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 นํ้าขิงนองสาวของขาวหอมชอบกินลูกชิ้นมาก ทุกวัน

หลังเลิกเรียนนํ้าขิงจะแวะซื้อลูกชิ้นปง วันน้ีรานประจําไมมา

ขาย นํ้าขิงจึงซ้ือลูกชิ้นอีกรานแทน พอกินลูกช้ินหมดคุณแม

ก็มารับพอดี เม่ือถึงบานระหวางท่ีนั่งทําการบานอยู นํ้าขิงก็อาเจียน

ออกมา ตาดูบวมผิดปกติ ตามตัวมีผ่ืนแดง คุณแมรีบพาน้ําขิง

ไปหาหมอ หลังจากตรวจอาการคุณหมอบอกวา นํ้าขิงมีอาการ

แพอาหาร ซึ่งคาดวาจะเปนสารบอแรกซที่ผสมอยูในลูกช้ิน จึง

แนะนําใหหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารแปรรูป

 วันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนแลว มีรถเข็นขนมหวาน

มาขายหนาโรงเรียน นํ้าขิงรูสึกหิวมาก จะซื้อลูกชิ้นมากินก็กลัว

จะปวยแบบวันนั้นอีก จึงซื้อขนมทับทิมกรอบมากินแทน หลังจาก

กินไปไมนานนํ้าขิงก็มีอาการแพและอาเจียนอีก ครั้งนี้นํ้าขิง

แพสารบอแรกซท่ีอยูในทับทิมกรอบ ขาวหอมรูสึกสงสารนองมาก 

ทั้ง ๆ ที่ไมกินลูกชิ้นแลว ยังตองมาเจอสารบอแรกซในอาหาร

อื่นอีก จึงคิดวา ถามีอุปกรณที่ชวยตรวจสารบอแรกซในอาหาร

กอนรับประทานไดก็คงจะดี 

 ขาวหอมเคยเรียนเรื่องการทดสอบความเปนกรดและเบสโดยใชกระดาษลิตมัส            และคิดวา

ถาศึกษาเกี่ยวกับสารละลายตาง ๆ ใหละเอียดเพิ่มมากขึ้นนาจะทําชุดตรวจสารบอแรกซข้ึนมาได ขาวหอม

สังเกตวานํ้าขิงมักจะพกพวงกุญแจท่ีเปนกลองพลาสติกรูปเจาหญิงติดตัวตลอด           หากออกแบบ

ชุดตรวจสารบอแรกซที่สามารถตรวจบอแรกซไดแมนยําใสไวในกลองใบนั้น นํ้าขิงก็จะพกพาไดสะดวก

และนําไปใชทุกท่ี

สังเกตวานํ้าขิงมักจะพกพวงกุญแจท่ีเปนกลองพลาสติกรูปเจาหญิงติดตัวตลอด           หากออกแบบ

 ขาวหอมเคยเรียนเรื่องการทดสอบความเปนกรดและเบสโดยใชกระดาษลิตมัส            และคิดวา

ถาศึกษาเกี่ยวกับสารละลายตาง ๆ ใหละเอียดเพิ่มมากขึ้นนาจะทําชุดตรวจสารบอแรกซขึ้นมาได ขาวหอมถาศึกษาเกี่ยวกับสารละลายตาง ๆ ใหละเอียดเพิ่มมากขึ้นนาจะทําชุดตรวจสารบอแรกซขึ้นมาได ขาวหอมถาศึกษาเกี่ยวกับสารละลายตาง ๆ ใหละเอียดเพิ่มมากขึ้นนาจะทําชุดตรวจสารบอแรกซขึ้นมาได ขาวหอม

สังเกตวานํ้าขิงมักจะพกพวงกุญแจท่ีเปนกลองพลาสติกรูปเจาหญิงติดตัวตลอด           หากออกแบบ

ชุดตรวจสารบอแรกซที่สามารถตรวจบอแรกซไดแมนยําใสไวในกลองใบนั้น นํ้าขิงก็จะพกพาไดสะดวก

 ขาวหอมเคยเรียนเรื่องการทดสอบความเปนกรดและเบสโดยใชกระดาษลิตมัส            และคิดวา

สังเกตวานํ้าขิงมักจะพกพวงกุญแจท่ีเปนกลองพลาสติกรูปเจาหญิงติดตัวตลอด           หากออกแบบ
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ãËŒÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅµ‹Íä»¹Õé áÅŒÇàÅ×Í¡Ç‹Òá¹Ç¤Ô´ã´

ÊÒÁÒÃ¶á¡Œ»˜ÞËÒ¢Í§¢ŒÒÇËÍÁä´Œ

          หลังจากศึกษาขอมูลพบวา สารเคอรคูมินที่มีอยูในขมิ้นจะทํา

            ปฏิกิริยาเชิงซอนกับสารบอแรกซ เมื่อทิ้งไวสักพักขมิ้นจะเปลี่ยนเปน

   สีแดง จากแนวคิดนี้ขาวหอมคิดวาจะนําขมิ้นมาห่ันเปนแผนบาง ๆ 

   หากตองการตรวจสารบอแรกซก็ทําไดงายโดยนําขมิ้นไปแตะอาหาร

   แลวสังเกตสีของขมิ้น ถาเปนสีแดงแสดงวามีสารบอแรกซ 

   ถาไมเปลี่ยนสีก็แสดงวารับประทานอาหารนั้นได โดยจะหั่นขมิ้น

ใหมีความยาวไมเกิน 5 ซม. แลวนําไปตากใหแหงเพื่อใหพกพาไดสะดวก ซึ่งขาวหอมไดวางแผน

การทํางานไวดังนี้

 ขาวหอมคิดวาสารเคอรคูมินสามารถทําปฏิกิริยากับสารบอแรกซได

จริง แตคิดวาจะออกแบบใหอยูในรูปแบบเดียวกับกระดาษลิตมัส             

ดังนั้นขาวหอมจะนําผงขมิ้นมาตมในน้ําเดือด จากน้ันตัดกระดาษใหมีขนาด 

2 x 6 ซม. ตมในนํ้าขมิ้นประมาณ 5-10 นาที ใหสารเคอรคูมินซึมเขาไปใน

เยื่อกระดาษจะไดตรวจสอบสารบอแรกซไดอยางแมนยํา จากนั้นนํา

กระดาษที่ตมแลวไปตากใหแหงเพ่ือใหสามารถพกพาไดสะดวก จากแนวคิด

นี้ขาวหอมจะวางแผนการทํางานโดย

á¹Ç¤Ô´·Õè 1
          

            ปฏิกิริยาเชิงซอนกับสารบอแรกซ เม่ือทิ้งไวสักพักขมิ้นจะเปลี่ยนเปน

   สีแดง จากแนวคิดนี้ขาวหอมคิดวาจะนําขมิ้นมาห่ันเปนแผนบาง ๆ 

   หากตองการตรวจสารบอแรกซก็ทําไดงายโดยนําขมิ้นไปแตะอาหาร

   แลวสังเกตสีของขมิ้น ถาเปนสีแดงแสดงวามีสารบอแรกซ 

   ถาไมเปลี่ยนสีก็แสดงวารับประทานอาหารนั้นได โดยจะห่ันขมิ้น

ใหมีความยาวไมเกิน 5 ซม. แลวนําไปตากใหแหงเพ่ือใหพกพาไดสะดวก ซึ่งขาวหอมไดวางแผน

 ขาวหอมคิดวาสารเคอรคูมินสามารถทําปฏิกิริยากับสารบอแรกซได ขาวหอมคิดวาสารเคอรคูมินสามารถทําปฏิกิริยากับสารบอแรกซได

จริง แตคิดวาจะออกแบบใหอยูในรูปแบบเดียวกับกระดาษลิตมัส             

ดังนั้นขาวหอมจะนําผงขมิ้นมาตมในน้ําเดือด จากน้ันตัดกระดาษใหมีขนาด 

 ขาวหอมคิดวาสารเคอรคูมินสามารถทําปฏิกิริยากับสารบอแรกซได
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¶ŒÒäÁ‹ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ãËŒ Ṍ ÍÒ¨·íÒãËŒ§Ò¹¹ÕéäÁ‹ÊíÒàÃç¨¡çä´Œ

¨Ò¡¡ÒÃÊ×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ à¾×èÍ¹ æ ¤Ô´Ç‹Òá¹Ç¤Ô´ã´ÊÒÁÒÃ¶ãªŒá¡Œ»˜ÞËÒ¢Í§¢ŒÒÇËÍÁä´Œ´Õ·ÕèÊØ´

 àÅ×Í¡  äÁ‹àÅ×Í¡  àÅ×Í¡  äÁ‹àÅ×Í¡

à¾ÃÒÐ

   á¹Ç¤Ô´·Õè 1

à¾ÃÒÐ

 àÅ×Í¡  äÁ‹àÅ×Í¡

   á¹Ç¤Ô´·Õè 2    á¹Ç¤Ô´·Õè 3

à¾ÃÒÐ
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ÅÍ§ÇÒ§á¼¹ÇÔ Õ̧¡ÒÃ·íÒªØ´µÃÇ¨ÊÒÃºÍáÃ¡ �

áÅŒÇà¢ÕÂ¹á¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·Õè¤Ô´äÇŒã¹ª‹Í§Ç‹Ò§´ŒÒ¹Å‹Ò§¹Õé

¶ŒÒ¨ÐµŒÍ§ÍÍ¡
áººªØ´µÃÇ¨

ÊÒÃºÍáÃ¡ �ãÊ‹ã¹¡Å‹Í§¾Å
ÒÊµÔ¡¢¹Ò´ 

   Á  

¨ÐµŒÍ§ãªŒÇÑÊ´
ØáÅÐÍØ»¡Ã³�ÍÐäÃºŒÒ§¨Ö§¨Ð

·íÒªØ´µÃÇ¨ÊÒ
ÃºÍáÃ¡ �ä´ŒÊíÒàÃç¨

¶ŒÒ¨ÐµŒÍ§ÍÍ¡
áººªØ´µÃÇ¨

ÊÒÃºÍáÃ¡ �ãÊ‹ã¹¡Å‹Í§¾Å
ÒÊµÔ¡¢¹Ò´ 

   Á  

¤Ô´ÇÒ§á¼¹ãËŒÃÍº¤Íº¹Ð
¶ŒÒ·íÒÊíÒàÃç¨¡ç¨Ðª‹ÇÂãËŒÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÒÃºÍáÃ¡«�
ã¹ÍÒËÒÃä´Œ áÅÐ¤¹Í×è¹·Õèà¨Í»˜ÞËÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹

¨Ðä´Œ¹íÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ¹Õéä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹�´ŒÇÂ

8



ªØ´µÃÇ¨ÊÒÃºÍáÃ¡ �·ÕèÍÍ¡áººäÇŒà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ ÇÒ´ÀÒ¾ã¹ª‹Í§Ç‹Ò§¹Õéä´ŒàÅÂ

ËÅÑ§¨Ò¡·´ÅÍ§·íÒªØ´µÃÇ¨ÊÒÃºÍáÃ¡ �µÒÁá¼¹·ÕèÇÒ§äÇŒáÅŒÇ 

¼Å·Õèä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ ãËŒºÑ¹·Ö¡ã¹µÒÃÒ§´ŒÒ¹Å‹Ò§¹ÕéàÅÂ

¼Å¡ÒÃ
á¡Œ»˜ÞËÒ

ÊÒÁÒÃ¶áÊ´§¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÒÃ

ºÍáÃ¡ �ä´ŒáÁ‹¹ÂíÒ·Ø¡¤ÃÑé§
ãªŒ§Ò¹§‹ÒÂáÅÐ
¾¡¾Òä´ŒÊÐ´Ç¡ 

*ËÒ¡ÂÑ§á¡Œ»˜ÞËÒäÁ‹ÊíÒàÃç¨ 

à¾×èÍ¹ æ ÁÕÇÔ Õ̧»ÃÑº»ÃØ§ªÔé¹§Ò¹
¢Í§µ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§äÃ

¡ÒÃ·´ÅÍ§

¤ÃÑé§·Õè 

¡ÒÃ·´ÅÍ§

¤ÃÑé§·Õè 

¡ÒÃ·´ÅÍ§

¤ÃÑé§·Õè 
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ÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾      à¾×èÍãËŒ¤Ðá¹¹¼Å§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§

ÊÒÁÒÃ¶áÊ´§¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÒÃºÍáÃ¡ �ä´ŒáÁ‹¹ÂíÒÁÒ¡á¤‹äË¹

ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä´Œ§‹ÒÂáÅÐ¾¡¾Òä´ŒÊÐ´Ç¡ÁÒ¡á¤‹äË¹

ÍÍ¡áººãËŒ¹‹ÒãªŒ§Ò¹ÁÒ¡á¤‹äË¹

ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼Å§Ò¹ãËŒãªŒ§Ò¹ä´Œ´Õ¢Öé¹áÅÐÊÇÂ§ÒÁÁÒ¡¢Öé¹

à¾×èÍ¹ æ ¤Ô´Ç‹Ò¨Ð¾Ñ²¹Ò¼Å§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§äÃ

¼Å§Ò¹·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅŒÇ¨ÐÁÕË¹ŒÒµÒ

à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ¹Ð ÇÒ´ÀÒ¾Å§ã¹¹Õéä´ŒàÅÂ

àÁ×èÍÊÃŒÒ§¼Å§Ò¹ Ṍ æ ¢Öé¹ÁÒä´ŒáÅŒÇ 
ÍÂ‹Òà¡çºäÇŒ¤¹à ṌÂÇÅ‹Ð ¤ÇÃ¹íÒ¼Å§Ò¹ÁÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡Ñºà¾×èÍ¹ã¹ËŒÍ§

Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹¨Ò¡¡ÒÃáº‹§»˜¹¢ŒÍÁÙÅ Ṍ æ ¡Ñ¹¹Ð

ÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾      à¾×èÍãËŒ¤Ðá¹¹¼Å§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§

ªÍº¼Å§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§ÁÒ¡á¤‹äË¹
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