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เมื่อราว ๆ 200 ปท่ีผานมา มีนักคณิตศาสตรชื่อวา เกออร คันเตอร (George 

Cantor)  หรือ Georg Cantor (จอรจ แคนเตอร) มีชื่อเต็มวา Georg Ferdinand Ludwig 

Philipp Cantor  เกิดวันท่ี 3 มีนาคม  ค.ศ. 1845  มีพอเปนชาวเดนมารก  แมเปนชาวรัสเซีย 

เกิดที่กรุงเซนตปเตอรสเบิรก (St Petersburg ) ประเทศรัสเซีย ซึ่งในปจจุบันกรุงเซนตปเตอร

สเบิรก (St Petersburg ) นั้นเปนเมืองหลวงของประเทศมีความเจริญและมั่งค่ังมากดังภาพที่  1  

ศูนยวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจจัดอันดับรัสเซียเปนเศรษฐกิจใหญที่สุดอันดับที่ 9 ของโลกใน พ.ศ. 

2554 ความเจริญกาวหนาอาจเน่ืองมาจากการท่ีรัสเซียมีนักคิดและนักวิทยาศาสตรที่เกง  
 

 
 

ภาพที่ 1  กรุงเซนตปเตอรสเบิรก 
  

คันเตอรมีแววเกงและสนใจคณิตศาสตรแตเด็ก คันเตอรจบปริญญาเอกในป พ.ศ. 

2410  อายุได 22 ป  เขาทําวิทยานิพนธเก่ียวกับทฤษฎีจํานวนโดยหาคําตอบที่เปนจํานวนเต็ม

ของสมการ Ax2 + by2 + cx2 = 0 เมื่อ a , b และ c เปนจํานวนเต็ม คันเตอร ดังภาพท่ี 2 เปนผูที่

มีผลงานโดดเดนเก่ียวกับทฤษฎีเซต   ซึ่งเขาคนพบโดยบังเอิญจากการท่ีไดคิดเก่ียวกับอนุกรม

ตรีโกณมิติ  จากผลงานในเรื่องการแทนฟงกชันดวยอนุกรมตรีโกณมิติที่เปน 

 
*อาจารยประจําสาขาวิชาคณติศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 



 2 วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เอกลักษณ  (Unique representation of function by means of trigonometric series) ซึ่ง

เปนภาคขยายของอนุกรมฟูรีเย ท้ังนี้ทําใหคันเตอรคนพบคุณสมบัติของเซต ขั้นแรกคันเตอรได

คนพบคุณสมบัติของเซตในแงหน่ึงของจํานวนจริงซึ่งเก่ียวกับอนุกรมลูเขา ( Convergence of 

series ) จากจุดน้ีเองที่ทําให   คันเตอรมีความเขาใจอยางรวดเร็วที่จะประยุกตความคิดตอไป

เร่ือย จนทําใหเกิดคุณสมบัติท่ัวไปเก่ียวกับเซต เขาไดใชปญหาท่ีเปนรูปธรรมซึ่งเปนจุดเริ่มตน

ไปสูความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีเซต 

 

 
 

ภาพที่ 2  เกออร คันเตอร (George Cantor) 
 

 คันเตอรเปนคนแรกที่เริ่มตนจัดระบบทฤษฎีเซต การศึกษาเซตที่เรียนกันมาเปนคําที่

เปนอนิยามแตสามารถเขาใจกันงายวา หมายถึงกลุมของอะไรสักอยางซึ่งจะเปนกลุมที่มี

สมาชิกหรือไมมีสมาชิกก็ได เชน เซตวางคือกลุมท่ีไมมีอะไรอยูเลย  ถาเปนเซตของคน ก็

หมายถึงกลุมของคนท่ีอยูบนโลกนี้ เซตของจํานวนนับ ก็หมายถึงกลุมของตัวเลขท่ีใชแทน

จํานวน  ซึ่งก็พอจะเขาใจความหมายของเซตกันอยูบาง       แตคันเตอรคิดวากลุมสองกลุมจะ

เทากันได  เราก็จะตองสามารถเอาสมาชิกของท้ังสองกลุมมาจับคูกันได ไมมีขาด ไมมีเกิน โดย

สมาชิกตัวหนึ่งไปจับสองหรือสามตัว แบบนี้ไมได  คันเตอรแสดงใหดูวาเซตที่มีจํานวนสมาชิก

เปนอนันต มีคุณสมบัติแปลก ๆ เชน สวนหนึ่งของเซตบางเซตอาจจะมีจํานวนสมาชิก เทากับ 

จํานวนสมาชิกของเซตนั้นท้ังหมด เชน เซตของจํานวนคูมีจํานวนสมาชิกเทากับเซตของจํานวน

นับทั้งหมด คันเตอรจับคูสมาชิกใหเห็น โดย 1 จับคูกับ 2 และ 2 จับคูกับ 4 ซึ่งกลาวคือ ถาเปน 
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a ใด ๆ ก็ไปจับคูกับ 2a  ไดตามเงื่อนไขท่ีไดกลาวมาในเบ้ืองตน ดังนั้นสองเซตนี้จึงมีจํานวน

สมาชิกเทากัน  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ในป ค.ศ. 1874 คันเตอรไดมีผลงานตีพิมพเก่ียวกับเซตอนันต ซึ่งเปนแนวคิดแปลก

ใหมในวิชาคณิตศาสตร ในวารสารเครลเล (Crelle) คันเตอรใชเซตอนันตที่มีจํานวนสมาชิกนอย

ที่สุดเปนจํานวนธรรมชาติ ซึ่งเปนปญหาเก่ียวกับคําวา  “อนันต”  ในคณิตศาสตรอยูนานและได

เกิดความกระจางเมื่อมีบทความเก่ียวกับ ขอความขัดแยงกันแตจริง (Paradox) ของซีโนของอี

เลีย (Zeno of Elea)  ดังนี้ การแบงชวงของหนึ่งหนวย ออกเปนชวงยอยคือ ... ,
16
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1

  แต

ละชวงยอยไมมีจํานวนที่เล็กที่สุด  สามารถแบงไดเรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุด และชวงยอยมีคาจํากัด

โดยมีความยาวไมเปนศูนย  จึงเปนผลทําใหเกิดขอขัดแยงกันที่วา ความยาวที่มีคาไมเทากับ

ศูนยมีจํานวนเปนอนันตคา แตเมื่อรวมความยาวเลานั้นเขาดวยกันจะเทากับคาคงตัวคาหนึ่ง  

นักคณิตศาสตรสาขาบริสุทธิ์ไดใหความแตกตางของการเปนอนันตที่เปนจริงเชิงปฏิบัติกับ

เสมือนจริงไว คือ การเปนอนันตท่ีเปนจริงเชิงปฏิบัติจะมีสมาชิกที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

มากมาย  แตการเปนอนันตเสมือนจริงจะใชสมาชิกในปริมาณจํากัดที่กําหนดให ดังน้ัน การ

เปนอนันตเสมือนจริงจึงสามารถยอมรับนํามาใชได แตในขณะท่ีการเปนอนันตที่เปนจริงถูก

หามนํามาใช 

ตอมาคันเตอรไดพบ เดเดคินต (Dedekind) ซึ่งได ริเริ่มแนวคิดใหมเก่ียวกับ ระบบ

จํานวนจริง ผลงานชั้นเย่ียมของนักคณิตศาสตรสองทานนี้ในขั้นแรกไมเปนท่ียอมรับของนัก

คณิตศาสตรโดงดังในสมัยนั้น ในชวงหลังนี้ผลงานของเขาท้ังสองเปนที่ยอมรับกันทั่วไป และ

เปนพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร   โดยไดขยายขอบเขตของทฤษฎีเซตใหครอบคลุมแนวคิดของ
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จํานวนเชิงอนันต (transfinite or infinite numbers) จํานวนเชิงการนับและจํานวนเชิง

อันดับท่ี บทนิยามพื้นฐานในเรื่อง จํานวนคารดินัล (Cardinal number) ของคันเตอร คือการ

เทียบเทาโดยใหบทนิยามดังนี้ 

บทนิยาม 1   เซต A เทียบเทา (equivalent) กับเซต B ก็ตอเมื่อมีฟงกชันหน่ึงตอหนึ่ง

จาก A ไปท่ัวถึง B 

ถา A = {1,2,3} และ B = {a,b,c,} ให f = {(1,a) , (2,b) . (3,c)} จะไดวา f เปนฟงกชันหน่ึงตอ

หน่ึง จาก A ไปท่ัวถึง B  ดังนั้น A เทียบเทา B 

บทนิยาม 2   ถา k เปนจํานวนเต็มบวก ให Nk = {1,2,3,…..,k}เซต A จะเปนเซต

จํากัดก็ตอเมื่อ A เปนเซตวาง หรือ A เทียบเทา Nkถา A ไมเปนเซตจํากัด เรียก A วา เปนเซต

อนันต 

หลังจากน้ีคันเตอรไดพัฒนา เซตดีนูเมอราเบิล (denumerable) และ เซตนอน

ดีนูเมอราเบิล(non-denumerable) และไดกําหนดนิยามไวดังน้ี 

บทนิยาม 3   ให A เปนเซต A จะเปน เซตดีนูเมอราเบิล ก็ตอเมื่อ A เทียบเทาเซตของจํานวน

เต็มบวก 

A จะเปนเซตนับได (Countable) ก็ตอเมื่อ A เปนเซตจํากัด หรือ เซตดีนูเมอราเบิล 

A จะเปน เซตนอนดีนูเมอราเบิล หรือ เซตนับไมได (uncountable set) ก็ตอเมื่อ A เปน

เซตอนันต และ A ไมเทียบเทาเซตของจํานวนเต็มบวก 
 

 คันเตอรใหจํานวนคารดินัลของเซตของจํานวนเต็มบวกเทากับ  0א  อานวา 

อาเลฟนัล (aleph-null) aleph เปนตัวอักษรในภาษาเฮบรูว (ภาษาของชาวยิว) และ null 

หมายถึง ไมมีอะไร หรือ ศูนย เขาพิสูจนวา เซตของจํานวนเต็ม และเซตของจํานวนตรรกยะ 

ตางก็มีจํานวนคารดินัล เทากับ  0א แตเซตของจํานวนจริงมีจํานวนคารดินัลไมเทากับ  0א โดย

ที่เขาใหจํานวนคารดินัลของเซตของจํานวนจริงเทากับ c นั่นคือ เขาพิสูจนวาอยางนอยมีจํานวน

อนันตอยู 2 ชนิด คือ 0א และ c 

 งานของคันเตอรมีความล้ําลึกมาก และมีหลายสิ่งหลายอยางท่ีดูเผิน ๆ แลวขัดกับ

สามัญสํานึก จึงเปนที่ถกเถียงกันแมแตในกลุมนักคณิตศาสตรดวยกันเอง เรื่องความขัดแยงกัน

ในทางคณิตศาสตรต้ังแตอดีตถึงปจจุบันมักถูกคลี่คลายลงได เพราะคณิตศาสตรเปนเรื่องที่

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
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จะตองพิสูจนกันโดยหลักตรรกศาสตรจึงไมคอยมีปญหา งานของคันเตอรไดรับการยกยองวา

เปนงานที่สรางสรรคและสงผลกระทบในวงกวางที่สุดใหกับวงการคณิตศาสตรต้ังแตอดีตถึง

ปจจุบัน ทฤษฎีเซตทําใหเกิดคณิตศาสตรสมัยใหมซึ่งมีความเปนนามธรรมมากขึ้นและตอง

อาศัยการพิสูจน 

  ในชวงป ค.ศ. 1879 - ค.ศ. 1884 คันเตอรไดตีพิมพผลงานท่ีสําคัญตอการพัฒนา

ทฤษฎีเซต ถึงหกฉบับลงในวารสาร Mathematische Annalen  แตถูกนักคณิตศาสตรบางคน

ในสมัยนั้นตอตาน เพระมีแนวคิดที่แปลกใหมจนเกินไป การโจมตีผลงานของคันเตอรไดสงผล

กระทบทางจิตใจของคันเตอรในเวลาตอมา หลังจากเขาสิ้นชีวิตแลว ไดพบปญหาตาง ๆ 

เก่ียวกับการพัฒนาเซตของเขาโดยบูราลิฟอรติ (Burali-Forti) ในป ค.ศ. 1897 รัสเซลล 

(Russell)  ในป ค.ศ. 1908 ฯลฯ ตอมาจึงมีการพัฒนาทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน ขึ้นเพื่อขจัดปญหา

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น แนวทางท่ีพัฒนาที่มีชื่อเสียงมากไดแกแนวทางของ แอรนสต แชรเมโล (Ernst 

Zermelo) ในป ค.ศ. 1874-1953 และของ จอหนฟอน นอยมันน (John von Neumann) ในป 

ค.ศ. 1903-1957 แนวทางของแชรเมโลปรับเปลี่ยนสัจพจนการกําหนดเซต (axiom of 

abstraction) เปนสัจพจนการกําหนดสับเซต (axiom of selection) ซึ่งกอเกิดเอกภพสัมพัทธ 

สวนแนวทางของ ฟอน นอยมันน น้ัน ใหคลาส (Class) เปนอนิยามและใหเซตเปนคําที่นิยาม 

แบงคลาสเปน 2 ชนิด ซึ่งไดแกคลาสที่เปนสมาชิกของคลาสอ่ืน เรียกวา เซต และคลาสที่ไมเปน

สมาชิกของคลาสอ่ืนเรียกวา คลาสแท 

การเกิดขอความแยงกันแตจริง หรือท่ีเรียกกันวาพาราดอกซ (Paradox) ซึ่งแบง

ออกเปนสองชนิด คือ ขอความขัดแยงกันแตจริงทางตรรกศาสตร (Logical Paradox) และ

ขอความแยงกันแตจริงทางภาษา(Semantic Paradox) ปญหาการเกิดพาราดอกซนี้เองทําให

เกิดความเคลื่อนไหวตางๆในตนศตวรรษที่ 20 และไดพัฒนาไปสูการทบทวนรากฐานของ

ทฤษฎีเซต หัวขอท่ีเปนหัวใจสําคัญท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเกิดเซต คุณสมบัติอะไรที่เปนตัวกําหนด

ในการนิยามเซตได เงื่อนไขอะไรบางที่จะเปนคุณสมบัติที่จะใชนิยามเซต และจะทําอยางไรที่จะ

สรางเซตใหมจากเซตที่มีอยู จากปญหาเหลานี้ทําใหมีการจัดระบบของเซตใหมใหบริบูรณ  และ

นําไปใชไดโดยไมมีขอโตแยง ในท่ีสุดจึงมีการจัดทําทฤษฎีเซตเปนระบบสัจพจนโดยอาศัย

ตรรกศาสตรเชิงสัญลักษณ การศึกษาเก่ียวกับเซตในปจจุบันมักจะแฝงไวในการเรียน

คณิตศาสตรอยูท่ัวไปต้ังแตระดับประถมแตมีความชัดเจนเปนหัวขอหลักสําคัญในระดับมัธยม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%95


 6 วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอนปลาย เรื่องเซต  ทั้งน้ีการเรียนใหเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีเซตท่ีมีความเปนนามธรรมนั้น 

ผูเรียนตองไดรับความรูเก่ียวกับตรรกศาสตรซึ่งเปนพื้นฐานและหลักของการพิสูจนทฤษฎีตางๆ 

เปนสําคัญ 

 

******************** 
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เช้ือเพลิงไฮโดรเจน…เทคโนโลยีสีเขียว 
 

ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ* 
 

บทนํา 

ปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับปญหาสภาวะโลกรอน มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม

เชื้อเพลิงฟอสซิล และราคาของพลังงานที่สูงอยางตอเนื่อง คารบอนมอนนอกไซด (CO) เปน

มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของเชื้อเพลิง เชน น้ํามัน ถานหิน ทั้งจาก

เครื่องยนตสําหรับการขนสง การกําจัดมลพิษหรือลดมลพิษดังกลาวสามารถทําไดโดยหาระบบ

พลังงานที่ย่ังยืนในอนาคตซึ่งอยูบนพื้นฐานของพลังงานหมุนเวียนท่ีไมมีอันตรายตอสิ่งแวดลอม

ดังเชนไฮโดรเจน ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเปนหนทางสําคัญท่ีถูกคาดหวังเปนอยางมากใน

การที่จะแกปญหาดานพลังงานในอนาคต ปจจุบันมีงานวิจัยในประเทศศึกษาดานนี้มากขึ้น 

โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบเซลลเชื้อเพลิง (Fuel cell system) ซึ่งจัดเปนระบบเชื้อเพลิงท่ีให

พลังงานสูง ระบบดังกลาวจะอาศัยไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิง 

การที่ไฮโดรเจนเปนพลังงานทางเลือกใหมที่ไดรับความสนใจกับการเปนพลังงานใน

อนาคต เนื่องจากสามารถผลิตจากแหลงพลังงานที่นํากลับมาใชใหมไดและไมหมดไป เชน นํ้า 

ชีวมวล และแสงอาทิตย เปนตน จึงกอใหเกิดการพัฒนาดานพลังงานไฮโดรเจนอยางย่ังยืน 

ไฮโดรเจนถูกนําไปใชในระบบผลิตกระไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงอยางเซลลเชื้อเพลิง ซึ่ง

ประยุกตใชกับทั้งยานพาหนะและโรงไฟฟา โดยเซลลเชื้อเพลิงเปลี่ยนพลังงานเคมีของเชื้อเพลิง

ไฮโดรเจน และออกซิเจน เปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง โดยที่ไมกอใหเกิดมลภาวะตอ

สิ่งแวดลอมเพราะผลิตภัณฑท่ีไดคือ ไฟฟาและน้ํา ซึ่งตางจากเชื้อเพลิงอ่ืนที่มีการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด [1] 
 

 

 

 

 
* อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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1. การผลิตไฮโดรเจน 

ไฮโดรเจนเปนธาตุท่ีมีมากท่ีสุดในโลกเปนอันดับสาม [1] แตมักจะอยูในรูปของ

สารประกอบเคมี ซึ่งมีมากที่สุดในนํ้าและสารประกอบไฮโดรคารบอน สําหรับในป ค.ศ. 2000 

สวนใหญไฮโดรเจนจะผลิตจากนํ้ามันดิบ และในป ค.ศ. 2006 ไฮโดรเจนจะถูกผลิตจาก

กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของนํ้าเปนสวนใหญ ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ํามันดิบเริ่มมีการขาด

แคลนมากขึ้น ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 สารตั้งตนสําหรับผลิตไฮโดรเจนในป ค.ศ. 2000 และ 2006 [2] 

ท่ีมา: http://www.hydrogenambassadors.com/background/worldwide-hydrogen-production-

analysis.php 
 

 การผลิตไฮโดรเจนนอกจากสามารถผลิตจากสารต้ังตนจากแหลงพลังงานที่ใชแลวหมด

ไป เชน น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ ถานหิน ยังสามารถผลิตจากแหลงพลังงานหมุนเวียน 

ตัวอยางเชน ชีวมวล พลังงานน้ํา พลังงานแสงอาทิตย เปนตน [3-4] ดังแสดงในภาพที่ 2 

http://www.hydrogenambassadors.com/background/worldwide-hydrogen-production-analysis.php
http://www.hydrogenambassadors.com/background/worldwide-hydrogen-production-analysis.php
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ภาพที ่2  การผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากแหลงพลังงานท่ีใชแลวหมดไปและจากแหลงพลังงานหมุนเวยีน 

ท่ีมา: M. Ball and M.Wietschel. The future of hydrogen opportunities and challenges. International 

Journal of Hydrogen Energy. Vol. 43, 2009, pp.615-627. 
 

 

2. หลักการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงและการประยุกตใชงาน 

เซลลเชื้อเพลิงมีอยูดวยกันหลายประเภท โดยแบงตามประเภทของสารพาประจุ 

(Electrolyte) โดยจะกลาวถึงการทํางานโดยละเอียดของเซลลเชื้อเพลิงชนิดเย่ือเมมเบรนแลก

เปลี่ยนโปรตอน (Proton exchange membrane) เซลลเชื้อเพลิงจะแบงโครงสรางออกเปน 4 

สวนใหญๆ ดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพที่ 3  สวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงชนิดเยื่อเมมเบรนแลกเปล่ียนโปรตอน[5] 

ท่ีมา: http://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/alternative-fuels/fuel-cell.htm 

http://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/alternative-fuels/fuel-cell.htm
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ขั้วแอโนด (Anode) เปนขั้วลบ มีหนาที่สงอิเล็กตรอนออกจากขั้ว โดยอิเล็กตรอนได

จากปฏิกิริยา 

   H2 ==> 2H+ + 2e-  

โดยที่ขั้วจะมีชองที่ติดกับตัวเรงปฏิกิริยาซึ่งฉาบอยูบนผิวหนาของเย่ือแลกเปลี่ยน

โปรตอน โดยปฏิกิริยาจะเกิดเมื่อผานกาซไฮโดรเจนเขาไป 

ขั้วแคโทด (Cathode) เปนขั้วบวก โดยมีชองติดกับเย่ือแลกเปลี่ยนโปรตอน ทําหนาที่

รับโปรตอนและกาซออกซิเจนซึ่งถูกปลอยออกมาที่ผิวหนาของเย่ือซึ่งฉาบตัวเรงปฏิกิริยาเอาไว 

และทําหนาที่รับอิเล็กตรอนกลับมาจากวงจรภายนอก เพื่อรวมกันเปนน้ํา ดังปฏิกิริยา  

O2 + 4H+ + 4e- ==> 2H2O  

สารพาประจุ (Electrolyte) เปนสวนที่มีความสําคัญ เพราะเปนสวนที่ทําใหเกิดการ

เคลื่อนที่ของไอออนชนิดตางๆ และเปนสวนที่เซลลเชื้อเพลิงแตละประเภทแตกตางกัน โดยเซลล

เชื้อเพลิงชนิดเย่ือเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนนั้น สารพาประจุ จะเปนเพียงเย่ือแลกเปลี่ยน

โปรตอน (Proton exchange membrane) เทานั้น ซึ่งมีลักษณะเหมือนแผนพลาสติกในการทํา

ครัว โดยจะใหโปรตอนผานใด แตจะไมยอมใหอิเล็กตรอนผานตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) เปน

วัสดุพิเศษที่ชวยใหปฏิกิริยาในขั้นตอนตางๆเกิดไดดี โดยสวนใหญจะเปนผงแพลทินัมเคลือบอยู

บนเย่ือแลกเปลี่ยนโปรตอน ซึ่งจะมีลักษณะขรุขระเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสกับกาซ

ไฮโดรเจน และกาซออกซิเจน 

2.1 หลักการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง 

ในเซลลเชื้อเพลิงชนิดเย่ือเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนนั้น H2 จะถูกปลอยไปในดาน

แอโนดโดยใชความดัน เมื่อกาซไปสัมผัสกับตัวเรงปฏิกิริยา ก็จะเกิดการแตกตัวออกเปน 

โปรตอนและอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนจะถูกสงตอไปยังวงจรภายนอก สวนโปรตอนน้ัน จะ

ผานชองของเย่ือแลกเปลี่ยนโปรตอนไปยังขั้วแคโทด ซึ่งจะไปรวมตัวกับอิเล็กตรอนที่รับมาจาก

วงจรภายนอก รวมไปถึงอะตอมของออกซิเจนซึ่งแตกตัวโดยการเรงของตัวเรงปฏิกิริยา เกิดเปน

โมเลกุลของน้ําขึ้นมา ดังภาพที่ 4  
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ภาพที ่4 หลักการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง [6] 

ท่ีมา: http://www.fueleconomy.gov/feg/fcv_pem.shtml 
 

การไหลของอิเล็กตรอนท่ีเกิดขึ้นในเซลลเชื้อเพลิงนั้น จะนําไปใชเปนไฟฟากระแสตรง

ได เพื่อประโยชนในงานดานตางๆ แตเน่ืองจาก H2 เปนกาซท่ีอันตราย เนื่องจากติดไฟได จึงไม

เหมาะสมในการบรรจุ หรือ เคลื่อนยายไปมา และทําใหจึงมีการพัฒนากระบวนการผลิต

ไฮโดรเจนจากสารต้ังตนอ่ืน เชน สารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งมีหลักการคือ 

1. ใชเครื่องรีฟอรเมอร (Reformer) เปลี่ยนไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ, H2O และ O2 ให

กลายเปน H2, CO, CO2 

2. ใชเครื่องฟอกไอเสียเชิงเรงปฏิกิริยา (Catalytic Converter) เปลี่ยน CO ให

กลายเปน CO2 

3. จากนั้น ก็นํา H2 มาใชไดตามตองการ สวน CO2 ก็ถูกปลอยสูอากาศตอไป 

วิธีน้ี นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแลว ยังเปนการประหยัดอีกดวย เน่ืองจากสามารถเปลี่ยน

สารอ่ืนๆมาเปน H2 ไดดังที่กลาวแลวในหัวขอท่ี 1 

 

 

 

http://www.fueleconomy.gov/feg/fcv_pem.shtml


 12 วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.2 การใชประยุกตใชงานของเซลลเชื้อเพลิง 

เซลลเชื้อเพลิงสามารถนํามาใชงานไดหลายดาน ตัวอยางที่เห็นไดชัด และอาจจะกลาว

ไดวา เปนเครื่องใชแหงอนาคต [7] มีดังนี้  

รถยนตพลังงานเซลลเชื้อเพลิง (Automobiles) 

รถพลังงานเซลลเชื้อเพลิงจะมีลักษณะคลายกับรถยนตพลังงานไฟฟามาก ตางกัน

เพียงแคใช เซลลเชื้อเพลิงแทนแบตเตอรี่ รถพลังงานเซลลเชื้อเพลิงสวนใหญจะใชเมทานอลเปน

เชื้อเพลิง แตก็มีบางบริษัทออกแบบรถใหใชนํ้ามันเบนซิน แตในอนาคตเราอาจจะสามารถ

ออกแบบถังเชื้อเพลิงสําหรับบรรจุไฮโดรเจนไดอยางปลอดภัย 

แหลงพลังงานพกพา (Portable Power) 

เซลลเชื้อเพลิงสามารถใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 

โทรศัพทมือถือ หรือเครื่องชวยฟงได การใชงานกับอุปกรณเหลานี้ เซลลเชื้อเพลิงสามารถใชงาน

ไดนานกวาแบตเตอรี่ทั่วไป และสามารถประจุไฟ (Recharge) ใหมไดอยางรวดเร็วโดยเชื้อเพลิง

เหลว หรือแกส 

เคร่ืองผลิตไฟฟาขนาดใหญ (Large Power Generation) 

ดวยเทคโนโลยีดานเซลลเชื้อเพลิงที่กาวหนา ทําใหมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทดแทน

โรงไฟฟา พลังงานความรอนที่ใชกันอยู เซลลเชื้อเพลิงขนาดใหญน้ันมีประสิทธิภาพในการผลิต

ไฟฟาสูงกวาโรงไฟฟา ที่มีอยูในปจจุบัน เทคโนโลยีดานเซลลเชื้อเพลิงไดถูกพัฒนาจนสามารถ

ผลิตไฟฟาไดโดยตรงจากไฮโดรเจน ในเซลลเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังสามารถใชความรอนและนํ้า

ที่ไดเพื่อปนเทอรไบน (Turbine) เพื่อผลิตไฟฟาไดอีกดวย  
 

3. อุปสรรคสําหรับเซลลเชื้อเพลิง 

จากที่กลาวมาจะเห็นวาพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสามารถตอบโจทยดาน

พลังงานไดมากมาย แตก็ไมสามารถที่จะใชงานไดอยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากอุปสรรค

ดานราคา ดานโครงสรางพื้นฐานและการขนสง ดานการเก็บไฮโดรเจน และดานความทนทาน

ของเซลลเชื้อเพลิง [8] ดังนี้ 

ดานราคา เซลลเชื้อเพลิงมีราคาสูงมาก เนื่องจากตนทุนการผลิตและตนทุนวัสดุที่จะ

นํามาสรางสวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงมีราคาแพง 
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โครงสรางพ้ืนฐานและการขนสง รถยนตเซลลเชื้อเพลิงปจจุบันยังมีราคาแพงมาก

และไมสามารถเติมไฮโดรเจนไดในสถานีเติมน้ํามันทั่วไป จึงตองมีการจัดต้ังโครงสรางพื้นฐานท่ี

สามารถใหบริการเติมไฮโดรเจนได 

การเก็บไฮโดรเจน หากรถยนตเซลลเชื้อเพลิงมีการใชอยางแพรหลายในอนาคต 

ปญหาดานการเก็บไฮโดรเจน ซึ่งเก่ียวของกับเรื่องของราคา น้ําหนัก ปริมาตรและความ

ปลอดภัย จะมีความจําเปนอยางย่ิงท่ี ตองไดรับการแกไขเพื่อใหไดมาตรฐานเดียวกันกับการ

เติมน้ํามันสําหรับรถยนต 

ความทนทาน เซลลเชื้อเพลิงกําลังอยูระหวางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหมีความ

ทนทานตอการใชงาน เพื่อที่จะสามารถแขงขันไดกับรถยนตที่ใชในปจจุบัน 
 

4. สรุป 

ไฮโดรเจนสามารถผลิตไดจากทั้งเชื้อเพลิงฟอสซิลและแหลงพลังงานหมุนเวียน 

ไฮโดรเจนเปนพลังงานทางเลือกที่สําคัญในอนาคต และถาโลกของเราใชพลังงานไฮโดรเจน ก็

จะทําใหโลกสะอาด ปราศจากมลพิษทางอากาศ  แตอยางไรก็ตามการผลักดันใหมีการใช

ไฮโดรเจนควบคูกับเซลลเชื้อเพลิงก็ยังมีอุปสรรค ถาสามารถแกไขปญหาดานราคาเซลล

เชื้อเพลิง ราคาและน้ําหนักของถังบรรจุไฮโดรเจน ความปลอดภัย และสถานีบริการเติม

ไฮโดรเจน ในอนาคตก็คงจะไดเห็นการใชพลังงานไฮโดรเจนควบคูกับเซลลเชื้อเพลิงกันมากขึ้น 

 

******************** 
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คอนจูเกตพอลิเมอร 
 

ชนิตา ขนันทอง* 
 

 

สารจําพวกคอนจูเกตโพลิเมอร (conjugated polymers) เปนสารที่มีสมบัติที่นาสนใจ

หลายอยาง เชน สามารถเรืองแสงไดเปนอยางดีเมื่อมีการกระตุนดวยแสงและกระแสไฟฟา 

นอกจากนี้การเกิดคอนจูเกชั่น(conjugation) ภายในสายโซหลัก ยังมีผลทําใหคอนจูเกตโพลิ

เมอรสามารถนําไฟฟาไดเมื่อนําไปตอกับขั้วอิเล็กโตรดที่เหมาะสม จากคุณลักษณะตางๆเหลานี้

ทําใหสารคอนจูเกตพอลิเมอรมีศักยภาพอยางมากในการนําไปพัฒนาเพื่อใชในเทคโนโลยีตางๆ

สําหรับอนาคต เชน ใชเปนสารเรืองแสงในเทคโนโลยี organic light emitting diode (OLED) 

หรือนําไปใชเปนเสนลวดโมเลกุล (Molecule wires) สําหรับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสระดับ

โมเลกุล (Molecular electronics) นอกจากนี้ความสามารถในการเรืองแสงท่ีแตกตางกันเมื่อ

พอลิเมอรเขาจับกับสารชนิดตางๆ ยังทําใหสามารถท่ีจะพัฒนาไปเปน Chemical sensors และ

คุณสมบัติการนําไฟฟาไดสามารถนํามาใชพัฒนาเทคโนโลยีโซลารเซลล  จากสมบัติที่นาสนใจ

เหลานี้ ทําใหคอนจูเกตโพลิเมอรไดรับความสนใจจากนักวิทยาศาสตรอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน 
 

คอนจูเกตพอลิเมอร (Conjugate Polymer)  

 คอนจูเกตพอลิเมอร (Conjugate polymer) เปนสารก่ึงตัวนําท่ีสามารถเปลี่ยนพลังงาน

ไฟฟาเปนพลังงานแสงได (Electroluminescence) โดยสมบัติการเรืองแสงของพอลิเมอรนี้ จะ

ข้ึนอยูกับชนิดของพอลิเมอรและการจัดเรียงตัวที่แตกตางกัน โครงสรางของสารคอนจูเกตพอลิ

เมอรที่มีสมบัติเปนสารก่ึงตัวนําได คือ สายโซพอลิเมอรจะมีลักษณะของพันธะคูสลับกับพันธะ

เด่ียวตอกัน โดยอาจจะเปนวงแหวนอะโรมาติกตอกันหลายๆ วง หรือลักษณะท่ีเปนเสนตรง ทํา

ใหเกิดการจัดเรียงของ πz ออรบิทัลอยูในระนาบเดียวกัน สงผลใหเกิด π อิเล็กตรอนสามารถ  

 

 
*อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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กระโดดจากตําแหนงหนึ่งไปสูอีกตําแหนงหนึ่งภายในโมเลกุลได นั่นคือการเกิดคอนจูเกชั่น 

(conjugation) ซึ่งทําใหสารเหลาน้ีมีสมบัติเปนสารก่ึงตัวนํา (semiconductor) ดังแสดง

ลักษณะการเกิดคอนจูเกชั่นของโพลีไทโอฟน ในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  การเกิดคอนจุเกชันของ p-orbital ในสายโซพอลิเมอรพอลิไทโอฟน  
 

จากคุณสมบัติที่คอนจูเกตพอลิเมอรเปนสารก่ึงตัวนํา โดยโมเลกุลของพอลิเมอรเหลานี้

จะประกอบดวยชั้นของพลังงานที่อนุญาตใหอิเล็กตรอนว่ิงไดตลอดตัวโมเลกุลจากปลายหนึ่งไป

ยังอีกขางหน่ึง ดังแสดงในรูป 2 เมื่อโมเลกุลเหลานี้อยูในรูปของเนื้อสารขนาดใหญ โมเลกุลแต

ละตัวอาจจะจัดเรียงขนานกันหรือพันกันไปมา และท่ีปลายขางหนึ่งก็มักจะมีโมเลกุลอีกตัวมา

ตออยูทําใหอิเล็กตรอนจากโมเลกุลหน่ึงสามารถกระโดดไปโมเลกุลขางเคียงได ดวยเหตุนี้จึงทํา

ใหสามารถนําคอนจูเกตพอลิเมอรเหลานี้มาสรางเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ได เชน การ

พัฒนาเทคโนโลยีพลาสติกโซลารเซลล ซึ่งขณะน้ีกําลังเปนที่สนใจอยางกวางขวาง จัดวาเปน

งานวิจัยที่ทาทายและสําคัญมากของนักวิทยาศาสตร เนื่องจากคุณสมบัติการนําไฟฟาของคอน

จูเกตพอลิเมอรที่มีขอไดเปรียบที่เหนือกวาสารก่ึงตัวนําประเภทซิลิกอนที่ใชผลิตแผงโซลารเซลล

ในปจจุบัน คือสารคอนจูเกตพอลิเมอรสามารถนําประจุไดทั้งๆ ที่ตัววัสดุอยูในสภาพไรระเบียบ 
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โดยอิเล็กตรอนจะว่ิงบนสายโซของโมเลกุลตามระยะคอนจูเกต จากนั้นหากไปตอบนโมเลกุล

เดียวกันไมได ก็จะกระโดดขามไปยังสายโซโมเลกุลท่ีอยูขางเคียง ดังนั้นการทับซอนกันไปมา

ของสายโซโมเลกุลก็จะทําใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่กระโดดไปมาระหวางสายโซจนไปถึงจุดหมาย

ปลายทางได ในขณะท่ีซิลิกอนจะสูญเสียสภาพการนําไฟฟาหากอยูในสภาพไรระเบียบ ดังน้ัน

การเตรียมสารก่ึงตัวนําประเภทซิลิกอนนั้นจะตองกระทําภายใตความแมนยําสูงเทานั้น ใหมี

ความบริสุทธิ์ถึง 99.9999999%      ทําใหมีคาใชจายท่ีสูงมากในการผลิตโซลารเซลลจาก

ซิลิกอน คอนจูเกตพอลิเมอรท่ีมีการนํามาศึกษาสําหรับประยุกตใชในเทคโนโลยีพลาสติกโซลาร

เซลลซึ่งมีหลายชนิด เชน poly(p-phenylene vinylene) (PPV), poly(2-methoxy-5-(2’-

ethylhexyloxy)-p-phenyl vinylene) (MEH–PPV), cyano-PPV (CN-PPV), Poly(3-

octylthiophene) (P3OT), และPoly(2-methoxy-5-(3’,7’-dimethyl-octyloxy))-p-phenylene 

vinylene) (MDMO-PPV) เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2  การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนในสายโซพอลิเมอร 

 

พลาสติกโซลารเซลล (Plastic Solar Cell) 

เทคโนโลยีพลาสติกโซลารเซลลยังเปนเทคโนโลยีที่ใหม กําลังไดรับความสนใจจาก

นักวิทยาศาสตรมากมาย ปจจุบันโซลารเซลล หรือ เซลลสุริยะ (Photovoltaic cells, PV) ทําขึ้น

จากวัสดุที่ เรียกวา สารก่ึงตัวนํา (semiconductor) เชน ซิลิกอน การทํางานของเซลล

แสงอาทิตย เปนขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนกระแสไฟฟาไดโดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเปน

คลื่นแมเหล็กไฟฟาและมีพลังงานกระทบกับสารก่ึงตัวนํา จะเกิดการถายทอดพลังงานระหวาง

กัน ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟาขึ้นในสารก่ึงตัวนํา 
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จากการไหลของอิเล็กตรอนจากปลาย
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ในการนําคอนจูเกตพอลิเมอรมาประยุกตใชในเทคโนโลยีนี้ มักจะทําใหสารคอนจูเกต

พอลิเมอรอยูในสภาพของฟลม ซึ่งประกอบจากสายโซของโมเลกุลพอลิเมอรพันซอนกันไปมา

นับไมถวน การเดินทางของอิเล็กตรอนจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่งจะซับซอนมาก โดย

อิเล็กตรอนจะว่ิงบนสายโซของโมเลกุลตามระยะคอนจูเกตของพอลิเมอร ฟลมจะวางอยู

ระหวางชั้นของอิเล็กโทรดสองชนิด โดยที่อิเล็กโทรดดานหนึ่งจะตองเปนสารก่ึงตัวนําท่ีมีความ

ใส อาจทํามาจาก Indium-tin-oxide (ITO) สวนอีกดานหนึ่งมักใชอะลูมิเนียมเปนอิเล็กโทรด 

เมื่อแสงตกกระทบบนฟลมทําใหเกิดคูอิเล็กตรอนกับโฮลขึ้น (electron-hole pair) จากน้ัน

อิเล็กตรอนก็จะว่ิงไปยังขั้วอิเล็กโทรดดานที่ทําหนาท่ีรับอิเล็กตรอน สวนโฮลซึ่งมีประจุบวกก็จะ

ว่ิงไปอีกดานที่ ทําหนาท่ีรับประจุบวก ซึ่งการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนกับโฮลทําใหเกิด

กระแสไฟฟาเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3  (a) โครงสรางของพลาสติกโซลารเซลล (b) ตัวอยางพลาสติกโซลารเซลล 
 

เราสามารถทําการปรับปรุงพลาสติกโซลารเซลล เพื่อใหเกิดการดูดกลืนแสงไดดีและ

เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนกับโฮลไดดี  ซึ่งเปนการแยกประจุไฟฟาที่ตางกันระหวางประจุลบกับ

ประจุบวกออกจากกัน ทําใหเกิดกระแสไฟฟาไดมากขึ้น มีการออกแบบไดหลายลักษณะ เชน 

ใชสารคอนจูเกตพอลิเมอรกับคอนจูเกตพอลิเมอรเปนตัวใหและรับอิเล็กตรอน ใชคอนจูเกตพอลิ

เมอรกับทอนาโนคารบอน เพื่อชวยควบคุมการเคลื่อนของอิเล็กตรอนใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน หรืออาจใชคอนจูเกตพอลิเมอรกับฟลูเลอรีน เปนตัวใหและรับอิเล็กตรอนก็ได  ดังแสดง

โครงสรางของสารที่ใชปรับปรุงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในพลาสติกโซลารเซลล ในภาพที่ 4 

 

 

(a) (b) 
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ภาพที่ 4 โครงสรางของสารท่ีใชในการปรับปรุงการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน 

ในพลาสติกโซลารเซลล (a) 
 

 Fullerene (C60), (b) 1-(3-methoxycarbonyl)-propyl-1-1-phenyl-(6,6)C61 

(PCBM)  และ (c) Single wall carbon nanotube (SWCN 

การนําคอนจูเกตพอลิเมอรประยุกตใชในเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส จําเปนที่จะตอง

ทําพอลิเมอรใหอยูในสภาพตางๆ ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน เชน การประยุกตใชใน

เทคโนโลยีพลาสติกโซลารเซลลมักจะทําใหสารคอนจูเกตพอลิเมอรอยูในสภาพของฟลม ซึ่ง

ประกอบจากสายโซของโมเลกุลพอลิเมอรพันซอนกันไปมานับไมถวน สงผลตอการว่ิงของ

อิเล็กตรอนบนสายโซของโมเลกุลตามระยะคอนจูเกตของพอลิเมอร หรือการนําไปใชเปนเสน

ลวดโมเลกุลจําเปนท่ีจะตองทําการเตรียมพอลิเมอรใหอยูบนพื้นผิวของของแข็งในลักษณะของ

โมเลกุลเด่ียวที่แยกกัน หรือมีโครงสรางท่ีเกิดจากการเกาะกันหลายๆ โมเลกุลที่มีขนาดใหญ

ตามที่ตองการ การพัฒนาพอลิเมอรไปเปน Chemical sensors อาจตองเตรียมพอลิเมอรใหอยู

ในสภาวะของสารละลาย เปนตน การที่จะควบคุมลักษณะการจัดเรียงตัวของพอลิเมอรใหอยู

ตามแบบที่ตองการจะตองเขาใจถึงสมบัติทางแสงของคอนจูเกตพอลิเมอรในระบบสารละลาย 

ซึ่งคอนจูเกตพอลิเมอรจะมีลักษณะการจัดเรียงตัวไดหลายแบบ เกิดเปนโครงสรางแบบตางๆ 

ในแตละสิ่งแวดลอม ทําใหแสดงสมบัติทางไฟฟาและสมบัติทางแสงแตกตางกัน ซึ่งเปนผลมา

จากการเกิด communication ภายในโมเลกุลและระหวางโมเลกุล และความยาวของการเกิด

คอนจูเกชั่น (conjugation length) ดังน้ันในการที่จะพัฒนาคอนจูเกตพอลิเมอรเพื่อจะนําไปใช

ประโยชนจึงจําเปนที่จะตองเรียนรูพฤติกรรมการจัดเรียงตัวของพอลิเมอรในระบบสารละลาย 

รวมท้ังเขาใจถึงปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอการเขาจับกันของพอลิเมอรที่เกิดเปนโครงสรางตางๆ 

(b) PCBM 

O

OMe

(a) C60 (c) SWCN 



 20 วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพื่อที่จะทําใหสามารถควบคุมลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลทั้งในระบบสารละลายและ

บนพื้นผิวของแข็งได 

จากการศึกษาของนักวิจัยหลายกลุมพบวาคอนจูเกตพอลิเมอรจะแสดงสมบัติทาง

ไฟฟาและทางแสงที่แตกตางกัน เมื่ออยูในสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน เชน สมบัติการดูดกลืน

แสงและคายแสงของพอลิเมอรโมเลกุลเด่ียวในสารละลายจะขึ้นอยูกับลักษณะโครงสราง ซึ่ง

สามารถควบคุมไดโดยการปรับความแรงของแรงกระทําระหวางพอลิเมอรและตัวทําละลาย ซึ่ง

โครงสรางของสายคอนจูเกตพอลิเมอรท่ีอยูในตัวทําละลายที่ดีสายโซพอลิเมอรจะอยูใน

ลักษณะท่ีขยายตัว การจัดเรียงตัวแบบนี้จะชวยใหสามารถเกิดคอนจูเกชั่นไดงายภายใน

โมเลกุล น่ันคือทําใหมีความยาวของการเกิดคอนจูเกชั่น (conjugation length) ที่คอนขางยาว 

เมื่อทําการลดความสามารถในการละลายของพอลิเมอรลง จะสงผลทําใหสายโซพอลิเมอรเกิด

การหดตัวลง จะทําใหความสามารถในการเกิดคอนจูเกชั่นลดลง นั่นคือมีความยาวของ 

conjugation length ที่คอนขางสั้นพฤติกรรมลักษณะนี้อาจมีประโยชนใชควบคุมคุณสมบัติ

ของพอลิเมอรใหเปนไปตามท่ีตองการได นอกจากน้ีการปรับเปลี่ยนหมูแทนที่ (Side chain) ที่

เกาะอยูกับสายโซหลัก ซึ่งจะมีผลทําใหสายโซโมเลกุลมีการหมุนงายลงหรือยากขึ้น ก็ผลให

สมบัติการนําไฟฟาและการละลายของพอลิเมอรเปลี่ยนไป รวมท้ังการปรับปรุงการความเปน

ระเบียบของโครงสรางของสายโซหลักกับหมูแทนท่ีก็มีผลตอสมบัติทางแสงและทางไฟฟาท่ี

แตกตางกันดวยเชนกัน 

ดังนั้นจากสมบัติตางๆของสารคอนจูเกตพอลิเมอร ปจจุบันจึงไดรับความสนใจและ

พัฒนาอยางตอเนื่องในปจจุบัน โดยคอนจูเกตพอลิเมอรเปนวัสดุพื้นฐานสําคัญเพื่อประยุกตใช

ในเทคโนโลยีตางๆมากมาย 

 

******************** 
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เริม...ภัยเงียบจากไวรัส 

ดร.เรณู อยูเจริญ* 

 

หลายคนอาจสงสัยวา “โรคเริม” มีสาเหตุเกิดจากเชื้ออะไร ติดตอไดอยางไร บางคนไม

เคยเปน เมื่อเปนในครั้งแรกจะสังเกตลักษณะรอยโรคที่เกิดไดอยางไรวาเปนเริมและเมื่อเปน

แลวจะมีวิธีการรักษา ปองกันไดอยางไร 
 

โรคเริมคืออะไร 

 โรคเริมเปนโรคที่ทําใหเกิดตุมน้ําใส และแผลขึ้นที่ผิวหนังซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเริม 

(Herpes simplex virus) คําวา herpes เปนภาษาอังกฤษเวลาคืบคลาน ฮิปโปเครติสเปนผู

ริเริ่มใชคํานี้เปนคําแรก กลาวกันวาในยุคโรมันไดมีการระบาดของแผลที่ปากเปนอยางมาก 

อยางไรก็ตามการใชคํานี้ในระยะแรกยังคงสับสนมากและยังใชเรียกชื่อผิวหนังหลายชนิด 

(อภิชาติ, 2538)  

 HSV เปนเชื้อไวรัสท่ีจัดอยูใน Family Herpesviridae Subfamily Alphaherpesvirinae 

ไวรัสตระกูลนี้ทําใหเกิดการติดเชื้อแบบแอบแฝง (latent infection) ที่ปมประสาท ซึ่งแบง

ออกเปน 2 ชนิดไดแก ชนิดที่ 1 และ 2 โดยไวรัสท้ัง 2 ชนิดนี้จะมีลักษณะแอนติเจนบางสวนที่

คลายกัน HSV-1 จะพบการติดเชื้อบริเวณเย่ือบุบริเวณริมฝปาก ตา และสวนอ่ืนในรางกาย

บริเวณเหนือระดับเอว อาจเกิดท่ีสมอง สวน HSV-2 ติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งมักพบที่บริเวณ

อวัยวะสืบพันธุและบริเวณตํ่ากวาระดับเอวลงมา  
 

ลักษณะการติดเชื้อของไวรัสกอโรคเริม 

การติดเชื้อครั้งแรก (primary infection) จะมีอาการแสบคัน ตรงบริเวณผิวหนังที่ติด

เชื้อ ตอมาจะมีตุมใสและอักเสบแดง การติดเชื้อแบบเฉียบพลันของ HSV-1 มักเกิดขึ้นท่ีบริเวณ

ผิวหนังและเย่ือเมือกบริเวณปากหรือเย่ือบุผิวบริเวณกระจกตา สวน HSV-2 มักพบบริเวณ 

 

 
*อาจารยประจําสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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  อวัยวะสืบพันธุทั้งบริเวณเย่ือเมือกและผิวหนัง โดยมีระยะฟกตัวของโรคประมาณ 2-12 วัน

เฉลี่ย 6-7 วัน 

การติดเชื้อซ้ํา (recurrent infection) หลังจากการติดเชื้อครั้งแรก ไวรัสจะเขาไปอยูใน

เซลลประสาทที่ควบคุมบริเวณนั้น (latent infection) โดยอาจมีสาเหตุเกิดจากไวรัสที่แอบแฝง

อยูในรางกายถูกกระตุนใหแสดงออกและมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้น (endogenous infection) 

หรือเกิดจากการไดรับเชื้อภายนอกเขาไปใหม (exogeneous infection) 

 โดยการติดเชื้อแอบแฝงของ HSV-1 มักพบการติดเชื้อแอบแฝงที่บริเวณ trigeminal 

ganglion สวน HSV-2  มักพบบริเวณ sacral nerve ganglion เชื้อไวรัสจะออกจากปม

ประสาทมาตามเสนประสาทรับความรูสึก  ไปยังบริเวณที่เลี้ยงดวยปมประสาทแขนงนั้นและ

รอยโรคมักเกิดซ้ําที่ตําแหนงเดิมเชน ท่ีผิวหนัง หรืออวัยวะสืบพันธุ การเกิดรอยโรคซ้ํานี้ อาจมี

ปจจัยเก่ียวของเชน ความออนลา มีอาการไข ไดรับรังสีอุล- ตราไวโอเลต การบาดเจ็บจากการ

ทําฟน แปรงฟน การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร การมีประจําเดือน การต้ังครรภ ความ

ผิดปกติที่เก่ียวกับระบบเลือดซึ่งถายทอดทางพันธุกรรม รวมทั้งความเครียดทางอารมณและ

ความวิตกกังวล ซึ่งสามารถกระตุนใหเชื้อไวรัสออกจากปมประสาทมายังบริเวณดังกลาวได 

(บุญยศ, 2538) 
 

อาการทางคลินิกหลังจากติดเชื้อไวรัสกอโรคเริม 

 ไวรัสกอโรคเริม 2 ชนิดมีลักษณะอาการทางคลินิกหลังจากติดเชื้อครั้งแรก และติดเชื้อ

ซ้ําดังน้ี 

การติดเชื้อในชองปากและเหงือกอักเสบ คออักเสบ สวนใหญการติดเชื้อครั้งแรก

มักไมปรากฏอาการ ประมาณ 1-2 วันจะพบเม็ดตุมพองขึ้นที่เย่ือเมือกของชองปาก โดยปกติจะ

พบรอยโรคเฉพาะท่ีเย่ือเมือกในชองปากและพบไดหลายตําแหนงอาจเปนขางเดียว หรือท้ัง 2 

ขาง แผลจะคอยหายภายใน 2 สัปดาห ในผูใหญมักพบ คออักเสบหรือทอนซิลอักเสบ มีอาการ

เจ็บคอ มีไข ตอมน้ําเหลืองบริเวณคอโต อาจพบแผลในลําคอ ปวดศีรษะ ออนเพลีย  

การติดเชื้อเริมท่ีริมฝปาก ภายหลังการติดเชื้อ HSV-1 ครั้งแรก ตําแหนงที่พบคือ ริม

ฝปากบริเวณรอยตอของผิวหนังและเย่ือเมือก อาการจะเริ่มจะเกิดเม็ดแดงแสบคันประมาณ 1-

2 วัน ตอมากลายเปนตุมหนองใสขึ้นเปนกลุมเรียก cold sore หรือ fever blister (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 แผลเริมบริเวณริมฝปาก 

ท่ีมา: http://www.natural-holistic-health.com/naturally-helping-cold-sores-fever/ 
 

การติดเชื้อเริมท่ีกระจกตาและเย่ือบุตา การติดเชื้อทําใหเกิดอาการตาแดงขางเดียว

กอน และจะลามไปที่กระจกตา เริ่มแรกจะเปนแผลต้ืน ตอไปแผลจะลามมีลักษณะแตกก่ิงกาน

หรือเปนแผลรูปกลม ทําใหตาบอดได  (ภาพที่ 2) (ประเสริฐ, 2528) 

     
 

ภาพที่ 2 แผลเริมบริเวณตา 

                            ท่ีมา: http://www.isoptik.com/isoptik/datas/eyecare1/eyecare31.php 
 

การติดเชื้อเริมท่ีสมอง จะทําใหเกิดสมองอักเสบ พบไดทั้งการติดเชื้อครั้งแรกและซ้ํา 

อาการที่พบคือมีอาการไข ไอ เจ็บคอ คลื่นไส อาเจียน มีอาการทางประสาท มีอาการเดนชัดคือ 

อาการอักเสบของสมองเฉพาะสวน ผูปวยจะมีอาการชัก อัมพาตครึ่งซีก พูดไมได (จันทพงษ

และคณะ, 2530) 

http://www.isoptik.com/isoptik/datas/eyecare1/eyecare31.php
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การติดเชื้อท่ีอวัยวะสืบพันธุ (genital herpes) HSV-2 จะระบาดติดเชื้อทางผิวหนัง

และระบาดไปยังบริเวณอ่ืน ทําใหเกิดอาการบวมพุพอง บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก  มี

อาการคัน ปวดแสบรอนและเจ็บบริเวณท่ีเกิดรอยโรคในผูหญิงทําใหเกิดการอักเสบที่ปากมดลูก 

ชองคลอดอักเสบ มักเกิดตุมแดง บางครั้งเกิดที่ขาออนหรือสะโพกกน หลังจากเวลาผานไป

เล็กนอยจะมีไข ออนเพลีย ปวดเมื่อยกลามเน้ือ ตอมนํ้าเหลืองที่ขาหนีบบวม หลังจากเชื้อแฝง

ตัวที่ปมประสาท ถามีการกระตุน เชนออนเพลีย มีประจําเดือน จะมีอาการคัน ปวดที่อวัยวะ

เพศ อาการจะคงอยู 1 -2 วัน กอนที่จะมีแผลพุพอง เมื่อเกิดแผลพุพองจะแสดงอาการเปนเวลา 

1- 2 สัปดาห หลังจากน้ันอาการจะหายไป โดยพบวาการติดเชื้อในสตรีมักรุนแรงกวาบุรุษ 

(Molly, 2003) (ภาพที่ 3) 
 

 
 

ภาพที่ 3 เริมท่ีอวยัวะสืบพันธุ 

ท่ีมา: http://www.ayushveda.com/womens-magazine/home-remedies-for-herpes 
 

บทบาทของยารักษาโรคติดเชื้อไวรัส 

 โรคติดเชื้อไวรัสท่ีมีอาการเฉียบพลันในผูที่มีระบบภูมิคุมกันปกติ สามารถทุเลาเองได

เปนสวนใหญ ไมจําเปนตองใชยารักษาที่จําเพาะ แตในผูที่มีโรคเรื้อรังอยูเดิมและระบบ

ภูมิคุมกัน ผิดปกติ โรคติดเชื้อไวรัสอาจกอใหเกิดอาการรุนแรง หรือมีโรคแทรกซอนตามมา 

นอกจากการรักษาบรรเทาอาการแลว จําเปนตองใหยารักษาเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสท่ีจําเพาะ

หรือใหยาท่ีชวยการทํางานของระบบภูมิคุมกัน ซึ่งคุณสมบัติของยาตานไวรัสที่ ดีควรมี

ประสิทธิภาพตอการฆาเชื้อหรือยับย้ังกลไกการทํางานของไวรัสไดสูง โดยมีผลขางเคียงนอย อีก

http://www.ayushveda.com/womens-magazine/home-remedies-for-herpes
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ท้ังยังสามารถละลายไดดี ดูดซึมเขาในสวนตางๆของรางกายไดและไมมีฤทธิ์กดภูมิคุมกันของ

รางกายหรือพบไดนอยท่ีสุด (จันทพงษและคณะ, 2530)  

โดยทั่วไปในการคิดคนยาตัวใหมๆ สําหรับโรคติดเชื้อไวรัส  ยาน้ันตองจําเพาะตอจุลชีพ

โดยไมเปนพิษตอเซลลหรือเปนพิษนอยท่ีสุด แตเนื่องจากไวรัสเปฯจุลชีพขนาดเล็กที่ตองอาศัย

กลไกของ host cell ที่ใชสําหรับสรางสิ่งตางๆท่ีตองการ (obligate intracellular parasite) 

ดังน้ันทําใหการรักษาเปนไปไดยาก เน่ืองจากยาอาจไมยับย้ังการเพิ่มจํานวนของไวรัสแตหยุด

กลไกของ host cell ปจจุบันยังไมมีการรักษาเริมใหหายขาด ดังน้ันจึงทําไดเพียงบรรเทาอาการ 

และยาที่ใชเปนพวกก่ึงสังเคราะห (ถนอมศรี, 2537) ผูปวยบางรายอาจไดรับปริมาณยาไมครบ 

dose ทําใหการรักษาเปนไปไดยากขึ้นถาใชเวลานานอาจเกิดการด้ือยา   

ปจจุบันยาที่ใชในการรักษาโรคเริมไดแก 0.1% idoxuridine ซึ่งเปนยาตัวแรกที่ใชใน

การรักษาเริมที่กระจกตาแตอาการขางเคียงคอนขางสูง trifluridine, vidarabine ซึ่งพบอาการ

ขางเคียงตอผูปวยและ acyclovir (ACV)  ซึ่งเปนยารักษาโรคไวรัสกอโรคเริมท่ีไดผลดีในปจจุบัน 

มีการศึกษาวิจัยพบวา ใหผลดีในการรักษาเริมทั้งสองชนิดแตสําหรับการรักษาอีสุกอีใส งูสวัส

จากการติดเชื้อVZV ตองใชยาในปริมาณท่ีสูงกวา (ศรีจันทร, 2531) ACV จะถูกดูดซึมไดดีจาก

ทางเดินอาหารและผิวหนังดังน้ัน ACV จึงใชในการรักษาไดท้ังโดยการรับประทาน ฉีดเขาหลอด

เลือดดํา หรือใชทาเฉพาะท่ีในรูปครีม ยาน้ีซึมผาน blood brain barrier ไดไมดีนัก แตระดับยา

สูงพอฆาเชื้อไวรัสในระบบประสาทสวนกลางและไมพบวา ACV กอใหเกิดความพิการของทารก

ในครรภ (ประเสริฐ, 2528; รวงผึ้ง, 2538) 
 

ขอควรปฏิบัติและแนวทางการปองกันการติดเชื้อไวรัสกอโรคเริม 

-สตรีที่ติดเชื้อบริเวณอวัยวะสืบพันธุ ควรทํา herpes pap-smear ทุกป 

-การปองกันการสัมผัสทางเพศสัมพันธทําไดโดยใชถุงยางอนามัย ในผูที่พบการติดเชื้อ 

บริเวณอวัยวะสืบพันธุแมวาไมมีอาการก็อาจมีเชื้อออกมาได 

-ถามารดาพบวามี genital herpes ระยะใกลคลอดและถุงนํ้าคร่ําแตกไมเกิน 4 ชั่วโมงกอน

คลอด ควรทําการคลอดโดยการผาตัดบริเวณหนาทอง 

-การรักษาสุขนิสัยสวนตัว เชน หลีกเลี่ยงการจูบหรือการใชแกวน้ํารวมกันหรือในกรณีผูติด

เชื้อเริมบริเวณมือ ซึ่งมีสาเหตุอาจเน่ืองจากการจับ สัมผัสประตู ลูกบิด หองน้ําสาธารณะ จับ

ราวรถประจําทาง รถไฟฟา หรือของใชอ่ืนๆในท่ีสาธารณะตางๆ ดังนั้นจึงควรลางมือบอยครั้งจะ
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ชวยลดอัตราการติดเชื้อ HSV ได เพราะ HSV ไมทนตอความรอน แสงและสบู สําหรับวัคซีน

ปองกันการติดเชื้อ HSV ทั้งชนิด live หรือ attenuated หรือ subunit vaccine กําลังอยูระหวาง

การทดลองในสัตว  ซึ่งขอปฏิบัติเมื่อเปนเริมคือตองมีสุขลักษณะท่ีดีเพื่อลดโอกาสการ

แพรกระจายเชื้อและทําใหแผลหายเร็วขึ้น ควรรักษาความสะอาดบริเวณแผล ถาหากตุมน้ําใส

แตกควรลางออกดวยสบูและน้ําสะอาด ซับใหแหง อยาแกะแผลเพราะจะทําใหเชื้อรุกราม ใช

เสื้อผา ชุดเครื่องนอน ผาเช็ดตัวที่สะอาดไมปะปนกับผู อ่ืน พักผอนใหเพียงพอ เพราะ

ความเครียดเปนผลทําใหรางกายออนแอ ภูมิตานทานลดลง ซึ่งจะเปนตัวกระตุนใหเกิดอาการ

ของโรคไดงายขึ้นหรือทําใหอาการท่ีเปนอยูแลวมีระยะเวลานานขึ้น ดังน้ัน วิธีการปองกันอยาง

งายจึงควรรักษาสุขอนามัยท่ีดีอยูเสมอและควรดูแลสุขภาพ รับประทานผัก ผลไม อาหารที่มี

ประโยชน ออกกําลังกายใหแข็งแรงอยูเสมอ การออกกําลังกายเปนวิธีท่ีดีที่สุดที่ปองกันการเกิด

โรคภัยตางๆ ถาหากปฏิบัติไดตามน้ี โรคเริมไมใชโรคที่นากลัวอยางที่คิด แมวาจะยังไมมียาที่

รักษาไดโดยตรงทําไดเพียงบรรเทาอาการก็ตาม แตหากเรารักษาสุขภาพ ออกกําลังกายอยู

เสมอก็สามารถรับมือกับเชื้อไวรัสเริมตัวนี้ไดแลว 

 

******************** 
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กระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส 
 

สุรีรัตน  สุวรรณพงษ*  

 

เอทานอลเปนแหลงพลังงานทางเลือกหนึ่ง โดยชวยลดการใชพลังงานปโตรเลียมอีกท้ังยัง

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยพบวาการเผาไหมพลังงานปโตรเลียมเกิดกาซคารบอนไดออกไซด 

ประมาณ73% ซึ่งเปนแกสชนิดหนึ่งที่สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน (Wildenborg et al., 2005)      

เอทานอลเปนพลังงานทางเลือกหนึ่งท่ีนํามาผสมกับน้ํามันเบนซินซึ่งจะใหคาออกเทนสูง โดย  

เอทานอลสามารถผลิตไดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ไดจากปาไมสวนใหญอยูในรูปของเซลลูโลสประกอบดวย

น้ําตาลคารบอน 6 อะตอม กลูโคส และเฮมิเซลลูโลส ก่ิงกานของเซลลูโลสประกอบดวยก่ิงกาน

ที่มีคารบอน 5 อะตอม และลิกนิน (Gupta et al, 2009). 

การใชวัสดุท่ีเปนเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส โดยปกติในการยอยวัสดุท่ีเปนเซลลูโลส และ

เฮมิเซลลูโลสจะไดน้ําตาล และลิกนิน โดยลิกนินสามารถยับย้ังกระบวนการลิตเอทานอลจึงตอง

มีการดึงลิกนินออกกอนที่จะนํามาผลิตเอทานอล ในการยอยเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส 

สามารถทําไดหลายวิธี เชน กรดซัลฟวริก, กรดไฮโดรคลอริก, โซเดียมซัลเฟต และโซเดียม- คลอ

ไรด (Kuhad et al., 1999) และ การใชปูนขาว (Kim and Holtzapple, 2005) เปนตน 
 

กระบวนการผลิตเอทานองจากวัสดเุซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส 
 

1. การเตรียมตัวอยาง (Pretreatment)  

 การเตรียมตัวอยาง โดยวัสดุตองมีขนาดเล็ก เพื่อใหมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับจุลินทรียที่ใชใน

การลิตเอทานอลไดมากขึ้น วัตถุประสงคของการยอย คือ 1) เพื่อทําลายพันธะของ 

 

 

 

 
*อาจารยประจําสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส อีกท้ังลิกนินบางสวนถูกทําลาย 2) เพิ่มความสามารถของเอมไซม 

3) กําจัด  ผลพลอยไดท่ีเกิดจากการยอยท่ีมีผลตอกระบวนการหมัก (Graf et al., 2000)  

กระบวนการลดขนาดมีหลายวิธี เชน วิธีทางกายภาพไดแก การตัด, stream 

explosion, ammonium fiber explosion , วิธีทางเคมี ไดแกการใชกรดหรือเบสในการยอย

สลายพันธะใหแตกตัว และวิธีทางชีวภาพ ไดแก การใชเอนไซม หรือใชจุลินทรียในการยอย

สลาย แตในกระบวนการผลิตเอทานอลจากวัสดุพวกเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส นิยมใช

กระบวนการทางเคมีในการลดขนาดวัสดุ เนื่องจาก สะดวก, รวดเร็ว และใหผลไดหลังการยอย

คอนขางสูง และมีเสถียรภาพในการคอยสูง 
 

2. กระบวนการ Detoxification  

 Detoxification เปนกระบวนการการกําจัดสารที่ยับย้ังกระบวนการหมัก (inhibitor)   

สวนใหญนิยมใชปูนขาว หรือ Ca (OH)2 โดยปูนขาวสามารถทําปฏิกิริยากับสารยับย้ังการหมัก

ในที่คาความเปนกรด-ดาง (pH) สูง (Martinez et al., 2001) สารท่ียับย้ังกระบวนการหมัก เชน 

furan และ phenolics compound (Saha, 2004; Chandel et al., 2007)  
 

3. กระบวนการ Delignification  

 Delignification เปนกระบวนการในการดึงลิกนินออก สวนใหญนิยมใชเบส เชน 

โซเดียมซัลเฟต (5.0–20.0%, w/v) อยางเดียวหรือใชรวมกับ โซเดียมคลอไรด (3.0%, w/v) 

จากนั้นนําไป autoclaved ที่อุณหภูมิ 100–140 OC) เวลา 15–60 min นาที (Gupta et al, 

2009) 
 

4. กระบวนการหมัก 

หลังจากที่เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ผานการยอย และการดึงลิกนิน และสารยับย้ัง

ในการหมักออกแลว จะไดเปนน้ําตาลที่มีคารบอน 5 และ 6 อะตอม ในกระบวนการหมักตองทํา

การเลือกจุลินทรียท่ีสามารถนํานํ้าตาลคารบอน 5 และ 6 อะตอม ไปใชในการเจริญเติบโต และ

ผลิตเอทานอลได จุลินทรียท่ีสามารถยอยสลายน้ําตาลคารบอน 5ได เชน Pichia sp. และ 

จุลินทรียท่ีสามารถยอยสลายน้ําตาลคารบอน 6ได เชน Saccharomyces sp. โดยปจจุบันสวน

ใหญในการหมักนิยมใชเชื้อจุลินทรีย 2 ชนิดควบคูกัน อยางไรก็ตามในการหมักเอทานอลที่ได

จากเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ยังมีขอกําจัดอีกหลายดาน เชน การใชเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์ท่ี
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สามารถเจริญไดดีในน้ําตาลที่มีคารบอน 5 และ 6 อะตอม ดังนั้นการนําความรูดาน   พันธุ

วิศวกรรมในการนํามาใชในการปรับปรุงสายพันธุจุลินทรียควรมีการพัฒนาตอไปในอนาคต 

 

******************** 
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เซลลเช้ือเพลิงเทคโนโลยีแหงอนาคต หรือ เซลลเช้ือเพลิงเทคโนโลยีแหง

ทศวรรษท่ี 10 
 

ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธวงษ* 

 

สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) สงผลกระทบอยางรุนแรงอยาง

ตอเนื่องในชวงหลายปท่ีผานมา ไมวาจะเปนเกิดคลื่นความรอนในทวีปยุโรปทําใหมีผูเสียชีวิต

จํานวนมาก พายุเฮอรริเคนท่ีทําลายเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางหนักตลอดสิบปที่ผาน

มา และความแหงแลงอยางรุนแรงและยาวนานในทวีปแอฟริกา สําหรับประเทศไทยนั้นเกิดนํ้า

ทวมครั้งใหญในปที่ผานมา เหตุการณเหลานี้จะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นหากยังมีการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยางตอเน่ือง ปญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงแลว ปญหาแหลง

พลังงานสํารองจากเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีลดลงและจะหมดไปในอนาคตอันใกลน้ี เชน น้ํามัน และ

กาซธรรมชาติ    มีการคาดการวาจะหมดภายใน 30 และ 60 ปขางหนาตามลําดับ จากปญหา

ขางตน นักวิทยาศาสตรทั่วโลกจึงไดมีการศึกษาคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหมที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและหมุนเวียนไดโดยไมมีวันหมดสิ้น เพื่อนํามาใชทดแทนเชื้อเพลิงจาก

ฟอสซิล เทคโนโลยีในสําหรับพลังงานทดแทนน้ันมีอยูหลายเทคโนโลยี เซลลเชื้อเพลิงเปน

เทคโนโลยีหนึ่งท่ีนาสนใจเนื่องจากประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงานสูงกวารอยละ 90 

และสามารถประยุกตใชไดอยางหลากหลาย เชน ระบบผลิตไฟฟาสําหรับครัวเรือน รถยนต

ไฟฟา คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ อุปกรณทางการทหาร และระบบผลิตไฟฟาสําหรับ

เทคโนโลยีดานอวกาศ เปนตน  
 

ประวัติของเซลลเชื้อเพลิง 

เซลล เชื้อเพลิงถูกคนพบโดยนักวิทยาศาสตรชาวสวิส Christian Friedrich 

Schoenbein ในป ค.ศ. 1838 ซึ่งถูกตีพิมพใน Philosophical Magazine จากนั้น Sir  

 

 
*อาจารยประจําสาขาวิชาฟสิกสและวทิยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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William Grove นักวิทยาศาสตรชาว Wels ไดอาศัยหลักการจากงานเขียนดังกลาวในการ 

สรางเซลลเชื้อเพลิงตนแบบในป 1843 จนกระท่ังป 1950 แนวคิดของ William Grove ไดรับ

ความสนใจอีกครั้ง  เพื่อใชเปนแหลงจายไฟฟาขนาดเล็กสําหรับงานดานอวกาศ และดานการทหาร 

ซึ่งตองการระบบพลังงานไฟฟาโดยไมใชเทคโนโลยีเครื่องยนตสันดาปภายใน  ในป 1959 วิศวกร

ชาวอังกฤษ Francis Thomas Bacon ไดพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงขนาด 5 กิโลวัตตสําหรับเครื่อง

เชื่อมไดสําเร็จ ซึ่งนําไปสูสิทธิบัตรของ Bacon และในปเดียวกันกลุมที่นําโดย Harry Ihrig ได

ผลิตเซลลเชื้อเพลิงขนาด 15 กิโลวัตตใหกับ Allis-Chalmers ซึ่งไดนําไปแสดงทั่วสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งระบบนี้ใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเปนอิเล็กทรอไลต โดยใชไฮโดรเจนและกาซออกซิเจนเปน

สารต้ังตน เซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้เปนตนแบบของเซลลเชื้อเพลิงชนิด Alkalineซึ่งเปนเซลล

เชื้อเพลิงที่ใชสําหรับโครงการดานอวกาศในปจจุบัน 

จากนั้นในชวงป 1980 ถึง 1990 โดย Geoffrey Ballard เจาของธุรกิจดานเซลล

เชื้อเพลิงในประเทศแคนาดาไดมีการพัฒนา Nafion มาใชสําหรับเซลลเชื้อเพลิง ซึ่งเปนวัสดุที่

ถูกกวาและทนทานเปนอิเล็กโทรไลต และการลดการใชแพลทินัม ทําใหเซลลเชื้อเพลิงมี

ความสามารถในการแขงขันกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ ได เชนการนําไปใชในรถยนต ตนทศวรรษท่ี 90 

นักวิทยาศาสตรและวิศวกร ไดพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงแบบตางๆ อยางตอเนื่อง ซึ่ง

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดราคาของระบบไดในขณะเดียวกัน ปจจุบันเซลลเชื้อเพลิง

สามารถประยุกตใชงานไดหลายรูปแบบ และเปนเทคโนโลยีที่ปฏิวัติการใชพลังงานของโลกใน

อนาคต  ประวัติของไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง แสดงดังภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ประวัติของไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 
 

1750
1800 1850

1900
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1980
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2000 Future
The Royal Society 
of London 

Hydrogen Balloon 

First HFC
air + industrial coal gas

H2 for Rocket Propulsion 

The first HFC for Vehicle 

HFC for commercial began  

To develop HFC for Stationary  

HFC for Vehicle
and

HFC for Portable 



 37 วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พื้นฐานของเซลลเชื้อเพลิง 

 เซลลเชื้อเพลิงเปนอุปกรณท่ีสามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีเปนพลังงานไฟฟา (ไฟฟา

กระแสตรง) และพลังงานความรอนไดโดยตรงโดยอาศัยหลักการไฟฟาเคมี (Electrochemistry) 

โดยการรวมตัวกันระหวางเชื้อเพลิงท่ีเปนกาซ (ไฮโดรเจน กาซธรรมชาติ โพรเพน) และอากาศ 

ผลของกระบวนการดังกลาวยังทําใหไดน้ําซึ่งเปนเสมือนไอเสียของระบบดวย เซลลเชื้อเพลิง

สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องตราบเทาท่ีมีเชื้อเพลิงปอน   ใหระบบ ไมตองการการประจุใหม

เหมือนกับแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการแปลงรูปพลังงานที่สูงกวาเทคโนโลยี

การแปลงรูปพลังงานอ่ืนๆ ท่ีใชกันอยู การทํางานปราศจากการเผาไหมจึงไมมีมลพิษ ไมมีการ

เคลื่อนไหวของอุปกรณ 
 

การทํางานของเซลลเชื้อเพลิงน้ันเริ่มจากไฮโดรเจนไหลเขาที่ขั้วแอโนด (Anode) จากนั้น 

ไฮโดรเจนจะแตกตัวใหอิเล็กตรอน และโปรตอนท่ีบริเวณ Catalyst อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปยัง

ขั้วไฟฟาเพื่อใหพลังงานกับภาระทางไฟฟา สวนโปรตอนจะเคลื่อนท่ีผานเมมเบรน (membrane) 

จากน้ันอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่เขาสูขั้วแคโทด (Cathode) เพื่อรวมตัวกับโปรตอน และออกซิเจน

จากอากาศ ซึ่งกระบวนการยังไดความรอน และนํ้าอีกดวย เซลลเชื้อเพลิงประกอบไปดวยชั้นของ

วัสดุสามชั้นเรียงซอนกัน ชั้นแรกเปนชั้นแอโนด ชั้นที่สองเปนอิเล็กโทรไลต และชั้นที่สามเปนชั้น

แคโทด โดยที่แอโนดและแคโทดจะมีชั้นของตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) เปนสวนประกอบ แสดงดัง

ภาพที่ 2 เซลลเชื้อเพลิงแตละชนิดมีการใชอิเล็กโทรไลตที่แตกตางกัน เซลลเชื้อเพลิงหนึ่งเซลล

สามารถผลิตแรงดันไฟฟาไดในระดับโวลตเทาน้ัน จึงมีจําเปนตองนําเซลลเชื้อเพลิงหลายๆ เซลล

มาอนุกรมกัน เพื่อใหไดขนาดของแรงดันไฟฟาตามตองการ ซึ่งการนําเซลลเชื้อเพลิงมาตอกัน

หลายๆ เซลล จะเรียกวา Stack (ภาพที่ 3) [2,3] 
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ภาพที่ 2 การทํางานของเซลลเชือ้เพลิง [1] 
 

 

ภาพที่ 3 โครงสรางของเซลลเชื้อเพลิง 

ชนิดของเซลลเชื้อเพลิง  

ปจจุบันมีเซลลเชื้อเพลิงอยูหลายชนิดสามารถจําแนกชนิดตามอุณหภูมิการทํางาน 

และชนิดของ  อิเล็กโทรไลตที่ใช ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง [2,4] 

Type Operating 

Temp. (°C) 

Fuel and 

oxidant 

Electrolyte Process 

within the 

electrolyte 

Proposed 

system 

capacity 

Application  

Alkaline 

(AFC) 

 

 

60-90 (50-

200)* 

 

 

H2/O2 

 

 

Natural 

Potassium 

hydroxide 

(KOH) 

 

OH- ← 

 

 

H+ → 

20 - 

100kW 

 

 

Space  

 

 

Stationary  
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Phosphoric 

acid 

(PAFC) 

 

Molten 

carbonate 

(MCFC) 

 

 

Solid oxide 

(SOFC) 

 

 

Proton-

exchange 

membrane 

(PEMFC) 

 

60-120 (160-

210)* 

 

 

ca. 400 (630-

650)* 

 

 

 

300-600 (600-

1000)* 

 

 

 

< 75 (50-80)* 

 

 

 

 

(60-200)* 

gas/air 

H2, CO,  

 

Natural 

gas/air 

Natural gas, 

propane/air 

 

H2, 

methanol/air 

 

 

Methanol/air 

 

 

 

 

Alcohol, 

H2/air 

H2/air 

Phosphoric 

acid 

 

 

Molten salt 

(nitrate, 

sulphate, 

arbonates) 

 

Stabilised 

zirconia 

and doped 

perovskite 

 

Polymer, 

proton 

exchange 

membrane   

 

 

CO2
- ← 

 

 

 

O- ← 

 

 

 

H+ → 

 

 

 

 

H+ → 

 

50kW - 

20MW 

 

 

300kW - 

3MW 

 

 

 

2kW– 

300MW 

 

 

 

2 – 

250kW 

 

 

 

 

   1 – 1 

kW 

 

 

Residential, 

Stationary  

 

 

Residential, 

Stationary  

 

 

Vehicle, 

Portable, 

Residential,  

Stationary  

 

Portable 

 

Type Operating 

Temp. (°C) 

Fuel and 

oxidant 

Electrolyte Process 

within the 

electrolyte 

Proposed 

system 

capacity 

Application  

Direct 

methanol 

(DMFC) 

   

Polymer 
 

   

 

 

 



 
40 วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขอดีของเซลลเชื้อเพลิง 

- เพิ่มความมั่นคงทางดานพลังงาน ลดการใชและการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง และ

เพิ่มความสามารถในการจัดหาไฟฟาใหกับผูใช 

- ความมั่นคงทางดานพลังงานของระบบสูง  

- คาใชจายในการเดินและบํารุงรักษาระบบตํ่า 

- สามารถผลิตไฟฟาไดอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ือง 

- สามารถใชเชื้อเพลิงไดหลายชนิด เชน ไฮโดรเจน กาซธรรมชาติ โพรเพน บิวเทน 

เปนตน   

- เปนพลังงานสะอาดที่มิตรกับสิ่งแวดลอม และไมมีเสียงดังระหวางทํางาน  

- ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาสูงถึงรอยละ 50 – 70 และ มากวารอยละ 90 ใน

กรณีท่ีรวมพลังงานความรอนที่ผลิตได  
 

การประยุกตใชงานเซลลเชื้อเพลิง 

 เซลลเชื้อเพลิงสามารถประยุกตใชงาน เปน 4 แบบ ไดแก 

1. การประยุกตใชเซลลเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต (Vehicle)  

2. การประยุกตใชเซลลเชื้อเพลิงแบบพกพา (Portable) 

3. การประยุกตใช เซลลเชื้อเพลิงเพื่อเปนแหลงจายไฟฟาสําหรับที่พักอาศัย 

(Residential) 

4. การประยุกตใชเซลลเชื้อเพลิงเพื่อเปนแหลงจายไฟฟาขนาดใหญ (Stationary) 
 

ราคาของเซลลเชื้อเพลิง 

 ในชวงป 2003 การผลิตเซลลเชื้อเพลิงยังเปนเพียงในระดับหองปฏิบัติการเพื่อการวิจัย

และพัฒนา ซึ่งยังไมมีการผลิตในเชิงอุสาหกรรมขนาดใหญ ทําใหราคาเริ่มตนของเซลลเชื้อเพลิง

ยังคงสูงอยูมาก ราคาอยูที่ประมาณ 10,000 – 20,000 EURO/kW ตารางที่ 2 แสดงแนวโนม

ทางดานราคาของเซลลเชื้อเพลิง [4,9] แตในปจจุบันราคาของเซลลเชื้อเพลิงนั้นมีราคาประมาณ 

1,500 EURO/kW 
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ตารางที่ 2 ราคาประเมินของระบบเซลลเชื้อเพลิงขนาดตางๆ (Euro/kWe installed)  
 

 2003 2005 2010 2015

 2020 

1-100 kW 5,285 3,819 1,624 1,079

 901 

100 kW – 1 MW 6,231 3,920 1,777 1,230

 1,041 

1-10 MW 7,250 3,983 1,813 1,249

 1,087 
 

สรุป  

ความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยีดานเซลลเชื้อเพลิงอยางรวดเร็ว และแนวโนม

การลดลงของราคาเซลลเชื้อเพลิงในทองตลาด อีกทั้งประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงาน

ของเซลลเชื้อเพลิงนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงเมื่อเทียบกับทําใหเซลลเชื้อเพลิงเปนทางเลือกสําหรับ

เทคโนโลยีในการการผลิตไฟฟาสําหรับอนาคตอันใกล มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทดแทน

โรงไฟฟา พลังงานความรอนที่ใชกันอยู เซลลเชื้อเพลิงขนาดใหญน้ันมีประสิทธิภาพในการผลิต

ไฟฟาสูงกวาโรงไฟฟาที่มีอยูในปจจุบัน เทคโนโลยีดานเซลลเชื้อเพลิงไดถูกพัฒนาจนสามารถ

ผลิตไฟฟาไดโดยตรงจากไฮโดรเจน ในเซลลเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังสามารถใชความรอน และ

น้ําที่ได ไปฉุดกังหันไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟาไดอีกทาง 

 

******************** 
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พลิกชีวิตดวยแปดเห็ดมหัศจรรย 
 

พิมลมาส  ฤทธิ์เพ็ญ* 
  

 เห็ด (Mushroom) เปนสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึง ซึ่งแตเดิมถูกจัดอยูในอาณาจักรเดียวกับพืช

แตในปจจุบันจัดอยูในอาณาจักรเห็ดราหรือภาษาอังกฤษเรียกวา “ฟงไจ” เห็ดเปนสิ่งมีชีวิตที่

ประเภทยูคาริโอตเซลล ไมมีคลอโรฟลลแตไดรับสารอาหารจากการยอยสลายสารอินทรีย โดย

ปลอยเอนไซมออกมายอยสลายสาร   อินทรียท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญและซับซอนจนเปนโมเลกุล

เล็กและดูดซึมเขาเซลล 

 เห็ดมีมากมายหลายชนิดกระจายอยูทั่วโลก ซึ่งโดยสวนใหญสามารถนํามาปรุงและ

ประกอบอาหารโดยใหพลังงานและใหประโยชนตอรางกาย แตมีสวนนอยที่กอใหเกิดพิษตอ

รางกายเบ้ืองตนหรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได และเห็ดถือเปนหนึ่งในรายการอาหารที่ปจจุบัน

มีผูนิยมรับประทานกันอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในกลุมของผูรักสุขภาพ  

  นอกจากเห็ดจะใหคุณคาทางโภชนาการท่ีคอนขางสูงใกลเคียงกับพืชและสัตวยังมี

สรรพคุณทางยา สามารถรักษาอาการตางๆ ใหบรรเทาลง ชวยปองกันมะเร็ง รักษาความดัน

โลหิตสูง เปนตน หากจะกลาวถึงชนิดของเห็ดที่มีผูใหความนิยมนํามาปรุงอาหารและใชเปนยา

รักษาโรคนั้นมีทั้งหมด 8 ชนิดไดแก 

1. เห็ดหอม 

เห็ดหอม เปนเห็ดที่ไดรับความนิยมในการนํามาประกอบอาหาร ประเภทตม ตุน และ

ผัด   มีชื่อสามัญวา Shiitake Mushroom ถ่ินกําเนิดของเห็ดหอมมาจากประเทศจีน ญี่ปุน 

อินโดนีเซียและไตหวัน  

 

 

 

 

 

*อาจารยประจําสาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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สรรพคุณทางยา 

 ในเห็ดหอมมีกรดอะมิโน eritadenine ชวยใหไตยอยโคเลสเตอรอลไดดี ชวยลดไขมัน

ในเสนเลือด ชวยรักษาอาการหวัด เลือดลมไหลเวียนดี ชวยปองกันมะเร็ง ตานพิษงู ปองกันโรค

เลือดหัวใจตีบและมีวิตามิน ซึ่งชาวจีนถือวาเห็ดหอมเปนยาอายุวัฒนะ เปนอาหารตนตํารับ 

อมตะ ซึ่งลักษณะทางกายภาพของเห็ดหอมที่ชาวจีนถือวาเปนอายุวัฒนะและเปนอาหารตน

ตํารับ อมตะ แสดงในภาพที่ 1   

 
 

ภาพที่ 1 เห็ดหอม เห็ดท่ีเปนอายุวัฒนะ และตนตํารับอาหาร อมตะ ของชาวจีน 

แหลงท่ีมา ; http://www.khaomak.com  
 

2. เห็ดหูหนู 

  เห็ดหูหนู เปนเห็ดที่นิยมนํามาประกอบอาหารประเภทผัด ตุน แกง และตม มีชื่อสามัญ

วา Jew’s Ear Mushroom ถ่ินกําเนิดของเห็ดหูหนูมาจากประเทศจีน 

 สรรพคุณทางยา 

  เห็ดหูหนูมีสรรพคุณชวยเพิ่มความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะในผูสูงอายุ 

บํารุงปอด ลดอาการออนเพลีย ไอ รอนใน คอแหง ทําใหภูมิตานทานรางกายดีขึ้น รวมทั้งชวย

รักษาโรคกระเพาะและโรคริดสีดวงทวาร ซึ่งลักษณะทางกายภาพของหูหนูที่ชวยเพิ่มความ

แข็งแรงของเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะในผูสูงอายุแสดงในภาพท่ี 2   

 
 

ภาพที่ 2 เห็ดหูหนูชวยเพ่ิมความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวในผูสูงอาย ุ

แหลงท่ีมา ; http://www.oknation.net  

http://www.khaomak.com/
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3. เห็ดหลินจือ 

เห็ดหลินจือ เห็ดที่นิยมนํามาปรุงเปนยาโดยการตมหรือตุน มีชื่อสามัญวา Ling Zhi 

Mushroom ถ่ินกําเนิดของเห็ดหลินจืออยูในประเทศจีน 

 สรรพคุณทางยา 

 เห็ดหลินจือมีสรรพคุณชวยลดความดันโลหิตสูง ลดปริมาณน้ําตาลและโคเลสเตอรอล 

รักษาอาการภูมิแพตางๆ รักษาโรคหลอดลมอักเสบ แกหอบหืด ยับย้ังเซลเน้ืองอกมะเร็ง แก

ปวดตามขอ บํารุงรางกาย บํารุงประสาท ซึ่งลักษณะทางกายภาพของเห็ดหลินจือท่ีชวยยับย้ัง

เซลลเนื้องอกและมะเร็งอีกทั้งชวยบํารุงประสาท แสดงในภาพที่ 3  

 
 

ภาพที่ 3 เห็ดหลินจือ ชวยยับยั้งเซลลเน้ืองอกและมะเร็ง บํารุงประสาท 

แหลงท่ีมา ; http://www.alternativecomplete.com  

4. เห็ดแชมปญอง 

 เห็ดแชมปญอง เปนเห็ดที่สามารถนําประกอบอาหารไดหลากหลายประเภท เชน ตม 

ผัด ซุปและอบ มีชื่อสามัญวา Champigon Mushroom  ถ่ินกําเนิดของเห็ดแชมปญองอยูใน

ประเทศฝรั่งเศส  

 สรรพคุณทางยา 

 เห็ดแชมปญองมีบทบาทในการรักษาและปองกันการเกิดมะเร็งเตานมมากที่สุด 

โดยสารดังกลาวไดแกสารเบตา-กลูแคน อีกท้ังยังมีสาร lentinan ที่สามารถตอตานเนื้องอกและ

มะเร็งได เสริมสราง ภูมิคุมกันโรคและลดไขมันในเสนเลือด ซึ่งลักษณะทางกายภาพของเห็ด

แชมปญองที่มีบทบาทในการรักษาและปองกันการเกิดมะเร็งเตานม แสดงในภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 เห็ดแชมปญอง เห็ดท่ีมีบทบาทในการปองกันและรักษาโรคมะเร็งเตานม 

แหลงท่ีมา ; http://www.chianglong.com  
  

5.เห็ดนางรม 

เห็ดนางรม เปนเห็ดที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในเขตอบอุน ลักษณะของเห็ดนางรมนั้น

จะคลาย 

กับเห็ดขอนขาวหรือเห็ดมะมวงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีชื่อสามัญวา Oyster Mushroom 

ถ่ินกําเนิดของเห็ดนางรมมาจากประเทศทางแถบยุโรป 

 สรรพคุณทางยา 

 เห็ดนางรมถือเปนเห็ดที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง มีสารอาหารหลักรวมไปถึงแรธาตุที่

ใหพลังงานคอนขางสูงกวาเห็ดชนิดอ่ืน มีกรดโฟลิกในปริมาณที่สูงกวาพืชและเน้ือสัตวอีกทั้งยัง

มีโซเดียมในปริมาณที่ตํ่าจึงนิยมใชประกอบอาหารใหแกผูปวยที่เปนโรคหัวใจ โรคไต รวมถึง

ผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งลักษณะทางกายภาพของเห็ดนางรมที่

สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคลายกับเห็ดขอนขาวหรือเห็ดมะมวง แสดงในภาพท่ี 5 

 
 

ภาพท่ี 5 เห็ดนางรม เห็ดท่ีสามารถเกิดขึ้นเองไดตามธรรมชาติ 

แหลงที่มา ; http://www.infoforthai.com 
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6.เห็ดฟาง 

เห็ดฟาง เปนเห็ดที่คนไทยนิยมนํามาบริโภคมากที่สุด สามารถนํามาประกอบอาหารได

หลายประเภท เชน แกง ตม ผัด หรือใสในยําตางๆ มีชื่อสามัญวา Straw Mushroom ถ่ินกําเนิด

ของเห็ดฟาง อยูในประเทศจีน 

 สรรพคุณทางยา 

 เห็ดฟางมีสาร vovatoxin ชวยปองกันการเจริญเติบโตของไวรัสท่ีทําใหเกิดไขหวัดใหญ

ชวยลดปญหาไขมันในเสนเลือด ชวยลดความดันโลหิต ลดปญหาเก่ียวกับโรคหัวใจ ซึ่งลักษณะ

ทางกายภาพของเห็ดฟาง เห็ดที่มีสารชวยปองกันการเจริญเติบโตของไวรัสที่ทําใหเกิดไขหวัด

ใหญ แสดงในภาพที่ 6 

 
 

ภาพที่ 6 เห็ดฟาง เห็ดท่ีชวยปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสท่ีทําใหเกิดไขหวดัใหญ 

แหลงท่ีมา ; http://www.gasornthai.com  
 

7. เห็ดเข็มทอง 

 เห็ดเข็มทองนิยมนํามาประกอบอาหารประเภทตม ผัดและแกง มีชื่อสามัญวา Golden 

Needle Mushroom ถ่ินกําเนิดของเห็ดเข็มทองอยูในประเทศจีน ญี่ปุน และออสเตรเลีย 

สรรพคุณทางยา 

เห็ดเข็มทองมีสรรพคุณชวยรักษาโรคตับ โรคกระเพาะอาหารและโรคลําไสเล็กอักเสบ

เรื้องรัง ซึ่งลักษณะทางกายภาพของเห็ดเข็มทองท่ีชวยรักษาโรคตับ โรคกระเพาะอาหารและโรค

ลําไสเล็กอักเสบ แสดงในภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 เห็ดเข็มทอง เห็ดท่ีชวยรักษาโรคตับ โรคกระเพาะอาหารและโรคลําไสเล็กอักเสบ 

แหลงท่ีมา ; http://www.keawpanya.rmutl.ac.th 
  

8. เห็ดโคน 

เห็ดโคนเปนเห็ดท่ีสามารถขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถนํามาประกอบอาหารประเภท 

ตม แกง ยํา และสามารถนําเปนเครื่องเคียงสําหรับน้ําพริกได มีชื่อสามัญวา Termite 

Mushroom ถ่ินกําเนิดของเห็ดโคนอยูในแถบประเทศแอฟริกา เนปาล อินเดีย พมา และ ไทย  

 สรรพคุณทางยา 

 เห็ดโคนถือเปนเห็ดที่ชวยใหเจริญอาหาร บํารุงกําลัง รักษาอาการบิด คลื่นไสอาเจียน 

แกไอ ละลายเสมหะ นอกจากนั้นน้ําที่สกัดมาจากเห็ดโคนยังสามารถยับย้ังเชื้อไทฟอยดไดอีก

ดวย ซึ่งลักษณะทางกายภาพของเห็ดโคน เห็ดท่ีชวยใหเจริญอาหารและบํารุงกําลัง แสดงใน

ภาพที่ 8 

 
 

ภาพที่ 8 เห็ดโคน เห็ดท่ีชวยใหเจริญอาหาร บํารุงกาํลัง 

แหลงท่ีมา ; http://www.gotoknow.org  
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บทสรุป 

เห็ด เปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งอยูในอาณาจักรของเห็ดรา สามารถนํามาปรุงอาหารได

หลากหลายประเภท ไดแก ตม ผัก แกง ตุน ยํา นอกจากเห็ดจะมีคุณคาทางโภชนาการที่สูง

เทียบเทากับพืชและสัตวแลวยังมีสรรพคุณทางยาชวยรักษาอาการตางๆ ใหดีขึ้น ชวยเสริมสราง

ภูมิคุมกันของรางกาย ชวยปองกันโรคมะเร็ง ลดความดันโลหิตสูง ลดไขมันในเสนเลือดและชวย

ใหเจริญอาหาร ดังนั้นจะเห็นไดวาเห็ดเปนอาหารที่มากดวยคุณประโยชนและเหมาะสําหรับผูท่ี

ตองการมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง อยางไรก็ตาม การรับประทานเห็ดแตเพียงอยาง

เดียวโดยหวังจะมีสุขภาพท่ีดีขึ้นแตไมออกกําลังกายรวมดวยก็ไมสามารถที่จะทําใหรางกาย

แข็งแรงข้ึนมาไดในทันใด เพราะเหนือสิ่งอ่ืนใดแลวการมีสุขภาพที่ดียอมควบคูไปกับการ

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและการออกกําลังกายอยางเหมาะสม 

 

******************** 
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เว็บเซอรวิสดวยภาษาพีเฮชพี (PHP) 
 

ดนุวัศ อิสรานนทกุล* 

ปทมนันท อิสรานนทกุล* 
 

พีเฮชพีและเว็บเซอรวิสคืออะไร 

 พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะเซิรฟเวอร-ไซดสคริปต โดยลิขสิทธิ์อยู

ในลักษณะโอเพนซอรส ภาษาพีเอชพีใชสําหรับจัดทําเว็บไซต และแสดงผลออกมาในรูปแบบ 

HTML โดยมีรากฐานโครงสรางคําสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิรล ซึ่ง

ภาษาพีเอชพีนั้นงายตอการเรียนรู เปาหมายหลักของภาษานี้ คือใหนักพัฒนาเว็บไซตสามารถ

เขียนเว็บเพจที่มีการตอบโตไดอยางรวดเร็ว 

เว็บเซอรวิส (Web service) คือระบบซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย โดยที่ภาษาที่ใชในการ

ติดตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอร คือเอกซเอ็มแอล (eXtensible Markup Language : 

XML) เว็บเซอรวิสมีอินเทอรเฟส (Interface) ที่ใชอธิบายรูปแบบขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร

ประมวลผลได เว็บเซอรวิสถูกออกแบบมาใหสนับสนุนการทํางานระหวางคอมพิวเตอรกับ

คอมพิวเตอร หรือ แอปพลิเคชั่นกับแอปพลิเคชั่น ผานระบบเครือขาย และติดตอสื่อสารกันได

โดยใช เอกซเอ็มแอลและดับบิวเอสดีแอล (WSDL) เปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารโดยใชเอส

โอเอพี (SOAP) เปนโปรโตคอลในการติดตอสื่อสาร ซึ่งเปนมาตรฐานในการติดตอระหวางระบบ

เครือขายโดยผานโปรโตคอลตางๆ ในการสงขอมูลบนเว็บไซต เชน เฮชทีทีพี (HTTP) เปนตน 

โครงสรางสถาปตยกรรมของเว็บเซอรวิสน้ันจะเนนการใหบริการเปนสวนใหญเรียกวา 

Service Oriented Architecture (SOA) ประกอบดวย 

1. ผูใหบริการ (Service Provider) ทําหนาท่ีประกาศ (Public) บริการตางๆของ

องคกรไปยังไดเร็คทรอรี่ที่เก็บทะเบียนการบริการหรือเรียกวา ตัวแทนผูใหบริการ  
 

 

*อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 
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(Service Broker/Repository) โดยผูใหบริการตองลงทะเบียนโดยระบุชื่อบริการ

และพารามิเตอรหรือเงื่อนไขตางๆที่สามารถใชบริการนั้นดวยมาตรฐานดับบิวเอสดี

แอลในการอธิบายการเรียกใชงานของโปรแกรมนั้นๆ 

2. ตัวแทนผูใหบริการ (Service Repository) จะจัดเก็บบริการตางๆโดยใชมาตรฐาน

ที่เรียกวา ยูดีดีไอ (Universal Description, Discovery and Integration : UDDI) 

ที่ชวยกําหนดการลงทะเบียนการคนหา และการเขาถึงบริการท่ีอยูในไดเร็คทรอรี่ได  

3. ผูเรียกใชบริการ (Service Requester) คือเครื่องคอมพิวเตอรปลายทางที่ตองการ

คนหาบริการจากตัวแทนผูใหบริการ เมื่อพบวาบริการน้ันมีอยูจริง และอยูที่ผู

บริการใดก็จะเรียกใชบริการ (Blind) ไปยังผูใหบริการน้ันโดยผานมาตรฐานดับบิว

เอสดีแอล 
 

โครงสรางของสถาปตยกรรมของเว็บเซอรวิส แสดงไดดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงสถาปตยกรรมของเว็บเซอรวิส  
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การทํางานของเว็บเซอรวิสน้ันจะใชเทคโนโลยีเอกซเอ็มแอลเปนตัวกลางหรือเปน

ขอความในการติดตอสื่อสารระหวางกัน  กลไกการทํางานของเว็บเซอร วิสนั้นจะตอง

ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. WSDL (Web Service Description Language) เปนเอกสารที่ใชอธิบาย

คุณลักษณะและวิธีการติดตอสื่อสารกับเว็บเซอรวิส  

2. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) เปนการบริการ

คนหาบริการของเว็บเซอรวิส 

3. SOAP (Simple Object Access Protocol) เปนโปรโตคอลที่ใชสงผานขอมูล

ระหวางผูใชบริการ (Provider) และผูเรียกใชบริการ (Requester) โดยเว็บเซอรวิส

หน่ึงนั้นสามารถเปนไดทั้งผูใหบริการและผูเรียกใชบริการ 
 

การเตรียมระบบกอนการสรางเว็บเซอรวิสดวยภาษาพีเฮชพี 

 ในการสรางเว็บเซอรวิสจําเปนตองเตรียมทรัพยากรใหพรอมทํางาน ดังน้ี 

1. Apache HTTP Server เปนเครื่องมือสําหรับจําลองเครื่องเปนเครื่องเซิรฟเวอร 

2. PHP เปนภาษาสําหรับใชพัฒนา 

3. NuSOAP  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหผูพัฒนาสามารถสรางเว็บเซอรวิสและเรียกใช

งานเว็บเซอรวิสไดอยางงาย โดย NuSOAP จะรวบรวมคลาสตางๆ มากมายไวใน

ไฟล nusoap.php  เพียงไฟลเดียวเทาน้ัน NuSOAP จะใหผูพัฒนาสามารถสราง

เว็บเซอรวิสในแบบของ RPC Style และ Document Style  ได โดยผูพัฒนา

สามารถใช NuSOAP สรางและเรียกเว็บเซอรวิสที่เปน Simple Type และ 

Complex Type ไดอยางสมบูรณ   
 

การสรางเว็บเซอรวิสแบบเปนผูใหบริการ (Service Provider) 

 เซอรวิสที่จะทําการสรางขึ้นมา คือ plus โดยเซอรวิสน้ีจะทําการรับตัวเลข 2 ตัวจาก

ผูเรียกแลวก็คืนคาเปนผลบวกของตัวเลข 2 ตัวนั้น โดยการสรางผูใหบริการของเซอรวิสนี้ มีดังน้ี 

1. ดาวนโหลด NuSOAP 0.9.5 ที่ http://sourceforge.net/projects/nusoap/ ซึ่ง

จะไดภาพดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงการดาวนโหลด NuSOAP ท่ีเว็บไซต Sourceforge.net 
 

2. แตกไฟล nusoap-0.9.5.zip แลวเขาโฟลเดอรชื่อ lib จากน้ันคัดลอก 

nusoap.php ไปไวยังไดเร็คเทอรี่ท่ีจะทําการเขียนโปรแกรม ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แสดงคดัลอกไฟล NuSOAP ไปไวยังไดเร็คเทอร่ีท่ีจะทําการเขียนโปรแกรม 
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3. สรางไฟล ws.php ดวยโคด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายโคด 

3.1. require_once('nusoap.php'); เรียกคําสั่งตางๆ ที่อยูใน nusoap.php 

3.2. function plus($num1,$num2){  

  return $num1+$num2;  

} สรางฟงกชั่นชื่อ plus รอรับการรองขอโดยตองรับคาเปนตัวเลข 2 คา โดย

ฟงกชั่นนี้จะสงผลบวกของเลข 2 คานั้นกลับออกไป 

3.3. $ws_server = new soap_server;  เปนการสรางวัตถุของคลาส 

soap_server ชื่อ ws_server 

3.4. $ws_server-

>configureWSDL('pluswsdl','http://localhost/webService/'); เปนการ

กําหนดแอททริบิวต configureWSDL ของวัตถุ ws_server โดยมีชื่อของ 

WSDL และที่อยูของ WSDL นั้น 

3.5. $ws_server->register('plus', array('num1' => 'xsd:int','num1' => 

'xsd:int'), array('return' => 'xsd:int'), 

<?php  

 require_once('nusoap.php'); 

 function plus($num1,$num2){  

  return $num1+$num2;  

 }  

  $ws_server = new soap_server;  

 $ws_server->configureWSDL('pluswsdl', ' http://localhost/webService/'); 

 $ws_server->register('plus', array('num1' => 'xsd:int','num1' => 'xsd:int'), array('return' => 

'xsd:int'), 'http://localhost/webService','http://localhost/webService/', 'rpc', 'encoded', 'Return 

Num1+num2') ; 

 $HTTP_RAW_POST_DATA = isset($HTTP_RAW_POST_DATA) ? $HTTP_RAW_POST_DATA : ''; 

$ws_server->service($HTTP_RAW_POST_DATA);  

?> 
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'http://localhost/webService','http://localhost/webService/', 'rpc', 

'encoded', 'Return Num1+num2') ; เปนการลงทะเบียนฟงกชั่นท่ีจะใช

เปนเซอรวิส โดยมีชื่อเซอรวิส ,พารามิเตอรของเซอรวิส ,การสงคากลับของ

เซอรวิส และที่อยูของเซอรวิส  

เปนตน 

4. ทดสอบการทํางานของเซอรวิสที่สรางขึ้นที่

http://localhost/webService/ws.php ดังภาพท่ี 4 และภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงผลการทํางานของเซอรวิส 
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ภาพที่ 5 แสดง WSDL ของเซอรวิส 
 

5. ผลที่ไดคือ WSDL และเซอรวิส plus  แสดงดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดของเซอรวิส 
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การสรางเว็บเซอรวิสแบบเปนผูใชบริการ (Service Requester) 

 ในการเรียกใชเว็บเซอรวิส ทําตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. สรางไฟลท่ีจะเรียกใชเว็บเซอรวิส ชื่อ call_service.php ดวยโคดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

อธิบายโคด 

1.1. require_once('nusoap.php'); เรียกคําสั่งตางๆ ท่ีอยูใน nusoap.php 

1.2. $ws_client=newsoapclient('http://localhost/webService/sw.php?wsdl',t

rue);  

เปนการสรางวัตถุไวเรียกใชงาน โดยสรางจาก WSDL ของเว็บเซอรวิสที่

ตองการเรียกใชงาน 

1.3. $result = $ws_client->call('plus', array('n1' => 5, 'n2'=>5)); 

      echo $result; เปนการเรียกใชงานเซอรวิส โดยสงคาตามที่ WSDL ระบุไว 

2. ทดสอบการทํางานการเรียกใชเว็บเซอรวิส ที่ 

http://localhost/webService/call_service.php จะไดผลลัพธ แสดงดังภาพที่ 7 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงผลลัพธจากการเรียกใชเว็บเซอรวิส 

<?php  

 require_once('nusoap.php');  

 $ws_client = new soapclient('http://localhost/webService/sw.php?wsdl',true); 

 $result = $ws_client->call('plus', array('n1' => 5, 'n2'=>5));  

 echo $result;  

?> 

http://localhost/webService/call_service.php%20จะได้ผลลัพธ์%20แสดงดังภาพที่%207
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สรุป 

 ปจจุบันเว็บเซอรวิสมีประโยชนอยางมากในการติดตอสื่อสาร ดวยความสามารถท่ีไม

ข้ึนกับสถาปตยกรรมใดหรือภาษาใด จึงทําใหเว็บเซอรวิสมีความยืดหยุนเปนอยางมาก เชน 

การใชเซอรวิสของแผนท่ีใน Google Map ซึ่งผูพัฒนาไมทราบวา Google Map พัฒนาดวย

ภาษาอะไร แตผูพัฒนาสามารถเรียกใชงาน Google Map ไดผานทางเซอรวิสที่เปดใหบริการ 
 

******************** 
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“Solid State Drive (SSD)” อุปกรณในการจัดเก็บขอมูล  
 

เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน* 
 

Solid State Drive (SSD) เปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่พัฒนามาจาก Flash Drive โดย

จะมาแทนท่ี Hard disk เนื่องจาก Solid State Drive นั้นสามารถเขาถึงขอมูลไดรวดเร็วกวา 

เนื่องจาก Solid State Drive น้ันใช หนวยความจําในการจัดเก็บขอมูล แตถาเปน Hard disk 

จะเก็บขอมูลโดยใชจานแมเหล็ก และการจัดเก็บขอมูลบนจานแมเหล็กนั้น ตองหมุนจาน

แมเหล็กเพื่อคนหาขอมูลซึ่งชากวาแบบหนวยความจํา ใชกระไฟมากกวาในการทํางาน เกิด

ความรอนใน Hard disk ทําใหตองออกแบบในเรื่องของการระบายความรอนเพิ่มขึ้น ถึงจะทํา

ให Hard disk มีความเสถียรมากขึ้น และเกิดเสียงดังในขณะทํางาน ดวยขอดอยตางๆของ 

Hard disk เหลาน้ีทําใหมีการพัฒนาอุปกรณในจัดเก็บขอมูลโดยใช หนวยความจํา ซึ่งไมเกิด

ความรอนหรือมีเพียงเล็กนอย ความเงียบขณะมีการทํางาน การเขาถึงขอมูลท่ีมีความเร็วสูงกวา 

ซึ่งก็คือ Solid State Drive (SSD) (ดังภาพที่ 1) 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 อุปกรณ Solid State Drive (SSD) 

ท่ีมา:http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac/tha/products/nand/feature/ 

index.htm#SSD-series320 

 

 
* อาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค 

 



 
62 วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สวนประกอบของ Solid State Drive (SSD) 

 ในสวนของสวนประกอบของ Solid State Drive (SSD) นั้นหลักๆจะเหมือนกับ Flash 

Drive ที่ใชอยู ซึ่ง Solid State Drive (SSD) มีสวนประกอบสําคัญ 2 สวนก็คือ  

1. หนวยความจํา (Storage Components)ซึ่งใชแทนแผนแมเหล็กในการจัดเก็บขอมูล 

2. ชิพคอลโทรลเลอร (Controller) สําหรับชิพคอลโทรลเลอรนั้นใชควบคุมการทํางานของ 

Solid State Drive (SSD)  
 

ประเภทของ Solid State Drive (SSD) 

 Solid State Drive (SSD) นั้นสามารถผลิตได 2 แบบ คือ 

1.  NOR Flash คือหนวยความจําจะถูกเชื่อมตอกันแบบขนาน ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลได

อยาง 

อิสระ อานขอมูลเร็วมาก แตมีความจุตํ่าและราคาแพงมาก (ดังภาพที่ 2) 

 
 

ภาพที่ 2 SSD แบบ NOR Flash 

ท่ีมา : http://checkpricecomputer.com/ssd-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0% B8%AD%E0% 

B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/ 
 

2. NAND Flash คือเปนแบบเขาถึงขอมูลทีละ Block ทําใหมีความจุสูง (ดังภาพที่ 3) ราคาถูก 

FlashDrive ที่ใชกันอยูจึงเปนแบบ NAND Flash เพราะราคาถูกกวา ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 

ประเภทคือ  

    2.1 Single-Level Cell (SLC) : ในแตละเซลเก็บขอมูลได 1 บิต ทํางานเร็ว กินพลังนอย 

และมีอายุการใชงานนาน (เขียนได 1 แสนครั้งโดยประมาณ) แตราคาสูง 
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    2.2 Multi-Level Cell (MLC) : 1 เซลเก็บขอมูลไดมากกวา 1 บิต (ปจจุบัน 1 เซลเก็บได 

2 บิต และอยูในระหวางการพัฒนาใหเก็บไดมากขึ้นเรื่อยๆ ความเร็วตํ่ากวา ใชพลังงานมากกวา 

SLC เขียนได ไมเกิน 1 หมื่นครั้ง แตมีราคาถูก  

 
 

ภาพที่ 3 SSD NAND Flash 

ท่ีมา : http://checkpricecomputer.com/ssd-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0% B8%AD%E0% 

B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/ 

ขอดีของ Solid State Drive (SSD) 

 1. การเขาถึงขอมูลทําไดรวดเร็วกวา Hard disk 

 2. การทํางานที่เงียบ ไมมีเสียงรบกวนขณะทํางาน 

 3. ไมมีความรอนสูงขณะทํางาน 

 4. ประหยัดพลังงานในการทํางาน 

5. ทนตอแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน 

6. มีน้ําหนักเบาเพราะเปน Chip ไมใชจานแมเหล็กในการบันทึก 
 

ขอเสียของ Solid State Drive (SSD) 

 1. มีราคาสูงเมื่อเทียบกับ Harddisk 

 2. มีความจุนอยเมื่อเทียบกับ Harddisk 
 

เปรียบเทียบการทํางานของ Solid State Drive (SSD) กับ Harddisk 

ลักษณะภายในของ Solid State Drive (SSD) กับ Harddisk แบบจานแมเหล็กที่แตกตางกัน 

Solid (ดังภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 4 Solid State Drive (SSD) กับ Harddisk 

ท่ีมา : http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk 
 

ประสิทธิภาพในการติดตั้งโปรแกรม 

 การทดสอบประสิทธิภาพในการติดต้ังโปรแกรม (ดังภาพที่ 5) จะใชอุปกรณ ที่เปน 

Harddisk  

จานแมเหล็ก 3 รุน คือ Western Digital Scorpio Black 500GB 7200rpm (WD5000BEKT) , 

Seagate Momentus XT 500GB (ST95005620AS) และ Fujitsu 320GB 5400rpm 

(MHZ2320BH-G2)  

 อุปกรณท่ีเปน Solid State Drive (SSD) 3 รุน คือ OCZ Agility 2 120GB 

(OCZSSD2-2AGTE120G) , OCZ Vertex Limited Edition 50GB (OCZSSD2-1VTXLE50G) 

และ Crucial Real SSD C300 64GB (CTFDDAC064MAG-1G1) 
 

http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk-%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84/all/1
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ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพในการติดตั้งโปรแกรม 

ท่ีมา : http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk 
 

เมื่อเปรียบเทียบความเร็วในการติดต้ังโปรแกรมจะเห็นไดวาอุปกรณท่ีเปน Solid State Drive 

(SSD) นั้นใชเวลาในการติดต้ังโปรแกรมนอยกวาแบบ Harddisk แบบจานแมเหล็กทั้ง 3 รุน 
 

ประสิทธิภาพในการ Boot Windows 
 

 
 

ภาพที่ 6 ประสิทธิภาพในการ Boot Windows 

ท่ีมา : http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk 
 

http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk
http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk


 
66 วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เห็นไดวา Solid State Drive (SSD) ใชเวลาในการ Boot Windows นอยกวาแบบ Harddisk 

แบบจานแมเหล็กทั้ง 3 รุน (ดังภาพที่ 6) 
 

ความเร็วในการคัดลอกไฟล  
 

 
 

ภาพที่ 7 ความเร็วในการคดัลอกไฟล 

ท่ีมา : http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk 
 

จากผลการทดสอบจะเห็นวา Solid State Drive (SSD) มีความเร็วในการคัดลอกไฟลที่เร็วกวา

(ดังภาพที่ 7) 
 

การทํางานพรอมกันหลายโปรแกรม 
 

 
 

ภาพที่ 8 ความเร็วในการคดัลอกไฟล 

ท่ีมา : http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk 
 

http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk
http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk
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เมื่อมีการทํางานพรอมกันหลายโปรแกรมจะเห็นไดชัดเจนวา Solid State Drive (SSD) นั้นมี

ประสิทธิภาพที่สูงกวา Harddisk แบบจานแมเหล็กมาก (ดังภาพที่ 8) 
 

อายุของแบตเตอร่ี 
 

 
 

ภาพที่ 9 อายุของแบตเตอร่ี 

ท่ีมา : http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk 
 

จากผลทดสอบจะเห็นไดวา Solid State Drive (SSD) ใชพลังงานนอยกวา Harddisk แบบจาน

แมเหล็ก (ดังภาพที่ 9) 
 

สรุป 

 Solid State Drive (SSD) นั้นไดมีประสิทธิภาพสูงกวา Harddisk แบบจานแมเหล็ก

มากโดยไมเกิดเสียงดัง ความรอน มีความเร็วในการทํางานสูง มีน้ําหนักเบา ประหยัดพลังงาน 

และลดปญหาคอขวดตางๆของ Harddisk แบบจานแมเหล็ก เหมาะกับอุปกรณที่ตองมีการ

เคลื่อนยายเสมอ เชน Notebook แตเน่ืองจาก Solid State Drive (SSD) นั้นมีราคาท่ีสูงอยูมาก

เมื่อเทียบกับ Harddisk แบบจานแมเหล็กจึงยังไมแพรหลาย 

 

******************** 

 

 

 

http://notebookspec.com/web/41808/ssd-vs-harddisk
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รายการอางอิง 
 

it Knowledge center.SSD : Solid State Drive.http://www.it.co.th/computerdetail.php?n_id=33  

สืบคนเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2555 

Checkpricecomputer.com.SSD คืออะไร.

http://checkpricecomputer.com/ssd%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8% 

AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3 สืบคนเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2555 

KLS.SSD.http://klsharing.blogspot.com/2011/11/ssd.html สืบคนเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2555 

Intel.Intel® Solid-State Drives (SSD).  

http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac/tha/products/nand/feature/index.htm#SSD-series320 

สืบคนเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2555 



 
 

ถอดบทเรียนนํ้าทวม 2554 
 

ปฏิวิชช  สาระพิน* 

 
 

บทนํา 

 หากกลาวถึงเหตุการณ “มหาอุทกภัย” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ในชวงปลายป 2554 หลายทานคงจะนึกถึงสภาพปญหาตางๆ ไดดี โดยเฉพาะปญหาดานการ

บริหารจัดการน้ําท่ีขาดความพรอม ต้ังแตระดับบน (รัฐบาล) จนถึงระดับลาง (ทองถ่ิน) จน

สรางความเสียหายมากที่สุดเปนอันดับท่ี 4 ของโลก หากพิจารณาจากศักยภาพของหนวยงาน 

ความรูของนักวิชาการ และความสามารถของคนทุกภาคสวน รวมท้ังการมีเครื่องมือและ

ทรัพยากรที่คอนขางพรอมในประเทศของเราท่ีมีอยู ในวันน้ี ยอมไมมีเหตุผลเพียงพอท่ีเรา

จะตองสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินจากภัยพิบัติมากมายถึงเพียงนี้  

บทเรียนจากประวัติศาสตรครั้งน้ี ทําใหคนในสังคมไทยทุกภาคสวนทั้งรัฐบาล 

นักวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม สื่อมวลชน และตัวประชาชนเอง ไดมีโอกาสเรียนรูท้ังในแงดีและ

ไมดี จากเหตุการณน้ําทวมใหญครั้งนี้ ซึ่งในบทความนี้ผูเขียนไดรวบรวมบทเรียนและแนวทาง

ในการจัดการกับปญหานํ้าทวมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากหนวยงานตางๆ ดังนี้ คือ 1.สวน

นโยบายภัยธรรมชาติ สํานักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. กลุมชวยอํานวยการ 

สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย 3. สวนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เพื่อท่ีจะเปนแนวทางในการทํางานเชิงรุก เพื่อใหคําวา “เอาอยู” ในดาน

การบริหารจัดการน้ําเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติท่ีนับวันจะมีความถ่ีและความรุนแรงมากขึ้นตอไป    
  
 

 

 

 

 

 

 
* อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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เหตุการณอุทกภัยป 2554 

อุทกภัยป พ.ศ.2554 นับเปนอุทกภัยครั้งรายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยมี

จังหวัดที่ประสบภัยท้ังหมด 66 จังหวัด 721 อําเภอ 4,862 ตําบล 42,705 หมูบาน ราษฎรที่

ไดรับผลกระทบมากกวา 12 ลานคน มูลคาความเสียหายประเมินโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจ

และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา ประมาณความเสียหายเปนมูลคา 130,102.6 ลานบาท 

ในขณะที่ธนาคารโลกไดประเมินมูลคาความเสียหายไวที่ 1.44 ลานลานบาท และจัดใหเปน

ภัยพิบัติที่สรางความเสียหายมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 4 ของโลก รองจากแผนดินไหวและสึนามิท่ี

ญี่ปุนป 2554 แผนดินไหวโกเบ หรือ The Great Hanshin earthquake ที่ญี่ปุนป 2538 และ

พายุเฮอรริเคนแคทเธอรีนาของสหรัฐป 2548 เทานั้น (สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน). 2555) 
 

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยป 2554 

 การเกิดอุทกภัยเปนสภาวะผิดปกติของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นั้น สภาพภูมิอากาศ

ของประเทศไทยป 2554 มีความผันแปรไปจากปกติมาก ทั้งอุณหภูมิที่คอนขางตํ่ากวาปกติ

และปริมาณน้ําฝนที่มีมากและตกตอเนื่องยาวนานโดยไมมีภาวะฝนทิ้งชวง กรมอุตุนิยมวิทยา

ไดใหขอมูลวาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งป 2554 สูงกวาคาปกติประมาณ 24% และมีคามากที่สุด

ในรอบ 61 ป (2494-2554) เฉพาะพื้นท่ีภาคเหนือมีฝนตกต้ังแต 1 มกราคม - 31 ตุลาคม 

2554 รวมถึง 1,674 มิลลิเมตร สูงกวาคาเฉลี่ย 30 ป ถึง 42% และเปนสถิติสูงสุดนับแตเริ่ม

เก็บขอมูลสถิตินํ้าฝน สาเหตุเน่ืองจากพายุหมุนเขตรอนท่ีพัดเขาสูประเทศไทยถึง 5 ลูก ซึ่ง

สงผลใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแนนและตอเน่ือง ทําใหเกิดน้ําเหนือไหล

หลากเขาทวมหลายพื้นที่ รวมทั้งภาวะน้ําทะเลหนุนสูงในชวงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม ซึ่ง

สงผลใหเกิดอุทกภัยรุนแรงในท่ีราบลุมภาคกลางต้ังแตนครสวรรคจนถึงกรุงเทพมหานคร สราง

ความเสียหายกับชีวิต ทรัพยสิน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจเปนจํานวนมาก หลาย

พื้นที่ยังคงมีน้ําทวมตอเนื่องยาวนาน จนถึงเดือนธันวาคม 2554   

24 - 26 มิถุนายน 2554  พายุโซนรอนไหหมา (HAIMA 1104) เคลื่อนเขาสูบริเวณ

จังหวัดนาน แลวสลายตัว ทําใหเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก

และเกิดนํ้าทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและดินถลมท่ี

จังหวัดแพร เชียงราย พะเยา นาน ตาก สุโขทัย 
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30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2554  พายุโซนรอนนกเตน (NOCK-TEN 1108) เคลื่อนเขาสู

ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 

นับเปนพายุลูกแรกและลูกเดียวท่ีศูนยกลางพายุเคลื่อนเขาสู

ประเทศไทยทําใหฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยปริมาณฝน

มากที่สุดในรอบ 24 ชั่วโมง วัดที่อําเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย สูงถึง 405.9 มิลลิเมตร ทําลายสถิติในรอบ 61 ป

ของจังหวัด ผลจากฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําทวมตอเนื่องใน

หลายจังหวัด. 

สิงหาคม 2554 น้ําในอางเก็บนํ้าชนาดใหญมีปริมาณน้ํามาก ตองวางแผน

ระบายน้ําดวนลุมนํ้าปง วัง ยม นาน ไหลมาบรรจจจบกันที่ 

อ.เมือง จ.นครสวรรค ปริมาณน้ําสูงสุดวัดได 4,686 ลบ.ม.

ตอวินาที 8 อําเภอ จ.นครสวรรคน้ําทวม 

27- 28 กันยายน 2554 พายุโซนรอนไหถาง (HAITANG 1118) ไดเคลื่อนเขาปก

คลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย  

1 ตุลาคม 2554 ไตฝุนเนสาด (NESAT 1117) ไดเคลื่อนขึ้นฝงและออนกําลัง

ลงเปนดีเปรสชั่น เคลื่อนเขาสูประเทศไทย 

5 - 6 ตุลาคม 2554 ไตฝุนนาลแก (NALGAE 1119) ไดเคลื่อนขึ้นฝงและ

สลายตัวบริเวณประเทศเวียดนาม 

พฤศจิกายน 2554 กทม.ประกาศพื้นที่ประสบภัย 37 เขต สงขลา ตรัง พัทลุง 

ปตตานี นราธิวาส ประสบภัยน้ําทวม (สํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน). 

2555) 
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บทเรียนดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากสถานการณนํ้าทวม ป 2554 สามารถแบง

ออกไดเปน 3 หัวขอดังน้ี 

 1. ผลกระทบตอสุขภาพอันเน่ืองมาจากนํ้าทวม แบงออกเปน 3 ประเด็น 

 1.1 ประเด็น “สถานการณการตายและสาเหตุการตายในภาวะน้ําทวม” บรรยาย

โดย ผูชวยศาสตราจารยอังสนา บุญธรรม อนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา

ศึกษาปญหาสุขภาพของคนไทยและปจจัยท่ีเก่ียวของ พบวา ในเขตกรุงเทพมหานครพบ

ผูเสียชีวิตสวนใหญถูกไฟดูด และเสียชีวิตจากไฟฟาดูดในบริเวณบานมีจํานวนมากที่สุด และ

ในตางจังหวัดการเสียชีวิตจะเกิดจากการจมน้ํา เนื่องจากไมสามารถชวยเหลือตนเองได

เนื่องจากกระแสนํ้าพัดพาไป การเสียชีวิตจะเกิดในเพศชายมากกวาเพศหญิง (อัตราสวนหญิง

ตอชาย 1:3.2) และผูเสียชีวิตอายุระหวาง 20-45 ป มีจํานวนมากที่สุด รองลงมาคืออายุ

ระหวาง 45-59 ป  

1.2 ประเด็น “การเจ็บปวยจากนํ้าทวม” บรรยายโดย นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนา

ย่ิงเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดกลาวถึง การเฝาระวังการ

เจ็บปวยในภาวะอุทกภัย ไดมีการเฝาระวังโรคในสถานพยาบาล จํานวน 8 โรค ไดแก ตาแดง 

ฉี่หนู ไขไมทราบสาเหตุ ไขเลือดออก อุจจาระรวง โรคมือ เทา ปาก ไขหวัดใหญ และปอดบวม 

และมีการเฝาระวังโรคในศูนยพักพิง จํานวน 11 โรค คือ อุจจาระรวงเฉียบพลัน อาหารเปนพิษ 

ถายเปนมูกเลือด เลปโตสไปโรซิส ไขเลือดออก ปอดอักเสบเฉียบพลัน ตาแดงจากการติดเชื้อ 

ไขหวัด โรคมือ เทา ปาก ไขออกผื่น  การปวยเปนกลุมกอน การเสียชีวิตจากโรคที่มากับน้ํา 

พบวา โรคอุจจาระรวงทําใหมีผูปวย 203,803 ราย เสียชีวิต 6 ราย รองลงมา คือ อาหารเปน

พิษ มีผูปวย 22,575 ราย เสียชีวิต 1 ราย สวนโรคที่ทําใหคนเสียชีวิตมากที่สุด คือ โรคเลปโตส

ไปโรซิส (โรคฉี่หนู) มีผูปวย 1,331 ราย เสียชีวิต 26 ราย และโรคที่เปนกันมากที่สุดคือ โรคน้ํา

กัดเทา มีผูปวย 248,425 ราย นอกจากนี้ยังมีปญหาเชื้อราหลังจากเกิดอุทกภัย พบวา เปนเชื้อ

ราที่ไมกอโรคในคน ยกเวน ผูปวยท่ีมีภูมิตานทานไมดีอาจกอโรครุนแรงได 

 1.3 ประเด็น “ปญหาสุขภาพจิตจากน้ําทวม” บรรยายโดยนายแพทยทวี ต้ังเสรี 

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาวถึง ปญหาสุขภาพจิตท่ีผานมาพบวา ประชาชนเสพขาวมาก

เกินไป ทําใหเกิดความเครียด วิตกกังวลและซึมเศรา และไดแบงชวงของการเกิดสุขภาพจิต

แบงเปน 3 ระยะ คือ 1. ชวงกอนน้ําทวม 2. ขณะน้ํากําลังทวม 3. หลังน้ําลด ซึ่งท้ัง 3 ระยะมี

ความแตกตางกัน กลุมเสี่ยงท่ีอาจเกิดปญหาสุขภาพจิตในภาวะน้ําทวมแบงออกเปน 4 กลุม 
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คือ 1. กลุมผูสูงอายุที่พบวามีความเสี่ยงมาก 2. กลุมที่เจ็บปวยเรื้อรังหรือคนพิการ ที่ความ

แข็งแรงทางสภาพรางกายและจิตใจนอย 3.กลุมคนไขทางจิตเวชเดิม เชน คนไขโรคจิตที่อาจมี

อาการคลุมคลั่งไดตลอดเวลา 4. กลุมท่ีมีการสูญเสียทรัพยสินและญาติพี่นองในครอบครัว 

ทั้งน้ี พบวาจํานวนผูปวยในกลุมน้ีมีความเครียดสูงถึงรอยละ 7 มีภาวะซึมเศรารอยละ 9 และมี

ความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย ซึ่งกรมสุขภาพจิตไดสงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) ไปตรวจเย่ียมทุกสัปดาห  

2. สิ่งแวดลอมท่ีเปนพิษอันเน่ืองมาจากนํ้าทวม แบงออกเปน 3 ประเด็น 

 2.1 ประเด็น “พิษและภัยจากนํ้าเสีย” บรรยายโดย รองศาสตราจารยวิจิตร ฟุงลัด

ดา  หั วหน าภ าควิช า เวช ศาสตรสั งคมและสิ่ งแวดลอม  คณะเ วชศาสตร เ ขตรอน 

มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววาที่ผานมาพบปญหาสําคัญ คือ คุณภาพนํ้าไมสามารถนํามาใช

อุปโภคบริโภคได มีสี มีกลิ่น และมีปริมาณออกซิเจนตํ่าและพบเชื้อโรคฉี่หนู ในสวนเชื้อ

แบคทีเรียที่พบสามารถเขาสูรางกายไดทางบาดแผล สงผลใหเกิดโลหิตเปนพิษ รวมไปถึงเชื้อ

ไวรัสตางๆ อาทิ ไวรัสตับอักเสบเอ และโรทาไวรัส ที่ทําใหเกิดอาการทองรวง นอกจากนี้ยังพบ

ยุงที่เปนพาหะนําโรคไขสมองอักเสบ และโรคเทาชางอีกดวย ดังนั้น ควรมีการสื่อสารให

ประชาชนมีวิธีปองกันตนเองจากการสัมผัสนํ้าเนาเสียโดยตรง เพราะเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําให

เชื้อโรคเขาสูรางกาย และสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพตามมา 

  2.2 ประเด็น “ปญหาขยะและสารพิษในพื้นที่น้ําทวม” บรรยายโดย นายวรศาสน 

อภัยพงษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กลาวถึง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ําทวม 

อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ พื้นที่นอกเมืองซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม การทวมขัง

ของน้ําจะทําใหหญาหรือพืชผลทางการเกษตรที่อยูระหวางเพาะปลูกตายและเกิดการเนาเสีย 

ซึ่งเมื่อระบายน้ําออกจากพื้นท่ีแลวจะทําใหแหลงรองรับน้ําดังกลาวเนาเสียตลอดลําน้ํา มี

ผลกระทบตอพื้นที่ทายน้ํา สําหรับพื้นที่ในเมืองจะเกิดหมักหมมของขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น

ในระหวางน้ําทวม ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรค เกิดความเสียหายตอระบบ

กําจัดขยะมูลฝอย ระบบระบายนํ้า ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียและเมื่อน้ําลดลง ถนน

หนทางตางๆ จะมีขยะตกคางและฝุน ซึ่งตองไดรับการจัดการอยางถูกวิธี 

 2.3 ประเด็น “สิ่งแวดลอมที่เปนภัยตอสุขภาพที่พบระหวางน้ําทวมในมุมมองของ

ภาคเอกชน”   บรรยายโดย นางสาวประวีณมัย บายคลอย ผูประกาศขาว สถานีโทรทัศนไทย
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พีบีเอส กลาวถึง บทเรียนที่ไดจากการเกิดอุทกภัยมีผลกระทบหลายดาน ซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้น

ควรตองมีการดูแลตัวเองและชวยเหลือตนเองกอน โดยสื่อมวลชนอาจชวยเหลือสังคมไดใน

สวนของการใหความรูในการจัดการขยะ คัดแยกขยะ และการดูแลตัวเอง เพื่อลดปญหาของ

สิ่งแวดลอมซึ่งจะมีผลตอปญหาของสุขภาพในอนาคตดวย  
 

 3. บทเรียนนํ้าทวม 2554 เพ่ือนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ แบงออกเปน 3 

ประเด็น 

3.1 ประเด็น “บทเรียนในการรับมือนํ้าทวมของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา” 

บรรยายโดย นายแพทยวีระพล ธีระพันธเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

กลาวถึง การเกิดอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทําใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพยสิน 

และการดําเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะความเสียหายตอสถานพยาบาลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ําทวมเกือบท้ังจังหวัด ทําให

ประชาชนในพื้นท่ีเดือดรอน ตองอพยพผูปวยออกจากโรงพยาบาล ซึ่งจากเหตุการณที่เกิดขึ้น

ทําใหมีการสรุปและถอดบทเรียน ดังนี้ 

 1) ขอเสนอแนะหากเกิดสถานการณอุทกภัยขึ้นอีก คือ ควรมีการสรางขวัญและ

กําลังใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ควรมีแผนรองรับเมื่อเกิดสถานการณท่ีมีประสิทธิภาพ 

ควรมีการปรับปรุงโครงสรางและจัดระบบสําคัญทางการแพทย และควรมีบัญชีเครือขายใน

การประสานงาน 

 2) การพัฒนาท่ีควรดําเนินการตอ คือ การจัดระบบสําคัญทางการแพทยและระบบ

สาธารณูปโภคใหสามารถสํารองได 1 เดือน และเปดบริการได ควรมีการจัดสวัสดิการของ

บุคลากรผูปฏิบัติงาน และควรมีการจัดเสนทางการสงตอผูปวย 

 3.2 ประเด็น “บทเรียนในการรับมือน้ําทวมของทองถ่ิน” บรรยายโดยนายณัฐวัฒน   

ชั้นอินทรงาม นายกองคการบริหารสวนตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

กลาวถึงปญหาที่เกิดจากสถานการณอุทกภัยในตําบลบางระกํา ซึ่งทําใหมีขอสรุปและเกิดการ

ถอดบทเรียน คือ ควรมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ และวางนโยบายท่ีชัดเจน ต้ังแตการ

จัดการในสวนของการใหความชวยเหลือของอาสาสมัครหรือเครือขาย การจัดระบบภายใน

ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย ระบบการแจกถุงยังชีพท่ีมีความชัดเจนไมแจกซ้ําซอนและ

สามารถแจกไดอยางท่ัวถึง โดยจัดทําเปนทะเบียนรับและสง และควรมีการจัดต้ังกองทุน
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ชวยเหลืออุทกภัย เชน มีกองทุนสําหรับโรงครัวเพื่อชวยเหลือจะไดปรุงอาหารในพื้นท่ีไดทันที

ไมตองรออาหารสําเร็จรูป (ขาวกลอง) นอกพื้นที่มาสงชวยเหลือผูประสบภัย เพราะเกิดปญหา

อาหารสวนใหญเนาเสียกอนมาถึงมือผูรับ 

 3.3 ประเด็น “ถอดบทเรียนการรับมือนํ้าทวมประเทศไทย” บรรยายโดย นายแพทย

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

กลาวถึง การรับมือกับน้ําทวมท่ีเกิดขึ้น และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1) จัดต้ังหอจดหมายเหตุทางภัยพิบัติขึ้น เพื่อประมวลเหตุการณสาธารณภัยที่

เกิดข้ึน ทําใหเปนการรําลึกถึงสถานการณ ไมวาจะเปนการสูญเสีย หรือความประทับใจของ

ผูประสบภัยประชาชน หรืออาสาสมัคร ที่ไดใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนา

ความรวมมือของเครือขายตางๆ ควรมีการประสานและมีการสงเสริมใหความรูรวมกัน

ตลอดเวลา 

 2) ควรมีการปลูกจิตสํานึกใหผูประสบภัยเปลี่ยนความคิดในการสูน้ํามาเปนการที่

จะใชชีวิตอยูกับนํ้าใหได 

 3) ในการใหความรูกับประชาชนเพื่อเตรียมรับมือกับน้ําทวมในอนาคต ควรมีการ

ใหขอมูลขาวสารที่เหมาะสมกับผูรับ เน่ืองจากแตละบุคคลจะมีมาตรฐานของเจตคติไม

เหมือนกัน เชน คนในตางจังหวัดเมื่อน้ําทวมแลวจะไมมีปญหาเรื่องสุขภาพจิตเทาคนในเมือง 

เนื่องจากในตางจังหวัดสามารถใชชีวิตอยูกับนํ้าได โดยเปลี่ยนการประกอบอาชีพเปนการหา

ปลาแทน ดังนั้นจึงควรสงเจาหนาที่เขาไปในพื้นที่ เชน สงเสริมความรูให อสม. ใหสามารถเขา

ไปในพื้นท่ีเพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนความรูโดยตรง 

 4) งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหกับศูนยอพยพมีไมเพียงพอกับผูประสบภัย 

ดังน้ัน จึงควรมีการคํานวณคากลางเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยเปนรายบุคคลตอวัน (กลุมชวย

อํานวยการ. 2555) 
 

แนวทางการแกไขปญหาอุทกภัยในอนาคต ดานระเบียบกฎหมาย โครงสรางการจัด

องคกร การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ และดานอื่นๆ  
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1. ดานระเบียบกฎหมาย 
 

ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ หนวยรับผิดชอบ 

ดานระเบียบ (ระเบียบกระทรวงการคลัง/ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) วาดวย

การพัสดุ ฯลฯ 

     1. ควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังเพ่ือใหมาตรการเยียวยามีความ

ครอบคลุมทุกดน ทุกกิจกรรม และมีความชัดเจนเสมอภาคในมาตรฐานเดียวกันอยาง

เปนธรรม รวมทั้งใหมีความยืดหยุนในเร่ืองขงระยะเวลาใหมากขึ้น 

กระทรวงการคลัง 

 

     2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดลองฯ ควรใหใชจายไดตั้งแตขั้นตอนการ

เตรียมความพรอม เพ่ือเปนการปองกันกอนเกิดภัย โดยมีการประสานการใชงาน

รวมกันในกรณีเขาใหความชวยเหลือขามเขตการปกครอง 

กระทรวงการคลัง 

 

     3. ควรเปดโอกาสใหมีการจัดซ้ืออุปกรณสําหรับความปลอดภัยของจําหนาที่ใน

การดําเนินงานในสภาวการณภัยพิบัติตางๆ รวมถึงอุปกรณสําหรับปองกันสถานที่

ใหบริการแกประชาชนตางๆ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายจนตองหยุดใหบริการ เชน 

สถานพยาบาล เปนตน 

กระทรวงการคลัง 

 

    4. ควรมีการผอนผันหรือยกเวนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา

ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการ

ดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย 

กระทรวงการคลัง 

ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

         1.ควรแกไขพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ใน

มาตรา 4 ดังนี้ 

          - คําวา “ผูอํานวยการ” เปน “ผูบัญชาการ และเพ่ิมเติม คําวา หรือผูที่ผู

บัญชาการมอบหมาย” เพ่ือความมีเอกภาพ 

          - คําวา “อาสาสมัคร” ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2550 ควรใหหมายความรวมถึงอาสาสมัครอ่ืนๆดวย 

กรมปองกัน และบรรเทา 

สาธารณภัย 

 

 

 

2. ควรมีกฎหมายลูก ของพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2550 ที่สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และ

แผนการเตรียมความพรอมแหงชาติ เพ่ือกําหนดมาตรฐานชองผูบัญชาการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย หรือผูไดรับอบหมาย ในแตระดับ (ระดับชาติ ระดับจังหวัด 

ระดับอําเภอระดับทองถิ่น และกรุงเทพมหานคร) รวมทั้ง กําหนดมาตรฐานของเจา

พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานเคร่ืองมือ อุปกรณ ยานพาหนะ 

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเปนไปตามหลักสากลในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

กรมปองกัน และบรรเทา 

สาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

  3. ควรใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด และจริงจัง เชน กฎหมายผัง

เมือง ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายของกรุงเทพมหานคร 

รวมทั้ง การรักษาความสงบเรียบรอย ซ่ึงควรมีการกําหนดขั้นตอนแผนการปฏิบัติและ

กฎหมายรองรับในการปฏิบัติของตํารวจทั้งนี้ โดยใหมีมาตรการทางกฎหมายกับ

กรมโยธาธิการ และ 

ผังเมือง/กรมที่ดิน/กระทรวง

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/
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ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ หนวยรับผิดชอบ 

ผูกระทําผิดทุกประเภท ไมมีการละเวน กรุงเทพมหานคร/สํานักงาน

ตํารวจแหงชาต ิ

 4. ควรมีการจัดตั้งกองทุนจัดการภัยพิบัติเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย โดยอาจ

ใชรูปแบบของกองทุนการประกันสังคม คือ รัฐบาลสนับสนุนสวนหนึ่ง ทั้งนี้อาจใช

มาตรการทางภาษีในการหาเงินเขากองทุนและ/หรือนําเงินจากทรัพยสินที่ยึดไดจาก

การคายาเสพติดมาเปนกองทุน เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

        5. ควรผลักดันกฎหมายประกันภัยพิบัติใหเปนรูปธรรม และชัดเจน รวมทั้ง

ผลักดันโครงการประกันภัยพืชผล โดยรัฐบาลจัดหาบริษัทรับประกันภัยทั้งในและ

ตางประเทศ ซ่ึงในระยะแรกควรใหเงินอุดหนุนในการจายคาเบี้ยประกัน เพ่ือสราง

แรงจูงใจและเห็นความสําคัญของการประกันพืชผล 

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

6. ควรมีกฎหมายน้ํา และกฎหมายลูกที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนกฎหมายหลักในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ มีเนื้อหาครอบคลุม และสามารถปฏิบัติไดจริง 

โดยจัดใหมีองคกรเพ่ือบริหารจัดการน้ําในระดับชาติ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ 

และประสานการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหไดผลอยางเปนรูปธรรม 

กรมทรัพยากรน้ํา 

 

 

 

 7. ในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติควรกําหนด

ผูรับผิดชอบในแตละระดับความรุนแรงของภัย รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขการประกาศภัย/ ผูประกาศภัย ในแตละระดับความรุนแรงของภัยใหชัดเจน 

กรมปองกัน และบรรเทา 

สาธารณภัย 

 

8. ควรลดการสั่งการจากสวนกลาง เนนการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น 

(องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล) ใหบริหาร

จัดการไดดวยตนเองโดยเฉพาะในเร่ืองของการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยเฉพาะหนา 

กระทรวงมหาดไทย 

 

 

9. รายละเอียดของขอกฎหมายควรมีขอกําหนดใหหนวยงานที่มีหนาที่

รับผิดชอบโดยตรงเทานั้น เปนผูใหขอมูลขาวสารแกสาธารณะเม่ือเกิดสาธารณภัย 

เพ่ือความเปนเอกภาพ ปองกันความสับสน และความตื่นตระหนก 

กรมปองกัน และบรรเทา 

สาธารณภัย 

        10. ควรมีการใหความรูแกหนวยงานไดทราบถึงบทบาทหนาที่ของตนเองอยาง

ชัดเจนถองแทในแตละระดับภัย 

กรมปองกัน และบรรเทา 

สาธารณภัย 
 

2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ หนวยรับผิดชอบ 

การจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน คือ การจัดการที่ใหน้ําอยูและหาทางใหน้ําไป ดังนี้ 

     1. ควรมีการจัดระบบผังเมืองเพ่ือควบคุมการใชที่ดินและการกอสรางใหชัดเจน โดยมี

การกําหนดสวนที่เปนเขตที่อยูอาศัย สวนที่เปนเขตนิคมอุตสาหกรรม และสวนที่เปนเขต

พ้ืนที่เกษตรกรรม 

กรมโยธาธิการ และ 

ผังเมือง 

     2. ควรมีการสรางระบบทางดวนพิเศษรองรับการไหลของน้ํา โดยใหความสําคัญกับ

ระบบการปองกันความเสียหายจากน้ําทวม เชน การปรับปรุงสภาพลําน้ํา การใชเขื่อน/

ฝายชะลอน้ําเพ่ือลดระดับความรุนแรงของน้ํา 

กรมโยธาธิการ และ 

ผังเมือง/กรมชลประทาน 

 



 78 วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ หนวยรับผิดชอบ 

     3. ควรมีการสํารวจขอมูลและสมรรถนะของโครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยูในปจจุบันทุกพ้ืนที่

รวมทั้งระบบทางน้ําที่เช่ือมโยงกันทั้งภูมินิเวศนเพ่ือการวิเคราะหและหาแนวทางในการ

แกไขปญหาไดอยางถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด 

กรมโยธาธิการ และ 

ผังเมือง 

 

     4. ควรมีการเตรียมการปองกันอยางเปนระบบ เชน การเตรียมระบบระบายน้ําขั้น

พ้ืนฐาน ขุดลอกคูคลอง เปนประจําทุกๆ ป เพ่ือเตรียมรับและระบายน้ํา หรือทําการศึกษา

การสรางเขื่อนเพ่ิมขึ้น เพ่ือไวรองรับน้ําที่อาจเพ่ิมขึ้นตอไปในอนาคต 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย/ 

กรมทรัพยากรน้ํา/ 

กรมชลประทาน/องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น/

กรุงเทพมหานคร 

     5. ควรมีการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบที่เช่ือมโยงกันในแตละเขต

พ้ืนที่โดยมีการกําหนดทางเดินของน้ํา (Flood way) ใหชัดเจน โดยจายคาชดเชยใหกับ

เจาของที่ดินอยางเหมาะสม และเปนธรรม 

กรมชลประทาน/ 

การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 

     6. ควรสนับสนุนใหมีการบูรณาการมิติดานสังคมและชุมชนใหสอดคลองกับการ

พิจารณาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยใหความสําคัญกับการเตรียมชุมชนและโครงสราง

พ้ืนฐานในชุมชนพรอมรับมืออุทกภัย เชน ศูนยปลอดภัยในชุมชน หรือ ในพ้ืนที่ใกลเคียง 

ตลอดจนมีการวางระบบสัญญาณเตือนภัย และสัญญาณตัดไฟอัตโนมัติ 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย/กระทรวง

พัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย/องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

     7. ควรสนับสนุนใหมีการจัดสรางเคร่ืองผลักดันน้ําเพ่ิมขึ้น กระทรวงกลาโหม 

(กองทัพไทย) 

     8. ควรมีการกําหนดจุดอพยพในแตละพ้ืนที่เสี่ยงภัยใหชัดเจน โดยควรกําหนดจุด

อพยพหลัก และจุดอพยพรองไวดวย ทั้งนี้ เผื่อไวกรณีเกิดปญหาน้ําทวมจุดอพยพหลัก 

พรอมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบจุดอพยพและขั้นตอนการอพยพ อยาง

ตอเนื่องและชัดเจน ตั้งแตกอนอพยพ ขณะอพยพ และหลังอพยพ นอกจากนี้  ควร

พิจารณาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (โดยเฉพาะเร่ืองการคมนาคม) และความ

ปลอดภัยดวย 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย/องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น/

กรุงเทพมหานคร/ 

กรมทางหลวงชนบท 

     9. ควรมีระบบการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณน้ําที่ถูกตอง และการปฏิบัติที่

ชัดเจน เชน น้ําจะมาเม่ือไร พ้ืนที่ใดบางที่จะไดรับผลกระทบ ปริมาณน้ําที่มามากนอย

เพียงใด ระดับความสูงประมาณเทาใด และจะตองปฏิบัติอยางไรเปนตน 

กรมชลประทาน/กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

     10. ควรปรับปรุงโครงสรางและความสามารถในการวิเคราะหภัย ของศูนยเตือนภัย

พิบัติ 

กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร    
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3. ดานโครงสรางการจัดองคกร 
 

ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ หนวยรับผิดชอบ 

     1. ควรกําหนดบทบาทของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ใหชัดเจนในทาง

ปฏิบัติ เนื่องจากการกําหนดใหเปนหนวยงานกลางทําใหเกิดความสับสนวา “เปนหนวย

หลัก” หรือ “เปนหนวยประสาน” ในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การตั้ง 

ศปภ.เปน Ad hoc สามารถใชโครงสรางคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติไดเลย โดยมี ปภ. เปนกลไก การจัดตั้งหนวยงานใหมจะไมมีงานหลักทําหาก

จะตองเปนหนวยงานโดยถาวร 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย 

 

 

 

 

     2. ควรเพ่ิมอํานาจหนาที่ของปภ. ในการปฏิบัติหนาที่ปกปองชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนจากสาธารณภัย และมีอํานาจ ควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกบัการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย 

 

     3. ควรปรับปรุงองคกรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยบางสวน เชน  

          3.1 ใหเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีมาตรฐานเดียวกันทั้ง

ประเทศและขึ้นตรงตอการบริหารจัดการของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ/

หรือ เพ่ิมหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ 

          3.2 เจาพนักงานที่มีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผานมาตรฐาน

ในการปฏิบตัิหนาที่ ควรไดรับเงินคาเสีย่งภัย (เพ่ิมจากเงินเดือน) เชนเดียวกับตางประเทศ 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย 

  

     4. ควรปรับปรุงองคการบริหารจัดการน้ําใหบริหารจัดการไดแบบบูรณาการ สามารถ

ตัดสินใจในสภาวะวิกฤติไดโดยเฉียบพลันเปน Single Command และมีการจัดตั้งกลไก

รวมหลายฝายในการจัดการภัยพิบตัิ ทัง้ระดับจังหวัดและระดับชาติ โดยกําหนดบทบาท

ของแตละหนวยงานใหชัดเจนเพ่ือแกปญหาความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานและความไมมี

เอกภาพในการสั่งการ เพ่ือการทํางานที่ประสานกนัระหวางหนวยงานแนวขนานและการมี

สวนรวมของภาคประชาชน มีการประชุมตลอดจนมีการฝกซอมรวมกันเปนประจํา โดย

เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

กรมปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัย/ กรม

ชลประทาน/กรม

ทรัพยากรน้ํา 

 

     5. ควรมีหนวยงานกลางในการประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชนในการใหความ

ชวยเหลือเพ่ือใหเปนไปอยางทั่วถึงทุกพ้ืนที่ที่ประสบภัย 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย 

     6. รัฐบาลควรจัดงบประมาณใหทองถิ่นสําหรับการจัดเตรียมกําลังและทรัพยากรเพ่ือ

สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเปนไปอยางเหมาะสม 

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

     7. ควรตัดองคกรในสวนราชการเปน 4 กลุม แตละกลุมใหมี NODE ที่เปนศูนยประสาน

กลางคือ 1) กลุมพยากรณ 2) กลุมเตือนภัย 3) กลุมสนับสนุนการชวยเหลือเฉพาะหนา 4) 

กลุมสนับสนุนการฟนฟูในระยะยาว ทั้งนี้ควรใหการปฏบิัติเปนเร่ืองของชุมชน/ทองถิ่น

โดยตรง 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย 

 

     8. ควรทําใหชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงมีความเขมแข็งในการดแูลตนเองใหปลอดภัยจากพิบัติ

ภัย  

 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย/องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
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ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ หนวยรับผิดชอบ 

     9. จัดใหมีกลไกและระบบในการสนับสนุนการจัดทําแผนเตรียมความพรอมของชุมชน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัที่มีความเช่ือมโยงระหวางพ้ืนที่ อําเภอ จังหวัด 

โดยใหมีกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและเครือขายชุมชนทองถิ่น 

กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

     10. ควรมีองคกรกลางระดับชาติที่รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน แนนอน อาจเปนองคกร

อิสระ หรือสวนราชการซ่ึงตองมีอํานาจแทจริงในการสั่งการและตองมีแผนการปฏิบัติการที่

ชัดเจน (Emergency Action Plan) 

กระทรวงมหาดไทย 

 

     11. ควรมีองคกรรับผิดชอบการจัดทําคลังขอมูล/ระบบเตือนภัยและระบบพยากรณ

ตางๆ โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันตลอดเวลาและจัดทาํระบบสื่อสารเพ่ือการ

เตือนภัยที่ครอบคลุมสื่อทุกรูปแบบ 

กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร/ศูนยเตือนภัย

พิบัติแหงชาต ิ

     12. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center) ของ

หนวยงาน ควรมีความเช่ือมโยงกัน โดยมีเว็บไซตกลางที่แตละหนวยสามารถใชได 

สํานักงานสภาความ

ม่ันคงแหงชาติ (สมช.) 

 

 

4. ดานการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 
 

ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ หนวยรับผิดชอบ 

     1. การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตทิี่ผานมามีความบกพรองใน 8 ประเด็นหลัก ควร

ตองปรับปรุงดังนี้ 

          1.1 Comprehensiveness ควรคิดทุกภัยรวมทั้งภัยตอเนื่องและสื่อสารใหทุกกลุม

ทราบ 

          1.2 Progressiveness ควรกําหนดแผนหลักและแผนรองตามแบบจําลอง 

          1.3 Risk -driven ทําแบบจําลองความเสี่ยงทุกระดับ 

          1.4 Integration และ Coordination ไมมีเอกภาพในการประสานงานควรให ปภ.

เปนหลักแลวนาํ Standard Operation Procedures (SOPs) มาจัดระบบจริงๆ 

          1.5 Collaboration และ 1.6 Profession ตองใชมืออาชีพในการทํางานโดยเฉพาะ

ขาราชการประจําที่มีประสบการณและนักวิชาการเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันและรวมใจ 

          1.7 Flexibility เม่ือมีโครงสรางในภาวะวิกฤตแิลวตองใช ไมใชใชระเบียบประจําที่

เยิ่นเยอ 

          1.8 Use Appropriate Politics ตองใชการเมืองในการประสานความรวมมือ และ

ระดมทรัพยากร นักการเมือง/ผูแทนตองไมมาสั่งการนอกเหนือจาก 

กรรมการ ผูเช่ียวชาญ ใหไปดูแลชวยเหลือราษฎรตามนิยามหนาที่เทานั้น 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย 

     2. ควรนําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2553-2557 มาใช

ปฏิบัติอยางจริงจังเม่ือเกิดภัย 

 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย/ทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของ  
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ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ หนวยรับผิดชอบ 

     3. เม่ือเกิดสถานการณภัย หนวยงานภาครัฐควรดําเนนิการจัดตั้งศูนยอํานวยการ

เฉพาะกิจในแตละระดบัโดยเร็ว ทั้งนี้เพ่ือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เขารวมใหความชวยเหลือ

สามารถเขารายงานตัวตอผูอํานวยการศูนยซ่ึงจะทําใหการปฏิบตัิงานเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

กระทรวงมหาดไทย 

     4. บุคลากรเปนเร่ืองสําคัญ ควรใหบุคลากรตั้งแตระดบัรากหญาจนถึงระดับบริหารมี

องคความรูในเร่ืองการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเห็นประโยชนสวนรวม มากกวา

สวนตนควรแยกบทบาทหนาทีข่องฝายการเมือง ฝายพลเรือน และฝายราชการอยาง

ชัดเจน 

กระทรวงมหาดไทย/

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

     5. โครงสรางการจัดการภัย ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควร

มีหลักเกณฑในการยกระดับภัยใหชัดเจน โดยใครเปนผูประกาศการยกระดบัภัย ควร

กําหนดรายละเอียดในสวนนี้ดวย 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย 

 

     6. ตองมีการประสานขอมูลกัน ซ่ึงอาจตองมีการซ้ือขอมูลจากตางประเทศดวย และ

ตองมีหนวยงานที่เปนผูสั่งการที่มีอํานาจตามกฎหมาย 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย 

7. ควรจัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 

          7.1 จัดใหมีหนวยงานหรือผูรวบรวมขอมูลผลกระทบจากอุทกภัยโดยจําแนกพ้ืนที่

เปาหมายเปน 3 ระดับ คือ ชุมชน/หมูบานที่ไดรับผลกระทบระดับรุนแรงมาก ปานกลาง 

และนอย และจําแนกกลุมบุคคลเปนเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ

ผูดอยโอกาส 

          7.2 ใหมีการจัดทําแผนฟนฟูรวมกับผูประสบภัยเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูประสบภัย 

 

          7.3 ควรมีการฟนฟูวิถีชีวิตและความเปนอยูของผูประสบภัยใหอยูในภาวะปกติโดย

ผานกิจกรรมการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

ในการฟนฟูวิถีชีวิตชุมชน 

          7.4 ในระยะเตรียมการ (กอนเกิดภัย) ควรมีการจัดเตรียมสถานทีต่ั้งศนูยพักพิงให

เหมาะสม มีคูมือการจัดตั้งศูนยพักพิง เตรียมเครือขายเฉพาะกิจทุกภาคสวน และซักซอม

แนวทางบูรณาการการดาํเนินงาน และการสงตอผูชวยเหลือตนเองไมได 

          7.5 ในระยะเฉพาะหนาเรงดวน (ขณะเกิดภัย) ควรมีการจัดตั้งศูนยพักพิง มีการ

กําหนดกฎเกณฑ กติกา และหนาทีค่วามรับผิดชอบในการเขาพักที่ชัดเจน จัดหนวย

เคลื่อนที่โดยเครือขายเฉพาะกิจสนับสนุนการอพยพผูเปราะบาง (เด็ก สตรีมีครรภ คน

พิการ และผูสูงอายุ) 

          7.6 ในระยะหลังอุทกภัย (หลังเกิดภัย) ควรจัดทีมสหวิชาชีพ รวมกับชุมชนและ

เครือขายเฉพาะกิจฟนฟูคุณภาพชีวิตในทุกดาน (ดานรางกาย ดานจิตใจ การสงเสริม

อาชีพ และสนับสนุนการจางงาน) 

กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร/สํานักงานสถิติ

แหงชาต ิ

คณะกรรมการ

ยุทธศาสตรเพ่ือการฟนฟู

และวางอนาคตประเทศ 

(กยอ.) 

กระทรวงพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของ

มนุษย/กรมการพัฒนา

ชุมชน 

กระทรวงพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของ

มนุษย 

กระทรวงพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของ

มนุษย 

 

กระทรวงพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของ

มนุษย 
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ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ หนวยรับผิดชอบ 

          7.7 ควรใหมี War Room เพ่ือการชวยเหลือเรงดวน ระยะสั้น และระยะยาว ใน

สวนกลาง และในระดับจังหวัด โดยใหมีองคประกอบดังนี้ 

             - จัดตั้งศูนยระดับจังหวดั หรือจัดใหมีระดับพ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของภัยโดย

ประสานกบัอําเภอทองที่ / เครือขายเฉพาะกิจ 

             - จัดโครงการ / บุคลากร / ระบบประสานงานของศูนย 

             - จัดระบบขอมูลเฝาระวังและระบบประสานเตือนภัยแกกลุมเปาหมาย 

             - จัดระบบประชาสัมพันธ และการใหขอมูลตอสาธารณะ 

             - จัดระบบสนับสนุนสิ่งของบริจาดใหแกผูประสบภัย 

              - จัดหายานพาหนะที่เหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 

กระทรวงมหาดไทย กรม

ปองกัน และบรรเทาสา

ธารณภัย 

 

     8. ควรมีการกําหนดมาตรฐานการจัดการภัย (ตัวช้ีวัด) เพ่ือยกระดับหนวยงาน เชน 

พ้ืนที่ไหนมีความเสี่ยง และไดมีการบริหารความเสี่ยง (จัดการความเสี่ยงแลว) หนวยงาน

นั้นจะไดรับการยกฐานะตัวอยางเชน เทศบาลตําบลยกฐานะเปนเทศบาลเมือง (โดยให

ทองถิ่นเปนผูประเมิน) 

กระทรวงมหาดไทย 

 

     9. สํานักงบประมาณ และหนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาใหความสําคญักับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 

และการฟนฟูบูรณะหลังภัยสิ้นสุด 

สํานักงบประมาณ / ทุก

หนวยงาน 

 

     10. ใหหนวยงานระดับกระทรวงจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตรและบรรจุ

โครงการที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป รวมทั้งกําหนดใหเปนตัวช้ีวดัรวมระหวางหนวยงานดวย 

ทุกกระทรวงที่เกี่ยวของ 

(จากแผนบูรณาการฯ 17 

ดาน) 

     11. ควบคุมการใหขาว และการแพรกระจายขอมูลในเชิงลบ และกาํหนดใหมีผูแถลง

ขาวเพียงคนเดียว เพ่ือแกปญหาความแตกตางและความตื่นตระหนก 

กรมประชาสัมพันธ 

 

     12. ปรับปรุงระบบเตือนภัยลวงหนาและการบริหารจัดการน้าํทั้งระบบ กระทรวงเกษตร และ

สหกรณ  / กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

     13. ควรสรางความเขมแข็งใหชุมชนและใหชุมชนมีสวนรวมในการรับมือกับภัยและ

สามารถชวยเหลือตนเองไดในขั้นตนกอนที่ภาครัฐจะเขาไปใหความชวยเหลอื 

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย / กระทรวง

พัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย  

     14. หนวยงานภาครัฐควรมีการบูรณาการรวมกันในการประเมินสถานการณน้ํา

ลวงหนาวาพ้ืนที่ไหนควรอพยพกอนหรือหลัง 

กรมชลประทาน / กรม

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย / 

กรุงเทพมหานคร 

     15. ควรนําแผนบูรณาการ 17 ดาน มาใชในการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยหนวยงานที่

เกี่ยวของแตละสวนตองเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง และตองปฏิบตัิหนาที่อยางมี

หนวยงานที่เกี่ยวของ (ใน 

17 ดาน) 
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ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ หนวยรับผิดชอบ 

ระบบและระเบียบวินัยโดยเครงครัด  

     16. รัฐควรมีแผนการจัดเตรียมคลังเสบียงอาหารเพ่ือชวยเหลือผูประสบภยั โดยการ

มอบหมายภารกิจใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหชัดเจน 

กระทรวงมหาดไทย 

 

     17. รัฐบาลควรจัดลําดบัความสําคญัของพ้ืนที่ที่สําคัญที่จะตองปองกันไมใหไดรับ

ผลกระทบจากน้ําทวมอยางชัดเจน 

กระทรวงมหาดไทย 

 

     18. การบริหารจัดการควบคุมระบบผัน / ระบายน้ํา ควรที่จะคํานึงถึงประโยชนขององค

รวมหรือใหเกิดความเสียหายตอองครวมนอยที่สุด 

กรมชลประทาน / 

กรุงเทพมหานคร 

     19. องคกรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นหรือมีหนาที่จัดการภาวะวิกฤตติองมีแผนปองกันและ

เผชิญเหตุที่สามารถดาํเนินการไดจริง  

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย  

     20. ควรมีการประเมินความเสียหายอยางเรงดวนเพ่ือกําหนดแนวทางในการชวยเหลือ

อยางเปนระบบรวมไปถึงการเผยแพรประชาสัมพันธ 

กรมปองกันและบรรเทา       

สาธารณภัย / องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น    

     21. ควรปฏิบัติการโดยใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันทีตามสภาพของความรุนแรง

ของภัยและความเสียหายในแตละพ้ืนที่โดยการจัดหนวยชวยเหลือเฉพาะกิจ / ฉุกเฉินเขา

พ้ืนที่ที่วิกฤต ิ

กรมปองกัน และบรรเทา

สาธารณภัย/

กระทรวงกลาโหม/

กระทรวงสาธารณสุข/

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น    

     22. ควรมีการสรางเครือขายสถานพยาบาลเพ่ือใหสามารถชวยเหลือผูประสบภัยที่

เจ็บปวยไดอยางรวดเร็วและทันทวงท ี

กระทรวงสาธารณสุข 

     23. สนับสนุนใหชุมชนเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ มีอุปกรณ เคร่ืองมือในการกูชีพกูภัย 

สรางพ้ืนที่จัดเก็บเสบียงอาหาร พันธุพืช และพันธุสัตว เพ่ือใหแตละทองถิ่นชวยเหลือกันเอง

ยามเกิดภัย 

กระทรวงมหาดไทย / 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ / กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น  

     24. เห็นควรใหหนวยงานราชการตางๆ จัดทําถุงยังชีพใหมีราคา ปริมาณ และคณุภาพ

ของสิ่งอุปโภค บริโภค ใกลเคียงกัน รวมทั้งสามารถใชดํารงชีพไดในระยะเวลาเทาๆ กัน 

ทุกสวนราชการ 

     25. ควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการกําหนดแผนการ

แจกจายสิ่งของใหกับผูประสบภัย เพ่ือกระจายใหทั่วถึงและปองกันความซํ้าซอน   

กระทรวงมหาดไทย 

 

     26. หนวยงานที่เกี่ยวของแตละสวนตองมีความเขาใจในบทบาทหนาที่จองตนเองและ

ตองปฏิบัติหนาที่อยางมีระบบและระเบียบวินัยโดยเครงครัด 

ทุกสวนราชการ  
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5. ดานอื่นๆ  
 

ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ หนวยรับผิดชอบ 

     1. ภายหลังเกิดเหตุการณอุทกภัย ควรมีการทบทวน ถอดบทเรียน สํารวจความสําเร็จและ

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการสาธารณภัย 

 

กรมปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย/

ทุกหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

     2. พัฒนาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานอุทกภัย เพ่ือประเมินสถานการณ

อุทกภัยเพ่ือวางแนวทางในการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในแตละคร้ัง 

กรมปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย 

     3. รัฐควรบรรจุหัวขอการเกิดภัยพิบัติชนิดตางๆและการใหความชวยเหลือไวในหลักสูตร

การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพ่ือเปนความรูและปลูกจิตสํานึกในการชวยเหลือ

ตนเอง สังคม สวนรวม ในยามเกิดวิกฤติภัยพิบัติ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

     4. ควรนําผลงานวิจัยดานการบริหารจัดการภัยพิบัติตางๆ มาใชประโยชน กรมปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย / 

ทุกหนวยงาน 

     5. ควรที่จะนําหลักการเฉลี่ยประโยชนระหวางผูที่ไมไดรับผลกระทบกับผูที่ไดรับ

ผลกระทบมาใชแทนที่จะใชภาษีของคนทั้งประเทศ 

กระทรวงการคลัง 

 

     6. สื่อมวลชน การใชขาวควรเปนเอกภาพ เชน มีศูนยขาวกลาง กรณีเกิดภาวะวิกฤติออก

ขาวจากแหลงเดียวทั้งประเทศ 

กรมประชาสัมพันธ 

 

     7. การประสานงานระหวางภาครัฐและรัฐกับเอกชน ยังไมเปนเอกภาพและมีความ

แตกตางกันในการจัดการภาวะวิกฤต ิ

กรมปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย  

     8. การชวยเหลือฟนฟูเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัตคิวรทําทันท ี กระทรวงพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของ

มนุษย/กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

     9. สนับสนุนกระบวนการจิตอาสาเขามาชวยเหลือสังคมยามเกิดภาวะวิกฤติใหมากยิ่งขึ้น กระทรวงพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของ

มนุษย/กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 

 ที่มา : สวนติดตามและประเมินผล. 2555 
 

แนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการจัดการนํ้าทวมของประเทศไทยอยางย่ังยืน 

 สืบเนื่องจากปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อป 2554 หนวยงานภาครัฐตองมีการปรับปรุง

ศักยภาพการบริหารจัดการน้ําทวมรวมกัน ซึ่งองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ไดเสนอ

ความชวยเหลือประเทศไทยในการบริหารจัดการน้ําทวม โดย Dr.Wolfgang Eric Grabs, 
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Chief of Hydrological Forecasting and Water Resource Division และคณะวิทยากรจาก

องคการอุตุนิยมวิทยาโลก ใหความรูเรื่อง กรอบแนวคิดของการบริหารจัดการนํ้าทวมเชิง

บูรณาการ (Integrated Flood Management- IFM) ซึ่งประกอบดวยสถานการณน้ําทวม สิ่งที่

ทาทายการบริหารจัดการ เชน ภาวะโลกรอน การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การใช

ทรัพยากรอยางไมระมัดระวัง บทเรียนจากการจัดการน้ําทวมอยางย่ังยืนที่ตองอาศัยทั้งการ

ปองกันเชิงโครงสรางและไมใชโครงสราง สรางความสมดุลระหวางการพัฒนาและแงคิดเรื่อง

การอนุรักษสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย วิศวกรรม วิทยาศาสตร รวมทั้งการจัดการ

ในระดับทองถ่ิน และระดับลุมน้ํา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ใหมีการบูรณาการ การบริหารจัดการนํ้าทวมเชิงบูรณาการเขาไวในแผนแมบทการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (IFM integration in master plan of water resource) 

2. สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน (Community Participation) คือ ตองเพิ่ม

ความสามารถในการฟนตัวใหกับประชาชนที่อยูในทองถ่ินตอสภาวะน้ําทวม ดังกลาว เชน  

2.1 จัดเตรียมผูฝกสอน ตัวแทน สําหรับชุมชน เพื่อทําการถายทอดความรู

หนวยงานภาครัฐและจัดทําคูมือปฏิบัติในกรณีการเผชิญภัยในภาวะวิกฤต 

2.2 สนับสนุนการมีสวนรวมของอาสาสมัครเพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญ

เหตุในภาวะวิกฤต 

2.3 จัดใหมีตัวแทนจากชุมชนเพื่อรับทราบการดําเนินงานที่เก่ียวของกับมาตรการ

ปองกันอุทกภัยที่จะมีผลกระทบ และการชดเชยความเสียหายท่ีประชาชน

ไดรับจากมาตรการน้ี 

3. การทําแผนที่นํ้าทวม (Flood Mapping) เพื่อเปนการสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

การวางแผนการใชประโยชนจากที่ดินอยางเปนระบบ อีกทั้งแผนที่น้ีควรมีการเผยแพรใหกับ

ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมเพื่อมีการเตรียมการกอน/ระหวางการเกิดอุทกภัยดวย 

4. ควรปรับปรุงการพยากรณและเตือนภัยใหดีขึ้น (Flood forecasting and early 

warning) โดยแบงเปนดานตางๆ ดังนี้ 

4.1 ดานอุตุนิยมวิทยา  

 - กรมอุตุนิยมวิทยาจะตองดําเนินการพยากรณปริมาณน้ําฝนในระยะสั้นให

ได (1-3 ชั่วโมง) 
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 - จัดทําการพยากรณปริมาณฝนเชิงพื้นที่ในลุมนํ้าตาง ๆ 

 - พัฒนาการพยากรณนํ้าทวมฉับพลัน 

4.2 ดานอุทกวิทยา 

 - ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงขายการตรวจวัดขอมูลดานอุทกวิทยา

โดยประยุกตใชระบบอัตโนมัติ (โทรมาตร) ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 - ตองปรับปรุงและพัฒนาขอมูลพื้นที่หนาตัดของลําน้ํา (Cross Section) 

และขอมูลโคงความสัมพันธระหวางระดับน้ําและปริมาณนํ้า (Rating Curve) 

 - ตองมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการทําแบบจําลองดานอุทก

วิทยา 

 4.3 ดานระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System)  

 - ตองจัดทําและปรับปรุงโครงขายระบบสื่อสารที่เก่ียวของกับการเตือน

สภาวะอุทกภัย 

 - ตองจัดทําขาวสารการเตือนภัยที่งายตอการทําความเขาใจ และจัดทํา

โครงการเพื่อใหประชาชนตระหนักถึงภัยธรรมชาติในสภาวะวิกฤต 

5. จัดทําโครงขายการปฏิบัติงานแบบผสมผสาน (Operation and harmonization of 

networks) เชน 

5.1 ประชุมหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการภัยพิบัติ เพื่อรวมทําขอตกลงในการ

แลกเปลี่ยนและเขาถึงขอมูล 

5.2 จัดทํา Web Portal เพื่อรวบรวม Meta data จากหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมี

มาตรฐานเดียวกัน 

5.3 จัดต้ังคณะกรรมการในการบริหารจัดการฐานขอมูลระหวางหนวยงานจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ 

6. กําหนดความรับผิดชอบของหนวยงานที่ดําเนินการพยากรณและแจงเตือนภัย 

(Institution & Single Source Forecasting and Waning) โดยมีการกําหนดระดับความ

รุนแรง ระยะเวลา ระดับของการเตือนภัย พื้นที่ท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบ และเวลาที่คาดวา

จะเกิดเหตุการณดวย ดังนี้ 

 6.1 การพยากรณอากาศและขอมูลสารสนเทศภูมิอากาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา 
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 6.2 การพยากรณน้ําทวมฉับพลัน: กรมอุตุนิยมวิทยา 

 6.3 การพยากรณน้ําในลําน้ํา: กรมชลประทาน 

 6.4 การพพยากรณดินโคลนถลม: กรมทรัพยากรธรณี 

 6.5 การพยากรณน้ําทวมชายฝง: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 6.6 การเตือนภัยสึนามิ (Tsunami early warning): ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

 6.7 การปฏิบัติการตอบสนองการเตือนภัย (Acting on warning): กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (สวนนโยบายภัยธรรมชาติ. 2555) 
 

บทสรุป 

 จากการศึกษาของ คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2554) พบวา สาเหตุหลักของมหา

อุทกภัยในป 2554 นั้นเกิดจากการบริหารจัดการน้ําเปนหลัก คือ เกิดความไมสมดุลระหวาง

จุดปลอยน้ํากับจุดรับนํ้า การขัดแยงของชุมชนในเสนทางระบายนํ้า ลวนสงผลกระทบตอการ

ทวมในครั้งนี้ท้ังสิ้น ดังนั้นการจะทําใหเกิด “การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ” ใหสําเร็จได

ตองใชทั้งศาสตร ศิลป และประสบการณใหผสานสอดคลองเปนหน่ึงเดียวกัน 

 ดานศาสตร คือ ตองใชเทคนิคการวางแผน การติดตามประเมินผลแผนฯ เทคนิค

การมีสวนรวม เทคนิคการศึกษา วิเคราะห การคาดการณ จินตนาการ และการเปรียบเทียบ

จัดลําดับ 

 ดานศิลป ประกอบดวย แนวคิด หลักการ ทฤษฎี หลักการบริหารจัดการ ทั้ง

หลักการทั่วไปและหลักการเฉพาะ แนวคิดริเริ่ม และความเห็น มุมมองที่เก่ียวของ 

 ประสบการณที่ตองนํามาผสมผสาน คือ ภูมิปญญา องคความรูขององคกรและ

ของบุคลากร รวมท้ังความรู ความชํานาญ ความเขาใจการเมือง ปรีชาญาณ และกระบวน

ทัศน  (กรมชลประทาน. 2552) และสิ่งท่ีไมอาจลืมไดสําหรับการบริหารจัดการนํ้าทวมคือตอง

ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน เพราะประชาชนเปนท้ังเจาของปญหาและผู

ประสบปญหา รวมทั้งเปนตัวชวยแกปญหาท่ีดีได 

 ทายนี้ผูเขียนหวังวาบทเรียนจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้  จะทําใหสังคมไทยตระหนักถึง

ความสําคัญ ขอดีและขอเสียตางๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาวะวิกฤตที่มีการ 

บูรณาการของทุกภาคสวน โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และมีระบบการแจง
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เตือนภัยที่มีเอกภาพ ทั้งนี้เพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตไดอยางเปนระบบและทันทวงที 

 

******************** 
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การควบคุมมลพิษทางเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

                                                                               องอาจ เมณฑกูล* 

 

  เสียงเปนพลังงานรูปหน่ึงที่ในปจจุบันถูกนํามาใชประโยชนอยางแพรหลาย เชน 

กิจกรรมบันเทิงสันทนาการ และทางดานการแพทย ตัวอยาง เชน เสียงท่ีมีความถ่ีสูงในการ

สลายนิ่ว ในรางกายมนุษย  หรือระบบกลองอุตราโซนิก ที่ใชสองภาพทารกในครรภมารดาเปน

ตน   กิจกรรมการผลิตสินคาตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ยอมมีการใชพลังงานสําหรับ

เคร่ืองจักร เคร่ืองมืออุปกรณ ตาง ๆ เปนจํานวนมาก  และสงผลใหพลังงานเสียงที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการผลิต สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของพนักงานผูปฏิบัติงานในโรงงาน  

หนวยงานราชการที่กํากับดูแลดานสุขภาพอนามัยพนักงานท่ีปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม

และสถานประกอบการตางๆไดออกกฎระเบียบคุมครองความปลอดภัยสุขภาพพนักงาน   เชน 

กระทรวงแรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สําหรับประเทศไทย มีกฎหมายหรือระเบียบบัง คับเรื่ องมลพิษทางเสียงใน

ภาคอุตสาหกรรม  โดยหนวยงานแรกคือ  กรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม  และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โดยมาตรฐานเสียงที่ควบคุมในการทํางานของพนักงานท่ี

ทํางานไมเกิน 8  ชั่วโมงทํางาน เสียงตองมีความดังไมเกิน 90 เดซิเบล เอ และในกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน  กําหนดวานายจางหามใหลูกจางเขาทํางานในพื้นที่มีเสียงดังเกิน 140 เดซิ

เบล เอ หากสถานประกอบการมีแหลงกําเนิดเสียงดังเกิน  85 เดซิเบล เอ สถานประกอบการ

จะตองจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบการ   

นิยามศัพท 

 

 

 

 
* อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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มลภาวะทางเสียง เปนสภาวะท่ีมีการกอใหเกิดเสียงที่มีการรบกวน อาจมาจาก

แหลงกําเนิดเสียงตางๆ ท้ังจากมนุษย, สัตว หรือเครื่องจักรตางๆ โดยหากเกิน 85 เดซิเบล จะ

เปนอันตรายตอหู ย่ิงถาเกิน 90 เดซิเบล จะเปนอันตรายตอหูอยางมาก ดังนั้นไมควรเขาใกล

บริเวณท่ีมีเสียงดังเกินจะรับได 

เสียง ในภาษาอังกฤษใชคําวา “Sound” โดยเสียงที่ไมตองการไดยินหรือไมพึงประสงค

จะรับรู ในภาษาอังกฤษจะใชคําวา Noise เมื่อเราพิจารณาในคุณสมบัติทางกายภาพ ไมวาจะ

ใชท้ังคําวา Sound และ Noise มีคุณสมบัติไมแตกตางกันเลยท่ีเดียว 

มลพิษทางเสียง เปนมลพิษที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดปญหาเหตุรําคาญ 

ชุมชนรอบ ๆ สถานประกอบการ    เปนมลพิษท่ีคุกคามระบบประสาทการไดยินแกพนักงานผู

ปฏิบัติหนางาน ในงานสุขศาสตรอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมมลพิษทางเสียงสามารถแบงการ

ควบคุมออกเปนสวนๆ 

เสียงดัง หมายถึง เสียงที่คนเราไมตองการไดยิน เสียงรบกวนการรับรู และเสียงที่เปน

อันตรายตอการไดยิน  ไมมีเครื่องมือชนิดใดสามารถแยกความแตกตางระหวาง  sound และ 

noise จะมีก็เฉพาะมนุษยเทานั้น 

เสียงเปนพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของอนุภาคของตนกําเนิดเสียง

หรือแหลงกําเนิดเสียง ซึ่งพลังงานจากการสั่นสะเทือนของตนกําเนิดเสียงนี้จะถายทอดผาน

ตัวกลางหรืออากาศ ทําใหอนุภาคของตัวกลางหรืออากาศสั่นไปมา สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงความดันของตัวกลางหรืออากาศ และทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของเสียงในลักษณะ

ของคลื่น (Wave) ที่เรียกวา “คลื่นเสียง” 

แหลงกําเนิดคลื่นเสียง ประกอบดวย ปจจัยและองคประกอบที่สําคัญ  3 องคประกอบ 

คือ 1. จุดกําเนิดหรือแหลงกําเนิดของเสียง (Sources)  2. ตัวกลางท่ีคลื่นเสียงผาน (Medium 

for Transmission) และ  3. ตัวรับ (Receiver) โดยตนกําเนิดเสียงหรือแหลงกําเนิดเสียงนั้น 

หมายถึง วัตถุหรือสสารตางๆ ที่มีการสั่น ซึ่งการสั่นของสสารอาจเกิดจากการสั่นของพื้นผิว

ของแข็ง ที่เรียกวา “Mechanical Noise” เชน การสั่นของตัวเครื่องจักร อุปกรณเครื่องมือ หรือ

อาจเกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหลท่ีเรียกวา “Fluid Noise” เชน การเกิดเสียงจากระบบนิว

แมติก (Pneumatic tools) เครื่องอัดอากาศ (Compressors) หรือพืชไรในเสนทอ ในกิจการ

กลุมพวกไซโล  สําหรับตัวกลาง หมายถึง สสารที่นําพาคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง 
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ซึ่งตัวกลางดังกลาวตองมีคุณสมบัติดังน้ีคือ มีความยืดหยุน (Elasticity) มีมวล (Mass) และมี

ความเฉื่อย (inertia) ตัวกลางโดยทั่วไปหมายถึงอากาศ (หรือกาซ)   หรือ อาจจะเปนของแข็ง

เชนโลหะ  ของเหลว เชนน้ําก็เปนตัวกลางไดดี ตัวอยางเชนการท่ีปลาวาฬ ใชคลื่นเสียงความถ่ี

ตํ่าในการสื่อสารกันในฝูง เคลื่อนเสียงสามารถเดินทางขามมหาสมุทรได   สวนตัวรับหมายถึง 

การรับรูของหูและสมองมนุษย หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ใชในการวัดเสียงที่เรียกวา 

“เครื่องวัดระดับเสียง”  (Sound Level  Meter) 

ในการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเสียงนั้น พื้นฐานเสียงเปนพลังงานรูปหน่ึงจึงจะ

กลาวถึงคลื่นเสียงในรูปแบบของ Sine Wave    คุณสมบัติทางกายภาพของเสียงที่สําคัญมี

หลายพารามิเตอร เชน แอมพลิจูด (Amplitude ) หรือความสูงของคลื่นเสียง  ความยาวคลื่น 

(Wave length) ความถ่ี ( Frequency ) คาบ (Period ) อัตราเร็วของเสียง (Speed of Sound) 

กําลังเสียง (Sound Power, W)  ความเขมเสียง (Sound Intensity ; I) ความดันเสียง (Sound 

Pressure) เปนตน  

กฎระเบียบในการควบคุมมลพิษเสียงในงานอุตสาหกรรมในประเทศ ใหผูประกอบการ

ดําเนินการควบคุมที่แหลงกําเนิดเสียงกอน หากควบคุมไมไดใหควบคุมที่ทางผานไปสูตัว

พนักงาน  และหากควบคุมท่ีทางผานไมไดผล ใหควบคุมท่ีตัวพนักงานโดยใชอุปกรณปองกัน

ภัยสวนบุคคล เปนลําดับสุดทาย 

1. การควบคุมมลพิษทางเสียงบริเวณที่แหลงกําเนิดเปนลําดับแรก  เพื่อเปนมาตรการ

แรก  ตัวอยางการควบคุมมลพิษทางเสียงท่ีแหลงกําหนด  คือการใชมาตรการควบคุมทางดาน

วิศวกรรม  ในการออกแบบเครื่องจักรเครื่องมือใหมีเสียงเกิดขึ้นในปริมาณที่นอยหรือใหเปน

ตามมาตรฐานกฎหมาย ผูประกอบการที่ต้ังโรงงานใหมควรเลือกเครื่องจักรมาใชงานโดย

พิจารณาการออกแบบทางดานวิศวกรรมก็จะชวยลดปญหาเสียงดังในโรงงานได   ตัวอยาง เชน 

การเลือกเครื่องอัดอากาศในงานอุตสาหกรรม หากเลือกเครื่องจักรที่เปนระบบที่ใชลูกสูบ

เคร่ืองจักรจะมีเสียงดังมากในพื้นที่ที่ติดต้ังเครื่องจักร  หากโรงงานเลือกเครื่องอัดอากาศแบบ

เกลียวมาใชงานก็จะทําใหเสียงที่เกิดจากการเดินเครื่องจักรเบาลง   การติดยางรองพื้นท่ีฐาน

เพื่อเครื่องเพื่อปองกันการกระทบระหวางมอเตอรไฟฟา หรือเครื่องจักรที่หมุนกับพื้นคอนกรีต ก็

จะลดเสียงดังได หรือการใชมาตรการการซอมบํารุงรักษาเชิงทวีผลโดยการตรวจซอมกอน

เครื่องจักรชํารุดเสียหาย 
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ภาพการควบคุมเสียงบริเวณแหลงกําเนิดโดยใชมาตรการทางดานวิศวกรรม โดยการติดตั้งขอบยาง

รองพ้ืนระหวางฐานมอเตอรไฟฟากับพ้ืนฐานยึดมอเตอร 

เพ่ือปองกันการส่ันสะเทือนของมอเตอรไฟฟาในขณะทํางาน 

ท่ีมา Dave Yantek . NIOSH - Pittsburgh Research Laboratory Hearing Loss Prevention Branch 
 

 2. การควบคุมท่ีบริเวณทางผานเสียง  หากควบคุมมลพิษทางเสียงจากแหลงกําเนิด

ไมไดใชมาตรการ การควบคุมท่ีทางผานของเสียงกอนท่ีจะสัมผัสตอพนักงานผูปฏิบัติงาน   

ตัวอยางการควบคุมเสียงทางผาน เชน การใชฉากกําบังก้ันเสียงดังจากแหลงกําเนิดเสียง หรือ

การสรางหองแยกแหลงกําเนิดเสียงออกใหหางจากพนักงานผูปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ตาม

จะตองคํานึงถึงกรณีท่ีบางพื้นที่ท่ีทําการปดก้ันแยกหองน้ัน   จะมีเสียงดังเกินมาตรฐานมาก  

นายจางจะตองติดปายเตือนอันตรายบริเวณทางเขาพื้นที่หองดังกลาว  และจะตองติดปาย

ควบคุมใหพนักงานสวมใสที่ครอบหูลดเสียง หรือท่ีอุดหูลดเสียงดวย   
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ภาพการใชฉนวนปองกันเสียง โดยการควบคมุท่ีทางผานเสียง เมื่อการควบคุมท่ีแหลงกําเนิดเสียงไมสามารถ

ดําเนินการได 

ท่ีมา Dave Yantek . NIOSH - Pittsburgh Research Laboratory 

Hearing Loss Prevention Branch 
 

 3. การควบคุมที่ตัวผูสัมผัสเสียง  หากนายจางควบคุมมลพิษทางเสียงจากแหลงกําเนิด

และทางผานของเสียงไมไดผลเนื่องจากปจจัยตาง ๆ แลว จึงใชมาตรการในการควบคุมมลพิษ

ทางเสียงที่ตัวผูสัมผัสเสียง โดยการใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล  เชน ครอบหูลดเสียง  ที่อุด

หูลดเสียงเปนตน หรือการใชมาตรการในการบริหารจัดการใหพนักงานเขาทํางานที่พื้นที่ที่มี

เสียงดังมาก ในระยะเวลาที่จํากัด  และควบคุมชวงเวลาท่ีพนักงานทํางานในพื้นท่ีท่ีเสี่ยงภัยจาก

เสียงดัง 

 
 

ภาพประเภทอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลปองกันเสียง 

ท่ีมา  Jeffrey O. Stull, PPE made Easy 1998, หนา 194 
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ภาพการใชท่ีครอบหูลดเสียง 

สราวุธ   สุธรรมาสา . การจดัการมลพิษทางเสียงจากอุตสาหกรรม หนาท่ี 92 
 

การควบคุมมลพิษทางเสียงจากภาคอุตสาหกรรมนั้นจะตองอาศัยความรวมมือจาก

ผูประกอบการ เจาของโรงงาน พนักงานผูปฏิบัติงาน  ตัวเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน

ในระดับ บริหาร ระดับหัวหนางานและระดับวิชาชีพ และพนักงานทุกคนจะตองตระหนักถึงภัย

อันตรายท่ีเกิดจากเสียง ก็จะชวยลดปญหาการสูญเสียการไดยินเน่ืองมาจากมลพิษทางเสียง

จากอุตสาหกรรม 

 

******************** 

 

รายการอางอิง 
 

สราวุธ   สุธรรมาสา . การจัดการมลพิษทางเสียงจากอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กรมควบคุมมลพิษ. (2544). มลพิษทางเสียง. กรุงเทพมหานคร บริษัทซิลคคลับ จํากัด. 

http//www.diw.go.th   

http://www.epa.gov/air/noise.html 

http://www.cdc.gov/niosh/mining/workshops/hearingloss/hlprevworkshop2/03-

YantekNoiseControlBasics.pdf 

 

http://www.epa.gov/air/noise.html


 
 

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชในประเทศไทย: ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

และอลัลีโลพาที 
Biological Activity of Plant Extract in Thailand: Antioxidant and Allelopathy 

 

ผศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย* 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชเปนหัวขอวิจัยที่มีผูสนใจอยาง

แพรหลายในปจจุบัน  ในที่นี้ ไดเสนอการศึกษาการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารกัดจากพืชใน

ดานการใชกําจัดวัชพืช และการตานอนุมูลอิสระ ซึ่งวิธีการศึกษาการอออกฤทธิ์ทั้งสองแบบน้ี มี

วิธีการศึกษาที่ไมซับซอน โดยไดเสนอท้ังวิธีการศึกษาอยางงายที่นิยมใชกันทั่วไป และตัวอยาง

พืชที่พบในประเทศไทย ซึ่งไดมีรายงานแลววามีฤทธิ์ทางชีวภาพดังกลาว เพื่อเปนประโยชน

สําหรับผูสนใจศึกษาวิจัยในดานนี้ตอไป 

บทนํา 

 ในปจจุบันมีการใชสารเคมีสังเคราะหนานาชนิดท้ังทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

สงผลใหเกิดปญหาสารมลพิษตกคางในสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก อีกท้ังสารเคมีบางชนิดใน

อาหารและเครื่องสําอางยังทําใหผูใชเกิดอาการแพหรือเกิดผลขางเคียงในระยะยาว ในปจจุบัน 

การใชสารกัดจากพืชท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพจึงกลายเปนหัวขอที่มีการสนใจอยางกวางขวาง มีการ

นําสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชไปใชประโยชนท้ังทางการแพทย เชน สารสกัดที่มีฤทธิ์ตาน

เบาหวาน ยับย้ังเซลลมะเร็ง ตานจุลินทรียกอโรค ตานอนุมูลอิสระ ในทางอุตสาหกรรม ใชเปน

สวนประกอบของอาหารหรือเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มมูลคา และในทางเกษตรกรรม ไดแก ใชเปน

สารกําจัดแมลง สารไลแมลง สารตานจุลินทรียกอโรคในพืช รวมทั้งสารที่มีฤทธิ์ยับย้ังวัชพืช  

  

 
* ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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ในท่ีนี้ จะกลาวถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชในสองดานคือฤทธิ์ทางดานการ

ใชกําจัดวัชพืชหรืออัลลีโลพาที (Allelopathy) และฤทธิ์ในดานการตานอนุมูลอิสระ ซึ่งมีผู

ศึกษาวิจัยอยางกวางขวางในประเทศไทย บทความนี้จะเปนการใหความหมายและยกตัวอยาง

งานวิจัยในประเทศไทย หรืองานวิจัยในตางประเทศแตศึกษากับพืชท่ีพบในประเทศไทยที่

เก่ียวของกับอัลลีโลพาทีหรือการตานอนุมูลอิสระ เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับผูสนใจที่จะ

ศึกษาคนควาในดานนี้ตอไป 

อัลลีโลพาที 

 อัลลีโลพาที (Alleopathy) เปนกระบวนการที่พืชชนิดหนึ่งปลอยสารพิษออกไปใหกับ

พืชขางเคียง ซึ่งอาจเปนอันตรายตอพืชผูรับน้ันๆถึงตายได (ดวงพร, 2543) สารท่ีถูกปลอย

ออกมาเรียกวา อัลลีโลเคมิคอล (Alleochemical) พืชที่สรางสารอัลลีโลเคมิคอลออกมาเรียกวา

พืชผูปลดปลอยสารพิษ (Donor plant) ผลกระทบของอัลลีโลพาธีมี 2 ระดับคือผลกระทบขั้น

ปฐมภูมิ เปนผลจากสารอัลลีโลเคมิคอลท่ีอยูในเศษซากพืชที่ตกคางอยูในดินถูกปลดปลอยโดย

การยอยสลายหรือถูกนํ้าฝนชะ แลวมีผลตอการเจริญของพืชอีกชนิดท่ีอยูในดินนั้น รวมทั้ง

สารพิษที่จุลินทรียสรางระหวางการยอยสลายเศษซากพืชน้ันๆดวย  ผลกระทบอีกแบบคือ

ผลกระทบข้ันทุติยภูมิ ซึ่งเกิดจากการท่ีพืชสรางและปลดปลอยสารพิษออกมาขณะที่ยังมีชีวิต

อยู ผลกระทบจะไมรุนแรงเทากับสารพิษจากเศษซากพืช  

 พืชที่สรางสารอัลลีโลเคมิคอลไดน้ันอาจเปนไดทั้งพืชปลูก หรือวัชพืชก็ได และอาจ

พบไดทั้งในกรณีที่พืชปลูกสรางสารอัลลีโลเคมิคอลไปยับย้ังวัชพืช วัชพืชสรางสารอัลลีโลเคมิ

คอลไปยับย้ังพืชปลูก หรือวัชพืชอาจจะสรางสารอัลลีโลเคมิคอลเพื่อยับย้ังกันเองก็ได พืชท่ีสราง

สารอัลลีโลเคมิคอลที่มีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญเติบโตของพืชอ่ืนอยางรุนแรง จะสังเกตไดวาจะไมมี

พืชชนิดอ่ืนขึ้นในระยะใกลเคียงพืชชนิดนั้นไดเลย โดยไมเก่ียวของกับรมเงาของพืช ดังแสดงใน

ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตของ Polygonella myriphylla 

ในทุงหญา ซึ่งไมมีพืชอ่ืนขึ้นในระยะ 1 เมตรรอบๆไดเลย 

ท่ีมา: Inderjit and Callaway, 2003 
 

 การทดสอบฤทธิ์ทางอัลลีโลพาทีท่ีนิยมศึกษาในประเทศไทย จะเปนการนําสวนตางๆ

ของพืชที่คาดวาจะมีฤทธิ์ทางอัลลีโลพาทีน้ีมาสกัดดวยตัวทําละลายตางๆ แลวนําสารสกัดที่ได

ไปทดสอบผลตอการเจริญของพืชทดสอบซึ่งนิยมทดสอบในระยะตนกลาทั้งกอนงอกหรือหลัง

งอก ตัวทําละลายที่เปนที่นิยมมากที่สุดคือนํ้า เนื่องจากเปนตัวทําละลายท่ีหางาย ไมเปนพิษ 

เหมาะกับการใชสกัดตัวอยางพืชสด และยังสอดคลองกับการออกฤทธิ์จริงของสารเหลาน้ีใน

ระบบนิเวศที่มีน้ําเปนองคประกอบหลัก นอกจากน้ําแลว ตัวทําละลายอ่ืนท่ีนิยมใช ไดแก เอ

ทานอล เมทานอล และเอทิลอะซีเตต แตเน่ืองจากตัวทําละลายเหลานี้อาจเปนพิษตอพืชได 

ดังนั้น กอนทดสอบ จะตองนําสารสกัดไประเหยตําทําละลายออกใหหมด กอนจะนํามาทดสอบ

ตอไป 

 ในตารางที่ 1 เปนการสรุปถึงสารสกัดจากพืชชนิดตางๆ ที่ไดทดสอบแลววามีฤทธิ์

ทางอัลลีโลพาทีตอพืชทดสอบตางชนิดกัน 
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ตารางท่ี 1 แสดงสารสกัดจากพืชที่แสดงฤทธิ์ทางอัลลีโลพาทีตอพืชชนิดอ่ืน 

ชนดิพืช วิธีสกดั สงผลตอ อางอิง 

กระวาน 

(Amomum 

testaceum) 

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขนเปน 

0.5 -2.0 mg/ml 

สารสกัดจากผลและเมล็ดยับยั้ง

การเจริญและการงอกของถัว่เขยีว

ผิวดําได 

ศานิต, 2554 

ขาว สารท่ีปลอยออกมา

จากรากของตนกลา

ขาว 

สารจากรากขาวยับยั้งการเจริญ

ของผักโขมโดยขาวตางสายพันธุ

กัน สงผลไดไมเทากัน  

Kabir et al., 

2010 

ขาว  สกัดดวยเมทานอลให

ไดความเขมขน 1-

1000 mg/l 

สารสกัดจากฟางขาวยับยั้งการ

เจริญของไมยราบยักษ 

ธีระ และคณะ, 

2553 

ขาวพันธุหอม

จันทนและเหนียว

ลางปง 

สกัดดวยนํ้าใหได

ความเขมขน 1.25-

10%  

สารสกัดจากตนกลายับยัง้การ

เจริญของผักกาดหอมได 

ประภาวีร และ

คณะ, 2555 

ขึ้นฉาย (Apium 

graveolen)  

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขนเปน 

0.5 -2.0 mg/ml 

สารสกัดจากผลและเมล็ดยับยั้ง

การเจริญและการงอกของถัว่เขยีว

ผิวดําได 

ศานิต, 2554 

จันทนเทศ 

(Myristica 

fragrans) 

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขนเปน 

0.5 -2.0 mg/ml 

สารสกัดจากผลและเมล็ดยับยั้ง

การเจริญและการงอกของถัว่เขยีว

ผิวดําได 

ศานิต, 2554 

ตะไครหอม 

(Cymbopogon 

nardus) 

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขน 10 – 

40 mg/ml 

สารสกัดจากลําตนสามารถยับยัง้

การเจริญของคะนาได 

ศานิต และคณะ, 

2553 

ประยงค (Aglaia 

odorata) 

สกัดดวยนํ้าใหได

ความเขมขน 25 – 100 

mg/l 

สารสกัดจากกิง่ออนยับยัง้ตอการ

เจริญเติบโตของผักโขมและหญา

ขาวนก 

ยิ่งยง และคณะ, 

2546 

ปบ (Millingtonia 

hortensis ) 

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขน 10 – 

40 mg/ml 

สารสกัดจากใบสามารถยับยัง้การ

เจริญของคะนาได 

ศานิต และคณะ, 

2553 

ผักโขม 

(Amarathus  

สกัดดวยนํ้าแลวเจือ

จางใหไดความเขมขน 

สารสกัดจากใบ ลําตนและราก 

ยับยั้งการงอกของเมล็ดพริกพันธุ

อมรทิพยและ

อัญชลี, 2555 
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ชนดิพืช วิธีสกดั สงผลตอ อางอิง 

lividus)  20 – 100 % จินดา 

ผักชีลาว 

(Anethum 

graveolen) 

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขนเปน 

0.5 -2.0 mg/ml 

สารสกัดจากผลและเมล็ดยับยั้ง

การเจริญและการงอกของถัว่เขยีว

ผิวดําได 

ศานิต, 2554 

ผักหวานบาน 

(Sauropus 

androgynus)  

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขน 10 – 

30 mg/ml 

สารสกัดจากใบสามารถยับยัง้การ

เจริญของคะนาได 

ศานิต และคณะ, 

2553 

พญาสัตตบรรณ 

(Alstonia 

scholaris) 

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขน 10 – 

30 mg/ml 

สารสกัดจากใบสามารถยับยัง้การ

เจริญของคะนาได 

ศานิต และคณะ, 

2553 

พญาสัตตบรรณ สารสกัดหยาบ สารสกัดจากเปลือกลําตนสามารถ

ยับยั้งการเจริญของขาว ขาวโพด 

คะนา ถัว่เขียวผิวดํา ถัว่เขยีวผิว

มันได 

ศานิต และคณะ, 

2554 

พริกไทย (Piper 

nigrum) 

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขนเปน 

0.5 -2.0 mg/ml 

สารสกัดจากผลและเมล็ดยับยั้ง

การเจริญและการงอกของถัว่เขยีว

ผิวดําได 

ศานิต, 2554 

พุทธชาดกานแดง 

(Jasminum 

officinale var. 

grandiforum)  

สกัดดวยนํ้าใหได

ความเขมขน 3.12 – 

100 mg/ml 

สารสกัดจากใบยับยั้งตอการ

เจริญเติบโตของหญาขาวนกและ

โสน 

ดารารัตน และ

คณะ, 2546 

ยี่หรา (Ocimum 

gratissimum) 

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขนเปน 

0.5 -2.0 mg/ml 

สารสกัดจากผลและเมล็ดยับยั้ง

การเจริญและการงอกของถัว่เขยีว

ผิวดําได 

ศานิต, 2554 

ราชพฤกษ 

(Cassia fistula) 

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขน 10 – 

40 mg/ml 

สารสกัดจากฝกสามารถยับยั้งการ

เจริญของคะนาได 

ศานิต และคณะ, 

2553 

ลําเจียก (Coix 

aquatica)  

สารสกัดหยาบ สารสกัดจากลําตนใตดินสามารถ

ยับยั้งการเจริญของไมยราบยกัษ 

ถั่วผี ถั่วเขียวผิวดาํ ผักกาดหอมได 

ศานิต, 2555 
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ชนดิพืช วิธีสกดั สงผลตอ อางอิง 

สาบหมา 

(Eupatorium 

adenophorum)  

สกัดดวยเมทานอลให

ไดปริมาณ 0.1 – 1 g 

สารสกัดจากใบยับยั้งการงอกและ

การเจริญของไมยราบเครือ ขาวนํ้า

รู โสนขน ผักโขมหนาม ผักโขมหัด 

ถั่วผี หญาปากควาย หงอนไกปา 

กะหลํ่าปลี คะนา และขาวพันธุ กข 

23 

ศิริพร และ วิไล, 

2536 

สาบหมา สกัดดวยเมทานอล 

70% 

สารสกัดจากสวนเหนือดินยับยัง้

การเจริญของผักโขมหนาม ปนนก

ไส กระดุมใบใหญ หงอนไกปา 

หญาขจรจบ โสนขนและหญาปาก

ควาย 

ศิริพร และ ชอุม, 

2537 

สบูดํา (Jatropha 

curcus)  

สกัดดวยเมทานอล 

5% ใหไดความเขมขน 

2-8 ml/l 

สารสกัดจากเปลือกผลยับยัง้การ

เจริญของขาวพันธุปทุมธานี 1 ได

ท้ังกอนงอกและหลังงอก 

เรืองศกัดิ์, 2553 

สบูดํา สกัดดวยนํ้าใหได

ความเขมขน 2-10% 

สารสกัดจากรากสงผลยับยั้งการ

เจริญของขาวโพด 

Abugre and 

Quashie-sam, 

2010 

หญาดอกขาว 

(Leptochloa 

chinensis)  

สกัดดวยเอทิลอะซเีตต

ใหไดความเขมขนเปน 

25-75 mg/ml 

สารสกัดจากลําตนยับยัง้การเจริญ

ของแตงกวา แตงโม ฟกทอง ถัว่

ลิสงนา ผักเส้ียนผีและผักเบ้ียใหญ

ได 

ศานิต, 2552 

หญาดอกขาว สกัดดวยเอทิลอะซเีตต

ใหไดความเขมขนเปน 

50-100 mg/ml 

สารสกัดจากลําตนยับยัง้การเจริญ

ของขาว ไมยราบยักษ ผักกาดขาว

และหญาขาวนกได 

ศานิต และ วมิล

พรรณ, 2551 

หมาก (Areca 

catechu) 

สกัดดวยเอทานอลให

ไดความเขมขน 10 – 

40 mg/ml 

สารสกัดจากเน้ือผลสามารถยับยัง้

การเจริญของคะนาได 

ศานิต และคณะ, 

2553 
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สารตานอนุมูลอิสระ 

 อนุมูลอิสระ (Free radical) คือโมเลกุลหรืออะตอมที่มีอิเล็กตรอนคูโดดเด่ียวทําใหมี

ความวองไวตอปฏิกิริยาตางๆเปนพิเศษ ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอเน่ืองไปได ตัวอยางของอนุมูล

อิสระ เชน ไฮโดรเจน เรดิคอล โอโซน เพอรอกไซด เรดิคอลเปนตน สวนสารตานอนุมูลอิสระคือ

สารที่สามารถยับย้ังการเกิดของปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดอนุมูลอิสระได (รุงโรจน, 2551) 

 การวิเคราะหสารตานอนุมูลอิสระโดยทั่วไป จะใชวิธีการหาประสิทธิภาพของสารตาน

อนุมูลอิสระในการยับย้ังการเกิดอนุมูล 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical (DPPH) ซึ่ง

จัดเปนอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง โดยจะนําสารสกัดที่ตองการทดสอบนั้น มาทําปฏิกิริยากับ DPPH 

ซึ่งเปนสารละลายสีมวงเขม หากสีจางลง แสดงวาสารสกัดนั้นมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

นอกจากน้ัน อาจจะหาไดโดยดูความสามารถของสารสกัดในการตานการเกิดเพอรอกซิเดชัน

ของกรดลิโนเลอิก หรือนําไปทําปฏิกิริยากับเฟอรริกไอออนแลวตรวจหาปริมาณเฟอรรัสไออนท่ี

เกิดขึ้น(รุงโรจน, 2551) แตวิธีการทดสอบกับ DHHP เปนวิธีที่มีผูใชแพรหลายที่สุด 

ในตารางท่ี 2 เปนการสรุปถึงสารสกัดจากพืชชนิดตางๆ ที่ไดทดสอบแลววามีฤทธิ์เปน

สารตานอนุมูลอิสระ โดยสวนใหญทดสอบดวยวิธี DHHP  
 

ตารางท่ี 2 แสดงสารสกัดจากพืชที่แสดงฤทธิ์เปนสารตานอนุมูลอิสระ 

ชนดิพืช วิธีสกดั การออกฤทธิ ์ อางอิง 

กระถิน 

(Leucaena 

leucacepala)  

สกัดดวยอะซีโตน สารสกัดจากยอดมีฤทธิก์ําจัดอนุมูล

อิสระ DPPH 

รุงโรจน, 2551 

กะเมง็ (Eclipta 

prostrata) 

สกัดดวยไดคลอโร

มีเทน บิวทานอล 

หรือเอทิลอะซีเตต 

สารสกัดจากตนแหงมีฤทธิก์ําจัด

อนุมูลอิสระ DPPH 

พจมาน และ

คณะ, 2554 

กะหลํ่าปลีสีมวง สารสกัดหยาบ มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DHHPและมี

สารประกอบฟนอลสูง 

พลกฤษณ, 

2552 

ขมิ้นชัน 

(Curcuma longa) 

สกัดดวยเอทานอล สารสกัดจากเหงาสดมีฤทธิ์ยับยั้ง

เอนไซมไทโรซิเนสและตานอนุมูล

อิสระ 

จินดาพร, 

2551 

ชาอัสสัม 

(Camellia 

สารสกัดหยาบ สารสกัดจากยอดมีฤทธิก์ําจัดอนุมูล

อิสระ DPPH 

ชฎาพร, 2554 
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ชนดิพืช วิธีสกดั การออกฤทธิ ์ อางอิง 

sinensis var. 

assamica)  

เงาะ (Nephelium 

lappaceum) 

สกัดดวยเอทานอล สารสกัดจากเปลือกผลมฤีทธิ์กําจัด

อนุมูลอิสระ DPPH 

อุดมลักษณ 

และคณะ, 

2553 

ถั่วเหลือง 

(Glycine max) 

สกัดดวยเอทานอล สารสกัดจากพืชอบแหงมฤีทธิ์ยับยั้ง

เอนไซมไทโรซิเนสและตานอนุมูล

อิสระ 

จินดาพร, 

2551 

ทับทิม (Punica 

granatum) 

สกัดดวยเอทานอล สารสกัดจากเปลือกผลมฤีทธิ์กําจัด

อนุมูลอิสระ DPPH 

อุดมลักษณ 

และคณะ, 

2553 

ท้ิงถอน (Albizia 

procera) 

สกัดดวยเอทานอล สารสกัดจากเปลือกลําตนมฤีทธิ์

กําจดัอนุมูลอิสระ DPPH 

ยุทธนา และ

คณะ, 2552 

บัวบก (Centella 

asiatica) 

สกัดดวยเอทานอล สารสกัดจากตนสดมีฤทธิ์ยับยั้ง

เอนไซมไทโรซิเนสและตานอนุมูล

อิสระ 

จินดาพร, 

2551 

ปอสา 

(Broussonetia 

papyrifera) 

สกัดดวยเอทานอล สารสกัดจากพืชอบแหงมฤีทธิ์ยับยั้ง

เอนไซมไทโรซิเนสและตานอนุมูล

อิสระ 

จินดาพร, 

2551 

ผักคาวตอง 

(Houtluynia 

cordata)  

สกัดดวยอะซีโตน สารสกัดจากยอดมีฤทธิก์ําจัดอนุมูล

อิสระ DPPH 

รุงโรจน, 2551 

ผักแสว 

(Marsdenia 

glabra)  

สกัดดวยอะซีโตน สารสกดัจากยอดมีฤทธิก์ําจัดอนุมูล

อิสระ DPPH 

รุงโรจน, 2551 

พริกหวานสีแดง สารสกัดหยาบ มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DHHP และมี

สารประกอบฟนอลสูง 

พลกฤษณ, 

2552 

ล้ินจี ่ สกัดดวยเอทานอล สารสกัดจากเปลือกผลมฤีทธิ์กําจัด

อนุมูลอิสระ DPPH 

อุดมลักษณ 

และคณะ, 

2553 



 103 วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชนดิพืช วิธีสกดั การออกฤทธิ ์ อางอิง 

โลดทะนง 

(Trigonostemon 

reidiodes) 

สกัดดวยเอทานอล สารสกัดจากพืชอบแหงมฤีทธิ์ยับยั้ง

เอนไซมไทโรซิเนสและตานอนุมูล

อิสระ 

จินดาพร, 

2551 

วานสาวหลง 

(Amomum 

biflorum) 

สกัดดวยเอทิลอะซิ

เตท 

สารสกัดจากเหงามีฤทธิ์กาํจดัอนุมูล 

DPPH และมีความสามารถในการ

รีดิวซสูง มีปริมาณสารประกอบฟ

นอลรวมสูง 

กลาวขวัญ 

และคณะ, 

2553 

สบูดํา  สกัดดวยเมทานอล  สารสกัดจากเปลือกผลมฤีทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระ 

ศรีสม และธีระ

, 2555 

หมอน (Morus 

spp.) 

สกัดดวยเมทานอล สารสกัดจากกากท่ีเหลือจากการทํา

นํ้าผลไมมีฤทธิ์กาํจัดอนุมูลอิสระ 

DPPH 

ศุทธินี และ 

ศศิธร, 2554 

แหวหมู (Cyperus 

rotundus)  

สกัดดวยเอทานอล สารสกัดจากหัว มีฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม

แซนธีน- ออกซิเดส 

ยุทธนา และ

คณะ, 2552 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จะเห็นไดวาพืชที่พบในประเทศหลากหลายชนิด มีฤทธิ์ทางชีวภาพทั้งการยับย้ังการ

เจริญเติบโตของพืชอ่ืนหรืออัลลีโลพาทีซึ่งนําไปประยุกตในการใชกําจัดวัชพืชได พืชหลายชนิด

มีสารตานอนุมูลอิสระซึ่งเปนประโยชนตอการปองกันการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งจะเปนประโยชนทั้ง

ในดานโภชนาการ การลดการใชสารเคมีทางการเกษตร หรือแมแตการตอยอดเพื่อประโยชนใน

การผลิตทางอุตสาหกรรม ในประเทศไทยจัดวาเปนประเทศท่ีมีตนทุนทางความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูงประเทศหน่ึงและยังมีพืชอีกหลายชนิดท่ียังไมไดมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร

สกัดอยางครบถวน อีกท้ังในเขตจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดใกลเคียง เปนพื้นที่ที่มีความโดด

เดนทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ เชน บึงบอระเพ็ด ระบบนิเวศเขาหินปูน เชน วน

อุทยานถํ้าเพชร ถาทอง และเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง และมีรายงานการพบพืชชนิด

ใหม พืชหายาก หรือพืชถ่ินเดียวอยูเสมอ ดังนั้น หากนําทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

เหลานี้ มาศึกษาการใชประโยชนใหครบถวน โดยเฉพาะการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี

วิธีการศึกษาที่ไมซับซอน ก็จะเปนการสรางองคความรูใหมใหแกสังคม และเปนการนํามาใช

ประโยชนอยางย่ังยืนตอไป 
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******************** 
 

รายการอางอิง 

กลาวขวัญ ศรีสุข ปรีดาวรรณ สาลี เยาวลักษณ เจริญสุข และ เอกรัฐ ศรีสุข. 2553. ฤทธิ์ในการตาน

อนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสวนสกัดจากเหงาของวานสาวหลง. วารสาร

พฤกษศาสตรไทย. 2 (พิเศษ), 143 - 150 

จินดาพร คงเดช. 2551. การผลิตสารยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส และสารตานอนุมูลอิสระจากพืช

เพ่ือใชในการผลิตเคร่ืองสําอาง. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ชฎาพร แกวปูวัตร. 2554. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ

ของชาพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ดวงพร สุวรรณกุล. 2543. ชีววิทยาวัชพืช: พื้นฐานการจัดการวัชพืช. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดารารัตน มณีจันทร วิรัตน ภูวิวัฒน และ จํารูญ เลาสินวัฒนา. 2546. การเปรียบเทียบผลของสาร

ส กั ด ด ว ย น้ํ า จ า ก ส ว น ต า ง ๆ ข อ ง พุ ท ธ ช า ติ ก า น แ ด ง ต อ ก า ร ง อ ก แ ล ะ ก า ร เ จ ริ ญ 

เ ติ บ โ ต ข อ ง วั ช พื ช ท ด ส อ บ .เ ร่ื อ ง เ ต็ ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน หนา 304-310 

ธีระ วัชระมงคล ศรีสม สุวรรณวงศ ลิลลี่ กาวิตะ และสรัญญา วัชโรทัย. ผลของสารสกัดฟางขาวตอ

การงอก การเจริญเติบโตของตนกลาและการเกิด lipid peroxidation ในตนกลาไมยราบ

ยักษ.  เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 43 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

ประภาวีร วรกรรณ ลัดดา เอกสมทราเมษฐ และกฤติกา แกวจํานง. 2555. ผลทางอัลลีโลพาธีของขาว

ตอการงอก การเจริญของยอดและราก และการพัฒนาของขนรากในผักกาดหอม. การ

ประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

28 -30 มีนาคม 2555 

พจมาน พิศเพียงจันทร สรัญญา วัชโรทัย อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท และ อุดมลักษณ สุขอัตตะ. 2554. 

พฤกษเคมี และการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในเบื้องตนของกะเม็ง. เร่ืองเต็มการประชุม

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 49 1-4 ก.พ. 2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขนหนา 432-441 
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พลกฤษณ มณีวระ. 2552. การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระในผักระหวาง

การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่า. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ยิ่งยง เมฆลอย วิรัตน ภูวิวัฒน จํารูญ เลาสินวัฒนา และ พัชนี เจริญยิ่ง. 2546. การเปรียบเทียบผล

ของสารสกัดจากสวนตาง ๆ ของตนประยงคดวยน้ําที่มีตอการงอกและการเจริญเติบโตของ

วัชพืชสองชนิด เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 

41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน หนา 311-317 

ยุทธนา พงษพิริยะเดชะ พัชรินทร นวลศรีทอง และ นฤมล ศิรินทราเวช. 2552. ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

และยับยั้งเอนไซมแซนธีนออกซิเดสจากสมุนไพรไทยกลุมบํารุงกําลังและอายุวัฒนะ. เร่ือง

เต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 47 17-20 มี.ค. 

2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน หนา 94-102  

รุงโรจน เหนคํา. 2551. สมบัติของสารตานอนุมูลอิสระท่ีสกัดจากผักกระถิน ผักแสวและผัก

คาวตอง. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรืองศักด์ิ ใจสุขดี. 2553. พิษของสารสกัดหยาบจากสบูดําตอการงอกและการเจริญเติบโตของพืชใบ

แคบบางชนิด. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

คร้ังท่ี 8, 8-9 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศานิต สวัสดิกาญจน. 2552. แอลลีโลพาธีของหญาดอกขาวตอพืชปลูกและวัชพืชบางชนิด. เร่ืองเต็ม

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 47 17-20 มี.ค. 2552

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน หนา 335-342 

ศานิต สวัสดิกาญจน. 2554. ผลของแอลลีโลพาธีของพืชสมุนไพร 6 ชนิดตอการงอกและการ

เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ถั่ ว เ ขี ย ว ผิ ว ดํ า .  เ ร่ื อ ง เ ต็ ม ก า รป ระ ชุ ม ทา ง วิ ช า ก า รขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 49 1-4 ก.พ. 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน หนา 419-428 

ศานิต สวัสดิกาญจน. 2555. การสกัดสารจากลําตนใตดินของลําเจียกและผลของสารสกัดตอการ

เจริญของตนกลาของพืชทดสอบ 4 ชนิด. เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 50. 31 ม.ค.-2 ก.พ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน หนา 356-366 

ศานิต สวัสดิกาญจน และ วิมลพรรณ รุงพรหม. 2551. การสกัดสารจากหญาดอกขาวและผลของสาร

สกัดตอการงอกและการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด. เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการ
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ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ัง ท่ี 46 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2551

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน หนา 380-389 

ศานิต สวัสดิกาญจน สุวิทย เฑียรทอง เนาวรัตน ประดับเพ็ชร วิมลพรรณ รุงพรหม และ ศิริรัตน ศิริพร

วิศาล. 2554. การสกัดสารจากเปลือกลําตนและใบของสัตตบรรณและผลของสารสกัดตอ

การงอกและการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด. เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 49. 1-4 ก.พ. 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน หนา 596-606 

ศานิต สวัสดิกาญจน สุวิทย เฑียรทอง  เนาวรัตน ประดับเพ็ชร สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ และวริสรา 

ปลื้มฤดี. 2553. ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของคะนา. 

เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 48. 3-5 ก.พ. 

2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน หนา 412-421 

ศิริพร ซึงสนธิพร และ วิไล สันติโสภาศรี. 2536. ผลทางแอลลิโลพาธิคของวัชพืชสาบหมา 

(Eupatorium adenophorum Spreng.) ตอพืชปลูกและวัชพืช. เร่ืองเต็มการประชุมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 31 3-6 กุมภาพันธ 2536. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน หนา 253-265  

ศิริพร ซึงสนธิพร และ ชอุม เปรมัษเฐียร. 2537. ผลของสารสกัดจากวัชพืชสาบหมาตอการงอกและ

การเจริญเติบโตของพืชปลูกและวัชพืชบางชนิด. วารสารวิชาการเกษตร 12 : 37-41. 
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ประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 28 

-30 มีนาคม 2555 

ศุทธินี ลีลาเหมรัตน และศศิธร ตรงจิตภักดี. 2554. องคประกอบทางเคมีและคุณสมบัติการตาน

อนุ มูล อิสระของกากลูกหมอน . เ ร่ืองเ ต็มการประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 49 1-4 ก.พ. 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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จากเปลือกผลไม. เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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