ือเคร่ืองมืออุปกรณ
ท่ีสัมผัสอาหารกอนการใชงานดวย 
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ลําเลียงเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ี
ทําความสะอาด  และฆาเช้ือแลว  ควรทําในสภาพท่ี
ปองกันการปนเปอน 
 สารเคมีท่ีทําความสะอาดและฆาเช้ือ ผูผลิต
ตองมีขอมูลเก่ียวกับวิธีการใชสารเคมีทําความ
สะอาดหรือฆาเช้ือ  เชน  ควรทราบความเขมขน  
อุณหภูมิท่ีใชและระยะเวลา  เพ่ือสามารถใชสารเคมี
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 การจัดเก็บสารเคมีควรเก็บแยกจากบริเวณ
ท่ีเก็บอาหาร และมีปายระบุอยางชัดเจนเพ่ือปองกัน
การนําไปใชผิดและเกิดการปนเปอนเขาสูอาหาร 
บุคลากร 
       บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการผลิต  เปนปจจัย ท่ี
สําคัญ อันจะทําใหการผลิตเปนไปอยางถูกตองตาม
ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงาน  รวมท้ังสามารถปองกัน
การปนเปอนจากการปฏิบัติงาน  และตัว บุคลากร
เองเน่ืองจากรางกายเปนแหลงสะสมเช้ือโรคและสิ่ ง
สกปรกตางๆ  ท่ีอาจปนเปอนสูอาหารได   ดังน้ัน
บุคลากรควรได รับกา รดูแลสุขภาพและควา ม
สะอาดสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกอบรมเ พ่ือพัฒนา
จิตสํานึกและความรูในการปฏิบัติงานอยา งถูกตอง
และเหมาะสม 

สุขภาพ 
 ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองมี สุขภาพดี  
ไมเปนโรคเร้ือน  วัณโรคในระยะอันตราย   ติดย า
เสพติด พิษสุราเร้ือรัง  และโรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ 
 ผูท่ีมีอาการไอ  จาม  เปนไข  ทองเสียควร
หลีกเล่ียงจากการปฏิบัติงานในสวนท่ีสัมผัสอาหาร 

 สุขลักษณะ ผูปฏิบัติท่ีสัมผัสกับอาหาร
ควรมีการแตงกาย และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ดังน้ี 

สวมเสื้อ  หรือผากันเปอน 
 พนักงานควรตัดเล็บส้ัน และไมควรทา
เล็บ 
 ตองลางมือทุกคร้ังท้ังกอนและหลัง
ปฏิบัติงาน 
 ควรสวมผาปดปากในข้ันตอนการผลิต 
 สวมหมวกท่ีคลุมผม 
 ไมสูบบุหร่ี  ไมบวนนํ้าลาย  นํ้ามูก
ขณะปฏิบัติงาน 

ในขณะปฏิบัติงานควรเล่ียงพฤติกรรม
การ เกา แกะ ตาง  ๆ
 ไมรับประทานอาหาร  หรือนําส่ิงอ่ืน
ใดเขาปากขณะปฏิบัติงานอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในโรงเรือนมีตะแกรงพลาสติกสําหรับตากและ
ไฮโดรมิเตอร 
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โรคสมองและเยื่อหุมสมองอักเสบปฐมภูมิจากอะมีบา 
 

                                                                            ผูชวยศาสตราจารยวิรัช  อยูแสง 
     ภาควิชาวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
           โรคสมองและเย ื่อหุมสมองอักเสบเปน
โรครายแรงที่เปนอันตรายถึงชีวิตหรือทําให เกิด
ความบกพรองทางรางกาย  สวนใหญ เ กิดจาก
เช้ือแบคทีเรียและไวรัส  แตโรคสมองและ เย ื่อ
หุมสมองอักเสบมีโอกาสเ กิดไดจา กอะ มีบา 
(amoeba) และมีนอยชนิด  อะมีบาท่ีทํา ให เกิด
โรคทางสมองเปนจุลินทรียเซลลเดียวขนาดเล็ก
พวกโพรโทซัว (protozoa) ดํารงชีวิตแบบอิสระ
ในนํ้า แ ละใน ดินที่ เ ป ย กช้ืน  เ คล่ือ นที่แล ะ       
กินอาหารโดยใช เทา เทีย ม (pseudopodium) มี
ช่ือวิทยาศาสตรวา Naegleria fowleri ถาบังเอิญ          
อะมีบาชนิดน้ีเขาไปในโพรงจมูก และมีโอกาส                
เคล่ือนที่เขาไปในสมอง แบงเซลลเพ่ิมจํานวน
ทําลายเน้ือสมอง ผูปว ยสวนมากจะ เสีย ชีวิต   
ท้ัง น้ี เพรา ะกวา จะไปพบ แพทย เ พ่ือตรว จ
วินิจฉัย โรค  และได รับกา รรักษาที่ ถูกตอ ง   
สมองไดถูกทําลายไปมากแลว  โรคน้ีเ รีย กวา
โรคสมองและเย ื่อหุมสมองอักเสบปฐมภูมิจา ก
อ ะ มี บ า  (primary amoebic meningo-
encephalitis :PAM) ผูปว ยสวนมากมีอากา ร
ปวยเกิดข้ึนภายหลังจากไปวา ย นํ้า ดํา นํ้า ตาม
แหลงนํ้า เชน แมนํ้า  ลํา ธาร คูคลอง  สระนํ้า 

ทะเลสาบ นํ้าพุรอน หรือสระวา ย นํ้า ท่ีไ มไ ด
มาตรฐานในการเติมคลอรีนฆาเช้ือโรค 
 โรคสมองและเย่ือหุมสมองอักเสบปฐม
ภูมิจากอะมีบามีรา ย งานคร้ังแรกในป  พ .ศ . 
2508  โดย  M. Fowler และ  R. F.Carter  จาก
ประเทศ ออสเตร เ ลีย  พบผูปว ยที่ มีอากา ร
หลังจากไปวายนํ้าในสระวายนํ้าแหงหน่ึง 
 พ.ศ. 2539 พบผูปว ย เปนโรคน้ีทั่ว โลก 
จํานวน 179 ราย จากประ เทศ สหรัฐอเม ริกา  
ออสเตร เ ลีย  อั งกฤษ  เ ช็คโกสะ โลวา เ กี ย 
เม็กซิโก อาฟริกาเบลเย่ียม  นิวซีแลนด แตย ังมี
อีกหลายรายไมไดมีการวินิจฉัย 
 สําหรับประเทศไทยพบโรคนี้คร้ังแรก  
ป พ.ศ. 2526 พบผูปวย 1 ราย ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
พ .ศ .2529 พบผูปว ย  1 รา ย ที่บา งปะกอ ก 
กรุงเทพฯ   ป  พ .ศ . 2530 พบผูปว ย  2 รา ย  ที่
จังหวัดตราด และ 1 ราย พบที่กรุงเทพฯ ปรากฏ
วาในที่สุดทุกรายเสียชีวิตหมด 
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รูปรางลักษณะของ Naegleria  fowleri 
Naegleria  fowleri มี รูปราง   2  แบบ    

(ภาพที่ 2 และภาพที่ 3) คือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  ภาพถายจากกลองเฟสคอนทราสต แสดงโทรโฟซอยต 
               และซีสตของ Naegleria  fowleri ท่ีเพาะเลี้ยงใน   
              อาหาร 
ท่ีมา      (Markell, Voge & John, 1992, p. 53) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2  ภาพวาด Naegleria  fowleri ระยะอะมีบา  
               ระยะมีแฟลเจลลา และระยะเขาซีสต 
ท่ีมา        (Markell, Voge & John, 1992, p. 53) 
 

 
 
 
A                                B 
 
     C 
 

ภาพท่ี 3   ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอเิล็กตรอนแบบสองกราด 
               ของ Naegleria  fowleri แสดง  (A)ระยะอะมีบา  
               (B)ระยะมีแฟลเจลลา และ(C)ระยะเขาซีสต  
ท่ีมา        (Markell, Voge & John, 1992, p. 55) 
 

1. โทรโฟซอยต   (trophozoite)    มี
ลักษณะแบบอะมีบา    ขนาด 8–20 ไมโครเมตร
(ภาพที่ 1, 2 และ 3A) และ ลักษณะแบบพวก
แฟลเจลเลต (flagelate) รูปรางคลายลูกแพร  มี
แฟลเจลลา 2 เสน ยาวเทากันดานปลายแหลม 
(ภาพที่ 2 และ 3B) 
 2.  ซีสต (cyst) มีลักษณะกลม   มีขนาด  
8-12 ไมโครเมตร   ผนังของซีสตมีช้ันเดียว    มี  
1 นิวเคลียสและมีรู (ภาพที่ 1,2 และ  3 C ) การ
สรางซีสตเพ่ือพักตัวชว งอากาศหนาว   และ
ออกจากซีสตในฤดูรอนจึงทํา ให เ กิดโรคน้ีใน
หนารอน สําหรับเขตอบอุนและเขตหนาว 

การสืบพันธุ 
การสืบพันธุของ  Naegleria fowleri 

เกิดข้ึนในระยะอะมีบา โดยการแบง เซลลแบบ
ทวิภาค  (binary fission) แบงนิว เคลียสแบบ   
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โพรไมโทซิส  (promitosis) สวน ระย ะที่ มี    
แฟลเจลลา และซีสต ไมมีการสืบพันธุ 

การติดเช้ือ 
 เ ช้ือ  Naegleria fowleri ท่ีหา กินเปน

อิสระในนํ้า การติดเช้ือโดยบังเอิญสา เหตุสวน
ใหญมาจากการลงไปวายนํ้าแลวสูดนํ้าเขา จมูก
หรือสํา ลักนํ้ าที่ มี Naegleria fowleri ระย ะ
อะมีบาเขาไป เช้ือจะติดตามเย ื่อเมือกในโพรง
จมูก  และ เคล่ือนที่ผ า นแ ผนไครบริฟอร ม 
(cribriform plate) ของก ระ ดูกเ อธ มอย ด 
(ethmoid bone) ในที่สุดจะผานเขาไปในสมอง
ทา งเสนประสาทรับกล่ิน  (olfactory nerve)     
ทําใหสมองและเ ย่ือหุมสมองถูกทําลา ย เปน
อันดับแรก และอาจรวมถึงไขสันหลัง เน่ืองจาก 
Naegleria  fowleri สรา ง เอนไซมหลา ยชนิด
เพ่ือทําลายเซลล สงผลใหเน้ือสมองถูกทํา ลา ย
และเลือดออกในสมอง 
อาการของโรค 

โรคสมองและ เ ย่ือหุมสมองอักเสบ
ปฐมภูมิจากอะมีบา  มีระยะฟกตัว 3-7 วัน เมื่อ
เกิดอาการแลวจะรวดเร็วมากและจะตายภายใน 
4  ถึง 7 วัน อาการเร่ิมจาก คัดจมูก ปวดหัว เปน
ไข คล่ืนไส  อา เ จียน  คอแข็ง   ชัก  อาจจะมี
อาการรับกล่ิน  รส ผิดปกติ  ประสาทหลอน 
สูญเสียการทรงตัว 

 

การวินิจฉัยโรค 
การวินิจฉัยโรคสามารถทําได  ดังน้ี 
1.  ซักถามประวัติผูปวยเก่ียวกับกิจกรรม

ทางนํ้ากอนเกิดอาการปวย  
2.  ตรวจดูนํ้าไขสันหลังของผูปวยดวย

กลองจุลทรรศน  
          3. ตรวจดูเน้ือสมองดวยกลองจุลทรรศน
หากเกิดจาก เช้ือ Naegleria fowleri จะพบระยะ
อะมีบา รูปรางกลม  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10-
11ไมโครเมตร (ภาพท่ี 4) และพบวามีเลือดออก
ในสมองโดยเฉพาะบริเวณสวนลางของซีรีบรัม 
ซีรีเบลลัม และอาจรวมถึงไขสันหลังดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพท่ี 4  ภาพถายจากกลองจุลทรรศน แสดง Naegleria          
                   fowleri ระยะอะมีบาในสมองของคน   
  
   ท่ีมา       (Markell, Voge & John, 1992, p. 56) 
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การปองกัน 
แมวาโอกาสการเปนโรคโดยบังเอิญ

จาก Naegleria fowleri    มีนอย  แตการปองกัน  
ไมใหเกิดโรคก็เปนสิ่งจํา เปน  เ น่ืองจ ากอัตรา
การตายสูงมาก แหลงกอเกิดโรคคือแหลงนํ้า
ตางๆ ยังไมปรากฏวาโรคน้ีติดตอจากคนไปยัง
คน          
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5  ภาพถายประกาศคําเตือนอันตรายจาก Naegleria    
               fowleri ทําใหเกิดโรคสมองและเยื่อหุมสมองอักเสบ 
              ปฐมภูมิจากอะมีบา( primary amoebic meningo-     
              encephalitis   :PAM ) ในประเทศนิวซีแลนด    
ท่ีมา        (Roberts & Janovy, Jr. 2000, p. 113) 
 

วิธีปองกัน ควรปฏิบัติ ดังน้ี  
1. หลีกเล่ียงการลงวายนํ้า หรือดํานํ้าใน 

แหลงนํ้า ที่ เสี่ยงตออันตราย และประกาศเตือน
ใหประชาชนทราบ (ภาพท่ี 5 ภาพตัวอยา งใน
ประเทศนิวซีแลนด) 

2. ปองกันไมใหนํ้าเขาจมูก  
3. เพ่ิมปริมาณคลอรีนในสระวายนํ้า   

ตามมาตรฐาน  ความปลอดภัย 

การรักษา 
ยาปฏิชีวนะสําหรับรักษาโรคเย ื่อหุม 

สมองอักเสบท่ีเกิดจากแบคทีเรีย ไมสามารถใช 
รักษาโรคที่เกิดจาก Naegleria  fowleri   ยาที่ใช
รักษาไดแก  

1. Amphotericin B ใหทางหลอดเลือด  
และไขสันหลัง ออกฤทธิ์โดยทําให เย ื่อหุมเซลล
ของ Naegleria  fowleri  ร่ัวเพราะถูกทําลาย      

2.  Miconazole  ใหทางหลอดเลือด 
และไขสันหลัง  

3.  Rifampin ใหโดยการกิน  
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ภาควิชาวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

บทคัดยอ 
 

 ทําการวิเคราะหหาปริมาณธาตุตาง ๆ 
ในดินพรอม ๆ กัน  โดยวิเคราะหธา ตุอาหาร
หลักไดแกโพแทสเซียม   ธา ตุอาหารรอง
ไดแก แคลเซียม และแมกนีเ ซียม   จุลธา ตุ
อาหารหรือธา ตุอาหารเสริม  ไดแก  เหล็ก  
แมงกานีส  ทองแดง  สังกะสี  ธา ตุท่ีเปนพิษ
ไดแก  โซเดียม  โลหะหนัก ไดแก  สารหนู  
แคด เมี ยม   ตะ ก่ั ว   นิก เ กิ ล  โครเ มีย ม  
โคบอลต  โดยทําการยอยตัวอยา งดินให เปน
สารละลายดวยกรดไนตริกและยอยโดยใช
เตาไมโครเวฟ  วิเคราะหปริมาณธา ตุตา ง  ๆ 
ดังกลา วด วย เทคนิค อินดักทีพลี  คัพเ พิ ล 
พลาสมาออพติคอลอีมีสชันสเปกโทรสโกป 
 
 เน่ืองจากปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูใน
ดินบงบอกถึงความอุดมสมบูรณของดินสวน
ธาตุท่ีเปนพิษและโลหะหนักน้ันเปนตัว
ช้ีบอกถึงสภาวะแวดลอมและเก่ียวโยงถึง
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในบริเวณ 
น้ันๆในปจจุบันเทคนิคการวิเคราะหหา
ปริมาณธาตุตางๆ ท่ีใชในหองปฏิบัติการ 

ท่ัว ๆ ไป ไดแก  Atomic  Absorption  
Spectroscopy  หรือ AAS  โดยตัวอยางท่ีจะ
นํามาวิเคราะหตองผานการเตรียมตัวอยางซึ่ง
อาจเตรียมแบบแหง (Dry ashing)  โดยการ
เผาตัวอยางใหเปนเถาหรือเตรียมแบบเปยก
(Wet  digestion)  โดยใชกรดในการยอย
สลายตัวอยางบนเตาไฟฟาแตอยางไรก็ตาม
เทคนิค AAS  ยังคงไมเหมาะสมสาํหรับการ
วิเคราะหปริมาณธาตุหลาย  ๆ ธาตุเน่ืองจาก
สามารถวิเคราะหไดเพียงคร้ังละหน่ึงธาตุอีก
ท้ังขีดจํากัดการตรวจวัดยังไมตํ่าพอไม
สามารถวิเคราะหธาตุปริมาณนอยมากๆ ใน
ระดับพีพีบีบางธาตุได  สวนการเตรียม
ตัวอยางโดยการยอยดวยกรดบนเตาไฟฟาน้ัน
มีขอเสียหลายประการเชน ใชระยะเวลานาน  
ปริมาณกรดท่ีตองใชมีปริมาณมาก  เกิด
ขอผิดพลาดไดงาย งานวิจัยน้ีจึงไดพัฒนาการ
เตรียมตัวอยางโดยใชเตาไมโครเวฟ  
เน่ืองจากมีขอดีหลายประการเชน ชวย
ประหยัดเวลาในการเตรียมตัวอยางจาก
ช่ัวโมงเปนนาที  ประสิทธิภาพสูงเน่ืองจาก
ความดันไอท่ีเกิดข้ึนใน Closed  vessel  จะทํา
ใหจุดเดือดของกรดสูง ข้ึน  นอกจากน้ียังไม
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เกิดการสูญหายของธาตุท่ีสามารถระเหยไดมี
ผลทําใหรอยละการคืนกลับสูง  ใชปริมาณ
กรดนอย ไมเกิดการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม  
ไมทําใหเกิดการระเหยของไอกรดออกสู
หองปฏิบัติการและเพ่ือใหการวิเคราะหมี
ความรวดเร็วและแมนยํามากยิ่งข้ึน  เทคนิค 
ICP-OES  ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีสามารถวิเคราะห
หาปริมาณธาตุหลาย ๆ ธาตุพรอม ๆ กันโดย
ใหขีดจํากัดการตรวจวัดตํ่าถึงระดับพีพีบีจึง
ถูกนํามาใชในการวิจัยน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการทดลองและผลการทดลอง 
 นําตัวอยางดินท่ีสุมเก็บจากชุมชน
พันป  จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  10  จุด มา
อบไลความช้ืน บดแลวนําไปผานตะแกรง
รอน  จากน้ันนําตัวอยางปริมาณ  0.3  กรัม    
เติมกรดไนตริก 5 มิลลิลิตร  มายอยดวย
ไมโครเวฟ (Microwave Sample Preparation 
System, Anton Parr)  เปนเวลา 35 นาที โดย
ใชสภาวะดังตารางท่ี 1  นําตัวอยางท่ีผานการ
ยอยมากรองแลวปรับปริมาตรเปน50 
มิลลิลิตร  จากน้ันนําไปตรวจวัดดวยเคร่ือง   
ICP-OES (JY 238 Ultrace  Ultima, JY Jobin 

Yvon, Horiba) โดยพารามิเตอรท่ีใชในการ
วิเคราะหเปนตามตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห
หาปริมาณธาตุตาง  ๆ ในตัวอยางดิน  แสดง
ดังตารางท่ี 3  
ตารางท่ี 1  สภาวะท่ีใชในการยอยตัวอยาง
ดวยไมโครเวฟ  
Ph Power 

(W) 
Time 

(mm:ss) 
Power 
(W) 

Fan 

1 700 10:00 1000 0 
2 1000 10:00 1000 0 
3 0 15:00 0 0 
4 0 0:00 0 0 
5 0 0:00 0 0 

 
ตารางท่ี 2  พารามิเตอรท่ีใชในการวิเคราะห
ตัวอยางดวย  ICP-OES 

 

 คว า ม แ ม น (Accuracy)ข อ ง วิ ธี
ทดสอบสามารถตรวจสอบไดในเทอมรอยละ
การคืนกลับ   ซ่ึงทํา ไดโดย เ ติมสารละลาย

Power    1000      Watt 
Normal  speed of  pump    20         รอบตอนาที  
Plasma  gas  flow rate    PL 1      (12 L/min) 
Sheath  gas flow rate    G1         (0.2  L/min) 
Auxilary  flow rate    0.0        L/min 
Sheath  gas  stability  time    1.0         s 
Nebulisation  flow rate    0.5         L/min 
Nebulisation  pressure    3.0         bar 
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มาตรฐานท่ีทราบปริมาณท่ีแนนอนลงไปใน
ตัวอยางแลวนําตัวอยางดังกลาวไปเตรียมตาม
วิ ธีการ เตรีย มตัวอย า ง   วัดปริม าณของ
สารละลายมาตรฐานท่ีไดกลับคืนมาไดผลดัง 
ตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหธาตุตาง ๆ ใน
ตัวอยางดินและรอยละการคืนกลับของการ
วิเคราะห 

ธาต ุ ปริมาณท่ีพบ  
(mg/kg) 

รอยละการ
คืนกลับ 

(%) 
As ไมพบ  95 
Cd 8-17 106 
Pb 11-21 92 
Ni 2-30 108 
Cr 24-59 112 
Co 6-12 113 
Cu 68-161 105 
Fe 20574-37742 112 
K 4227-8754 113 

Mg 2970-6445 105 
Mn 473-868 108 
Na 462-2493 113 
Zn 67-176 112 

 
 
 

 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการวิเคราะหหาปริมาณธาตุ 
ตางๆในตัวอยางดินโดยใชการยอยดวย
ไมโครเวฟ  พบวาเทคนิคการยอยตัวอยางดิน
ดวยไมโครเวฟสามารถชวยประหยัดเวลา  ใช
กรดในปริมาณท่ีลดลง  เปนการลดคาใชจาย  
เกิดความปลอดภัยตอผูทดลอง  และสิ่งแวด 
ลอมมากข้ึน  นอกจากน้ีการใชเทคนิค  ICP-
OES  ในการวิเคราะหธาตุหลายชนิดพรอม ๆ 
กัน  ยังชวยใหเกิดความรวดเร็ว  ผลการ
วิเคราะหมีความแมนและความเท่ียงสูง  โดย
คารอยละการคืนกลับของวิธีการวิเคราะหท่ี
พัฒนาข้ึนมีคา  92  ถึง 113 
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การหาปริมาณธาตุตาง ๆ ในดินที่ปลูกออยในจังหวัดพิษณุโลก 
 

                                                                            อาจารยประกรณ     เลิศสุวรรณไพศาล 
ภาควิชาวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดยอ  

                ได ทําก ารวิ เค ราะห หาปริม าณธา ตุ 
ตางๆ ในดินท่ีปลูกออย  ในจังหวัดพิษณุโลก 
โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
          1. เพ่ือตรวจวิเคราะหหาปริมาณแรธา ตุ 
ใน ดิน ท่ี ป ลู กอ อ ย ใ นจั ง หวั ด พิษณุ โลก  
         2. เพ่ือเปรียบเ ทียบหาปริมาณแรธา ตุ 
ตา ง ๆ  ใน ดินท่ี ปลูกออย กับดินท่ัว ๆ  ไ ป  
         3. เ พ่ือ เปนขอมู ลเ บ้ื องต น สํ าหรับ
เกษตรกรเพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจใน
การเ ลือกใช ปุย เ พ่ือปรับปรุงดินท่ีปลูกออย 
ตอไป 
         โดยทําการสุม เ ก็บตัวอยา งดินในชวง
เดือนเมษายน หลังฤดูการเ ก็บเ ก่ีย ว   6 สถา นี 
ตามอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก โดย นํา
ตัวอ ยา งดินมา วิ เ ครา ะห หา ปริม าณ ธา ตุ
ไนโตรเจน โดยวิธี Walkey and Black พบวามี
ปริมาณไนโตรเจนอยู ในชวง  0.17 – 0.22 
เปอรเซ็นต หาปริมาณฟอสฟอรัสดวยวิ ธี  ยูวี– 
วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี พบวามีปริมาณ
ฟอสฟอรัสอยู ในชวง  11.05 – 45.15 ppm หา
ปริมาณ โพแทสเซียม แมงกานีส แมกนีเ ซียม 
เ ห ล็ ก  สั ง ก ะ สี แ ล ะ ทอง แ ดง  ด ว ย วิ ธี 
อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี 

พบวามีปริมาณโพแทสเซียมอยู  45.73 – 95.47 
ppmแมงกานีส 57.98 – 71.40 ppm แมกนีเซียม 
0.457 – 0.957 ppm เหล็กพบอยู ในชวง   2.457 
– 2.954 ppm สังกะสีพบอยู ในชวง   0.1078 - 
0.6023 ppm และ ทองแ ดง พบอยู ใ นช ว ง  
0.1710 – 0.2073 ppm คาความเปนกรด – ดา ง  
โดย ใช เ คร่ื อ งมื อ วั ดคว าม เ ปนกรดด า ง   
พบว าอยู ในช วง  5.32 - 7.78 ตาม ลํา ดับ 
          จากการศึกษาคุณภาพของดินดังกลา ว
พบวาปริมาณแรธาตุอาหารตาง ๆ อยูในเกณฑ
มาตรฐานดินท่ัวไป ซ่ึงสามารถปลูกออยได          
วิธีการดําเนินการวิจัยและผลการวิจัย 
  1.ทําการเตรียมตัวอยา งดินเ พ่ือการ
วิเคราะห   
          โดยการทําการสุมเก็บดินตัวอยา ง  ตาม
อําเภอตางๆ ท่ีปลูกออย ในจังหวัดพิษณุโลก
ตามแหลงตาง ๆ ดังน้ี อําเภอเมือง   อํา เภอวัด
โบสถ     อําเภอพรหมพิราม      อํา เภอบาง
กระทุม   อําเภอบางระกํา      และอําเภอวังทอง 
จํานวนท้ังหมด 6 จุด เก็บตัวอยางในชวงเ ดือน
เมษายน  2546 
           การเ ก็บตัวอยา งดิน ทําการสุม เ ก็ บ
ตัวอยา งดิน ในแตละแปลง(ขนาด 30 x 50  
ตารางเมตร)  ในแนวเขตลักษณะฟนปลา  โดย
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ใชพล่ัวพลาสติก  ทําการเ ก็บ  10 – 15 จุด ตอ 
หน่ึงแปลงใหมีความลึกประมาณ  20 ซ .ม .   
แลวทําการวิเคราะหหาคาความ เปนกรดดา ง 
โดยใชเคร่ืองวัดคาความเปนกรดเปนดา ง  (pH 
meter) และหาปริมาณไนโตรเจนดวยวิ ธี
วิเคราะหหาปริมาณอินทรียวัตถุในดินดวยวิ ธี
ของ  Walkey and Black  การวิ เคราะหหา
ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนตอพืชโดยใช นํ้า ย า
สกัด Bray II แลว วัดดวยเคร่ืองมือนําไปหาคา 

ความเขมขน ดวยเคร่ืองมือ สเปกโทรโฟโต
มิเตอร  (Spectrophotometer) ท่ีชวงคล่ืน 882 
นาโนเ มตรแ ละวิ เค ราะห หาปริม าณธา ตุ 
โพแทสเซียม แมกนีเ ซียม  แมงกา นีส  เหล็ก 
สังกะสีและทองแดง  ในดินตัวอยา งโดยใช
เคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร พชันสเปกโท ร
โฟโตมิเตอรแลว นํามาหาคาความ เขมขนท่ี
พลังงาน  766.5  285.2  279.5    248.3     213.9     
324.8 keV ตามลําดับ 

 
ตารางแสดงผลการวิเคราะหปริมาณธาตุตางๆ  ท่ีพบในดินตัวอยาง 

 

ตัวอยางดิน N 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Mg 
(ppm) 

Fe 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

pH 

อําเภอ 
เมือง 

0.21 18.85 95.47 71.40 0.957 2.954 0.1474 0.2073 5.32 

อําเภอ 
วัดโบสถ  0.22 20.78 45.73 70.73 0.457 2.457 0.1078 0.2031 5.67 

อําเภอ 
พรหมพิราม 

0.18 11.05 74.71 67.71 0.747 2.747 0.6023 0.1711 5.77 

อําเภอ 
บางกระทุม 

0.17 13.15 48.83 69.83 0.488 2.488 0.4813 0.1831 7.78 

อําเภอ 
บางระกํา 

0.19 45.02 57.98 57.98 0.579 2.579 0.1972 0.1983 5.58 

อําเภอ 
วังทอง 0.17 45.15 58.71 63.71 0.587 2.587 0.5823 0.1710 5.67 
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สรุปผลการวิเคราะห 
      การวิจัยคร้ังน้ีไดทําการวิ เคราะหหาธา ตุ 
ไนโตร เ จ น  ฟอสฟอ รัส  โพแทส เ ซี ย ม 
แมงกานีส แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง 
และคาความเปนกรด-เบสในดินท่ีปลูกออย ใน
จังหวัดพิษณุโลก โดย ทําการวิ เคราะหห า
ไ นโตร เ จ นด ว ย วิ ธี  Walkey and Black 
ฟอสฟอรัสโดยใชนํ้ายาสกัดของ  Bray II และ
วัดด ว ย เ ค ร่ื อ ง  ส เ ปกโท รโฟโตมิ เ ตอ ร 
โพแทสเซียม แมงกา นีส  แมกนีเ ซียม  เหล็ก 
สังกะสีและทองแดง โดยวิธี   อะตอมมิกแอบ
ซอรพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี  และความเปน
กรด –  เบส ดวย  pH meter จํานวน 6  สถา นี
ดังน้ี 
          อําเภอเมือง                 อําเภอบางกระทุม 
          อําเภอวัดโบสถ          อําเภอบางระกํา                                  
         อําเภอพรหมพิราม     อําเภอวังทอง 
                      ในการวิเคราะหคร้ังน้ีไดทําการ
วิเคราะหโดยวิธีดังกลาวแลว ซ่ึงขอบเขตและ
ขีดจํากัดของเคร่ืองมือท่ีใช ทําการวิ เคราะห
เหมาะสมกับธาตุชนิดน้ันๆ  ซ่ึงธา ตุท่ีมีอยู ใน
ดินน้ันพืชจะนําไปใชให เปนประโยชนได
เฉพาะธา ตุอาหารท่ีสามารถละลาย นํ้า ได
เทาน้ัน จากตารางสรุปไดดังน้ี 
ไนโตรเจน           0.17       -     0.22            % 
ฟอสฟอรัส          11.05     -   45.15           ppm 
โพแทสเซียม      45.73     -   95.47            ppm 
แมงกานีส          57.98     -  71.40             ppm
แมกนีเซียม        0.457     -    0.957           ppm 

เหล็ก                  2.457      -   2.954          ppm 
สังกะสี                0.1078   -   0.6023        ppm
ทองแดง              0.1710   -   0.2073        ppm 
ความเปนกรด-ดาง   5.32  -   7.78         
ขอเสนอแนะ 

1. ในการวิเคราะหดินเ น่ืองจากสมบัติ
ขอ ง ดินบ า งป ระ กา ร เช นก ารวิ เ คร า ะ ห
ไนโตรเจน อินทรียวัตถุในดิน เมื่อเก็บตัวอยา ง
แลวควรทําการวิเคราะหทันทีเน่ืองจากคาสาร
เหลา น้ีสา มารถเปล่ี ยนแปลงไ ด เมื่อเวล า
เปล่ียนไป 

2. การเก็บตัวอยา งดินควรเ ก็บหลังฤดู
เก็บเ ก่ีย วหรือในฤดูรอนและเปนดินท่ีแหง
สนิทไมควรเก็บดินตัวอยางในฤดูฝนเพราะทํา
ใหดินมีความช้ืนสูงมาก 

3.  ในการยอยดินควรต้ังท่ีอุณหภูมิ 
ออนๆ  ใชเวลาในการยอยนานๆ และจะทําให 
ไดสารละลายใสและการยอยมีประสิทธิภาพดี
ข้ึน 

4.  ควรทําการวิจัยเพ่ิมเพราะปริมาณแร
ธาตุในดินมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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