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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 

คณะวิทยำศำสตร์ เป็นส่วนงำนสังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตำมมำตรำ 7 มำตรำ 8 และมำตรำ 9 

แห่งพระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2559)  เป็นคณะวิชำแรกของมหำวิทยำลัยที่เปิดสอนด้ำน

วิทยำศำสตร์ ได้เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นและควำมก้ำวหน้ำของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเปิดสอนใน

สำขำวิชำต่ำงๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวิทยำศำสตร์พ้ืนฐำนทุกสำขำทั้งระดับปริญญำบัณฑิต ระดับปริญญำ

มหำบัณฑิต และ ระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิต กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะวิทยำศำสตร์จึงสอดคล้องกับ

นโยบำยรัฐบำลในกำรเร่งรัดผลิตบัณฑิตสำขำวิชำต่ำงๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรก ำลังคนทำงด้ำน

วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ เมื่อปีกำรศึกษำ 2515 ภำควิชำชีววิทยำเปิดรับนักศึกษำหลักสูตร

วิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำชีววิทยำเป็นรุ่นแรก  และยังเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญำมหำบัณฑิต และ 

ระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิตในปีกำรศึกษำ 2536 และ2551 ตำมล ำดับจนถึงปัจจุบัน โดยระดับปริญญำบัณฑิต 

สำขำวิชำชีววิทยำเป็นสำขำวิชำที่นักศึกษำให้ควำมสนใจเลือกศึกษำต่อเป็นจ ำนวนมำก ทั้งนี้ภำควิชำยังเปิด

สอนวิชำชีววิทยำพ้ืนฐำนทั้งภำคบรรยำยและภำคปฏิบัติ ส ำหรับนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ในสำขำวิชำอ่ืนๆ

และคณะวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ได้แก่ คณะเภสัชศำสตร์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ  โดยรำยวิชำ ปฏิบัติกำร

ชีววิทยำทั่วไป 1 ( 512 103) เป็นหนึ่งในรำยวิชำภำคปฏิบัติที่มีนักศึกษำเรียนเป็นจ ำนวนมำก เป็นปฏิบัติกำรที่

สอดคล้องกับเนื้อหำภำคบรรยำย ประกอบด้วย 10 บทปฏิบัติกำร ทีมีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเพ่ือเป็น

พ้ืนฐำนส ำหรับกำรศึกษำต่อทำงชีววิทยำในระดับที่สูงขึ้น  เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนบรรลุตำม

วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ ภำยใต้ข้อจ ำกัดของเวลำและจ ำนวนบุคลำกร นักวิทยำศำสตร์ที่รับผิดชอบ

รำยวิชำจึงจ ำเป็นต้องมีทักษะในกำรจัดเตรียมวัสดุสำรเคมี  อุปกรณ์และเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์  ตัวอย่ำง

พืช ตัวอย่ำงสัตว์ และกำรจัดวำงให้เหมำะสมและเพียงพอกับจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำเรียน  

ดังนั้นผู้เขียนจึงมีแนวคิดในกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน เรื่องกำรเตรียมปฏิบัติกำรส ำหรับรำยวิชำ

ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 ( 512 103) เพ่ือให้ทรำบถึง กฏ ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในกำรเตรียม

ปฏิบัติกำร และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้นักวิทยำศำสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยงำน สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ  
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2.วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน กำรเตรียมปฏิบัติกำรส ำหรับรำยวิชำ ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 ( 512 103) 

 2.เพื่อให้นักวิทยำศำสตร์เตรียมปฏิบัติกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ของแต่ละบทปฏิบัติกำร 

 3.เพ่ือให้นักวิทยำศำสตร์สำมำรถวำงแผนปฏิบัติงำนล่วงหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 4.เพื่อให้นักวิทยำศำสตร์สำมำรถป้องกันและแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นขณะเตรียมปฏิบัติกำรได้ 

 5.เพ่ือให้นักวิทยำศำสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยงำน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 

3.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.ลดเวลำในกำรเตรียมปฏิบัติกำร 

 2.ช่วยให้เกิดควำมสม่ ำเสมอในกำรเตรียมปฏิบัติกำรแต่ละครั้ง 

 3.เพ่ือให้ผู้ที่ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัตงิำนแทนกันได้ 

 4.ช่วยให้กำรออกแบบและปรับปรุงงำนบทปฏิบัติกำรท ำได้ง่ำยขึ้น 

 5.เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงนักวิทยำศำสตร์ผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำรได้แก่ อำจำรย์และ 

นักศึกษำ 

4.ขอบเขตของคู่มือ 

         เป็นคู่มือส ำหรับผู้ปฎิบัติงำนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ส ำหรับใช้ในกำรเตรียมปฏิบัติกำร ในรำยวิชำ 

ปฎิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 (512 103 ) ของภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพ่ือ

เตรียมควำมพร้อมก่อนและหลังกำรเรียนกำรสอน ตำมตำรำงเรียนที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น 
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5.ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

          รำยวชิำ ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 (512103)  หมำยถึง รำยวิชำที่เปิดสอนโดยภำควิชำชีววิทยำ 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

 กำรเตรียมปฏิบัติกำร                                หมำยถึง กำรเตรียมตัวอย่ำง อุปกรณ์ เครื่องมือ 

             วิทยำศำสตร์ สำรเคมี รวมถึงกำรจัดวำงใน

             ห้องปฏิบัติกำร  

          ตัวอย่ำง          หมำยถึง ตัวอย่ำงสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งซำก 

            ที่ใช้ในกำรเรียนในรำยวิชำปฏิบัติกำร 

            ชวีวิทยำทั่วไป 1 ( 512 103) 

          ห้องปฏิบัติกำร         หมำยถึง ห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำ ชั้น 4 อำคำร 

            วิทยำศำสตร์ 4 คณะวิทยำศำสตร์  

            มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

          คู่มือปฏิบัติกำร         หมำยถึง เอกสำรคู่มือปฏิบัติกำรส ำหรับนักศึกษำที่

            เรียนในรำยวิชำปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1            

            ( 512 103) 

          บันทึกผล         หมำยถึง เอกสำรส ำหรับนักศึกษำเพ่ือบันทึกผลกำร

            ทดลองของนักศึกษำที่เรียนในรำยวิชำ 

            ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 ( 512 103) 

 นักวิทยำศำสตร์        หมำยถึง บุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ 

            รับผิดชอบในกำรจัดเตรียมสำรเคมี อุปกรณ์

            วิทยำศำสตร์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ใน

            แต่ละบทปฏิบัติกำรของรำยวิชำปฏิบัติกำร

            ให้เพียงพอต่อ นักศึกษำและปฏิบัติงำนให้

            สนับสนุนอำจำรย์ผู้สอนในระหว่ำงมีกำร

            เรียนกำรอน 

 

 



 4 

5.ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น(ต่อ) 

 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน                                             หมำยถึง คู่มือที่จัดท ำขึ้นโดยให้นักวิทยำศำสตร์ 

                      ผู้ปฏิบัติงำนท ำงำนอย่ำงมีแนวทำงและ 

             หลักเกณฑ์ โดยจะมีเนื้อหำครอบเกี่ยวกับ

             ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เครื่องแก้ว วัสดุ 

                       อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ ซึ่ง 

                       ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของ 

             กระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำรเตรียม 

             ปฏิบัติกำร และใช้ส ำหรับเป็นแนวทำงใน

             กำรท ำงำนทดแทนกันได้ในอนำคต คู่มือ

             กำรปฏิบัติงำนสำมำรถปรับปรุง 

             เปลี่ยนแปลง เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำร

             ปฏิบัติงำนได้ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนไว้ใช้

             อ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน 
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บทที่ 2 

โครงสร้ำงและหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบใน 5 พันธกิจหลักได้แก่ 
พันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร สังคมและศิลปะ และกำรบริหำรงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล มีส ำนักงำนคณบดี รับผิดชอบสนับสนุนกำรบริหำรงำนภำยในคณะ มีกำรบริหำรจัดกำรและ

พัฒนำทรัพยำกรที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม เป้ำหมำยและโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร 

รวมถึงบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของนำยพลเสรส์ รมอิสรส นักวิทยำศำสตร์ระดับปฏิบัติ กำร ภำควิชำ

ชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ในกำรสนับสนุนงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนทั้งหัวข้อบรรยำย

และปฏิบัติกำร โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรเตรียมอุปกรณ์ สำรเคมี เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ ตัวอย่ำงพืชและสัตว์

ในห้องปฏิบัติกำร มีดังนี้ 

1. ประวัติควำมเป็นมำคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
2. ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และค่ำนิยมหลัก 
3. โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร 
4. บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโครงสร้ำงองค์กร  
และบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบนักวิทยำศำสตร์ 

  

1. ประวัติควำมเป็นมำคณะ 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกรตั้งอยู่ ณ วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

ได้รับมติเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกรให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2514 จำกนโยบำยที่จะ

ขยำยงำนทำงด้ำนวิชำกำรและกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยไปสู่ด้ำนอ่ืนนอกเหนือไปจำกด้ำนศิลปะและ

โบรำณคดี  คณะฯ เริ่มรับนักศึกษำ  รุ่นแรกปี พ.ศ. 2515 ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ และ

สำขำวิชำชีววิทยำ  ต่อมำปี พ.ศ. 2517 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นหน่วยงำนภำควิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำเคมี 

ภำควิชำชีววิทยำ ภำควิชำฟิสิกส์ และส ำนักงำนเลขำนุกำร  ในปี พ.ศ.  2532 ได้จัดตั้งภำควิชำวิทยำศำสตร์

สิ่งแวดล้อมข้ึนอีก 1 ภำควิชำ  

ปัจจุบันมหำวิทยำลัยศิลปำกรมีสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ  มีพระรำชบัญญัติ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2559 บังคับใช้ และประกำศมหำวิทยำลัยศิลปำกร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน

ของส่วนงำนของมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ท ำให้มีกำรแบ่งส่วนงำนในคณะวิชำออกเป็น 14 

ส่วนงำน  ได้แก่ ส ำนักงำนคณบดี ภำควิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำเคมี ภำควิชำชีววิทยำ ภำควิชำฟิสิกส์ ภำควิชำ

วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ภำควิชำสถิติ ภำควิชำคอมพิวเตอร์ ภำควิชำจุลชีววิทยำ ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์
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และเทคโนโลยีคณะวิทยำศำสตร์ ศูนย์บริกำรวิชำกำร ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนสีและกำรเคลือบผิว ศูนย์ควำม

เป็นเลิศของวัสดุแนวใหม่ และศูนยส์อบเทียบเครื่องวัดรังสีอำทิตย์ 

2. ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมหลักและเป้ำหมำย 

ปณิธำน 
คณะวิทยำศำสตร์มุ่งพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือผลิตบัณฑิตผู้รอบรู้วิชำกำร ยึดมั่นคุณธรรมเพียบพร้อมด้วย

จริยธรรมและมีจิตส ำนึกรับผิดชอบสังคมอีกทั้งยังมุ่งค้นคว้ำวิจัยเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตลอดจนเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนและประเทศชำติเป็นส ำคัญ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นคณะวิทยำศำสตร์ที่เป็นเลิศทำงวิชำกำร และเป็น 1 ใน 5 ของคณะวิทยำศำสตร์ในประเทศไทยใน 

ด้ำนวิจัย ในปี 2568 
  ค ำอธิบำย  
เป็นคณะวิทยำศำสตร์ที่เป็นเลิศทำงวิชำกำร หมำยถึง กำรบริหำรวิชำกำรตำมแนวทำง EdPEx 

criteria  
เป็น 1 ใน 5 ของคณะวิทยำศำสตร์ในประเทศไทยในด้ำนวิจัย ในปี 2568  หมำยถึง มีกำรท ำวิจัย 

และกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติอยู่ในระดับ 1 ใน 5 ของคณะวิทยำศำสตร์ในประเทศ
ไทย  

พันธกิจ 
1.สร้ำงบุคลำกรในสำยวิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้มีควำมรอบรู้ มีสติปัญญำ มี

ควำมคิด วิเครำะห์ และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
2.ค้นคว้ำ วิจัย และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
3.ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม เพ่ือสร้ ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชน และ

เป็นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในเวทีโลกต่อไป  
4.สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงศิลปะและงำนสร้ำงสรรค์ โดยใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
5.กำรบริหำรจัดกำร (บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล)  
ค่ำนิยมหลัก 
ค่ำนิยม SC WIN (Success, Custom focus, Wisdom, Integrity, Novelty) 
เป้ำหมำย  
1.เป็นคณะที่ถูกเลือกเพ่ือเข้ำศึกษำติดอันดับ 1 ใน 5 ของคณะวิทยำศำสตร์ในประเทศ  
2.เป็นคณะที่สร้ำงผลงำนวิจัยคุณภำพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล   
3.เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภำคตะวันตก/ภำคกลำง 

ตอนล่ำง  
4.เป็นคณะที่มีกำรบริหำรองค์กรเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
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3.โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร 

3.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ประกอบด้วย 1 ส ำนักงำน  

8 ภำควิชำ และ 5 ศูนย์ ตำมแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
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3.2โครงสร้ำงภำควิชำชีววิทยำ 
 โครงสร้ำงภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประกอบด้วยบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนนักวิทยำศำสตร์ 

โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของนักวิทำศำสตร์ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร แบ่งเป็นภำระงำนหลัก 60% งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 30%  และแผนพัฒนำรำยบุคคล 10%   
เป็นตำมแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 9 

4. บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

4.1 บทบำทหน้ำที่ของ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย มีหน้ำที่ผลิตบัณฑิตสำขำวิชำชีววิทยำและบริกำร

สอนวิชำชีววิทยำพ้ืนฐำนส ำหรับนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆและคณะวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 
เช่น คณะเภสัชศำสตร์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ  ภำรกิจหลักของภำควิชำ ฯ คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัยและ
กำรบริกำรวิชำกำร 

4.2 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ ระดับปฏิบัติกำร       
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนของต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ ระดับปฏิบัติกำรได้ปฏิบัติงำนโดย

สอดคล้องกับมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ ซึ่งมีขอบเขตของภำระงำนที่ภำควิชำชีววิทยำ คณะ
วิทยำศำสตร์ได้มอบหมำยให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้   

4.2.1 ภำระงำนหลัก 
  1.จัดเตรียมปฏิบัติกำรรำยวิชำต่ำงๆ ดังนี้ 
  -ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 (512 103 )  
                     -ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 2 (512 104) 
                     -ปฏิบัติกำรนิเวศวิทยำ (512 204 )  
  2.คุมปฏิบัติกำรและให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำในรำยวิชำต่อไปนี้  
  -ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 (512 103)  (3 คำบต่อวัน อังคำร-ศุกร์ ตลอดภำคกำรศึกษำ) 
  -ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 2 (512 104)   (3 คำบต่อวัน อังคำรและพฤหัสบดี  ตลอดภำค
กำรศึกษำ) 
  3.เป็นผู้ดูแล รักษำและให้ค ำแนะน ำนักศึกษำ อำจำรย์ หรือผู้รับบริกำรภำยนอก เกี่ยวกับกำร
ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติกำร     
  4.เบิก-จำ่ยเครื่องแก้วและอุปกรณ์ ระหว่ำงท ำปฏิบัติกำร 
  5.ตรวจเช็คและสั่งซื้ออุปกรณ์ เครื่องแก้วและสำรเคมีท่ีใช้ในปฏิบัติกำรต่ำงๆ 
  6.ตรวจเช็คควำมเสียหำยอุปกรณ์วิทยำศำสตร์พร้อมแจ้งซ่อมบ ำรุงประจ ำปี 
  7.ปิด-เปิด ตรวจสอบดูแลควำมเรียบร้อยของห้องปฏิบัติกำร ติดต่อประสำนงำนกำรซ่อม
บ ำรุง ประจ ำปี หรือแจ้งซ่อมกรณีฉุกเฉิน เช่น น้ ำรั่ว ระบบน้ ำใช้กำรไม่ได้ ระบบไฟฟ้ำขัดข้อง 

4.2.2 ภำระงำนที่ไดรับมอบหมำยอ่ืนๆ 
1.เตรียมอุปกรณ์และสำรเคมีส ำหรับนักเรียนชีวโอลิมปิก ตำมได้รับหมอบหมำย 
2.เตรียมอุปกรณ์และสำรเคมีส ำหรับนักเรียนในโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียน

วิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย(โครงกำร วมว.) ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
3. ดูแลอัพเดทข้อมูลเว็ปไซต์ภำควิชำชีววิทยำ 
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         4.สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ ผ่ำนระบบออนไลน์ในรำยวิชำ 
ชีววิทยำวิทยำทั่วไป 1 (512 101) 
ชีววิทยำวิทยำทั่วไป 2 (512 102) 
ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 (512 103) 
ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 2 (512 104) 
5.สนับสนุนกำรจัดกำรด้ำนคะแนนเก็บ คะแนนสอบกลำงภำค คะแนนสอบปลำยภำคและ

กำรจัดกำรผลกำรศึกษำ ในรำยวิชำ 
ชีววิทยำวิทยำทั่วไป 1 (512 101) 
ชีววิทยำวิทยำทั่วไป 2 (512 102) 
ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 (512 103) 
ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 2 (512 104) 
6. สนับสนุนกำรจัดกำร กำรจัดสอบ ข้อสอบ กลำงภำคและปลำยภำค ในรำยวิชำ  
ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 (512 103) 
ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 2 (512 104) 

 
4.2.3 ภำระเพื่อกำรพัฒนำ 

1.ร่วมพัฒนำและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติกำรและบันทึกผลปฏิบัติกำร 
2.เข้ำร่วมอบรมกำรใช้สััตว์ทดลอง 
3.เข้ำร่วมอบรมควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรป้องกันอัคคีภัย 
4.เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรแนวทำงกำรยกระดับควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรวิจัยที่ 

เกี่ยวกับสำรเคมี ภำยใต้โครงกำรมหำวิทยำลัยแม่ข่ำย ด้ำนมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร
  
4.2.4 ผลงำนเชิงพัฒนำ 

1.คู่มือปฏิบัติกำรและบันทึกผลปฏิบัติกำรเรื่อง ไวรำ,แบคทีเรีย,อำร์เคีย,โพรติสตำและฟังไจ 
2.คู่มือปฏิบัติกำรและบันทึกผลปฏิบัติกำรเรื่อง สำรเคมีของสิ่งมีชีวิตและกำรล ำเลียงสำรผ่ำน

เซลล์ 
3.คู่มือปฏิบัติกำร เรื่อง กำรสังเครำะห์ด้วยแสงและกำรหำยใจระดับเซลล์ 
4.คูม่ือปฏิบัติกำรและบันทึกผลปฏิบัติกำรเรื่อง พันธุศำสตร์บริสุทธิ: กำรแบ่งเซลล์ 
5.ประกำศนียบัตรผ่ำนรับรองกำรใช้สััตว์ทดลองสัตว์ทดลองทำงวิทยำศำสตร์ 

4.2.5 แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) 
 1.โครงกำรกำรพัฒนำบุคคล “ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กร ครั้งที่ 17” 
 2.Beyond Biology in Metaverse 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติงำน 
กำรเตรียมปฏิบัติกำรในรำยวิชำ 512101 ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 นักวิทศำสตร์ต้องปฏิบัติตำม

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้  

          1.ก ำหนดกำรเตรียมปฏิบัติกำร 

 2.หลักกำรปฏิบัติงำน PDCA 

 3.จรรยำบรรณวิชำชีพ 

 4.จรรยำบรรณสัตว์ทดลอง 

 5.ใบอนุญำตกำรใช้สัตว์ทดลอง 

 6.ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

 1.ก ำหนดกำรเตรียมปฏิบัติกำร 

นักวิทยำศำสตร์ที่รับผิดชอบต้องเตรียมปฏิบัติกำรในรำยวิชำนี้ทั้งสิ้น 10 บทปฏิบัติกำรๆ ละ 1 

สัปดำห์ ตำมรูปตัวอย่ำงเอกสำรตำรำงเรียน  ซึ่งแต่ละปีกำรศึกษำล ำดับกำรเรียนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไป 

เพ่ือให้เหมำะสมกับปฏิทินกำรศึกษำ นักวิทยำศำสตร์จึงต้องปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงตำรำงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 

และต้องเตรียมปฏิบัติกำรให้เสร็จก่อนกำรเรียนปฏิบัติกำรอย่ำงน้อย 1 วัน ตัวอย่ำงตำรำงเรียนปฏิบัติกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ภำพที่ 1 แสดงตัวอย่ำงตำรำงเรียนรำยวิชำ 512103 ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1  
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2.หลักกำรปฏิบัติงำน PDCA   

 กำรพัฒนำกระบวนกำรเตรียมปฏิบัติกำรส ำหรับรำยวิชำปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 (512 103) ต้อง

ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรหลักกำรปฏิบัติงำน PDCA เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 หลักกำรปฏิบัติงำน PDCA 

หลักกำรปฏิบัติงำน PDCA รำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำนตำมหลักกำร PDCA 
P  =Plan )กำรวำงแผน(  1. ศึกษำข้อมูลจำกตำรำงเรียนและหนังสือคู่มือปฏิบัติกำร  

2. ประสำนงำนกับผู้ประสำนงำนรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 
3. คิด ค ำนวณถึงจ ำนวน และปริมำณของสำรเคมีและอุปกรณ์ 

ตัวอย่ำงพืชและสัตว์ ต่อกลุ่มนักศึกษำที่เรียน 
4.แบ่งกลุ่มนักศึกษำตำมวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

D  =Do  )กำรปฏิบัติตำมแผน(  1.ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมตำรำงปฏิบัติกำร 
2.กำรเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยำศำสตร์ สำรเคม ีและตัวอย่ำง

ตำมรำยกำรให้ถูกต้อง 
3.หำกพบปัญหำ อุปสรรค รีบแก้ไข 

C  =Check )ตรวจสอบกำรปฏิบัติ
ตำมแผน(  

1.ตรวจสอบควำมถูกต้องของอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยำศำสตร์ สำรเคมี 
และตัวอย่ำง 

2.กำรด ำเนินกำรในภำระงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำร
ปฏิบัติที่ปรำกฏในบทที่ 4 

3.รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
A  =Act )ปรับปรุงแก้ไข(  1.ประเมินควำมส ำเร็จของกำรท ำปฏิบัติกำร ปัญหำ อุปสรรคที่

เกิดข้ึนตั้งแต่กำรเตรียม,ระหว่ำงกำรท ำปฏิบัติกำรจนสิ้นสุดกำรท ำ
ปฏิบัติกำร 

2.รวบรวมข้อมูล สรุปปัญหำและแนวทำงแก้ไข 
3.ส่งต่อข้อมูลที่ได้กับอำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำและอำจำรย์

ประจ ำบทปฏิบัติกำร เพ่ือกำรปรับปรุงปฏิบัติกำรในครั้งถัดไป 
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3.จรรยำบรรณวิชำชีพ  

 ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ ได้ยึดหลักจรรยำบรรณนักวิทยำศำสตร์ตำมประกำศของคณะ

วิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกรดังนี้ 

 1.เป็นผู้มีศีลธรรมและคุณธรรมในกำรด ำรงชีวิตและในกำรประกอบอำชีพ 

 2.ประกอบอำชีพโดยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับทรัพยส์ินหรือผลประโยชน์อย่ำงใดส ำหรับตนเองหรือ

ผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

 3.ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ บุคลิกภำพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อกำรพัฒนำทำง

วิชำกำร เศรษฐกิจและสังคม 

 4.ต้องไม่ท ำงำนทำงวิทยำศำสตร์ที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี ของประชำชนและควำม

มั่นคงของชำติ 

 5.ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลำและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด ำรงตนเป็นที่เชื่อถือ

ของบุคคลอื่น รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงประโยชน์องคก์รเป็นสิ่งส ำคัญ 

 6.พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค ์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้ำงควำมสำมัคคีใน

หมู่คณะ 

 7.ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม รักษำผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

 8.มีจรรยำบรรณของนักวิจัยตำมท่ีสภำวิจัยก ำหนดไว้ 

                จรรยำบรรณในวิชำชพีผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ในครั้งนี้ผู้เขียนคู่มือได้น ำหลักกำรพ้ืนฐำน

ของจรรยำบรรณวิชำชีพมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย เช่นประกอบ

อำชีพโดยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่ำงใดส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ ไม่

ท ำงำนทำงวิทยำศำสตร์ที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรม และควำมม่ันคงของชำติและเป็นผู้ตรงต่อเวลำ

และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด ำรงตนเป็นที่เชื่อถือของบุคคลอื่น รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร 

ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงประโยชน์องคก์รเป็นส ำคัญ 
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4.จรรยำบรรณกำรด ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 

หมวด 2 จรรยำบรรณกำรด ำเนินกำรต่อสัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ มำตรำ 14 ผู้รับใบอนุญำตต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ใช้หลัก 3Rs 

(Replacement Reduction Refinement)  ดังนี้ 

Replacement (กำรหลีกเลี่ยง/ทดแทน/ทำงเลือกอ่ืน) 

กำรใช้สิ่งไม่มีชีวิต เช่น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โมเดล หรือหุ่นยนต์  กำรเปลี่ยนมำใช้สิ่งมีชีวิตที่

มีควำมรู้สึกน้อย จ ำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ หนอน ไส้เดือน แบคทีเรีย หรือกำรศึกษำในเซลล์และ

เนื้อเยื่อในหลอดทดลอง 

Reduction (กำรลดจ ำนวน) 

มีกำรสืบค้นข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัย วิธีกำรทดลองที่ถูกต้องแม่นย ำและสำมำรถอ้ำงอิงได้ กำรใช้สถิติใน

กำรออกแบบกำรทดลอง และกำรท ำกำรศึกษำเบื้องต้น (Pilot study) รวมทั้งกำรใช้ทีมงำนที่มีประสบกำรณ์

ด้ำนเทคนิคสัตว์ทดลองในกำรกำรทดลอง 

Refinement (กำรท ำให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวดน้อยที่สุด) 

กำรเสริมสภำพแวดล้อม (Enrichment) ช่วยลดควำมเครียด ส่งเสริมพฤติกรรมตำม ธรรมชำติของ

สัตว์ กำรเลี้ยงแยก หรือพ้ืนที่แคบ ส่งผลให้สัตว์เครียดและมีพันนำกำรผิดปกติ กำรใช้ยำสลบที่เหมำะสม และ

ใช้ยำชำ หรือยำแก้ปวดเพ่ือลดควำมเจ็บปวด กำรใช้วิธีกำรวิจัยที่เหมำะสม เช่น วิธีที่ใช้ในกำรเก็บตัวอย่ำง

เลือด เป็นต้น 

5.ใบอนุญำตกำรใช้สัตว์ทดลอง 

นักวิทยำศำสตร์หรือผู้ปฏิบัติงำนต้องมีใบอนุญำตกำรใช้สัตว์ทดลอง เพ่ือท ำกำรทดลองหรือควบคุม

ผู้เข้ำร่วมปฏิบัติกำร ตำม หมวด 3 กำรควบคุมกำรด ำเนินกำรต่อสัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ มำตรำ 27 

ใบอนุญำต  

มำตรำ 27 ผู้ใดจะใช้หรือผลิตสัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ ไม่ว่ำในหรือนอกสถำนที่ด ำเนินกำรต้อง

ได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต กำรขอรับใบอนุญำต และกำรออกใบอนุญำต 

ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน กฎกระทรวง ควำมในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่บุคคล 

ดังต่อไปนี้ 

 (1) นักเรียน นิสิต นักศึกษำ หรือผู้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรเลี้ยง กำรใช้หรือกำรผลิตสัตว์เพ่ืองำน

ทำงวิทยำศำสตร์ตำมหลักสูตรที่ สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนที่จัดกำรฝึกอบรมก ำหนด 
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 (2) ผู้ช่วยผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้กำรควบคุมของผู้รับ

ใบอนุญำต 

6.ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 6.1 กำรด ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 

 1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่ำชีวิตสัตว์  

 2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงควำมแม่นย ำของผลงำนโดยใช้สัตว์จ ำนวนน้อยที่สุด 

 3. กำรใช้สัตว์ป่ำ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

4. ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ำกับดูแลสถำนที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบสถำนที่ด ำเนินกำร 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแล และ บุคลำกรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์

ต้องตระหนักว่ำสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีควำมรู้สึก เจ็บปวดและตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์  

5. ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ำกับดูแลประจ ำ ณ สถำนที่ด ำเนินกำร และผู้ผลิตสัตว์ ต้องบันทึกข้อมูล

กำรปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงครบถ้วน 

 6. ในกรณีที่ผู้ใช้สัตว์หรือผู้ผลิตสัตว์เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตใช้สัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์หรือ

ใบอนุญำตผลิตสัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ แล้วแต่กรณี ผู้ใช้สัตว์หรือผู้ผลิตสัตว์ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนด

กฎกระทรวงที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญำตใช้

สัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์หรือผู้รับใบอนุญำตผลิตสัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้อง

ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำตด้วย 

6.2 ข้อปฏิบัติทั่วไป ในกำรปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร 

1. กำรเตรียมสำรเคมีประเภท กรด ด่ำง หรือสำรระเหย ควรเตรียมในตู้ดูดควัน 

2. วิธีเจือจำงกรดควรเทกรดลงน้ ำ ห้ำมเทน้ ำลงกรด 

3. ไม่ควรใช้จุกแก้ว กับขวดบรรจุสำรละลำยด่ำง เพรำะจุกจะติดกับขวดจนเปิดไม่ได้ 

4. ไมค่วรใช้จุกยำงกับขวดบรรจุตัวท ำละลำยอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ อำซีโตน 

5. เมื่อจ ำเป็นต้องจุดไฟในห้องปฏิบัติกำร ควรย้ำยวัสดุไวไฟออกจำกบริเวณดังกล่ำว นอกจำกนี้ควร 

แน่ใจว่ำได้ปิดภำชนะที่บรรจุของเหลวไวไฟอย่ำงดีแล้ว ดับไฟทันทีเมื่อเลิกใช้งำน 
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6. ควรเก็บสำรเคมีไวไฟในตู้ส ำหรับเก็บสำรเคมีไวไฟโดยเฉพำะ 

7. หลีกเลี่ยงกำรสูดดมไอระเหยของสำรเคมี ห้ำมทดสอบชนิดของสำรเคมีโดยดมกลิ่นโดยตรงอย่ำง 

เด็ดขำด 

8. กำรดูดสำรละลำยโดยใช้ปิเป็ต ห้ำมใช้ปำกดูด ให้ใช้ลูกยำง 

9. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟ ในกรณีท่ีมีสำรระเหยไวไฟ (Volatile 

flammable material) ควรใช้ตู้ดูดควันในกำรถ่ำยเท ผสม หรือให้ควำมร้อนสำรเคมี 

10.กรณีสำมำรถเลือกใช้สำรเคมีได้ ควรเลือกใช้สำรเคมี ที่มีควำมเป็นพิษน้อยที่สุด ในปริมำณน้อย 

ที่สุด 

11. อ่ำนคู่มือ และเพ่ิมควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อต้องปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำรก่อมะเร็ง 

12. หำกผิวหนังถูกสัมผัสโดยสำรเคมี ต้องล้ำงออกโดยทันทีด้วยน้ ำประปำ หรือน้ ำสะอำด อย่ำงน้อย 

15 นำที 

13. ห้ำมน ำเครื่องดื่ม อำหำร บุหรี่ และเครื่องส ำอำงเข้ำมำในบริเวณห้องปฏิบัติกำร 

14. ห้ำมดื่ม กิน เคี้ยวหมำกฝรั่งสูบบุหรี่ หรือทำเครื่องเครื่องส ำอำงในห้องปฏิบัติกำร  

15. เมื่อเลิกปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร ควรล้ำงมือด้วยสบู่ น้ ำสะอำด 
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6.3 ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล 

ตำรำงท่ี 2 ตำรำงแสดงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล 

เหตุกำรณ์ ข้อปฏิบัติ 

1.แก้วบำด  

น ำเศษแก้วที่สังเกตเห็นด้วยตำเปล่ำออก ช ำระล้ำงบำดแผลด้วยน้ ำสะอำด
หรือน้ ำเกลือล้ำงแผล ห้ำมเลือดโดยใช้น้ ำแข็งประคบ กดหรือรัดที่บริเวณเส้นเลือดที่
น ำไปสู่บำดแผลระวังอย่ำรัดนำนเกินไป ท ำควำมสะอำดแผลและใส่ยำ ปิดปำกแผลให้
มิดชิด หำกแผลใหญ่หรือเลือดไม่หยุดให้น ำส่งโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลที่ใกล้
ที่สุด 

2.ถูกของร้อน  

ให้ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดที่อุณหภูมิปกติ หลังจำกนั้นซับด้วยผ้ำแห้งสะอำด แล้ว
สังเกตว่ำถ้ำผิวหนังมีรอยถลอก มีตุ่มพองใส หรือมีสีของผิวหนังเปลี่ยนไป ควรรีบไปพบ
แพทย์  กรณีรุนแรง ไฟไหม้ น้ ำร้อนลวกบริเวณใบหน้ำ จะต้องได้รับกำรรักษำจำก
แพทย์โดยเร็วที่สุด ห้ำมใส่ยำใด ๆ ก่อนถึงมือแพทย์ เพรำะผู้ป่วยแต่ละคนมีอำกำร
ตอบสนองต่อตัวยำไม่เหมือนกัน ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเท่ำนั้น 

3.ผิวหนังสัมผัส
สำรเคมีอันตรำย 

ถอดเสื้อผ้ำบริเวณท่ีเปื้อนสำรเคมีออกโดยเร็ว เช็ดหรือซับสำรเคมีออกให้มำก
ที่สุดโดยเร็ว ล้ำงด้วยน้ ำไหลปริมำณมำกๆ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 10 นำที หรือจนแน่ใจ
ว่ำช ำระล้ำงสำรออกหมดแล้ว หำกทรำบว่ำสำรเคมีที่สัมผัสคือสำรใดให้ปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละสำรตำม MSDS ในกรณีท่ีรุนแรงควรพบแพทย์ทันที กรณี
สำรเคมีมีฤทธิ์กรด หลังจำกล้ำงน้ ำแล้วให้ชะล้ำงด้วยสำรละลำยโซเดียมไบคำร์บอเนต
เจือจำง หำกเป็นเบส หลังจำกล้ำงน้ ำแล้วให้ชะล้ำงด้วยสำรละลำยกรดแอซิติกเจือ
จำงฟีนอล หลังจำกล้ำงน้ ำแล้วให้ใช้กลีเซอรีนอ่ิมตัวด้วยโบรมีนทำ ถ้ำปริมำณมำกให้รีบ
ส่งโรงพยำบำลทันที  

4.สำรเคมีกระเด็น
เข้ำตำ 

ให้ล้ำงตำทันทีโดยใช้อ่ำงล้ำงตำฉุกเฉิน (eye wash) หรือด้วยน้ ำไหลปริมำณ
มำก ขณะล้ำงตำต้องพลิกเปลือกตำ และกลอกตำไปมำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 10 นำที
หรือจนแน่ใจว่ำช ำระสำรออกหมดแล้วน ำส่งโรงพยำบำลโดยเร็ว 

5.สูดดมแก๊สพิษ   

น ำผู้ประสบอุบัติเหตุออกจำกบริเวณอันตรำยทันที ผู้ช่วยเหลือต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่เครื่องช่วยหำยใจ เป็นต้น  ปลดเสื้อผ้ำให้หลวม ให้
ออกซิเจนถ้ำท ำได้ ถ้ำหมดสติให้นอนคว่ ำหน้ำ สังเกตว่ำหยุดหำยใจหรือไม่ ถ้ำหยุด
หำยใจ ให้ผำยปอดด้วยวิธีกดหลัง -ป่ำปำกหรือจมูก น ำส่งนิลสัน ห้ำมเ-กแขนโฮลเกอร์ย
โรงพยำบำลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วน  
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6.4 สัญลักษณ์แสดงอันตรำยของสำรเคมี 

ระบบสัญลักษณ์แสดงอันตรำยที่รู้จักและนิยมใช้มี 4 ระบบ ได้แก่ 

1. ระบบ UN (United Nations Committee of Experts on the Transport of 

DangerousGoods) 

จ ำแนกสำรที่เป็นอันตรำยและเป็นเหตุให้ถึงแก่ควำมตำยได้ หรือก่อให้เกิด ควำมพินำศเสียหำย 

ออกเป็น 9 ประเภท (UN-Class) ตำมลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมเสี่ยงในกำรเกิดอันตรำย ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด     

ประเภทที่ 2 ก๊ำซ  

ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ  

ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ  

ประเภทที ่5 วัตถุออกซิไดส์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ 

ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ 

ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี 

ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน 

ประเภทที่ 9 วัตถุอ่ืนๆ ที่เป็นอันตรำย 

 

 

 

 

 

 

   ภำพที ่2 แสดงรำยละเอียดสัญลักษณ์ระบบ UN ที่มำของภำพ :  

https://www.blockdit.com/posts/606dd25d5b13d40c49a1918a 

https://www.blockdit.com/posts/606dd25d5b13d40c49a1918a
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2. ระบบ NFPA (The National Fire Protection Association) 

ของสหรัฐอเมริกำ ก ำหนดสัญลักษณ์แสดงอันตรำยเป็นรูปเพชร ( Diamond-shape)  

เพ่ือใช้ในกำรป้องกันและตอบโต้ เหตุเพลิงไหม้ สัญลักษณ์ดังกล่ำวมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วำงตั้งตำม

แนวเส้นทแยงมุม ภำยในแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมย่อย ขนำดเท่ำกัน 4 รูป ใช้พื้นที่ก ำกับ 4 สี ได้แก่ สีแดง  

สีน้ ำเงิน สีเหลือง และสีขำว และใช้ตัวเลข 0 ถึง 4 แสดงถึงระดับอันตรำย โดย 0 หมำยถึงสำรนั้นไม่ ก่อให้เกิด

อันตรำยและ 4 แสดงถึงอันตรำยสูงสุด โดยแต่ละสีแสดงคุณสมบัติต่ำงๆ ของสำร ดังนี้ 

สีแดง แสดงอันตรำยจำกไฟ (Flammable) 

สีน้ ำเงิน แสดงอันตรำยต่อสุขภำพ (Health) 

สีเหลือง แสดงควำมไวต่อปฏิกิริยำของสำร (Reactivity) 

สีขำว แสดงคุณสมบัติพิเศษของสำร (Special hazard) 

โดยมีสัญลักษณ์ต่ำงๆ คือ 

W หมำยถึง สำรเคมีที่ท ำปฏิกิริยำรุนแรงกับน้ ำ (Water reactive) 

Ox หมำยถึง สำรเคมีที่มีฤทธิ์เป็นตัวออกซิไดซ์ (Oxidizer) 

Cor หมำยถึง สำรเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Corrosive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภำพที ่3 แสดงรำยละเอียดสัญลักษณ์ระบบ NFPA ที่มำของภำพ : http://nature.co.th/ 

http://nature.co.th/
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3. ระบบ EEC (The European Economic Council) 

ตำมข้อก ำหนดของประชำคมยุโรป ที่ 67/548/EEC สัญลักษณ์แสดง อันตรำยจะแบ่งออกตำม

ประเภทของอันตรำย โดยใช้รูปภำพสีด ำเป็นสัญลักษณ์แสดงอันตรำยบนพ้ืนสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้ม และมีอักษรย่อ

ก ำกับที่มุมขวำ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่ำนี้ปรำกฏอยู่ที่ฉลำกของ สำรเคมีที่ใช้ในสหภำพยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่4 แสดงรำยละเอียดสัญลักษณ์ระบบ EEC ที่มำของภำพ : http://www.thailandindustry.com 

4. ระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 

Chemicals) 

เป็นระบบกำรจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและกำรติดฉลำกที่องค์กำรสหประชำชำติได้ก ำหนดขึ้น เพ่ือให้

เป็นระบบสำกลในกำรจ ำแนกหรือกำรจัดกลุ่มควำมเป็นอันตรำยและกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมี 

ในรูปแบบของกำรแสดงฉลำกและเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับสำรเคมี (Safety Data 

Sheet, SDS) ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก สัญลักษณ์แสดงอันตรำย (Hazard Pictogram) ตำมระบบสำกล 

GHS ได้ก ำหนดไว้ 9 รูป  

1. GHS01 : Explosive -วัตถรุะเบิด, สำรที่ท ำปฏิกิริยำได้ด้วยตนเอง 

2. GHS02 : Flammable - สำรไวไฟ, สำรที่ท ำปฏิริยำได้ด้วยตนเอง, สำรที่ลุกติดไฟได้เอง, สำรที่เกิด

ควำมร้อนได้เอง 

3. GHS03 : Oxidizing -สำรออกชิไดส์, สำรเปอร์ออกไซด์ 

4. GHS04 : Compressed Gas - ก๊ำชบรรจุภำยใต้ควำมดัน 

5. GHS05 : Corrosive -สำรกัดกร่อน, มีพิษต่อดวงตำและผิวหนัง 
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6. GHSO6 : Toxic – สำรที่มีพิษเฉียบพลัน อันตรำยถึงชีวิต 

7. GHSO7 : Harmful - สำรที่มีพิษเฉียบพลัน เป็นอันตรำย ท ำให้เกิดอำกำรแพ้ที่ผิวหนัง มีผลต่อ

ทำงเดินหำยใจ 

8. GHSO8 : Health Hazard-สำรที่เป็นพิษต่อสุขภำพ, สำรก่อมะเร็ง, เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 

9. GHS09 : Environmental Hazard -สำรที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในน้ ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ภำพที ่10 รำยละเอียดสัญลักษณ์ระบบ GHS ที่มำของภำพ : https://www.apexchemicals.co.th/ 

 

สัญลักษณ์ท้ัง 4 ระบบนี้ จะปรำกฏบนฉลำกผลิตภัณฑ์และหีบห่อเพ่ือประโยชน์ในกำร จัดกำรเตรียม

ควำมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งประโยชน์ในกำรจัดเก็บ ตำมชนิดของอันตรำย

ของสำรเคมี  
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 6.5 กำรจัดกำรของเสียที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติกำร 

1.กำรก ำจัดของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตรำย (Non-Hazardous Waste) 

ของแข็ง ได้แก่ กระดำษ พลำสติก แก้ว, น ำไป Reuse Recycle ก ำจัดทิ้ง ตำมสภำพควำมเหมำะสม

ของเหลว ได้แก่ ตัวอย่ำงน้ ำที่ไม่มีควำมเป็นพิษ สำรละลำยมำตรฐำนที่มีควำมเข้มข้นของโลหะไม่เกิน

เกณฑ์มำตรฐำนก ำจัดโดเททิ้งลงอ่ำงและเปิดน้ ำตำมอย่ำงน้อย 2 เทำ่ของปริมำณของของเสีย 

2.กำรก ำจัดของเสียประเภทที่เป็นอันตรำย (Hazardous Waste) ของแข็ง ได้แก่ สำรเคมี

หมดอำยุจะเก็บรวบรวมเพ่ือส่งก ำจัด ของเสียที่มีควำมเป็นพิษต่อสุขภำพสูง เป็นสำรก่อมะเร็งหรือมี

ผลกระทบต่อระบบพันธุกรรม เช่น Cyanide Waste, Chloroform, Formaldehyde, Acrylate, 

Pyridine เป็นต้นเก็บใส่ภำชนะบรรจุ และก ำจัดทิ้งต่อไป  

3.สำรอินทรีย์ที่ไม่มีสำรเฮโลเจนเป็นส่วนผสม (Non Halogenated Solvent) ได้แก่ ของเสีย

ที่มี Acetone, Ether, Hexane, Methanol และ Acetonitrile ผสมอยู่สำมำรถ Reuse น ำกลับมำใช้

ใหม่ได้ หำกมีสำรอ่ืนเจือปนให้เก็บใส่ขวดแก้วที่มีฝำปิดสนิทหรือถัง PE เพ่ือรอส่งก ำจัดต่อไป 

4.สำรละลำยกรด-ด่ำง ที่มีโลหะผสมปริมำณสูง (Acidic Aqueous with Metals) ได้แก่ 

โครเมียม ปรอทแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็กแมงกำนีส สังกะสีโคบอลต์นิกเกิลเงิน ดีบุก พลวง 

ทังสเตนตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนของโลหะผสม แยกส่วนน้ ำใสส่วนบนออกน ำไปปรับ ควำมเป็น กรด-ด่ำง 

(pH) ให้เป็นกลำง เพ่ือก ำจัดทิ้งโดยกำรทิ้งลงอ่ำงและเปิดน้ ำตำม ส่วนตะกอนโลหะผสมน ำไปรวบรวม

จัดเก็บในภำชนะบรรจุที่เป็นโลหะผสมเพ่ือรอส่งก ำจัดต่อไป 

  5.ของเสียที่มีจุลินทรีย์ หมำยถึง ของเสียที่มีสำรประกอบของสำรจุลินทรีย์ที่อำจมีอันตรำย

 หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เช่น ของเสียที่ได้จำกกำรเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ บ่มเพำะ

 จุลินทรีย์ รำ เชื้อในถังหมัก ต้องท ำกำรนี่งฆ่ำเชื้อก่อนทิ้ง 
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บทท่ี 4 

เทคนิคและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง กำรเตรียมปฏิบัติกำรส ำหรับรำยวิชำ  ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 (512103) 

ของภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ต้องสอดคล้องกับหัวข้อในตำรำงเรียน และ

ต้องค ำนึงถึง ควำมพร้อมของอุปกรณ ์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ และตัวอย่ำง ที่เพียงพอต่อจ ำนวนนักศึกษำ และ

กำรจัดวำงที่เหมำะสม เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในแต่ละปฏิบัติกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีเทคนิคและ

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

2.วิธีกำรและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 

3.กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

มอบหมำยงำน 

1.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 ผู้จัดท ำได้น ำเสนอขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบแผนผังหรือ flowchart ส ำหรับแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือแสดงให้เห็นกระบวนกำรทั้งหมด ของกำร

กำรเตรียม ส ำหรับรำยวิชำปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1  (512103 ) ของภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พร้อมรำยละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 

ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1 
ผู้ประสำนงำน

รำยวิชำ 

 
รับตำรำงเรียนมำศึกษำรำยละเอียด 
และจดบันทึกในตำรำงปฏิบัติงำน 

-ตำรำงเรียนปฏิบัติกำร 
-มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนกำร
สอนและกำรประเมินผล 

1-2 สัปดำห์ก่อนเปิด
เทอม 

2 นักวิทยำศำสตร์ 

 
  

ประชุมกับผู้ประสำนงำนและอำจำรย์
ประจ ำบทปฎิบัติกำร เพื่อปรับเอกสำร
คู่มือและบันทึกผลให้เป็นปัจจุบัน  

-ตำรำงเรียนปฏิบัติกำร 
-ตำรำงคุมปฏิบัติกำร 
-คู่มือปฏิบัติกำร 
-บันทึกผลปฏิบัติกำร 

1-2 สัปดำห์ก่อนเปิด
เทอม 

3 นักวิทยำศำสตร์ 

 
 

-วำงแผนกำรเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
และสำรเคมี โดยสรุปเป็นบท
ปฏิบัติกำร  
-วำงแผนกำรเพำะเลี้ยง/เพำะปลูก
ตัวอย่ำง ลงในปฏิทินปฏิบัติงำน  

-ตำรำงเรียนปฏิบัติกำร 
-คู่มือปฏิบัติกำร 
-บันทึกผลปฏิบัติกำร 

1-2 สัปดำห์ก่อนเปิด
เรียน 

 

ประสำนงำนกับอำจำรย์ 

วำงแผนกำร 

เตรียมปฏิบัติกำร 

ขั้นตอนที่ 5 
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ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำด ำเนินกำร 

4 นักวิทยำศำสตร์ 

 
 

-กำรเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สำรเคมี และ
ตัวอย่ำงตำมรำยกำร 
-เริ่มเพำะเลี้ยง/เพำะปลูกตัวอย่ำง ตำมปฏิทิน
ปฏิบัติงำน เมื่อตัวอย่ำงมีอำยุที่เหมำะสม 
น ำมำเตรียมปฏิบัติกำร 
-จัดวำงเครื่องมือ อุปกรณ์ สำรเคมี และ
ตัวอย่ำง ตำมแผนผังห้องปฏิบัติกำร 

-ตำรำงเรียนปฏิบัติกำร 
-คู่มือปฏิบัติกำร 
-บันทึกผลปฏิบัติกำร 

1 วัน – 3 สัปดำห์ก่อน
วันเรียนปฏิบัติกำร 

5 นักวิทยำศำสตร์  

-ตรวจสอบคุณภำพและปริมำณตัวอย่ำงหลัง
เพำะเลี้ยง/เพำะปลูกเป็นระยะ หำกพบ
ปัญหำรีบแก้ไข 
-หำกเครื่องมือ อุปกรณ์ ขัดข้องให้แก้ไข/แจ้ง
ซ่อม/ยืมจำกห้องปฏิบัติกำรอ่ืนของภำควิชำ 
-ทดสอบใช้งำนจริงเครื่องมือ อุปกรณ์ 
สำรเคมี และตัวอย่ำงตำมรำยกำรก่อนเรียน
ปฏิบัติกำร หำกผลไม่ตรงตำมทฤษฎี/ขำด
แคลนตัวอย่ำงให้กลับไปขั้นตอนที่ 2 ปรึกษำ
และหำทำงแก้ไขปัญหำร่วมกับอำจำรย์ประจ ำ
บทปฏิบัติกำร  

-ตำรำงเรียนปฏิบัติกำร 
-คู่มือปฏิบัติกำร 
-บันทึกผลปฏิบัติกำร 

1 วัน – 3 สัปดำห์ก่อน
วันเรียนปฏิบัติกำร 

 

เตรียมปฏิบัติกำร 

ขั้นตอนที่ 3 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 2 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 6 
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ขั้นตอนที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำด ำเนินกำร 

6 นักศึกษำ 

 
นักศึกษำท ำปฏิบัติกำรตำมเนื้อหำโดยมี
นักวิทยำศำสตร์ท ำหน้ำที่เสนอแนะ/เบิกจ่ำย
อุปกรณ์เพ่ิมเติม 

-ตำรำงเรียนปฏิบัติกำร 
-ตำรำงคุมปฏิบัติกำร 
-คู่มือปฏิบัติกำร 
-บันทึกผลปฏิบัติกำร 

3 คำบ 

7 นักวิทยำศำสตร์ 

 จัดเตรียมอุปกรณ์ สำรเคมี ตัวอย่ำงให้อยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำนส ำหรับกำรเรียนปฏิบัติกำร
ในครั้งถัดไป 

-ตำรำงเรียนปฏิบัติกำร 
-คู่มือปฏิบัติกำร 
 

1-3 ชั่วโมง 

 

 

ท ำปฏิบัติกำร 

ขั้นตอนที่ 5 

จัดกำรอุปกรณ์
และตัวอย่ำง 
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2.วิธีกำรและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 

 รำยวิชำปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 (512103) มี 10 บทปฏิบัติกำร ดังนี้  

บทปฏิบัติกำรที่ 1 เรื่องกล้องจุลทรรศน์ 

บทปฏิบัติกำรที่ 2 เรื่องไวร่ำ, แบคทีเรีย, อำร์เคีย, โพรทิสตำ, ฟังไจ 

บทปฏิบัติกำรที่ 3 เรื่องอำณำจักรพืช 

บทปฏิบัติกำรที่ 4 เรื่องอำณำจักรสัตว์: สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

บทปฏิบัติกำรที่ 5 เรื่องอำณำจักรสัตว์: สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

บทปฏิบัติกำรที่ 6 เรื่องสำรเคมีของสิ่งมีชีวิตและกำรล ำเลียงสำรผ่ำนเซลล์ 

บทปฏิบัติกำรที่ 7 เรื่องกำรสังเครำะห์ด้วยแสงและกำรหำยใจระดับเซลล์ 

บทปฏิบัติกำรที่ 8 เรื่องพันธุศำสตร์บริสุทธิ์: กำรแบ่งเซลล์ 

บทปฏิบัติกำรที่ 9 เรื่องพฤติกรรมสัตว์ 

บทปฏิบัติกำรที่ 10 เรื่องนิเวศวิทยำ 

 เพ่ือให้ผู้อ่ำนเห็นภำพรวมของกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำย ผู้จัดท ำจึงขออธิบำย

รำยละเอียดในรูปแบบตำรำงพร้อมแผนผังแสดงต ำแหน่งกำรจัดวำงอุปกรณ์และตัวอย่ำงในห้องปฏิบัติกำร  
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ห้องปฏิบัติกำรทำงชีววิทยำ อำคำรวิทยำศำสตร์ 4 ชั้น 4 ประกอบด้วย 2 ห้องปฏิบัติกำร ได้แก่ 

ห้องปฏิบัติกำร A และ ห้องปฏิบัติกำร B  แต่ละห้องมีโต๊ะปฏิบัติกำร 32 ตัว มีหมำยเลขก ำกับตำมภำพ รองรับ

นักศึกษำได้สูงสุด 128 คน ต่อห้อง 

                                     แผนผังห้องปฏิบัติกำร Aและ B   
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แผนผังกำรจัดวำง บทปฏิบัติกำรที่ 1 เรื่องกล้องจุลทรรศน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ห้องปฏิบัติกำร A 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 13,14,15,16 ตั้งกล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว ที่ก ำลังขยำยภำพ 100 เท่ำ 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 17,18,19,20 ตั้งกล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว ที่ก ำลังขยำยภำพ 400 เท่ำ 

     ห้องปฏิบัติกำร B 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-20 ตั้งกล้องจุลทรรศน์ 3 ตัว  

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 20-32 จัดวำงอุปกรณ์และตัวอย่ำง 
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ตำรำงที่ 4 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏบิตัิกำรที่ 1 เร่ืองกล้องจุลทรรศน์ 

ห้องปฏิบัตกิำร A  

 

ตำรำงท่ี 5 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 1 เรื่องกล้องจุลทรรศน์ ห้องปฏิบัติกำร B 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง วิธีกำรและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 

1-20 

1.กล้องจุลทรรศน์ 3 ตัว 
2.Ocular micrometer 
1 ชิ้น3.สไลด์ตัวเลข 
ตัวอักษร 3 แผ่น 
4.สไลด์ขนแปรง 3 แผ่น 
           

- 1.เช็ดท ำควำมสะอำดกล้องและเลนส์ 
2.เตรียมกล้องจุลทรรศน์ให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้คือเลื่อนแท่นวำงวัตถุอยู่ใน
ระดับต่ ำสุด เลนส์ใกล้วัตถุก ำลังขยำย
ต่ ำสุด           

21-32 

1.ชุดสไลด์ 1 ชุด 
2.น้ ำกลั่น 1 ขวด 
3.บิกเกอร์ ขนำด 200 
มล. 1 ใบ 
4.ปำกคีบ 1 อัน  
         

สำหร่ำยหำง
กระรอก  
 ยำว 5 ซม. 1 
ชิ้น 

1.ตัดปลำยยอดสำหร่ำยหำงกระรอกยำว 
5 ซม. ใส่ในบิกเกอร์ เติมน้ ำ 150 มล. 
2.ตัวอย่ำงควรแช่อยู่ในน้ ำตลอดเวลำ 
ป้องกันกำรเหี่ยว 
3.ตรวจสอบตัวอย่ำง ก่อนปฏิบัติกำรทุก
ครั้ง หำกไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้ให้
เปลี่ยนทันที 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง 
วิธีกำรและรำยละเอียดกำร

ปฏิบัติงำน 

13,14,15,16 

1. กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
2. Stage micrometer 1 แผน่ 
3. Ocular micrometer 1 อัน 
           

- 1.ตั้งกล้องที่ก ำลังขยำยภำพ 100 
เท่ำ 
2.เลื่อนให้ขีดแรกของ stage 
micrometer ตรงกันกับ ขีด 0 ของ 
Ocular micrometer พอดี 

17,18,19,20 

1. กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
2. Stage micrometer 1 แผน่ 
3. Ocular micrometer 1 อัน 
           

- 1.ตั้งกล้องที่ก ำลังขยำยภำพ 400  
เท่ำ 
2.เลื่อนให้ขีดแรกของ stage 
micrometer ตรงกันกับ ขีด 0 ของ 
Ocular micrometer พอดี 
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สแกนเพ่ือดูภำพประกอบ บทปฏิบัติกำรที่ 1 เรื่องกล้องจุลทรรศน์ 
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แผนผังกำรจัดวำง บทปฏิบัติกำรที่ 2 เรื่อง ไวร่ำ, แบคทีเรีย, อำร์เคีย, โพรทิสตำ, ฟังไจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ห้องปฏิบัติกำร A 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-4, 9-12, 17-32 วำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 5-8, 13-16  ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     ห้องปฏิบัติกำร B 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-20 วำงกล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์/ตัวอย่ำง  

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 21-28 วำงอุปกรณ์และตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 29-32  ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 
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ตำรำงท่ี 6 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 2 เรื่องไวร่ำ, แบคทีเรีย, อำร์เคีย, โพรทิสตำ,   

ฟังไจ ห้องปฏิบัติกำร A 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และ
สำรเคมี 

ตัวอย่ำง วิธีกำรและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 

1 

แว่นขยำย 1 อัน Escherichia coli บน
จำนเพำะเชื้อ 3 จำน 

1.ควรน ำจำนเพำะเชื้อออกมำวำงที่
อุณหภูมิห้องอย่ำงน้อย 1 ชม. เพื่อลดไอน้ ำ
เกำะท ำให้เกิดฝ้ำ 
2.ปิดจำนเพำะเชื้อด้วยพำรำฟีนเพื่อป้อง
กำรปนเปื้อนของเชื้อสู่ภำยนอก 
3.หลังจำกปฏิบัติกำรให้เก็บเข้ำตู้เย็นทันที
เพ่ือป้องกันเชื้อเจริญ 

2 

กล้องจุลทรรศน์ 1 
ตัว 
           

สไลด์ Escherichia 
coli ย้อมแกรม 

1.กำรย้อมแกรม แตะเชื้อปริมำณเล็กน้อย 
วนเชื้อบนแผ่นสไลด์(smear)ให้กระจำยตัว
สม่ ำเสมอ กำรตรึงตัวอย่ำง อย่ำลนไฟนำน
เกินไป อำจท ำให้ตัวอย่ำงแห้งติดสไลด์ได้  
2.หลังปฏิบัติกำรให้ซับ Immersion Oil
และท ำควำมสะอำดเลนส์กล้องทุกครั้ง 

3 

กล้องจุลทรรศน์ 1 
ตัว 
           

 สไลด์ 
Staphylococcus 
aureus ย้อมแกรม 
 

1.กำรย้อมแกรม แตะเชื้อปริมำณเล็กน้อย 
วนเชื้อบนแผ่นสไลด์(smear)ให้กระจำยตัว
สม่ ำเสมอ กำรตรึงตัวอย่ำง อย่ำลนไฟนำน
เกินไป อำจท ำให้ตัวอย่ำงแห้งติดสไลด์ได้  
2.หลังปฏิบัติกำรให้ซับ Immersion Oil
และท ำควำมสะอำดเลนส์กล้องทุกครั้ง 
 

4 

กล้องจุลทรรศน์ 1 
ตัว 
         

สไลด์แหนม 
ย้อมแกรม 

1.ตัดชิ้นแหนมแล้วน ำมำถูวนบนสไลด์1-2 
รอบแล้วจึงย้อมแกรม เนื่องจำกแหนมหมูมี
ไขมัน ท ำให้เชื้อติดกับสไลด์ได้น้อย 
2.เตรียมหลำยสไลด์และเลือกสไลด์ที่ดีสุด
เพ่ือตั้งแสดงและหลังปฏิบัติกำรให้ซับ 
Immersion Oil และท ำควำมสะอำดเลนส์
กล้องทุกครั้ง 
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หมำยเหตุ : เทคนิคย้อมแกรม  

 แตะเชื้อปริมำณเล็กน้อย วนเชื้อบนแผ่นสไลด์(smear)ให้กระจำยตัวสม่ ำเสมอ กำรตรึงตัวอย่ำงด้วย

กำรผ่ำนไฟ อย่ำลนไฟนำนเกินไป อำจท ำให้ตัวอย่ำงแห้งติดสไลด์ได้  

  1. หยดสี Crystal violet ลงให้ท่วมรอย smear ทิ้งไว้ 30 วินำที 

2. ล้ำงสีออกด้วยน้ ำกลั่นที่ไหลเบำๆ 

3. หยดสำรละลำยไอโอดีนให้ท่วมรอย smear ทิ้งไว้ 30 วินำที 

4. ล้ำงออกด้วยน้ ำกลั่นที่ไหลเบำๆ 

5. ล้ำงสีออกด้วย 95% Alcohol ประมำณ 10 ถึง 20 วินำที แล้วล้ำงออกด้วยน้ ำกลั่น 

6. ย้อมด้วย Safranin O ทิ้งไว้ 30 วินำที่ 

7. ล้ำงออกด้วยน้ ำกลั่น 

8. วำงสไลด์ไว้ให้แห้งสนิทหรือซับด้วยกระดำษทิชชู่ ศึกษำใต้กล้องจุลทรรศน์ 

และเม่ือต้องกำรท ำควำมสะอำดเลนส์ใกล้วัตถุ ให้ซับน้ ำมันด้วยกระดำษเช็ดเลนส์จนหมด 

แล้วเช็ดตำมด้วยแอลกอฮอล์ 95% 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง 
วิธีกำรและรำยละเอียดกำร

ปฏิบัติงำน 

9-12 

กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
 
 
 
           

แหนแดง 5-10 ต้น 
ลอยน้ ำใส่ petri dish 
ปิดฝำกันน้ ำระเหย  
 

1.ใช้ใบแหนแดง เพียง 1-2ใบเท่ำนั้น
เพื่อเตรียมสไลด์ หำกมำกเกินไปจะ
มีขยะปรมิำณมำก 
2.หลังจำกปิดกระจกปิดสไลด์แล้ว
ให้น ำกระดำษทิษชูมำรองด้ำนบน
แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือหรือปลำยดินสอ
ด้ำนยำงลบเคำะเบำๆ เพื่อให้ไซยำ
โนแบคทีเรียกำรจำยตัวออกมำจำก
ใต้ใบแหนแดง 
3.ควรใช้ยำทำเล็บแบบใส ทำปิด
ขอบโดยรอบกระจกปิดสไลด์ เพื่อ
ป้องกันน้ ำระเหย 

17-20 

1.ใบควำมรู้แสดงภำพถ่ำย
ใต้กล้องจุลทรรศน์ของ 
Rhizopus sp.  
2.ใบควำมรู้แสดงภำพถ่ำย
ใต้กล้องจุลทรรศน์ของ 
Penicillium sp. 

  

21-24 

1.แว่นขยำย 1 อัน  
 
           

ตัวอย่ำง อำหำรเน่ำ
เสีย 
1.ข้ำวโพด 
2.ขนมปัง 
3.ส้ม 
4.มะเขือเทศ 

1.เตรียมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน 
ในกล่องพลำสติกใส สเปรย์น้ ำลงบน
ตัวอย่ำงให้ช้ืนแล้วปิดฝำเก็บไว้ในที่
มืด 
2.ก่อนน ำมำแสดง ควรปดิฝำ
ภำชนะด้วยเทปกำวใสให้มิดชิด 
ป้องกันเชื้อแพร่กระจำยใน
ห้องปฏิบัติกำร 
3.ขนมปัง ควรใช้แบบไม่ใส่สำรกัน
บูด 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง 
วิธีกำรและรำยละเอียดกำร

ปฏิบัติงำน 

25-28 

1.แว่นขยำย 1 อัน 
 
           

1.ก้อนเชื้อเห็ด 
2.ตัวอย่ำง เห็ด 
 2.1.เห็ดนำงฟ้ำ 
 2.2.เห็ดนำงรม 
 2.3.เห็ดชิเมจิ 
 2.4.เห็ดเข็มทอง 
 2.5.เห็ดนำงฟ้ำ  

1.ก้อนเชื้อเห็ดต้องเลือกก้อนที่
มีเส้นใยเจริญ70% 
2.เฉพำะเห็ดนำงฟ้ำ ให้ใส่กล่อง
สเปย์น้ ำให้ทั่วแล้วทิ้งไว้จนเกิด
เส้นใย 
3.เห็ดชนิดอื่นใส่กล่องใสปิดฝำ 
 

29-32 

1.กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
           

สไลด์ยีสต์ 
        

1.สังเกตน้ ำผักดองที่ซื้อมำต้อง
มีฝ้ำสีขำวลอยอยู่  
หรือเตรียมเอง โดยน ำแอบเปิ้ล 
1 ผล ล้ำงน้ ำ หั่นเป็นชิ้น 5-6 
ชิ้นใส่โหลเติมน้ ำตำล 1-2 ช้อน
ชำเติมน้ ำให้เหลือพ้ืนที่ว่ำง 1/3 
ของโหล คนให้เข้ำกัน จำกนั้น
ปิดฝำ วำงไว้ที่อำกำศถ่ำยเท 3 
วันสังเกตุฟองก๊ำซหำกมีมำกจน
เกิดแรงดันให้คลำยฝำระบำย
ก๊ำซออกทุกวัน 7-10 วัน เกิด
ฝ้ำขำวบริเวณผิวหน้ำ จึงน ำมำ
เตรียมสไลด์ได้ 
2.น ำน้ ำดองที่มีฝ้ำมำเตรียม
สไลด์ ตั้งก ำลังขยำยภำพที่ 40 
เท่ำ 
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ตำรำงท่ี 7 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 2 เรื่องไวร่ำ, แบคทีเรีย, อำร์เคีย, โพรทิสตำ,   

ฟังไจ ห้องปฏิบัติกำร B 

หมำยเลข
โต๊ะ

ปฏิบัติกำร 
อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

1-20 

1.กล้องจุลทรรศน์  1 
ตัว 
2.ชุดสไลด์ 1 ชุด 
3.สไลด์หลุม 1 แผ่น 
4.วำสลีน  พร้อมไม้เขี่ย  
           

น้ ำตัวอย่ำง ได้แก่ 
1.น้ ำต้มฟำง 
2.น้ ำจำกสระแก้ว* 
3.น้ ำหน้ำดินหรือน้ ำ
เสีย* 
*เทใส่บิกเกอร์ ขนำด 
100 มล. 

1.น้ ำต้มฟำงต้องเตรียมก่อนปฏิบัติกำร 
10 วัน โดยน ำฟำงหรือหญ้ำแห้ง 1-2 ก ำ
มือ ต้มในน้ ำ 1.5 ลิตร พักให้เย็นเทใส่
โหลทรงกลมปำกแคบ เติมน้ ำจำกคลอง 
หรือแหล่งน้ ำธรรมชำติ 150 มล. ข้อ
สังเกตุให้ใส่พืชที่ลอยบนผิวน้ ำลงไปด้วย
เช่น แหนแดง แหนเป็ดเล็ก เนื่องจำก
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจะเกำะกับรำกพืชมำ
ด้วย ถ้ำต้องกำรให้พำรำมีเซียมเจริญดีให้
เติมข้ำวสำรลงไป 5-10 เมล็ด วำงไว้ที่มี
แสงส่องถึงจำกนั้นปิดด้วยตำข่ำยกันยุง
วำงไข่ 
2. ให้ใช้ตำข่ำยลำกแพลงก์ตอนมำจำก
สระแก้ว (สระน้ ำในมหำวิทยำลัย) 
3.เก็บน้ ำจำกอ่ำงบัว อ่ำงน้ ำขังที่มีสีเขียว 
เก็บเศษดินและตะไคร่น้ ำบริเวณผนังอ่ำง
ด้วย เพรำะท่ีอยู่อำศัยของอะมีบำ             

21-24 
ถำดขนำดเล็ก 1 ใบ 
 
           

สำหร่ำยวำกำเมะ 1 
ชิ้น 

น ำสำหร่ำยวำกำเมะแห้ง มำแช่น้ ำอย่ำง
น้อย 30 นำที ก่อนเริมปฏิบัติกำร  

25-28 
ถำดขนำดเล็ก 1 ใบ 
           

1.สำหร่ำยเกรียวทอง
ชนิดแคปซูล 
2.สำหร่ำยโนริแผ่น           

ตรวจสอบ Qr code ให้ควำมรู้ ให้อยู่ใน 
สถำพพร้อมใช้เสมอ 
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สแกนเพ่ือดูภำพประกอบ บทปฏิบัติกำรที่ 2 เรื่อง ไวร่ำ, แบคทีเรีย, อำร์เคีย, โพรทิสตำ, ฟังไจ 
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แผนผังกำรจัดวำง บทปฏิบัติกำรที่ 3 เรื่อง อำณำจักรพืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ห้องปฏิบัติกำร A 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 2, 3, 9, 11, 18, 20, 25-28 วำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1, 4-8, 10, 12-17, 21-24, 29-32 ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     ห้องปฏิบัติกำร B 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18 วำงอุปกรณ์และตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร1-5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19-32  ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 
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ตำรำงท่ี 8 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 3 เรื่องอำณำจักรพืช ห้องปฏิบัติกำร A 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

2 
แว่นขยำย 1 อัน มอส วำงในกล่องใสหรือถำดให้

น้ ำเพื่อเพ่ิมควำมชื้นเสมอ 

3 

แว่นขยำย 1 อัน แกมีโตไฟท์ ของMarchantia เตรียมย้ำยจำกแหล่งที่ข้ึน
ธรรมชำติใส่กล่องใส ให้วำง
ริมหน้ำต่ำงห้องปฏิบัติกำร
เพ่ือรับแสง เป็นเวลำ 7-10 
วันก่อนมีปฏิบัติกำร 

9 
แว่นขยำย 1 อัน Selaginella sp. 

ต้นตีนตุ๊กแก 
เลือกต้นตีนตุ๊กแก ที ่
rhizophore จ ำนวนมำก
และสังเกตได้ชัดเจน 

11 
แว่นขยำย 1 อัน  Lycopodium  sp. 

-หำงสิงห์,ช้องนำงคลี่ 
ชนิดอื่นๆอำจำรย์ผู้สอนเป็น
ผู้ก ำหนด 

18 แว่นขยำย 1 อัน หวำยทยอย เลือกต้นที่มีอับสปอร์ 

20 

แว่นขยำย 1 อัน หญ้ำถอดปล้อง 1.ต้นที่ปลูกในกระถำงขนำด
เล็กสูงไม่เกิน 30 ซม. 
2.ส่วนของล ำต้นที่แสดงกำร
แตกกิ่งดำนข้ำงอย่ำงชัดเจน 
3.ปลำยยอดท่ีมี strobilus 
5-10 ยอด สดหรือดองก็ได้ 

25 แว่นขยำย 1 อัน สไลด์ถำวรแกมีโตไฟท์ของเฟิร์น  

26 

แว่นขยำย 1 อัน 1.เฟิร์นต้นอ่อนที่ยังเจริญอยู่บน
ต้นแกมีโตไฟท์ 
2.เฟิร์นค่ำหลวงหลังลำย 
3.เฟิร์นใบมะขำม 

1.เน้นต้นที่แสดงส่วนของ 
rhizome ได้ด้วย 
2.ต้องมีต้นที่มีใบอ่อนม้วน
งอ 

27 
แว่นขยำย 1 อัน เฟิร์นชนิดอื่นๆ ชนิดเฟิร์นอำจำรย์ผู้สอน

เป็นผู้ก ำหนด 

28 
แว่นขยำย 1 อัน เฟิร์นน้ ำ 

 1.จอกหูหนู 
 2.ผักแว่น 

1.จอกหูหนูใส่ตู้ใสขนำดเล็ก 
ต้องเลือกท่ีมีอับสปอร์  
2.ผักแว่นใส่ในถำดท่ีมีน้ ำ 
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ตำรำงท่ี 9 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 3 เรื่องออำณำจักรพืช ห้องปฏิบัติกำร B 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

6 
แว่นขยำย 1 อัน ต้นปรง 1.ชนิดของปรงจะขึ้นกับอำจำรย์

ผู้สอน 
2.ต้องมีต้นปรงที่มีใบอ่อนม้วนงอ 

7 

แว่นขยำย 1 อัน 1.เมกะสปอโรฟิลล์ 
2.เมกะสปอโรฟิลล์ที่ออร์วุล
ได้รับกำรผสมแล้ว 
3.โคนเพศผู้ 

- 

9 

แว่นขยำย 1 อัน 1.โคนเพศผู้ 
2.โคนเพศเมีย 
3.ต้นสนสำมใบ 
4.ใบแห้งสนสำมใบ 

- 

11 
 1.ใบแปะก๊วยแห้ง 

2.ผลแปะกว๊ย 
- 

14 
แว่นขยำย 1 อัน พืช Unknown  เป็นกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ ชนิดพืช 

อำจำรย์ประจ ำปฏิบัติกำรเป็นผู้
ก ำหนด 

16 
แว่นขยำย 1 อัน พืชกลุ่มว่ำนหำงจรเข้ ชนิดของว่ำนหำงจระเข้ อำจำรย์

ประจ ำปฏิบัติกำรผู้สอนเป็นผู้
ก ำหนด 

18 
แว่นขยำย 1 อัน พืช Unknown  เป็นกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ชนิดพืช 

อำจำรย์ประจ ำปฏิบัติกำรเป็นผู้
ก ำหนด 
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สแกนเพ่ือดูภำพประกอบ บทปฏิบัติกำรที่ 3  เรื่อง อำณำจักรพืช 
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แผนผังกำรจัดวำง บทปฏิบัติกำรที่ 4 เรื่อง อำณำจักรสัตว์ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ห้องปฏิบัติกำร A 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-4, 10, 11, 29, 31 วำงกล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 8, 13,17-24, 26-27 วำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 5-7, 9, 12, 14-16, 25, 28, 30, 32  ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     ห้องปฏิบัติกำร B 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-4, 10-11, 29, 31 วำงกล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 5, 16-24, 26  วำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 6-9, 12-15, 25, 28, 30, 32  ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 
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ตำรำงท่ี 10 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 4 เรื่อง อำณำจักรสัตว์ :  

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  ห้องปฏิบัติกำร A 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

1 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 1.สไลด์ถำวรฟองน้ ำ 

2.ฟองน้ ำแห้ง 
1.ตั้งที่ก ำลังขยำยภำพ 40 เท่ำ 
2.ฟองน้ ำแห้งให้ปักหมุด ชี้
แสดงOstia และ  Osculum 

2 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว สไลด์ถำวร spongin 

fibers 
ก ำลังขยำยภำพ 400 เท่ำ 

3 กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว สไลด์ถำวร spicules ก ำลังขยำยภำพ 400 เท่ำ 

4 

1.กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
2.โมเดลจ ำลองไฮดรำ 1 ชิ้น 
3.แว่นขยำย 1 อัน 

1.ไฮดรำ เลี้ยงในโหลใส 
2.สไลด์ถำวรไฮดรำ 
 

1.หำตัวอย่ำงไฮดรำ ใน
ธรรมชำติ ให้น ำแหนเป็ดใหญ่ 
หรือจอกผักกำด หรือพืชลอย
น้ ำ ในอ่ำงน้ ำ หรือสระน้ ำ มำใส่
บิกเกอร์ หรือแก้วพลำสติกใส ที่
มีน้ ำอยู่ จำกนั้นส่องดูด้วยแว่น
ขยำย สังเกตไฮดรำ(สีเขียว)จะ
เกำะอยู่ที่รำก  
2.จำกนั้นน ำมำเลี้ยงและเพ่ิม
จ ำนวน 3-7 วัน ในโหลใสให้มี
ปริมำณมำกด้วยกำรให้ไรแดง
กินเป็นอำหำร  3 วัน/ครั้ง  
 

8 

แว่นขยำย 1 อัน แมงกะพรุนดอง 2 ตัว 1.เลือกตัวอย่ำงแมงกะพรุนดอง
ที่สมบูรณ์ใส่ถำดแช่น้ ำ  
2.ตัวที่ 1 ให้คว่ ำลง ตัวที่ 2 ให้
หงำยขึ้น ให้เห็นส่วนของปำก 

10 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว สไลด์ถำวร 

Opisthorchis viverrini 
ก ำลังขยำยภำพ 40 เท่ำ 

11 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว สไลด์ถำวร  

Clonorchis sinesis 
ก ำลังขยำยภำพ 40 เท่ำ 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

13 
1.แว่นขยำย 1 อัน 
2.probe 1 อัน 

1.พยำธิตัวกลมเพศผู้ 
2.พยำธิตัวกลมเพศเมีย 

แช่น้ ำในถำดตรึงด้วยเข็ม
หมุด กันลื่นไหล 

17 
1.แว่นขยำย 1 อัน 
2.probe 1 อัน 

1.ปลำหมึกสดขนำด 15 
ซม. 1 ตัว 

ใส่ลงในถำด ผ่ำเปิดล ำตัว
ออก แสดงอวัยวะภำยใน 

18 

1.แว่นขยำย 1 อัน 
2.probe 1 อัน 

1.หอยลำย 5 ตัว น ำหอย 2 ตัวมำลวกน้ ำร้อน 
2-3 นำทีเพ่ือให้เปลือกหอย
เปิดออก จำกนั้นน ำหอย
ทั้งหมดใส่ถำดแช่น้ ำ
เล็กน้อย 

19 

แว่นขยำย 1 อัน 1.หอยทำกแอฟริกัน 
2.ทำกบก 
3.หอยขม 

น ำหอยใส่กล่องเลี้ยงใส 
แยกเลี้ยงดังนี้ 
หอยทำกและทำกบกใน
กล่องเลี้ยงให้ใส่ดินและเศษ
ใบไม้ 
หอยขมใส่น้ ำและดินโคลน
เล็กน้อย 

20 

แว่นขยำย 1 อัน 
 

1.ไส้เดือนดอง 1 ตัว 
2.ไส้เดือนดองผ่ำเปิด
ด้ำนหลัง เพื่อให้เห็น
อวัยวะภำยใน 1 ตัว 

ใส่ถำดแช่น้ ำตรึงด้วยเข็ม
หมุด 

21 
แว่นขยำย 1 อัน 1.กิ้งกือดอง 1 ตัว 

2.ตะขำบดอง 1 ตัว 
แยกใส่ถำดแช่น้ ำจนท่วม
ตัวอย่ำง 

22 แว่นขยำย 1 อัน ตั๊กแตนสต๊ำฟ - 

23 
1.แว่นขยำย 1 อัน 
2.probe 1 อัน 

กุ้งสด 4-5 ตัว กุ้งขำว ใส่ถำดแช่น้ ำ
เล็กน้อย 

24 
1.probe 1 อัน 
2.ปำกคีบ 1 อัน 

แมงดำทะเลดอง 1 ตัว น ำออกจำกฟอร์มำลีน ล้ำง
น้ ำและแช่น้ ำ 24 ชม. ย้ำย
ใส่ถำดแช่น้ ำ 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

26 
ปำกคีบ 1 อัน 
           

แม่นทะเลดอง 2-3 ตัว ใส่ถำดแช่น้ ำจนท่วม
ตัวอย่ำง 

27 
 1.ดำวทะเล 

2.อีแปะทะเล 
จัดแสดงเป็นตัวอย่ำงแห้ง 

31และ29  

กล้องจุลทรรศน์  1 ตัว สไลด์ Rotifer (สด) หำ Rotifer จำกรำกของต้น
จอกแหนบริเวณที่อยู่ใกล้
โคลนหรือตะกอนดินอยู่ ที่
ก ำลังขยำยภำพ 400 เท่ำ  

 

ตำรำงท่ี 11 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 4 เรื่อง อำณำจักรสัตว์ :  

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  ห้องปฏิบัติกำร B 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

1 

1.กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
2.โมเดลจ ำลองไฮดรำ 
3.แว่นขยำย 1 อัน 

1.ไฮดรำ เลี้ยงในโหลใส 
2.สไลด์ถำวรไฮดรำ 
 

1.หำตัวอย่ำงไฮดรำ ในธรรมชำติ 
ให้น ำแหนเป็ดใหญ่ หรือจอก
ผักกำด หรือพืชลอยน้ ำ ในอ่ำงน้ ำ 
หรือสระน้ ำ มำใสบ่ิกเกอร์ หรือ
แก้วพลำสติกใส ท่ีมีน้ ำอยู่ จำกนั้น
ส่องดูด้วยแว่นขยำย สังเกตไฮดรำ
(สีเขียว)จะเกำะอยู่ที่รำก  
2.จำกนั้นน ำมำเลี้ยงและเพิ่ม
จ ำนวน 3-7 วัน ในโหลใสให้มี
ปริมำณมำกด้วยกำรใหไ้รแดงกิน
เป็นอำหำร  3 วัน/ครั้ง 

2 กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว สไลด์ถำวร spicules ก ำลังขยำยภำพ 400 เท่ำ 

3 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว สไลด์ถำวร  

spongin fibers 
ก ำลังขยำยภำพ 400 เท่ำ 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

4 

กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 1.สไลด์ถำวรฟองน้ ำ 
2.ฟองน้ ำแห้ง 

1.ตั้งที่ก ำลังขยำยภำพ 40 
เท่ำ 
2.ฟองน้ ำแห้งให้ปักหมุด ชี้
แสดงOstia และ Osculum 

5 

แว่นขยำย 1 อัน แมงกะพรุนดอง 2 ตัว เลือกตัวอย่ำงแมงกะพรุน
ดองที่สมบูรณ์ใส่ถำดแช่น้ ำ  
ตัวที่ 1 คว่ ำลง ตัวที่ 2 
หงำยขึ้น ให้เห็นส่วนของ
ปำก 

10 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว สไลด์ถำวร 

Opisthorchis viverrini 
ก ำลังขยำยภำพ 40 เท่ำ 

11 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว สไลด์ถำวร  

Clonorchis sinesis 
ก ำลังขยำยภำพ 40 เท่ำ 

16 
1.แว่นขยำย 1 อัน 
2.probe 1 อัน 

1.พยำธิตัวกลมเพศผู้ 
2.พยำธิตัวกลมเพศเมีย 

แช่น้ ำในถำดตรึงด้วยเข็ม
หมุด กันลื่นไหล 

17 
1.แว่นขยำย 1 อัน 
2.probe 1 อัน 

ปลำหมึกสดขนำด 15 
ซม. 1 ตัว 

ใส่ลงในถำด ผ่ำเปิดล ำตัว
ออก แสดงอวัยวะภำยใน 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

18 

1.แว่นขยำย 1 อัน 
2.probe 1 อัน 

หอยลำย  5 ตัว น ำหอย2ตัวมำลวกน้ ำร้อน2-3 
นำทีเพ่ือให้เปลือกหอยเปิด
ออก จำกนั้นน ำหอยทั้งหมด
ใส่ถำดแช่น้ ำเล็กน้อย 

19  1.หอยทำกแอฟริกัน 
2.ทำกบก 
3.หอยขม 

น ำหอยใส่กล่องเลี้ยงใส แยก
เลี้ยงดังนี้ 
หอยทำกและทำกบกในกล่อง
เลี้ยงให้ใส่ดินและเศษใบไม้ 
หอยขมใส่น้ ำและดินโคลน
เล็กน้อย 

20 แว่นขยำย 1 อัน 
 

1.ไส้เดือนดอง 1ตัว 
2.ไส้เดือนดองผ่ำเปิด
ด้ำนหลัง เพื่อให้เห็น
อวัยวะภำยใน 1 ตัว 

ใส่ถำดแช่น้ ำตรึงด้วยเข็มหมุด 

21 1.probe 1 อัน 
2.ปำกคีบ 1 อัน 

แมงดำทะเลดอง 1 ตัว น ำออกจำกฟอร์มำลีน ล้ำงน้ ำ
และแช่น้ ำ 24 ชม. ย้ำยใส่
ถำดแช่น้ ำ 

22 1.probe 1 อัน 
2.ปำกคีบ 1 อัน 

กุ้งสด 4-5 ตัว กุ้งขำว ใส่ถำดแช่น้ ำเล็กน้อย 

23 แว่นขยำย 1 อัน ตั๊กแตนสต๊ำฟ  

24 แว่นขยำย 1 อัน 1.กิ้งกือดอง 1 ตัว 
2.ตะขำบดอง 1 ตัว 

แยกใส่ถำดแช่น้ ำจนท่วม
ตัวอย่ำง 

26  1.ดำวทะเล 
2.อีแปะทะเล 

จัดแสดงเป็นตัวอย่ำงแห้ง 

27 ปำกคีบ 1 อัน แม่นทะเลดอง          ใส่ถำดแช่น้ ำจนท่วมตัวอย่ำง 

29และ31 กล้องจุลทรรศน์  1 ตัว สไลด์ Rotifer (สด) หำ Rotifer จำกรำกของต้น
จอกแหนบริเวณที่อยู่ใกล้
โคลนหรือตะกอนดินอยู่ ที่
ก ำลังขยำยภำพ 400 เท่ำ 
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หมำยเหตุ : กำรดองสัตว์ 

 -แมงกะพรุนขนำดเล็กท ำให้สลบหรือชำ โดยโรยเกล็ดเมนทอล ประมำณ 2–3 เกล็ดลงบนผิวน้ ำ คง

สภำพโดยใช้สำรละลำย 20% ฟอร์มำลิน แล้วย้ำยมำเก็บรักษำใน 70% แอลกอฮอล์ 

 -ไส้เดือน,กิ้งกือ,ตะขำบ คงสภำพด้วยสำรละลำย 5% ฟอร์มำลิน และเก็บรักษำใน 70% แอลกอฮอล์ 

 -แมงดำทะเล คงสภำพและเก็บรักษำด้วยสำรละลำย 10% ฟอร์มำลิน หรือเก็บรักษำใน 70% 

แอลกอฮอล์  
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สแกนเพ่ือดูภำพประกอบ บทปฏิบัติกำรที่ 4 เรื่อง อำณำจักรสัตว์ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
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แผนผังกำรจัดวำง บทปฏิบัติกำรที่ 5 เรื่อง อำณำจักรสัตว์: สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ห้องปฏิบัติกำร A 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1, 3, 6, 8, 14, 16-19, 26-29, 31  วำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 2, 4-5, 7, 9-13, 15, 20-25, 30, 32  ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     ห้องปฏิบัติกำร B 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 2, 4, 15, 21-23, 29 วำงกล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1, 3, 10, 11, 16, 30-32  วำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 5-9, 12-14, 17-20, 24-28 ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

 

 



 52 

ตำรำงท่ี 12 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 5 เรื่องอำณำจักรสัตว์: สัตว์มีกระดูกสันหลัง

ห้องปฏิบัติกำร A 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

1 
 เหี้ยดอง 1 ตัว เช็ดท ำควำมสะอำดและตั้งไว้ทั้ง

โหลดอง 

3 
แว่นขยำย 1 อัน 1.เต่ำตนุดอง 2 ตัว 

2.เต่ำกระดอง 2 ตัว 
เนื่องจำกตัวอย่ำงดองใน
แอลกอฮอล์ ย้ำยตัวอย่ำงแต่ละ
ชนิดใส่ถำดแยกแช่น้ ำจนท่วม 

6  เต่ำหกสต๊ำฟ 1 ตัว - 

8 

 เต่ำนำดอง 1 ตัว น ำตัวอย่ำงออกมำล้ำงน้ ำ แช่น้ ำ
เป็นเวลำ 24 ชม.ใส่ถำดแช่น้ ำจน
ท่วมตัวอย่ำง ปิดฝำและหุ้ม
รอยต่อด้วยพลำสติกใสกันกลิ่น 

14 
สำยวัดขนำด 1.งูแสงอำทิตย์ 1 ตัว 

2.งูเขียวพระอินทร์ 1 
ตัว 

น ำออกมำล้ำงน้ ำ แช่น้ ำเป็นเวลำ 
24 ชม.ใส่ถำดแช่น้ ำเล็กน้อย 

16 
แว่นขยำย 1 อัน งูทำงมะพร้ำวดอง 1 

ตัว 
เช็ดท ำควำมสะอำดและตั้งไว้ทั้ง
โหลดอง 

17 
แผ่นภำพ Qr code วิดีโอ  
เป็ดแมนดำริน 

- - 

18 
แผ่นภำพ Qr code วิดีโอ  
นกอีเสือ (shrike) 

- - 

19 
 นกแต้วแล้วธรรมดำ 

สต๊ำฟ 1 ตัว 
ใส่กล่องใสส ำหรับจัดแสดง 

26 
แว่นขยำย 1 อัน ค้ำงคำวกินแมลงดอง 

1 ตัว 
เนื่องจำกตัวอย่ำงดองใน
แอลกอฮอล์ ย้ำยตัวอย่ำงแต่ละ
ชนิดใส่ถำดแยกแช่น้ ำจนท่วม 

27 
แผ่นภำพ Qr code วิดีโอ  
ค้ำงคำวคลอดลูก 

- - 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

28 

แว่นขยำย 1 อัน ค้ำงคำวกินผลไม้ดอง 1 
ตัว 

เนื่องจำกตัวอย่ำงดองใน70%
แอลกอฮอล์ ย้ำยตัวอย่ำงแต่
ละชนิดใส่ถำดแยกแช่น้ ำจน
ท่วม 

29 
1.แผ่นภำพ Qr code 
วิดีโอ ลูกจิงโจ้ 

- - 

31 
1.Qr codeวิดีโอ 
แม่Echidna 

- - 

 

หมำยเหตุ : กำรดองซำกสัตว์  

 -เหี้ยฉีดฟอร์มำลีนเข้ำไปในตัว เมื่อครบก ำหนดจึงน ำมำบรรจุใส่ขวดโหลที่มีแอลกอฮอล์ควำมเข้มข้น 

70% จนท่วม 

 -เต่ำตนุ, เต่ำกระ, งูแสงอำทิตย์, งูเขียวพระอิน คงสภำพและเก็บรักษำด้วย 70% แอลกอฮอล์ ในขวดโหล 

 -ค้ำงคำวกินแมลง,ค้ำงคำวกินผลไม้ จัดท่ำทำงให้กำงปีก คงสภำพและเก็บรักษำด้วย 70% แอลกอฮอล์  

 -เต่ำนำ ฉีดฟอร์มำลีนเข้ำไปในตัว คงสภำพและเก็บรักษำใน 10% ฟอร์มำลีน  
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ตำรำงท่ี 13 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 5 เรื่องอำณำจักรสัตว์: สัตว์มีกระดูกสันหลัง

ห้องปฏิบัติกำร B 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

2 และ 4 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว           สไลด์ถำวร 

Amphioxus 
1.ใส่ocular micrometer 
2.ก ำลังขยำยภำพ 400 เท่ำ 

1-3 
1.สีไม้ 
2.กบเหลำดินสอ 
3.ตะกร้ำขยะ 

- - 

10 
แว่นขยำย 1 อัน Lamprey ดอง 3-4 

ตัว 
น ำLamprey ออกมำล้ำงน้ ำ แช่
น้ ำเป็นเวลำ 24 ชม.ใส่ถำดแช่
น้ ำจนท่วมตัวอย่ำง 

11 
แว่นขยำย 1 อัน Hagfish ดอง 2 ตัว น ำHagfish  ออกมำล้ำงน้ ำ แช่

น้ ำเป็นเวลำ 24 ชม.ใส่ถำดแช่
น้ ำจนท่วมตัวอย่ำง 

15 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว           สไลด์ถำวร Placoid 

scales 
- 

 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง 
ข้อควรระวังและ
ค ำแนะน ำ 

16 

แว่นขยำย 1 อัน           1.ฉลำมดองเพศผู้ 1 ตัว 
2.ฉลำมดองเพศเมีย 1 ตัว 

น ำออกมำล้ำงน้ ำ แช่น้ ำ
จนท่วมเป็นเวลำ 24 
ชม.ใส่ถำดแช่น้ ำเล็กน้อย 
อำจมีกลิ่นแรง สำมำรถ
จัดแสดงไว้นอก
ห้องปฏิบัติกำรได้ 

21 

กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว           1.สไลด์ถำวร 
Ctenoid scales 
2.ปลำหมอดอง 1 ตัว 

น ำปลำหมอ  ออกมำ
ล้ำงน้ ำ แช่น้ ำเป็นเวลำ 
24 ชม.ใส่ถำดแช่น้ ำจน
ท่วมตัวอย่ำง 
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22 กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว           1.สไลด์ถำวร Cycloid 
scales 
2.ปลำตะเพียนสด 1 ตัว  
(ถ้ำมี) 
 

1.ตั้งที่ก ำลังขยำยภำพ 
40 เท่ำ 
2.หำกไม่สำมำรถหำปลำ
ตะเพียนสดได้ ให้ใช้
รูปภำพแสดงแทน 

23 กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว           1.สไลด์ถำวร 
Ganoid scales 
2.ปลำGarpikeดอง 1 ตัว 

น ำปลำ Garpike   
ออกมำล้ำงน้ ำ แช่น้ ำ
เป็นเวลำ 24 ชม.ใส่ถำด
แช่น้ ำจนท่วมตัวอย่ำง 

29 1.กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
2.แว่นขยำย 1 อัน           

1.สไลด์ถำวรผิวหนังกบ 
2.ลูกอ๊อด 10-15 ตัว 

หำลูกอ๊อดในระยะท่ียังมี
หำงอยู่ ใส่ในโหลใส 

30 แว่นขยำย 1 อัน เขียดงูดอง 1 ตัว เนื่องจำกตัวอย่ำงดองใน
แอลกอฮอล์ ย้ำย
ตัวอย่ำงใส่ถำดแช่น้ ำจน
ท่วม 

31 แว่นขยำย 1 อัน กระท่ำงดอง 1 ตัว เช็ดท ำควำมสะอำดและ
ตั้งไว้ทั้งโหลดอง 

32 แว่นขยำย 1 อัน กบนำดอง 1 ตัว เช็ดท ำควำมสะอำดและ
ตั้งไว้ทั้งโหลดอง 

 

หมำยเหตุ : กำรดองซำกสัตว์  

 -ฉลำมผ่ำเปิดส่วนล ำดัว ฉีดฟอร์มำลีนเข้ำไปในตัว คงสภำพและเก็บรักษำใน 10% ฟอร์มำลีน 

 -เขียดง,ู กระท่ำง, คงสภำพและเก็บรักษำด้วย 70% แอลกอฮอล์ ในขวดโหล 
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สแกนเพ่ือดูภำพประกอบ บทปฏิบัติกำรที่ 5 เรื่อง อำณำจักรสัตว์: สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
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แผนผังกำรจัดวำง บทปฏิบัติกำรที่ 6 เรื่องสำรเคมีของสิ่งมีชีวิตและกำรล ำเลียงสำรผ่ำนเซลล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ห้องปฏิบัติกำร A 

    หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-4, 9-20, 25-28   วำงกล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์/ตัวอย่ำง/สำรเคมี/Unknow 

    หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 5, 21  วำงอ่ำงควบคุมอุณหภูมิ 

    หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 6-8, 22-24, 29-32  ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

    ห้องปฏิบัติกำร B 

    หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-20 วำงกล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์/ตัวอย่ำง/สำรเคมี      

    หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 21-32  ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 
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ตำรำงท่ี 14 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 6 เรื่องสำรเคมีของสิ่งมีชีวิตและกำรล ำเลียง

สำรผ่ำนเซลล์ ห้องปฏิบัติกำร A 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง 
ข้อควรระวังและ

ค ำแนะน ำ 

โต๊ะเบิกอุปกรณ์
หน้ำห้องปฏิบัติกำร 

ชุดทดลอง* มีดังนี้ 
1.rack วำงหลอดทดลอง 
2.หลอดทดลองขนำด 10 มล. 1 หลอด 
3.หลอดหยดสำรพลำสติกขนำด 1 มล. 1 อัน 
4.หลอดทดลองบรรจุสำรUnknown ขนำด 
10 มล. 1 หลอด 
5.กระดำษกรองเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 ซม.ตัด
ครึ่งวงกลม 1แผ่น ใส่ซองซิป 

- ชุดทดลอง เตรยีมไว้
หน้ำห้องเรียน
เท่ำกับจ ำนวนกลุ่ม
ในแต่ละวัน 

1-4 
9-12 
13-16 
17-20 
25-28 

1.กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
2.ชุดสไลด์ 1 ชุด 
3.สำรละลำย I2KI ในขวดฝำหยดขนำด 20 
มล. 1 ขวด 
4.สำรละลำย 10%NaOH ในขวดฝำหยด
ขนำด 20 มล. 1 ขวด 
5.สำรละลำย 1%CuSO4 ในขวดฝำหยด
ขนำด 20 มล. 1 ขวด 
6.สำรละลำย Sdan III. ในขวดฝำหยดขนำด 
20 มล. 1 ขวด 

สำรUnknown 
ขนำด 

นักศึกษำจะน ำสำร 
Unknown มำ
ทดสอบเพื่อทรำบ
ชนิดสำรชีวโมเลกลุ
ใด ย้ ำให้นักศึกษำ
ระบุหมำยเลขสำร 
Unknown ลงใน
บันทึกผลกำร
ทดลอง 
 

6และ21 
1.อ่ำงควบคุมอุณหภูมิ 
2.สำรละลำยเบเนดิกต์ในขวดฝำหยดขนำด 
250 มล. 1 ขวด 

- คุมอุณหภูมิที่ 
90-100 องศำ
เซลเซียส  
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ตำรำงท่ี  15 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 6 เรื่องสำรเคมีของสิ่งมีชีวิตและกำรล ำเลียง

สำรผ่ำนเซลล์ ห้องปฏิบัติกำร B 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง 
ข้อควรระวังและ

ค ำแนะน ำ 

1-20 

1.กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
2.ชุดสไลด์ 1 ชุด 
3.microtube ขนำด 1 มล. 3 หลอด 
4.ใบมีดโกน 
5.น้ ำกลั่น ในขวดฝำหยดขนำด 20 มล. 
1 ขวด 
6.สำรละลำย 0.2 M Sucrose ในขวด
ฝำหยดขนำด 20 มล. 1 ขวด 
7.สำรละลำย 0.4 M Sucrose ในขวด
ฝำหยดขนำด 20 มล. 1 ขวด 
8.ผง carmine red 
9.สำรละลำยน้ ำสบู่ 10% ในขวดฝำ
หยดขนำด 20 มล. 1 ขวด 
 

ชิ้นส่วนใบว่ำน
กำบหอยยำว 5 ซม.  
3 ชิ้น  

เตรียมว่ำนกำบหอย
โดยล้ำงน้ ำให้สะอำด
(ใส่ถุงมือป้องกันยำง
ท ำให้คัน) จำกนั้นหั่น
เป็นชิ้นยำว 5 ซม. แช่
น้ ำ ล้ำงยำงด้วย
น้ ำเปล่ำ 2 รอบ ย้ำย
ลงใส่จำนแก้ว หรือบิก
เกอร์ ขนำดเล็ก แช่น้ ำ
จนท่วมชิ้นตัวอย่ำง  
1 ชุดต่อโต๊ะปฏิบัติกำร 
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กำรเตรียมสำรเคมี 

บทที่ 6 สำรเคมีของสิ่งมีชีวิตและกำรล ำเลียงสำรผ่ำนเซลล์ 

สำรเคมี  

สำรละลำยไอโอดีน : ละลำย Potassium iodide (KI) หนัก 10 กรัม ในน้ ำกลั่นจ ำนวน 100 มล. เติม

ผลึกไอโอดีนหนัก 5 กรัม แล้วคนจนละลำย เก็บในขวดสีชำที่  

สำรละลำย 10%NaOH : ละลำย NaOH 40 กรัม ในน้ ำกลั่น 200 มล. ปรับปริมำตรเป็น 400 มล. 

สำรละลำย 1%CuSO4 : ละลำย CuSO4 20 กรัม ในน้ ำกลั่น 100 มล. ปรับปริมำตรเป็น 200 มล. 

สำรละลำย Sudan III : อุ่นสำรละลำย 70% แอลกอฮอล์ให้อุ่นประมำณ 60 °C ค่อย ๆ เติมผลึก 

Sudan III จนได้สำรละลำยที่อ่ิมตัว 

สำรละลำยเบเนดิกต์ : ละลำย Sodium citrate (หรือ Potassium citrate) 173 กรัม Na2CO3 200 

กรัม ในน้ ำกลั่นปริมำตร 800 มล. ในบีกเกอร์ จำกนั้นละลำย Copper sulfate 17.3 กรัมในน้ ำกลั่น 100 มล. 

ในบีกเกอร์ ค่อย ๆ เทสำรละลำย Copper sulfate ลงในสำรละลำย citrate ผสม ให้เข้ำกันดีแล้ว จึงเติมน้ ำ

กลั่นให้สำรละลำยทั้งหมดมีปริมำตร 1 ลิตร  

สำรละลำยกรดอะมิโน : เตรียมกรดอะมิโน 0.4% (น.น./ปริมำตร) ใน 10% Propanol 

สำรละลำยนินไฮดริน (ส ำหรับพ่นกรดอะมิโน) : เตรียมสำรละลำย Ninhydrin 0.25% (น.น./

ปริมำตร) โดยใช้อะซิโตน จ ำนวน 250 มล. เป็นตัวท ำละลำย 

เตรียมสำรละลำย Unknown 

สำรละลำยแป้ง :ละลำยแป้งมันหนัก 1 กรัม ในน้ ำกลั่นจ ำนวน 100 มล. โดยกำรต้มให้ เดือดพร้อมกับ

กวนสำรละลำยตลอดเวลำ โดยใช้แท่งแก้ว 

สำรละลำยไข่ขำว:แยกไข่ขำวออกจำกไข่แดง น ำไข่ขำว (ประมำณ 125 มลต่อไข่ 1 ฟอง) ใส่ลงในบีก

เกอร์แล้วเติมน้ ำกลั่น 500 มล. เมื่อผสมให้เข้ำกันดีแล้วจึง กรองโดยใช้ผ้ำขำวบำง น ำส่วนที่กรองผ่ำนผ้ำขำว

บำงไปท ำกำรทดลอง 

สำรละลำยน้ ำผึ้ง :ใช้น้ ำผึ้ง 5 กรัม ต่อน้ ำกลั่น 100 มล 

กะทิ และเครื่องดื่มผสมกรดอะมิโน : ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยในท้องตลำด(โดยไม่แสดงเครื่องหมำย

กำรค้ำ) 
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สำรละลำย 0.4 M Sucrose : ละลำย Sucrose 82.15 กรัมในน้ ำกลั่น 300 มล. ปรับปริมำตรเป็น 

600 มล.  

สำรละลำย 0.2 M Sucrose : เจือจำง 0.4 M Sucrose 200 มล. ด้วยน้ ำกลั่น 200 มล. 

สำรละลำยน้ ำสบู่ 10% : ละลำยสบู่ 40 กรัม ในน้ ำกลั่น 200 มล. ปรับปริมำตรเป็น 400 มล. 
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สแกนเพ่ือดูภำพประกอบ บทปฏิบัติกำรที่ 6 เรื่องสำรเคมีของสิ่งมีชีวิตและกำรล ำเลียงสำรผ่ำนเซลล์  
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แผนผังกำรจัดวำง บทปฏิบัติกำรที ่7 เรื่องกำรสังเครำะห์ด้วยแสงและกำรหำยใจระดับเซลล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ห้องปฏิบัติกำร A  

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-4 วำงชุดกำรถ่ำยทอดอิเล็คตรอน 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 5-8, 21-24 วำงโคมไฟ/อุปกรณ์ 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 10,11 วำงชุดทดสอบอิทธิพลของแสงต่อกำรตรึงCO2 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 12 วำงอ่ำงควบคุมอุณหภูมิ 

หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 17-20 วำงชุดทดสอบกำรเปลี่ยนแปงก๊ำซในระบบ 

หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 29-32 วำงชุดทดสอบกำรหมักของยีสต์ 

หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 9, 13-16, 25-28 ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 
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หมำยเหตุ : ห้องปฏิบัติกำร B  

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-4 วำงชุดกำรถ่ำยทอดอิเล็คตรอน 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 5-8, 21-24 วำงโคมไฟ/อุปกรณ์ 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 10,11 วำงชุดทดสอบอิทธิพลของแสงต่อกำรตรึงCO2 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 9 วำงอ่ำงควบคุมอุณหภูมิ 

หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 17-20 วำงชุดทดสอบกำรเปลี่ยนแปงก๊ำซในระบบ 

หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 29-32 วำงชุดทดสอบกำรหมักของยีสต์ 

หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 12-16, 25-28 ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 
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ตำรำงท่ี 16 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 7 เรื่องกำรสังเครำะห์ด้วยแสงและกำรหำยใจ

ระดับเซลล์  ห้องปฏิบัติกำร A 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

โต๊ะเบิกอุปกรณ์
หน้ำห้องปฏิบัติกำร 

ชุดทดลอง* มีดังนี้ 
1.microtube ขนำด 1 มล. 7 
หลอด  
2.แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ 2 แผ่น 
3.rack วำงหลอดทดลอง 
4.หลอดทดลองขนำด 10 มล. 3
หลอด 
 
 

1.สำรสกัดLiving 
chloroplast ตำม
จ ำนวนกลุ่ม 
2.ใบกระดุมทองสด 
ตำมจ ำนวนกลุ่ม 

1.ชุดทดลอง เตรียมไว้หน้ำ
ห้องเรียนเท่ำกับจ ำนวนกลุ่ม
ในแต่ละวัน 
2.สำรสกัดLiving 
chloroplams เตรียม
ล่วงหน้ำก่อนปฏิบัติกำรไม่
เกิน 2 ชั่วโมง ขั้นตอนกำร
สกัดแนะน ำให้น ำ  Sucrose 
buffer ไปแช่เย็นก่อน เพ่ือ
ยืดอำยุคลอโรพลำสที่สกัด
ได้ หลังสกัดเสร็จทันทีให้รีบ 
บรรจุใน microtube สีชำ
และแช่ตู้เย็นทันที 
3. เด็ดส่วนยอดกระดุมทอง
ที่มีลักษณะสมบูรณ์และมี
ขนำดใกล้เคียงกัน กลุ่มละ 
1-2 ยอด ( ในกำรทดลองใช้ 
3 ใบ)   

โต๊ะเบิกอุปกรณ์
หน้ำห้องปฏิบัติกำร 

1.สำรละลำย 1%TTC 100 มล. 
5 ขวด 
2.น้ ำกลั่น 1 ขวด 
3.ถุงซิป ขนำดเล็ก กลุ่มละ 2 
ซอง 
4.ซองทืบแสง กลุ่มละ 1 ซอง 
5.ใบมีดโกน 5 อัน 
6.ปำกกำเคมีชนิดถำวร 
7.จำน petri dish 5 คู ่

เมล็ดข้ำวโพด กลุ่ม
ละ 1 เมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเมล็ดข้ำวโพดที่
สมบูรณ์ ห่อกระดำษทิชชูชุ่ม
น้ ำใส่กล่อง ทิ้งไว้ 1 คืน 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

1-4 

ชุดทดสอบกำรถ่ำยทอด
อิเล็กตรอน ดังนี้  
1.สำรละลำย DCPIP ในขวดฝำ
หยดขนำด 20 มล. 1 ขวด 
2.น้ ำกลั่นในขวดฝำหยดขนำด 20 
มล. 1 ขวด 
3.สำรละลำย Sucrose buffer 
ในขวดฝำหยดขนำด 20 มล. 1 
ขวด 
4.สำรละลำย 0.01 M KCl ใน
ขวดฝำหยดขนำด 20 มล. 1 ขวด 
 

- - 

5-8 
1.ปรับ ถำดหลุมเลี้ยงเซลล์ เป็น 
rack ส ำหรับวำง microtube  
2.โคมไฟ 

 1.ตรวจสอบสภำพกำรใช้
งำนของโคมไฟให้อยู่ใน
สภำพใช้งำนได้เสมอ 

10 
 1.ฤำษีผสม 1-2 

ต้น 
ตำมจ ำนวนกลุ่มนักศึกษำ 
ใช้ (1ใบต่อกลุ่ม) 

11 

1.petri dish 10คู่ 
2.ปำกคีบ 10 อัน 
3.สำรละลำย I2KI ในขวดสีชำ
พร้อมหลอดหยด ขนำด 20 มล. 
2 ขวด 

  

12 

1.อ่ำงน้ ำคุมอุณหภูมิ           
2.บิกเกอร์ 250 มล. 6 ใบ 
3.ปำกคีบ 10 อัน 
4. 95% แอลกอฮอล์ 500 มล. 

  

17-20  
hydrogencarbonate 
indicator 200 มล. 1 ขวด 

 ปรับค่ำ pH ให้เหมำะสมทุก
ครั้งก่อนกำรทดลอง  
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

21-24 
1.ปรับ ถำดหลุมเลี้ยงเซลล์ เป็น 
rack ส ำหรับวำง microtube  
2.โคมไฟ 

 1.ตรวจสอบสภำพกำรใช้งำน
ของโคมไฟให้อยู่ในสภำพใช้งำน
ได้เสมอ 

29-32 

1.สำรละลำยยีสต์ 200 มล.  
2. 10% sucrose 100 มล. 
3. 10% galactose 100 มล. 
4.กระดำษทิชชู 
5.ตะกร้ำขยะ  
6.ปิเปตต์ ขนำด 1 มล.สวมปลำย
ด้วยท่อยำง 15 อัน  
7.ลูกยำงดูดปิเปตต์ 5 ชิ้น 
8.หลอดหยดแก้วพร้อมลูกยำง 6 
อัน 

 1.สำรละลำยยีสต์ ต้องเตรียม
ก่อนล่วงหน้ำไม่เกิน 1 ชม เพ่ือ
กระตุ้นยีสต์ ดังนี้ ยีสต์ 25 กรัม 
น้ ำ 500 มล. เติมน้ ำตำลทรำย 
10 กรัม คนให้เข้ำกัน น ำถำด
มำรอง กันฟองล้น ทิ้งไว้ 1 ชม. 
จนหมดฟองก๊ำซ เทสำรละลำย
ยีสต์ลงขวด มีฝำปิด 
2. หลอดหยดแก้วพร้อมลูก
อย่ำง ต้องติดฉลำก ดังนี้ 
1.น้ ำกลั่น 2 อัน 
2.sucrose 2 อัน 
3.galactose 2 อัน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

ตำรำงที่  17 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 7 เรื่องกำรสังเครำะห์ด้วยแสงและกำรหำยใจระดับ

เซลล์   ห้องปฏิบัติกำร B 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

โต๊ะเบิก
อุปกรณ์หน้ำ

ห้องปฏิบัติกำร 

ชุดทดลอง* มีดังนี้ 
1.microtube ขนำด 1 มล. 
7 หลอด  
2.แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ 2
แผ่น 
3.rack วำงหลอดทดลอง 
4.หลอดทดลองขนำด 10 
มล. 3 หลอด 
 
 

1.สำรสกัดLiving 
chloroplast ตำม
จ ำนวนกลุ่ม 
2.ใบกระดุมทองสด 
ตำมจ ำนวนกลุ่ม 

1.ชุดทดลอง เตรียมไว้หน้ำห้องเรียน
เท่ำกับจ ำนวนกลุ่มในแต่ละวัน 
2.สำรสกัดLiving chloroplas เตรียม
ล่วงหน้ำก่อนปฏิบัติกำรไม่เกิน 2 
ชั่วโมง ขั้นตอนกำรสกัดแนะน ำให้น ำ  
Sucrose buffer ไปแช่เย็นก่อน เพ่ือ
ยืดอำยุคลอโรพลำสที่สกัดได้ หลังสกัด
เสร็จทันทีให้รีบ บรรจุใน microtube 
สีชำและแช่ตู้เย็นทันที 
3. เด็ดส่วนยอดกระดุมทองที่มีลักษณะ
สมบูรณ์และมีขนำดใกล้เคียงกัน กลุ่ม
ละ 1-2 ยอด( ในกำรทดลองใช้ 3 ใบ)   

โต๊ะเบิก
อุปกรณ์หน้ำ

ห้องปฏิบัติกำร 

1.สำรละลำย 1%TTC 100 
มล. 5 ขวด 
2.น้ ำกลั่น 1 ขวด 
3.ถุงซิป ขนำดเล็ก กลุ่มละ 
2 ซอง 
4.ซองทืบแสง กลุ่มละ 1 
ซอง 
5.ใบมีดโกน 5 อัน 
6.ปำกกำเคมีชนิดถำวร 
7.จำน petri dish 5 คู ่

เมล็ดข้ำวโพด กลุ่ม
ละ 1 เมล็ด 

เลือกเมล็ดข้ำวโพดที่สมบูรณ์ ห่อ
กระดำษทิชชูชุ่มน้ ำใส่กล่อง ทิ้งไว้ 1 
คืน 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง 
ข้อควรระวังและ

ค ำแนะน ำ 

1-4 

ชุดทดสอบกำรถ่ำยทอดอิเล็กตรอน 
ดังนี้  
1.สำรละลำย DCPIP ในขวดฝำหยด
ขนำด 20 มล. 1 ขวด 
2.น้ ำกลั่นในขวดฝำหยดขนำด 20 มล. 
1 ขวด 
3.สำรละลำย Sucrose buffer ในขวด
ฝำหยดขนำด 20 มล. 1 ขวด 
4.สำรละลำย 0.01 M KCl ในขวดฝำ
หยดขนำด 20 มล. 1 ขวด 

- - 

5-8 

1.ปรับ ถำดหลุมเลี้ยงเซลล์ เป็น rack 
ส ำหรับวำง microtube  
2.โคมไฟ 

- ตรวจสอบสภำพกำรใช้
งำนของโคมไฟให้อยู่ใน
สภำพใช้งำนได้เสมอ 

9 

1.อ่ำงน้ ำคุมอุณหภูมิ           
2.บิกเกอร์ 250 มล. 6 ใบ 
3.ปำกคีบ10 อัน 
4. 95% แอลกอฮอล์ 500 มล. 

  

10 

1.petri dish 10คู่ 
2.ปำกคีบ10 อัน 
3.สำรละลำย I2KI ในขวดสีชำพร้อม
หลอดหยด ขนำด 20 มล. 2 ขวด 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง 
ข้อควรระวังและ

ค ำแนะน ำ 

11 
 1.ฤำษีผสม 1-2 ต้น ตำมจ ำนวนกลุ่ม

นักศึกษำ ใช้ (1ใบต่อ
กลุ่ม) 

17-20 
hydrogencarbonate indicator 200 
มล. 1 ขวด 

 ปรับค่ำ pH ให้
เหมำะสมทุกครั้งที่ก่อน
กำรทดลอง  

21-24 
1.ปรับ ถำดหลุมเลี้ยงเซลล์ เป็น rack 
ส ำหรับวำง microtube  
2.โคมไฟ 

- ตรวจสอบสภำพกำรใช้
งำนของโคมไฟให้อยู่ใน
สภำพใช้งำนได้เสมอ 

29-32 

1.สำรละลำยยีสต์ 200 มล.  
2. 10% sucrose 100 มล. 
3. 10% galactose 100 มล. 
4.กระดำษทิชชู 
5.ตะกร้ำขยะ  
6.ปิเปตต์ ขนำด 1 มล.สวมปลำยด้วย
ท่อยำง 15 อัน  
7.ลูกยำงดูดปิเปตต์ 5 ชิ้น 
8.หลอดหยดแก้วพร้อมลูกยำง 6 อัน 

- 1.สำรละลำยยืสต์ ต้อง
เตรียมก่อนล่วงหน้ำไม่
เกิน 1 ชม เพื่อกระตุ้น
ยีสต์ ดังนี้ ยีสต์ 25 
กรัม น้ ำ 500 มล. เติม
น้ ำตำลทรำย 10 กรัม 
คนให้เค้ำกัน น ำถำดมำ
รอง กันฟองล้น ทิ้งไว้ 
1 ชม. จนหมดฟองก๊ำซ 
เทสำรละลำยยีสต์ลง
ขวด มีฝำปิด 
2. หลอดหยดแก้วผสม
ตัวอย่ำง ต้องติดฉลำก 
ดังนี้ 
1.น้ ำกลั่น 2 อัน 
2. sucrose 2 อัน 
3. galactose 2 อัน 
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กำรเตรียมสำรเคมี 

บทที่ 7 กำรสังเครำะห์ด้วยแสงและกำรหำยใจระดับเซลล์กำรเตรียมสำรเคมี  

สำรเคมี  

สำรละลำย I2KI : Potassium iodide (KI) 3 กรัม ในน้ ำกลั่น 25 มล. แล้วเติมผลึก I2 ลงไป 0.6 กรัม 

คนจนละลำยหมด จึงปรับปริมำตรเป็น 200 มล. ด้วยน้ ำกลั่น เก็บไว้ในขวดสีชำ 

สำรละลำย hydrogencarbonate indicator : สว่นที่ 1 ละลำยผงสี tinymol blue 0.15 กรัม และ

ผงสี cresol red 0.15 กรัม ใน ethanol 20 มล.ในบิกเกอร์  ส่วนที่ 2 ละลำย"Analar sodium 

hydrogencarbonate 0.84 กรัม ในน้ ำกลั่น 900 มล.จำกนั้นน ำสำรละลำยในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  มำผสม

รวมกัน แล้วปรับปริมำตรให้ได้ 1 ลิตรด้วยน้ ำกลั่น ก่อนใช้ให้เจือจำงสำรละลำยที่ได้นี้ 10 เท่ำ โดยใช้น้ ำกลั่น

แล้วพ่นอำกำศด้วยเครื่อง airate ประมำณ 10 นำที เพ่ือให้สำรละลำยอยู่ในสภำพสมดุลกับบรรยำกำศ สีของ

สำรละลำยจะปรำกฏเป็นสีน้ ำตำลแดง  

สำรละลำย dichlorophenolindophenol (DCPIP) : เตรียมสำรละลำย DCPIP (2.5 x 10-4 M) โดย

ละลำย DCPIP 72.5 มล.ในน้ ำกลั่น 500 มล. ละลำยดีแล้วปรับปริมำตรให้เป็น 1 ลิตร เก็บไว้ในขวดสีชำ 

สำรละลำยsucrose buffer : Sucrose buffer ประกอบด้วย 0.4 M sucrose 0.11 M NaCl และ 

0.02 M KH2PO ที่ pH 6.8 โดย ละลำย sucrose 144 กรัม NaCl 0.5 กรัม และ KH2PO 2.72 กรัม ในน้ ำ

กลั่น 800 มล.แล้วปรับ pH ให้ได้ 6.8 ด้วย 1.0 M NaOH แล้วจึงปรับปริมำตร ให้เป็น 1 ลิตร 

สำรละลำย 0.01 M KCl : ละลำย KCl 0.0746 กรัม ในน้ ำกลั่น ปรับปริมำตรเป็น 100 มล. 

Living chloroplast :น ำสำรละลำย sucrose buffer แช่ไว้ในตู้เย็นก่อนล่วงหน้ำ แล้วน ำใบต ำลึงมำ

ล้ำงให้สะอำดผึ่ง หรือซับให้แห้ง ชั่งน้ ำหนักให้ได้ 40 กรัม ใส่ใบต ำลึงในเครื่องปั่นและเติม sucrose buffer ลง

ไป 200 มล.ปั่น ด้วยควำมเร็วต่ ำก่อนแล้วจึงใช้ควำมเร็วสูง 15 วินำที น ำมำกรองผ่ำนผ้ำขำวบำง 2 ชั้นที่ชุ่ม

ด้วย sucrose buffer เย็น  น ำ chloroplast suspension ที่กรองได้มำ Centrifuge ที่ 3,000 rpm เป็นเวลำ 

10 นำที แล้วเทสำรละลำย sucrose buffer ที่ ส่วนบนทิ้งไป น ำตะกอน chloroplast suspension ที่ได้มำ

เติมด้วย sucrose buffer ที่เย็น หลอดละ 15 มล.ค่อยๆ คนเบำๆ ด้วยแท่งแก้ว น ำ chloroplast 

suspension ที่ได้ทั้งหมดมำรวมกันไว้ในขวดสีชำและแช่เย็นไว้ และ ในช่วงที่น ำมำท ำกำรทดลองควรแช่ไว้ใน

ภำชนะท่ีมีน้ ำแข็ง ควรตรวจดูสภำพของ chloroplast ที่ได้ว่ำอยู่ใน สภำพที่ดีหรือไม่ โดยน ำมำส่องดูด้วย

กล้องจุลทรรศน์ 
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สำรละลำยเตตระโซเลียม:ละลำย 2, 3, 5 triphenyl tetrazolium chloride (TTC) ในอัตรำส่วน

ของสำรหนัก 1 กรัม ละลำยในน้ ำกลั่นที่มีช่วงควำมเป็น กรด-ด่ำง (pH) อยู่ระหว่ำง 6.5-7.5 ปริมำตร 100 

มล. 

สำรละลำย 10% sucrose : ละลำย sucrose 30 กรัม ในน้ ำกลั่น ปรับปริมำตรเป็น 300 มล.   

สำรละลำย 10% galactose : ละลำย galactose 30 กรัม ในน้ ำกลั่น ปรับปริมำตรเป็น 300 มล.   
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สแกนเพ่ือดูภำพประกอบ บทปฏิบัติกำรที่ 7 เรื่องกำรสังเครำะห์ด้วยแสงและกำรหำยใจระดับเซลล์ 
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แผนผังกำรจัดวำง บทปฏิบัติกำรที่ 8 เรื่องพันธุศำสตร์บริสุทธิ์: กำรแบ่งเซลล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ห้องปฏิบัติกำร A 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-8 วำงกล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำย 400 เท่ำและสไลด์กำรแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 

หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 9-20 วำงกล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำย 400 เท่ำและสไลด์กำรแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 21-32  ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     ห้องปฏิบัติกำร B 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-20 วำงกล้องจุลทรรศน์/ชุดย้อมสี/อุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 21-32 ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 
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ตำรำงท่ี 18 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 8 เรื่องพันธุศำสตร์บริสุทธิ์: กำรแบ่งเซลล์ 

ห้องปฏิบัติกำร A 

 

 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

1และ5 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว สไลด์ปลำยรำกหอม 

ระยะ Prophase 
ก ำลังขยำย 400 เท่ำ 
ติดป้ำยห้ำมเลื่อนสไลด์ 

2และ6 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว สไลด์ปลำยรำกหอม 

ระยะ Metaphase 
ก ำลังขยำย 400 เท่ำ 
ติดป้ำยห้ำมเลื่อนสไลด์ 

3และ7 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
 

สไลด์ปลำยรำกหอม 
ระยะ Anaphase 

ก ำลังขยำย 400 เท่ำ 
ติดป้ำยห้ำมเลื่อนสไลด์ 

4และ8 
กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
 

สไลด์ปลำยรำกหอม 
ระยะ Telophase 

ก ำลังขยำย 400 เท่ำ 
ติดป้ำยห้ำมเลื่อนสไลด์ 

9-20 

กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
 

สไลด์ระอองเรณ ู
ระยะกำรแบ่งเซลล์ 
แบบไมโอซีส 

-ตั้งสไลด์ถำวร ระยะต่ำงๆ โดยสุ่ม 
หรือ   เตรียมสไลด์สดจำกดอกกุ้ยช่ำย 
เลือกดอกท่ียังไม่บำน ใช้เข็มเขี่ยเปิด  
น ำอับเรณูจำกต ำแหน่งดอกย่อยจำก
ระดับกลำงไปถึงล่ำง มำผ่ำครึ่งด้วย
ใบมดีโกน แล้วคั้นเอำของเหลวออกมำ
เพ่ือ มำย้อมสีตำมคู่มือปฏิบัติกำร วิธี
ดังกล่ำวจะท ำให้ได้เพ่ิมโอกำสพบเซลล์
ที่อยู่ในระยะกำรแบ่งเซลล์แบบไมโอ
ซิสเพิ่มมำกข้ึน หำกน ำมำดูใต้กล้อง
จุลทรรศน์แล้วพบว่ำ เซลล์ส่วนใหญ่ไม่
อยู่ในระยะกำรแบ่งเซลล์ที่สนใจ ให้
เตรียมสไลด์ใหม่ โดยเลื่อนต ำแหน่ง
ของดอกย่อยที่ถัดลงลงมำ ท ำเช่นนี้
จนกว่ำจะได้ระยะที่ต้องกำร 
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ตำรำงท่ี 19 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 8 เรื่องพันธุศำสตร์บริสุทธิ์: กำรแบ่งเซลล์ 

ห้องปฏิบัติกำร B  

เตรียมอุปกรณ์ ส ำหรับอำจำรย์ประจ ำปฏิบัติกำร  

 -กล้องจุลทรรศน์1 ตัว พร้อมชุดส ำหรับส่งภำพใต้กล้องจุลทรรศน์ไปยังคอมพิวเตอร์ 

 -คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

 -ชุดส ำหรับสำธิตกำรเตรียมสไลด์และกำรย้อมสี เช่นเดียวกับนักศึกษำ 1 ชุด 

 

 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

1-20 

1.กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
2.ชุดสไลด์ 1 ชุด 
3.ย้อม aceto orceinสี 1 ขวด 
4. 1N HCl 10 มล. 1 ขวด 
5.กระดำษซับสีส่วนเกิน 
6.ดินสอด้ำมเป็นยำงลบ 
7.เข็มหมุด 
8.ใบมีดโกน 
9.ปำกคีบ 1 อัน 
10.น้ ำกลั่น 
11.petri dish 1 คู ่

ปลำยรำกหอมแดง ที่แช่
ในแอลกอฮอล์ 70% 

1.น ำหอมแดงมำแช่น้ ำหรือ
ปักในทรำยละเอียดเป็น
เวลำ 5-7 วันจนรำกงอก 
2.ควรตัดปลำยรำกหอมใน
ช่วงเวลำที่เซลล์แบ่งตัว 
ได้แก่ 9.00 น. และ 13.00 
น. 
3.ตัดปลำยรำกให้มีควำม
ยำวประมำณ1.5-2.0 ซม.
เพ่ือสะดวกและไม่ช้ ำให้ใช้
ปำกคีบ 1 อันเคลื่อนย้ำยไป
ยังน้ ำยำคงสภำพ 
(ประกอบด้วย absolute 
ethyl alcohol 3 ส่วน 
และ glacial acetic acid 1 
ส่วน) 
2.ควรคลุมพ้ืนโต๊ะบำงส่วน
ด้วยแผ่นพลำสติก ป้องกันสี
ย้อมหกติดโต๊ะปฏิบัติกำร 



 77 

บทที ่8 พันธุศำสตร์บริสุทธิ์: กำรแบ่งเซลล์ 

 สี aceto-orcein ส ำหรับย้อมโครโมโซม : ชั่ง orcein  1 กรมั ต้ม glacial acetic acid 100 มล. ให้

เดือดแล้วละลำยสี orcein ลงไปในกรดที่ก ำลังเดือดและคนให้ละลำยจนหมด ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง และ

กรองด้วยกระดำษกรองเบอร์ 4 เพื่อเก็บเป็น stock solution แล้วเก็บไว้ในขวดสีชำที่อุณหภูมิ 4 - 10 °C    

เจือจำงกรดก่อนน ำมำใช้ให้ได้ควำมเข้มข้น 45% ด้วยน้ ำกลั่น แล้วกรองด้วยกระดำษกรองอีกครั้ง 

เตรียม 1N HCl น ำสำรละลำย HCl 100%w/w มำ 18.25 ml  และปรับปริมำตรให้เป็น 500 ml จะ

ได้สำรละลำย HCl ควำมเข้มข้น 1 N  

 เตรียมสไลด์กำรแบ่งเซลล์ปลำยรำกหอม :  

  1.น ำปลำยรำกหอม 3-5 รำกใส่ใน Microtube เติม 1N HCl จนท่วม ปิดฝำ ทิ้งไว้ 3-5 นำที 

ดูด1N HCl เดิมทิ้ง เติมน้ ำกลั่นแทนลงไป  

  2.น ำปลำยรำก 1 ชิ้น มำวำงบนกระจกสไลด์ซับน้ ำออกด้วยกระดำษทิชชูพับปลำยแหลม 

ให้แห้ง  

  3.หยดสี aceto-orcein จนทว่มปลำยรำก ทิ้งไว้ 5-10 นำที  

  4.ย้ำยปลำยรำกเดิมไปวำงบนกระจกสไลด์แผ่นใหม่ ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ คลุมทั้งสไลด์

ด้วยทิชชูที่พับทบ3-5ชั้น (มีควำมหนำประมำณ 0.5 ซม) เพ่ือซับสีส่วนเกินและกันกระแทก  

  5.ใช้ดินสอด้ำนปลำยติดยำงลบ เคำะลงกระจกสไลด์บริเวณปลำยรำก 2-3 ครั้ง เพ่ือให้เซลล์

กระจำยตัวเป็นเซลล์เดี่ยวๆ ตรวจสอบด้วยกำรดูใต้กล้องจุลทรรศน์ (น ำออกมำเคำะจนกว่ำเซลล์กระจำยตัวดี

หรือพอใจ) จำกนั้นทำน้ ำยำเคลือบเล็บปิดโดยรอบกระจกปิดสไดล์เพื่อให้สไลด์คงสภำพใช้ได้นำน(เก็บไว้ใช้ได้

1-2 วัน)  
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สแกนเพ่ือดูภำพประกอบ บทปฏิบัติกำรที่ 8 เรื่องพันธุศำสตร์บริสุทธิ์: กำรแบ่งเซลล์ 
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แผนผังกำรจัดวำง บทปฏิบัติกำรที่ 9 เรื่องพฤติกรรมสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ห้องปฏิบัติกำร A 

    หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-4 วำงอุปกรณ์ส ำหรับปล่อยแมลงหวี่ 

    หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 9-12, 17-20, 25-28  วำงโคมไฟ 

    หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 5-8, 13-16, 21-24, 29-32  ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

    ห้องปฏิบัติกำร B 

    หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1-4 วำงอุปกรณ์ส ำหรับปล่อยแมลงหวี่ 

    หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 9-12, 17-20, 25-28  วำงโคมไฟ 

    หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 5-8, 13-16, 21-24, 29-32  ไม่มีกำรจัดวำงอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 
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ตำรำงท่ี 20 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 9 เรื่องพฤติกรรมสัตว์ ห้องปฏิบัติกำร A 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

โต๊ะเบิกอุปกรณ์
หน้ำห้องปฏิบัติกำร 

1.หลอดทดลองขนำด 15 ซม. บรรจุ
ตัวอย่ำงดังนี้ (ชุด Chemotaxis) 
 ชุดที่ 1  
  ส ำลีเปียก 1 หลอด 
  ส ำลีแห้ง 1 หลอด 
  แมลงหวี่ 10-15 ตัว 1 หลอด 
ชุดที่ 2 
  ส ำลีเปียก 1 หลอด 
  มะละกอ 1 หลอด 
  แมลงหวี่ 10-15 ตัว 1 หลอด 
ชุดที่ 3 
  ส ำลีเปียก 1 หลอด 
  สับปะรด 1 หลอด 
  แมลงหวี่ 10-15 ตัว 1 หลอด 
ชุดที่ 4 
  ส ำลีเปียก 1 หลอด 
  กล้วยใหม่ 1 หลอด 
  แมลงหวี่ 10-15 ตัว 1 หลอด 
ชุดที่ 5 
  กล้วยใหม่ 1 หลอด 
  กล้วยเก่ำ 1 หลอด 
  แมลงหวี่ 10-15 ตัว 1 หลอด 
2.ท่อแก้วรูปตัวที 1 ชิ้นต่อ 1 ชุดกำร
ทดลอง 
3.ท่อPVC ยำว 30 ซม.1 อันต่อกลุ่ม 
4.จุกยำงอุดท่อ PVC 1 ชิ้นต่อกลุ่ม 
5.หลอดแก้วขนำดกลำง 2 หลอดต่อ
กลุ่ม 
6.เทปใส 

แมลงหวี่อด
อำหำร 
 

1.เลี้ยงแมลงหวี่ก่อนกำรท ำ
ปฏิบัติกำร 3 สัปดำห์ 
เพ่ือให้มีแมลงหวี่ที่แข็งแรง
และปริมำณเพียงพอ 
2.ถ่ำยแมลงหวี่ใส่หลอด
เปล่ำปิดด้วยแผ่นพำรำ
ฟิล์ม เพ่ืออดอำหำร 3 ชม. 
ก่อนน ำมำทดลอง  
3.ขนำดส ำลีและขนำดชิ้น
ผลไม้ที่หัน่ต้องมีขนำด
ใกล้เคียงกัน ขณะใส่ผลไม้
พยำยำมอย่ำใหญ่เปื้อนข้ำง
หลอด ใช้กระดำษทิชชูเช็ด
ท ำควำมสะอำด พร้อมปิด
ด้วยแผ่นพำรำฟิล์ม 
4.เตรียมกล้วยเก่ำ โดยปอก
กล้วยสุกใส่ภำชนะมีฝำปิด 
ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 2 วัน  
5.จ ำนวนซ้ ำของชุด 
Chemotaxis แต่ละชุด
ขึ้นกับจ ำนวนกลุ่มของ
นักศึกษำ     (4-5คนต่อ
กลุ่ม) 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

โต๊ะเบิกอุปกรณ์
หน้ำห้องปฏิบัติกำร 

โหลใส ขนำด 8x10x25 
ซม. 

ปลำกัดเพศผู้ เตรียมปลำกัดเพศผู้อย่ำง
น้อย 10 ตัว 

1-4 
ขวดน้ ำขนำด 600 มล. 5 
ขวดส ำหรับปล่อยแมลงหวี่ 

 ล้ำงท ำควำมสะอำดขวดแล้ว
ผึ่งให้แห้ง ป้องกันแมลงหวี่
ติดน้ ำในขวด 

9-12 
17-20 
25-28 

โคมไฟขนำด 60 วัตต์  เพ่ือไม่ให้ควำมร้อนสูงเกินไป
จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
แมลงหวี่ 
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ตำรำงท่ี 21 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 9 เรื่องพฤติกรรมสัตว์ ห้องปฏิบัติกำร B 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

โต๊ะเบิกอุปกรณ์หน้ำ
ห้องปฏิบัติกำร 

1.หลอดทดลองขนำด 15 ซม. บรรจุ
ตัวอย่ำงดังนี้ (ชุด Chemotaxis) 
 ชุดที่ 1  
  ส ำลีเปียก 1 หลอด 
  ส ำลีแห้ง 1 หลอด 
  แมลงหวี่ 10-15 ตัว 1 หลอด 
ชุดที่ 2 
  ส ำลีเปียก 1 หลอด 
  มะละกอ 1 หลอด 
  แมลงหวี่ 10-15 ตัว 1 หลอด 
ชุดที่ 3 
  ส ำลีเปียก 1 หลอด 
  สับปะรด 1 หลอด 
  แมลงหวี่ 10-15 ตัว 1 หลอด 
ชุดที่ 4 
  ส ำลีเปียก 1 หลอด 
  กล้วยใหม่ 1 หลอด 
  แมลงหวี่ 10-15 ตัว 1 หลอด 
ชุดที่ 5 
  กล้วยใหม่ 1 หลอด 
  กล้วยเก่ำ 1 หลอด 
  แมลงหวี่ 10-15 ตัว 1 หลอด 
2.ท่อแก้วรูปตัวที 1 ชิ้นต่อ 1 ชุดกำร
ทดลอง 
3.ท่อPVC ยำว 30 ซม.1 อันต่อกลุ่ม 
4.จุกยำงอุดท่อ PVC 1 ชิ้นต่อกลุ่ม 
5.หลอดแก้วขนำดกลำง 2 หลอดต่อ
กลุ่ม 
6.เทปใส 

1.แมลงหวี่
อดอำหำร 
 

1.เลี้ยงแมลงหวี่ก่อนกำร
ท ำปฏิบัติกำร 3 สัปดำห์ 
เพ่ือให้มีแมลงหวี่ที่แข็งแรง
และปริมำณเพียงพอ 
2.ถ่ำยแมลงหวี่ใส่หลอด
เปล่ำปิดด้วยแผ่นพำรำ
ฟิล์ม เพ่ืออดอำหำร 3 ชม. 
ก่อนน ำมำทดลอง  
3.ขนำดส ำลีและขนำดชิ้น
ผลไม้ที่หัน่ต้องมีขนำด
ใกล้เคียงกัน ขณะใส่ผลไม้
พยำยำมอย่ำใหญ่เปื้อน
ข้ำงหลอด ใช้กระดำษทิชชู
เช็ดท ำควำมสะอำด พร้อม
ปิดด้วยแผ่นพำรำฟิล์ม 
4.เตรียมกล้วยเก่ำ โดย
ปอกกล้วยสุกใส่ภำชนะมี
ฝำปิด ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
2 วัน  
5.จ ำนวนซ้ ำของชุด 
Chemotaxis แต่ละชุด
ขึ้นกับจ ำนวนกลุ่มของ
นักศึกษำ(4-5คนต่อกลุ่ม) 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

โต๊ะเบิกอุปกรณ์หน้ำ
ห้องปฏิบัติกำร 

โหลใส ขนำด 8x10x25 ซม. 1.ปลำกัดเพศผู้ เตรียมปลำกัดเพศผู้อย่ำง
น้อย 10 ตัว 

1-4 
ขวดน้ ำขนำด 600 มล. 5 
ขวด ส ำหรับปล่อยแมลงหวี่ 

 ล้ำงท ำควำมสะอำดขวด
แล้วผึ่งให้แห้ง ป้องกัน
แมลงหวี่ติดน้ ำในขวด 

9-12 
17-20 
25-28 

โคมไฟขนำด 60 วัตต์  เพ่ือไม่ให้ควำมร้อนสูง
เกินไปจะมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมแมลงหวี่ 
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สแกนเพ่ือดูภำพประกอบ บทปฏิบัติกำรที่ 9 เรื่องพฤติกรรมสัตว์ 
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แผนผังกำรจัดวำง บทปฏิบัติกำรที่ 10 เรื่องนิเวศวิทยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ห้องปฏิบัติกำร A 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1, 9, 17, 25, 29 วำงกระบะทรำย/ชุดแปลงสุ่ม 

หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 3, 11, 19, 27, 31 วำงกล้องจุลทรรศน์ 3 ตัวและอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 4, 12, 20, 28, 32  วำงกล้องจุลทรรศน์ 1 ตัวและอุปกรณ์/อุปกรณ์/ตู้ปลำ 

     ห้องปฏิบัติกำร B 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 4, 12, 20, 28, 32 วำงกระบะทรำย/ชุดแปลงสุ่ม 

หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 2, 10, 18, 26, 30 วำงกล้องจุลทรรศน์ 3 ตัวและอุปกรณ์/ตัวอย่ำง 

     หมำยเลขโต๊ะปฏิบัติกำร 1, 9, 17, 25, 29 วำงกล้องจุลทรรศน์ 1 ตัวและอุปกรณ์/อุปกรณ์/ตู้ปลำ 
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ตำรำงท่ี  22 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 10 เรื่องนิเวศวิทยำห้อง ปฏิบัติกำร A 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง 
ข้อควรระวังและ

ค ำแนะน ำ 

1,9,17,25และ 29 

1.กระบะทรำยขนำด 120x60
ซม. จ ำนวน 1 กระบะ 
2.ถำดอะลูมิเนียม ขนำด 
20x30ซม.จ ำนวน 3 ถำด 
3.แปลงสุ่มขนำด 10x10
จ ำนวน 1 ชิ้น 
4.ช้อนตักทรำย 1 คัน 
5.แผ่นภำพแผนผังแปลงสุ่ม 

1.ลูกเหล็กทรงกลม 
ขนำด เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 5มม.จ ำนวน 
400 ลูก 

1.กั้นกระบะทรำยให้มี
ขนำด 60x60 ซม.ด้วย
แผ่นไม้ 
2.เตรียมกระบะทรำย
ด้วยกำรเกลี่ยทรำยให้
เสมอและกระจำยลูก
เหล็กให้ทั่วถำด 

3, 11, 19, 27, 31 

1.กล้องจุลทรรศน์  3 ตัว 
2.ชุดสไลด์ 1 ชุด 
3. 0.85%NaCl 20 มล. 1 
ขวด พร้อมหลอดหยด 
4.เข็มหมุด 4 เล่ม 

1.ปลวก 
2.ไลเคน 
3.แหนแดง 

1.เลือกปลวกท่ีมีหัวสี
ขำวทอ้งสีขำว 
2.น ำปลวกและซำกไม้
จำกรังปลวกมำใส่ใน 
petri dish สเปรย์น้ ำ
เล็กน้อย  
3.ไลเคน ไช้ใบมีดบำงๆ
เช่นใบมีดคัดเตอร์ 
ฝำนไลเคนออกจำก
ต้นไม้ จำกนั้นน ำมำแช่
ในน้ ำจนอ่อนตัว แล้ว
แบ่งใส่ petri dish ปิด
ฝำ 
4.ให้เลือกเอำเฉพำะแหน
แดงเท่ำนั้นมำใส่ใน 
petri dish เพรำะอำจมี
พืชน้ ำอื่นๆปะปนจะท ำ
ให้นักศึกษำสับสน 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง 
ข้อควรระวังและ

ค ำแนะน ำ 

4, 12, 20, 28, 32 

1.กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
2.ชุดสไลด์ 1 ชุด 
3.ไฮโกรมิเตอร์ 
4.เทอร์โมิเตอร์ 
5.กระดำษ pH indicator 
6.น้ ำกลั่น 
7.บิกเกอร์ขนำด 80 มล. 
8.ตู้ปลำขนำด 30x50x40 ซม. 

1.น้ ำตัวอย่ำงที่มีแพลงก์ตอน 
สัตว์ขนำดเล็ก 
2.ตัวอย่ำงพืชใส่ตู้ปลำ 
-กกอินเดีย  
-บัว 
-กระเม็ง 
-แหนเป็ดเล็ก 
-แหนเป็ดใหญ่ 
-แหนแดง 
-สำหร่ำยพุงชะโด 
-สำหร่ำยหำงกระรอก 
3.ตัวอย่ำงสัตว์ในตู้ปลำ 
-กุ้ง 
-ปลำเข็ม 
-ปลำหำงนกยูง 
-ปลำกริม 
-ลูกปลำนิล 
-ลูกปลำดุก 
-หอยขม 

หลังปฏิบัติกำรแยก
ปลำดุกออกจำกตู้
ปลำทุกครั้ง 
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ตำรำงท่ี 23 อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงบทปฏิบัติกำรที่ 10 เรื่องนิเวศวิทยำห้อง ห้องปฏิบัติกำร B 

หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง ข้อควรระวังและค ำแนะน ำ 

4, 12, 20, 28, 32 

1.กระบะทรำยขนำด 60x120ซม. 
จ ำนวน 1 กระบะ 
2.ถำดอะลูมิเนียม ขนำด 20x30
ซม.จ ำนวน 3 ถำด 
3.แปลงสุ่มขนำด 10x10 จ ำนวน 
1 ชิ้น 
4.ช้อนตักทรำย 1 คัน 
5.แผ่นภำพแผนผังแปลงสุ่ม 
 

1.ลูกเหล็กทรง
กลม ขนำด เส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 5 
มม.จ ำนวน 400 
ลูก 

1.กั้นกระบะทรำยให้มีขนำด 
60x60 ซม.ด้วยแผ่นไม้ 
2.เตรียมกระบะทรำยด้วยกำร
เกลี่ยทรำยให้เสมอและ
กระจำยลูกเหล็กให้ทั่วถำด 

2, 10, 18, 26, 30 

1.กล้องจุลทรรศน์  3 ตัว 
2.ชุดสไลด์ 1 ชุด 
3. 0.85%NaCl 20 มล. 1 ขวด
พร้อมหลอดหยด 
4.เข็มหมุด 4 เล่ม 
 

1.ปลวก 
2.ไลเคน 
3.แหนแดง 

1.เลือกปลวกท่ีมีหัวสีขำวท้อง
สีขำว 
2.น ำปลวกและซำกไม้จำกรัง
ปลวกมำใส่ใน petri dish 
สเปรย์น้ ำเล็กน้อย ปิดฝำ 
3.ไลเคน ไช้ใบมีดบำงๆเช่น
ใบมดีคัดเตอร์ ฝำนไลเคนออก
จำกต้นไม้ จำกนั้นน ำมำแช่ใน
น้ ำจนอ่อนตัว แล้วแบ่งใส่ 
petri dish ปิดฝำ 
4.ให้เลือกเอำเฉพำะแหนแดง
เท่ำนั้นมำใส่ใน petri dish 
เพรำะอำจมีพืชน้ ำอื่นๆปะปน
จะท ำให้นักศึกษำสับสน 
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หมำยเลขโต๊ะ
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์และสำรเคมี ตัวอย่ำง 
ข้อควรระวังและ

ค ำแนะน ำ 

1, 9, 17, 25, 29 

1.กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว 
2.ชุดสไลด์ 1 ชุด 
3.ไฮโกรมิเตอร์ 
4.เทอร์โมิเตอร์ 
5.กระดำษ pH indicator 
6.น้ ำกลั่น 
7.บิกเกอร์ขนำด 80 มล. 
8.ตู้ปลำขนำด 30x50x40 ซม. 

1.น้ ำตัวอย่ำงที่มีแพลงก์
ตอน สัตว์ขนำดเล็ก 
2.ตัวอย่ำงพืชใส่ตู้ปลำ 
-กกอินเดีย  
-บัว 
-กระเม็ง 
-แหนเป็ดเล็ก 
-แหนเป็ดใหญ่ 
-แหนแดง 
-สำหร่ำยพุงชะโด 
-สำหร่ำยหำงกระรอก 
3.ตัวอย่ำงสัตว์ในตู้ปลำ 
-กุ้ง 
-ปลำเข็ม 
-ปลำหำงนกยูง 
-ปลำกริม 
-ลูกปลำนิล 
-ลูกปลำดุก 
-หอยขม 

หลังปฏิบัติกำรแยก
ปลำดุกออกจำกตู้
ปลำทุกครั้ง 

 

หมำยเหตุ : กำรเตรียม 0.85%NaCl  

  ละลำย NaCl 1.7 กรัม ในน้ ำกลั่น ปรับปริมำตรเป็น 200 มล.      
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สแกนเพ่ือดูภำพประกอบ บทปฏิบัติกำรที่ 10 เรื่องนิเวศวิทยำ 
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3.กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรเตรียมอุปกรณ์ สำรเคมี ตัวอย่ำงพืชและสัตว์ ส ำหรับกำรเรียนกำร 

สอนในรำยวิชำปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 ( 512 103) ของภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร ให้สอดคล้องหลักกำรปฏิบัติงำน PDCA เป็นกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำผลกำร

ประเมินไปพิจำรณำวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนต่อไป ดังที่ได้กล่ำวไว้ ในบทที่ 3 ผู้เขียนจะท ำกำรประเมิณ

ตนเองเมื่อแล้วเสร็จภำคกำรศึกษำ โดยคำดหวังไว้ว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ควรประสบควำมส ำเร็จ มำกกว่ำ 80 % 

ตำรำงที ่24  ตำรำงติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

เป้ำหมำย 

คะแนน 

5 4 3 2 1 

ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย
100% 

ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย

80% 

ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย

60% 

ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย

40% 

ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย

20% 

1.เตรียมปฏิบัติกำรเสร็จตำมก ำหนดกำร      

2.เตรียมปฏิบัติกำรถูกต้องตำมคู่มือ
ปฏิบัติกำร 

     

3.อุปกรณ์ สำรเคมี ตัวอย่ำงเพียงพอต่อกลุ่ม
นักศึกษำ 

     

4.กำรให้บริกำรและประสำนงำนกับผู้
ประสำนงำนและอำจำรย์คุมปฏิบัติกำรได้
เป็นอย่ำงดี 

     

5.สำมำรถแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนใน
ขั้นตอนกำรเตรียมและกำรคุมปฏิบัติกำรได้
เป็นอย่ำงดี 
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บทท่ี 5 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และกำรพัฒนำงำน 

เนื่องด้วยในรำยวิชำปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 ( 512 103) เป็นวิชำปฏิบัติกำรที่เน้นให้นักศึกษำได้รับ

ประสบกำรณ์ผ่ำนกำรลงมือท ำ ได้เห็นและสัมผัสตัวอย่ำงจริง ทั้งพืชและสัตว์ ปัญหำและอุปสรรคที่ส ำคัญและ

ท้ำทำยคือกำรเตรียมตัวอย่ำงสด หรือตัวอย่ำงสิงมีชีวิต ที่ต้องมีช่วงอำยุที่เหมำะสมต่อกำรท ำปฏิบัติกำร หรือ

กำรค้นหำตัวอย่ำงจำกแหล่งธรรมชำติซึ่งเตรียมขึ้นเองไม่ได้ มักมีปริมำณแปรผันไปตำมฤดูกำล  ไม่แน่นอน 

รวมถึงกำรจัดกำรดูแลตัวอย่ำงระหว่ำงกำรเปลี่ยนกลุ่มวันเรียนปฏิบัติกำรให้ทันเวลำ กำรประสำนงำนเพ่ือปรับ

เอกสำรกำรสอน คู่มือปฏิบัติกำร และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน ด้วยปัจจัยเหล่ำนี้ สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำร

เตรียมปฏิบัติกำรและกำรเรียนกำรสอนได้ 

5.1 ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และกำรพัฒนำงำน ดังนี้ 

 

ตำรำงที่ 25  ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และกำรพัฒนำงำน 

ขั้นตอน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
1.ประสำนงำนข้อมูลกับผู้
ประสำนงำนรำยวิชำและ
อำจำรย์ประจ ำปฏิบัติกำร 

กำรอัพเดทข้อมูลคู่มือ
ปฏิบัติกำรและบันทึกผล
ปฏิบัติกำรล่ำช้ำ 

ผู้ประสำนงำนรำยวิชำสอบถำมกับ
อำจำรย์ประจ ำปฏิบัติกำรหำกมีกำร
อัพเดทข้อมูลดังกล่ำวภำยใน 2 สัปดำห์
ก่อนเริ่มเรียนปฏิบัติกำร 

2.กำรจัดกลุ่มนักศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำเรียน
จริงไม่ตรงกับรำยชื่อในระบบ
ทะเบียน(พบในช่วงเพ่ิมถอน
รำยวิชำตำมปฏิทินกำรศึกษำ) 

ผู้ประสำนงำนรำยวิชำสอบถำมกับ
อำจำรย์ประจ ำปฏิบัติกำรหำกมีกำร
อัพเดทข้อมูลดังกล่ำวภำยใน 2 สัปดำห์
ก่อนเริ่มเรียนปฏิบัติกำร 
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ขั้นตอน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
3.กำรเตรียมปฏิบัติกำร -ตัวอย่ำงสดทั้งพืชและสัตว์ 

หำได้ยำก หรือในธรรมชำติมี
ปริมำณน้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงกำรแก้ไขส ำหรับปัญหำนี้ ได้ถูก
ระบุไว้ในบทที่ 4 หัวข้อที่ 2.วิธีกำรและ
รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนแล้ว โดยมีแนว
ทำงกำรแก้ไขดังนี้ 
-วำงแผนกำรเพำะปลูกพืชหรือกำรเลี้ยง
สัตว์ทดลองให้เหมำะสม 
-น ำตัวอย่ำงจำกแหล่งธรรมชำติมำ
เพำะเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมจ ำนวนใน
ห้องปฏิบัติกำร 
-หำชนิดตัวอย่ำงพืชลัตว์อ่ืนเพ่ือทดแทน
(ปรึกษำอำจำรย์ประจ ำปฏิบัติกำร) 
-ใช้รูปภำพหรือวิดีโอ จัดแสดงแทน 
(ปรึกษำอำจำรย์ประจ ำปฏิบัติกำร) 

4.นักศึกษำท ำปฏิบัติกำร นักศึกษำปฏิบัติไม่ถูกต้องและ
ใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง 

-เนื่องจำกนักศึกษำยังไม่มีประสบกำรณ์
กำรใช้งำนเครื่องมือและอุปกรณ์จึงต้อง
คอยดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
และประชำสัมพันธ์ข้อควรระวังในกำรใช้
งำนให้กับนักศึกษำ ย้ ำให้นักศึกษำยกมือ
เพ่ือแจ้งเมื่อมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหำขึ้น 
-ให้นักศึกษำท ำโน้ตย่อเกี่ยวกับขั้นตอน
กำรท ำปฏิบัติกำร เพ่ือสะดวกในกำร
ค้นหำข้อมูลขณะท ำปฏิบัติกำร 
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ขัน้ตอน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
5.กำรจัดกำร
อุปกรณ์ตัวอย่ำง 
หลังเรียน
ปฏิบัติกำร 

-ตัวอย่ำงได้รับควำม
เสียหำย 
 
 
 
 
 
-อุปกรณ์ช ำรุด 

-ตัวอย่ำงพืช ท้ำยคำบจะมีกำรประเมินสภำพหำกใช้ไม่ได้ ให้
เปลี่ยนใหม่ 
-ตัวอย่ำงสัตว์(มีชีวิต) เช่นไฮดรำ ท้ำยคำบประเมินสภำพ 
จ ำนวน และทดแทนด้วยชุดส ำรอง 
-ตัวอย่ำงสัตว์ดอง เปลี่ยนน้ ำส ำหรับแช่ตัวอย่ำงใหม่ทุกครั้ง
ก่อนเริ่มเรียนปฏิบัติกำร หำกพบตัวอย่ำงเสียหำยให้เปลี่ยน
ทันที 
-อุปกรณ์ไฟฟ้ำ (ตรวจสอบ-จดบันทึก) 
   กล้องจุลทรรศน์ ท้ำยคำบทดสอบเปิด-ปิดไฟ ตรวจสอบ
เลนส์ต่ำงๆ ช่วงเวลำเตรียมปฏิบัติกำร หำกพบปัญหำให้
เปลี่ยนใหม่ทันที 
   โคมไฟ ท้ำยคำบ ทดสอบ เปิด-ปิด หำกพบช ำรุด เปลี่ยน
ใหม่ทันที 
-เครื่องแก้วและแว่นขยำย  
   เติมชุดสไลด์ให้พร้อมทุกครั้งก่อนเรียนปฏิบัติกำร เครื่องมือ
ผ่ำตัด ตรวจสอบว่ำนักศึกษำล้ำงท ำควำมสะอำดดีหรือไม่ หำก
อุปกรณ์ไม่ครบให้เพ่ิมเติมและจดบันทึกเพ่ือติดตำมของหำย 

6.ไม่สำมำรถ
จัดกำรเรียนในชั้น 
เรียนปกติได้ 
 

-สถำนกำรณ์โควิด 19 
-ไฟฟ้ำดับนำน
ติดต่อกัน และไม่
สำมำรถหำเวลำเรียน
ชดเชยได ้
 

ให้ปรับเป็นกำรเรียนในระบบออนไลน์  ให้นักศึกษำเรียนอยู่ที่
บ้ำน 
-จัดท ำวิดีโออธิบำยปฏิบัติกำร 
-จัดท ำวิดีโอแสดงตัวอย่ำงหรือวิธีกำรทดลองในปฏิบัติกำร 
-แสดงผลกำรทดลองเป็นรูปถ่ำยหรือวิดีโอพร้อมค ำอธิบำย 
-บันทึกผลปรับให้อยู่ในรูปของ Google form พร้อมปรับ
ค ำถำมให้เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

1.ผู้ปฏิบัติงำนแทนควรศึกษำคู่มือกำรเตรียมปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1 (512103) ควบคู่กับคู่มือปฏิบัติกำร

และบันทึกผลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ ที่รวดเร็วและลดปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำร

ปฏิบัติงำน 

2.ปฏิบัติกำรควรเพิ่มจ ำนวนพนักงำนผลิตทดลองให้เพียงพอต่อกำรช่วยเตรียมปฏิบัติกำร 

3.ห้องปฏิบัติกำรควรเพิ่มป้ำยประกำศเก่ียวกับระเบียบในกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรเพ่ือให้เกิดควำมเรียบร้อยใน

กำรเรียนและป้องกันกำรปัญหำต่ำงๆที่เกิดข้ึน  

4.ก่อนเริ่มท ำปฏิบัติกำรทุกครั้งควรมีกำรให้ค ำอธิบำยชี้แนะหรือชี้แจงข้อควรระวังในกำรใช้อุปกรณ์หรือ

เครื่องมือโดยกำรเน้นย้ ำถึงควำมปลอดภัยให้มำกท่ีสุด 

5.เนื่องจำกห้องปฏิบัติกำรมีขนำดใหญ่และนักศึกษำเรียนจ ำนวนมำกควรเพิ่มชุดปฐมพยำบำลและกล่องยำ 

เบื้องต้น จำกเดิมเป็นห้องละ 2 ชุด กระจำยเป็นหน้ำห้องและท้ำยห้องและหมั่นตรวจสอบคุณภำพของยำและ

ชุดปฐมพยำบำลอยู่เสมอ 
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ภำคผนวก 

กำรเตรียมฟอร์มำลีน 

สำรละลำย 40% ฟอร์มำลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือ ชื่อทำงกำรค้ำคือ ฟอร์มำลิน (Formalin) ซ่ึง

เป็นสำรประกอบของก๊ำซฟอร์มำลดีไฮด์ (HCOH) ในน้ ำ เมื่อต้องกำรใช้ต้องเจือจำงด้วยน้ ำจืดหรือน้ ำทะเล หำก

ใช้น้ ำทะเลจะดีกว่ำเนื่องจำกน้ ำทะเลมีคุณสมบัติเป็นตัวปรับสภำพควำมเป็นกรด-ด่ำง (buffer) ในกำรคงสภำพ

ตัวอย่ำงควรใช้ฟอร์มำลินที่มีควำมเข้มข้น 10% (ใช้ 40% ฟอร์มำลดีไฮด์ 10 ส่วน เติมน้ ำ 90 ส่วน) 

หลักกำรคือ 40% ฟอร์มำลดีไฮด์ เท่ำกับ 100% ฟอร์มำลิน 

ถ้ำต้องกำรเจือจำงฟอร์มำลิน ควรค ำนึงถึงสัดส่วนดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ คือ 

10% ฟอร์มำลิน เตรียม 10 ส่วน โดยปริมำตรของฟอร์มำลินที่ยังไม่ได้เจือจำงผสมกับน้ ำ 90 ส่วน โดยปริมำตร 

(หรือ 1 : 9)* 

5% ฟอร์มำลิน เตรียม 5 ส่วน โดยปริมำตรของฟอร์มำลินที่ยังไม่ได้เจือจำงผสมกับน้ ำ 95 ส่วน  โดยปริมำตร 

(หรือ 1 : 19) 

ถ้ำต้องกำรเจือจำงโดยดูจำกเนื้อสำร ฟอร์มำลดีไฮด์ ท ำได้ดังนี้ 

10% ฟอร์มำลดีไฮด์ เตรียม 10 ส่วนโดยปริมำตรของฟอร์มำลินที่ยังไม่ได้เจือจำงผสมกับน้ ำ 30 ส่วนโดย

ปริมำตร  (หรือ 1 : 3) 

4% ฟอร์มำลดีไฮด์ เตรียม 4 ส่วนโดยปริมำตรของฟอร์มำลินที่ยังไม่ได้เจือจำงผสมกับน้ ำ 36 ส่วน โดยปริมำตร 

(หรือ 1 : 9)* 

หมำยเหตุ * แสดงให้เห็นว่ำ 10% ฟอร์มำลิน และ 4% ฟอร์มำลดีไฮด์ มีควำมเข้มข้นเท่ำกัน ในสัดส่วน 1:9โดย

ปริมำตร 

ฟอร์มำลินมีกลิ่นเหม็นขณะท ำงำนและเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ โดยเฉพำะผิวหนัง ระบบหำยใจ 

และท ำให้ระคำยเคืองตำ กำรก ำจัดกลิ่นฟอร์มำลินอำจท ำได้โดยกำรแช่ตัวอย่ำงในน้ ำจืด หรือแช่ตัวอย่ำงที่มี

ส่วนผสมของโซเดียมไบซัลเฟต (NaHSO3) 300 กรัม โซเดียมซัลไฟต์ ( Na2SO3) 200 กรัม และน้ ำ 5 ลิตร แช่

ตัวอย่ำงไว้ประมำณ 2 นำที 
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อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 

เครื่องมือส ำหรับสังเกตตัวอย่ำงที่มีขนำดเล็ก  

 

 

 

 

 

และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องส ำหรับสังเกตตัวอย่ำงที่มีขนำดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แว่นขยำย กล้องจุลทรรศน์ 

ชุดสไลด์ สไลด์หลุม Immersion oil 

กระดำษเช็ดเลนส์ 95% แอลกอฮอล์ 

ส ำหรับเช็ดเลนส์กล้องจุลทรรศน์ 

ขวดน้ ำกลั่น 
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เครื่องมือเกี่ยวกับกำรวัดขนำดใต้กล้องจุลทรรศน์ 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือผ่ำตัดและจับหรือช่วยตรึงตัวอย่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocular micrometer  

ปำกคีบปลำยแหลม ปำกคีบปลำยตะขอ กรรไกรปลำยแหลม 

Stage micrometer  

กรรไกรปลำยมน ถำดตรึงตัวอย่ำง เข็มหมุด 
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เครื่องมือวัดอุณหภูมิ วัดควำมชื้นสัมพัทธ์ วัดค่ำpH 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือส ำหรับกรอง-จับสิ่งมีชีวิตในน้ ำ 

 

 

 

 

 

 

หลอดทดลอง และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ กระดำษวัดค่ำ pH 

ถุงลำกแพลงค์ตอน กระชอนตักปลำ 

หลอดทดลองขนำดต่ำงๆ 

18 ซม. 15 ซม.และ 10 ซม. 

 

 

Microtube ใส-สีชำ ท่อPVC ส ำหรับครอบ 

หลอดทดลอง 
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ถำดใส่ตัวอย่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สไลด์ตัวเลข-ตัวอักษร 

ถำดพลำสติก 

ขนำด 20x30 ซม. 

ถำดอะลูมิเนียม 

ขนำด 20x30 ซม. 

ถำดอะลูมิเนียม 

ขนำด 60x120 ซม. 

สไลด์ขนแปรง แปลงสุ่มขนำด 10x10ซม. 

ท่อแก้ว3ทำง ปิดแปต สวมปลำยท่อยำง ลูกยำง 
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ประวัติผู้เขียน 

ประวัติส่วนตัว 

 ชื่อ-นำมสกลุ  นำยพลเสรส์ รมอิสรส 

 ที่อยู่   46/9 หมู่ 5 ต ำบลทำสบเส้ำ อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน 51140 

 เบอร์โทรศัพท์  0614514423 

 อีเมล์   romaitsarot_p@su.ac.th 

ประวัติกำรศึกษำ 

 พศ.2549  ปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ (ชีววิทยำ) มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 พศ. 2545   มัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนวิสุธรังสี จังหวัดกำญจนบุรี 

พศ. 2539   ประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ จังหวัดกำญจนบุรี 

ประวัติกำรท ำงำน 

 พศ.2549  ผู้ช่วยวิจัย ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 พศ.2551-ปัจจุบัน นักวิทยำศำสตร์ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

  

งำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 

พ.ศ.2560   กำรประยุกต์ใช้คู่มือและรำยงำนปฏิบัติกำรในรูปสื่อออนไลน์กูเก้ิลฟอร์ม  

 ในรำยวิชำปฏิบัติกำร มิญชวิทยำ  
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