
 

แผนการจดัการเรียนรู้ ๕ 
รหัสวิชา ว๓๑๒๒๑     รายวิชา เคมี ๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ภาคเรียนท่ี    ๑   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑  การแยกสาร      
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๕ เร่ือง การแยกสารเน้ือเดียวโดยวิธีโครมาโทกราฟี เวลา ๑ คาบ 
อาจารย์ผู้สอน    นางชลธิชา  เก็นซ์           
        
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว  ๓.๑ :  เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึ

เหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์ 

มาตรฐาน ว ๘.๑ : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  มี

ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 

ตัวช้ีวัด 
 ว ๓.๑ ม ๔-๖/๑ สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  
 ว ๓.๑ม ๔-๖/๒ วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม ความสมัพนัธร์ะหว่างอิเลก็ตรอน 
ในระดบัพลงังานนอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  

ว ๘.๑ม ๔-๖/๑ตั้งค าถามท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ 

หรือจากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม

และเช่ือถือได ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๒ สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือ

สร้างรูปแบบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๓ คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรส าคญั ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัอื่น 

ปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้และจ านวนครั้ งของการส ารวจ  ตรวจสอบ  เพื่อให้ไดผ้ลท่ีมีความเช่ือมัน่อยา่งเพียงพอ 



 ว ๘.๑ม ๔-๖/๔ เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสงัเกต การวดั การส ารวจตรวจสอบอยา่ง

ถูกตอ้งทั้งทางกวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ว ๘.๑ม ๔-๖/๕ รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผดิพลาดของขอ้มูล 

 ว ๘.๑๔-๖/๖ จดักระท าขอ้มูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขท่ีมีระดบัความถูกตอ้งและน าเสนอ

ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๗ วเิคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุป หรือ

สาระส าคญั เพื่อตรวจสอบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๘ พิจารณาความน่าเช่ือถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ

คลาดเคล่ือนของการวดัและการสงัเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๙ น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได ้ทั้งวิธีการและองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปสร้างค าถามใหม่ 

น าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๐  ตระหนกัถึงความส าคญัในการท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบการอธิบาย  การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๑ บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือ

คน้ควา้เพื่อเติม เพื่อหาหลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  เม่ือมี

ขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   ซ่ึงทา้ทายให้มีการตรวจสอบ    อยา่งระมดัระวงั อนั

จะน ามาสู่    การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๒ จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผล

ของโครงงานหรือช้ินงานให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

ผลการเรียนรู้ 
1. ท าการทดลองและอธิบายเก่ียวกบัการแยกสารดว้ยวิธีการโครมาโตกราฟีและยกตวัอยา่งการน า

หลกัการแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟีไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
2. ออกแบบการทดลองเพื่อแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟี 
3. อธิบายหลกัการแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟี 
4. ยกตวัอยา่งการน าหลกัการแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟีไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

 
 
 



สาระส าคัญ 

ผงัความคดิ เร่ือง การแยกสารเน้ือเดยีวโดยวิธีโครมาโทกราฟี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระการเรียนรู้  

 โครมาโทรกราฟี (Chromatography) เหมาะสมส าหรับการแยกสารท่ีมีความสามารถในการละลาย และ 

ดูดซบัไม่เท่ากนั สารท่ีมีปริมาณนอ้ย และไม่มีสี โดยหลกัส าคญั มีดงัน้ี 

- ในการทดลองทุกครั้ งจะตอ้งปิดฝา เพื่อป้องกนัตวัท าละลายแห้ง ในขณะท่ีเคล่ือนท่ีบนตวัดูดซบั 
- ถา้สารเคล่ือนทีใกลเ้คียงกนัมาก แสดงว่าสารมีความสามารถในการละลาย และ ดูดซบัไดใ้กลเ้คียง    
และจะแกไ้ขไดโ้ดย การเปล่ียนตวัท าละลาย หรือ เพิ่มความยาวของดูดซบัได ้แต่สารท่ีเคล่ือนท่ีได้
ระยะทางเท่ากนัในตวัท าละลาย และตวัดูดซบัใกลเ้คียงกนั มกัจะสรุปไดว้่าสารนั้นเป็นสารเดียวกนั 

โดยวิธีน้ีสามารถท าให้สารบริสุทธ์ิได ้โดยตดัแบ่งสารท่ีตอ้งการละลายในตวัท าละลายท่ีเหมาะสม แลว้
ระเหยตวัท าละลายนั้นท้ิงไป แลว้น าสารนั้นมาท าการโครมาโทรกราฟีใหม่ จนไดส้ารบริสุทธ์ิ  

การแยกสาร 

โครมาโทกราฟี 

กระบวนการแยกสาร

ด้วยวธีิโครมาโทกราฟี 

 

หลักการแยกสารด้วย

วธีิโครมาโทกราฟี 

ความหมายของการ

แยกสารด้วยวธีิโคร

มาโทกราฟี 



 

การค านวณหาค่า Rf (Rate of Flow) เพื่อน ามาค านวณค่าของสารละลาย  

 

 

โดยค่า Rf ไม่มีหน่วย แต่มีค่าท่ีสูงสุดเท่ากบั 1 
เทคนิคทางโครมาโตกราฟี มีหลายชนิด 
1. โครมาโตกราฟี แบบกระดาษ (Paper chromatography) 
2. โครมาโตกราฟี แบบคอลมัน ์(Column chromatography) 
3. โครมาโตกราฟี แบบธินเลเยอร์ (Thin-layer chromatography) 
4. โครมาโตกราฟี แบบกา๊ซของเหลว (Gas-liquid chromatography) 
ประโยชน์ของโครมาโตกราฟี  
1. เป็นวิธีการแยกสารท่ีผสมออกจากกนั และท าให้สารบริสุทธ์ิ 
2. สามารถบอกจ านวนสารท่ีเป็นองคป์ระกอบในสารท่ีผสมกนัอยูไ่ด ้และยงับอกไดว้่าสารนั้นเป็นสาร

ผสมหรือสารบริสุทธ์ิ 
3. สามารถใชต้รวจสอบไดว้่าสารท่ีสงสยัเป็นสารชนิดเดียวกนัหรือไม่ โดยอ่านดูจากค่า Rf ถา้ค่า Rf 

เท่ากนั ไม่ว่าจะใชต้วัท าละลายตวัใดกต็าม แสดงว่าสารนั้นน่าจะเป็นสารเดียวกนั 
ข้อจ ากัดของการแยกสารโดยใช้วิธีโครมาโตกราฟี 
1. กรณีท่ีสารผสมมีค่า Rf เท่ากนัจะแยกออกจากกนัไม่ได ้
2. ถา้สารผสมมีค่า Rf เกือบเท่ากนัจะแยกออกจากกนัให้บริสุทธ์ิไดย้าก การแขไ้ขขอ้ก ากดัขา้งตน้คือ 

ในกรณีขอ้ 1 ท าไดโ้ดยการเปล่ียนตวัท าละลายหรือตวัดูดซบั 
ในกรณีขอ้ 2 ท าไดโ้ดยการเปล่ียนตวัท าละลายหรือตวัดูดซบั หรือเพิ่มระยะทางในการเคล่ือนท่ี

บนผวิตวัดูดซบัให้ยาวมากข้ึน 

ระยะทางท่ีสารเคล่ือนท่ีได้ 
ระยะทางท่ีตัวท าละลายเคล่ือนท่ีได้ 

Rf = 



โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ เป็นวิธีการแยกสารโดยอาศยัสมบติัการละลายในตวัท าละลายของสารแต่
ละชนิดจะไม่เท่ากนัสารแต่ละชนิดกจ็ะถูกดูดซึมและเคล่ือนท่ีไปบนตวัดูดซบัไดต่้างกนั อีกทั้งเป็นวิธีการท่ี
ใชไ้ดดี้กบัสารท่ีมีปริมาณนอ้ย และสามารถท าการแยกสารไดพ้ร้อม ๆ กนัหลายชนิด ซ่ึงการแยกสารดว้ยวิธีโคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษจะมีกระดาษท าหนา้ท่ีเป็นตวัดูด
ซบั ท่ีส่วนใหญ่ใชคื้อ กระดาษกรอง หลกัการและขั้นตอน
การท าโครมาโทกราฟี แบบกระดาษจะคลา้ยคลึงกบัโคร
มาโทกราฟีชนิดอ่ืน ๆ จะต่างกนัเพียงรูปแบบเทคนิค และ
การใชต้วัดูดซบัของโครมาโทกราฟีชนิดนั้นๆ 

 
ข้ันตอนการท าโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ มีดังนี้ 
1. ใส่สารละลายท่ีจะใชเ้ป็นตวัท าละลายลงในขวดแกว้ หรือภาชนะใสปากกวา้งทรงสูง ให้มีความสูง

ประมาณ 1 เซนติเมตร ปิดปากขวดดว้ยแผน่กระจก ตั้งท้ิงไวป้ระมาณ 3 นาที 

 
2. ตดักระดาษท่ีจะใชเ้ป็นตวัดูดซบั ให้เป็นรูปส่ีเหลี่ยมผนืผา้ ความยาวเท่ากบัความสูงของขวดท่ีใส่

สารละลาย ความกวา้งตั้งแต่ประมาณ 2 เซนติเมตร (ข้ึนอยูก่บัจ านวนสารท่ีใชแ้ยก) 
3. ใชดิ้นสอขีดเส้นเบา ๆ ห่างจากปลายของกระดาษดา้นหน่ึงประมาณ 1.5 เซนติเมตร เป็นเส้นเร่ิมตน้ 

(starting line) แลว้วดัระยะจากแนวเส้นเร่ิมข้ึนไปประมาณ 15 เซนติเมตร ขีดเส้นท่ีสอง 
4. ใชห้ลอดคะปิลลารีจุ่มน ้าสี หรือสารละลายท่ีจะน ามาแยกแตะบนเส้นเร่ิม พยายามให้จุดท่ีแตะกวา้ง

หรือเกิดการกระจายของวงสาร นอ้ยท่ีสุด หากสารท่ีตอ้งการแยกมีมากกว่า 1 ชนิด ให้เวน้ระยะห่างของแต่ละจุด
ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เพื่อไม่ใหว้งของสารท่ีจุดกระจายมาชนกนัและการจุดสารควรท าซ ้ าประมาณ 2-3 
ครั้ ง 

5. น ากระดาษท่ีจุดสารแลว้ไปใส่ในขวดท่ีมีตวัท าละลายอยู ่อาจจะติดกระดาษกรองกบัแผน่กระจกท่ี
ปิดปากขวด แลว้หยอ่นให้ปลายกระดาษดา้นท่ีเป็นเส้นเร่ิมลงในตวัท าละลายให้เส้นเร่ิมอยูเ่หนือตวัท าละลาย
เลก็นอ้ย 



 
6. ปล่อยให้ตวัท าละลายซึมข้ึนบนกระดาษกรอง สงัเกตการเปล่ียนแปลง จะพบจุดสีเกิดข้ึนบนกระดาษ 
7. รอจนกระทัง่รอยซึมของตวัท าละลายเคล่ือนท่ีไปจนถึงเส้นท่ีขีดไวเ้ส้นท่ีสอง จึงน าออกจากขวด 
8. ก าหนดเคร่ืองหมาย แสดงระยะทางท่ีสารเคล่ือนท่ีไปได ้(solvent front) วดัระยะจากเส้นเร่ิมถึงจุด

ก่ึงกลางของส่วนท่ีเขม้ท่ีสุดของแต่ละแถบสี 

 

9. หาอตัราการเคล่ือนท่ีของสารบนตวัดูดซบั ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการละลายของสารนั้น ๆ 
ในตวัท าละลาย และความสามารถในการดูดซบัของตวัดูดซบั จากสูตร 

 

 
 

10. น าค่า Rf ท่ีค านวณไดไ้ปเทียบเพื่อหาชนิดของสารนั้นๆ เพราะ Rf ของสารแต่ละชนิดจะไม่เท่ากนั 
11. หากตอ้งการทดสอบเพื่อดูว่าสารท่ีสงสยัเป็นชนิดเดียวกนักบัสารท่ีเรามีอยูห่รือไม่ สามารถท าได้

โดยใชว้ิธีโครมาโทกราฟีมาแยกสารท่ีสงสยัคู่กบัสารท่ีมี ถา้ผลท่ีไดเ้หมือนกนัอาจแสดงว่าเป็นสารชนิดเดียวกนั 
 
 
 
 



ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียนค านวณค่า Rf ท่ีไดไ้ปเทียบเพื่อหาชนิดของสารนั้นๆได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้  

๑. นกัเรียนสามารถอธิบายค่า Rf ท่ีค านวณไดไ้ปเทียบเพื่อหาชนิดของสารนั้นๆได ้
๒. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป และความสมัพนัธข์อง

อนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาตุ 
๓. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการและสามารถจดัเรียงอิเลก็ตรอน ในแต่ละระดบัพลงังานของอะตอม

ของธาตุต่างๆ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
รูปแบบการเรียนการสอน : การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้ เป็นกลุ่ม 5 

ขั้นตอน (Group Investigation Instructional Model) 
ข้ันท่ี 1 ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 

1. ครูทบทวนความรู้เร่ืองการแยกสารโดยวิธีต่างๆ จากสปัดาห์ท่ีผา่นมา พร้อมตั้งค าถามน าเขา้สู่
บทเรียนดงัน้ี 

-  นกัเรียนคิดว่ามีวิธีใดอีกบา้งท่ีสามารถแยกสารไดน้อกเหนือจากวิธีการแยกสารจากสปัดาห์ท่ีผา่นมา  
-  นกัเรียนคิดว่าเราสารสามารถออกแบบการทดลองการแยกสารไดอ้ยา่งไร 
-  ครูให้นกัเรียนชมวีดีทศันเ์ร่ืองการแยกสาร จากนั้นให้นกัเรียนวิเคราะห์ว่าสารสามารถแยกไดโ้ดยวิธี
โคมาโทกราฟี เพราะเหตุใด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 
1. ครูจดักิจกรรมการแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟี นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 

- แบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่มๆ คละนกัเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อนให้อยูก่ลุ่มรวมกนั 
- นกัเรียนท าการทดลองการแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟี 

ข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) 
1. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม สงัเกตการทดลอง พร้องทั้งบนัทึกผลการทดลอง 



ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู้ (Expansion Phase) 
1. ครูยกตวัอยา่งการแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟี พร้อมตั้งค าถามให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ดงัน้ี 

- จากรูปการแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟี เป็นการแยกสารประเภทใด 
- ในการแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟี สารแต่ละชนิดมีความสามารถในการเคล่ือนท่ีไดแ้ต่ต่างกนั 
เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) 
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัท าใบกิจกรรมจนเสร็จ กลุ่มใดเสร็จเป็นกลุ่มแรกจะไดค้ะแนนโบนสั 
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป อภิปรายและเฉลย ใบกิจกรรมการแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟี 

 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง การแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟี 
๒. ใบกิจกรรม ครั้ งท่ี 1 เร่ืองการแยกสาร 
๓. - ใบกิจกรรมท่ี 6   การแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟี 
๔. หนงัสือประกอบการเรียน วิชาเคมีชั้น ม. 4 
๕. Powerpoint เร่ืองการแยกสารดว้ยวิธีโครมาโตกราฟี 

 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การผ่านประเมิน 

๑. สาระส าคัญ 
การจ าแนกสารเป็น
หมวดหมู่ 

๑. ใบความรู้ท่ี ๕ 
เร่ืองการจ าแนกสารเป็น
หมวดหมู่ 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ค าถาม 
๓. ใบงานท่ี ๕ 
 

๑.ไดค้ะแนนมากกว่า 
๗๐% 

๒. ด้านทักษะ
กระบวนการ 

๑. แบบฝึกหดัท่ี ๕ 
เร่ืองการจ าแนกสารเป็น
หมวดหมู่ 

ใบงานท่ี ๕ คะแนนมากกว่า ๗๐% 

๓. ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๑. ความสนใจใฝ่รู้ 
๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

การสงัเกตพฤติกรรมความ
สนใจและตั้งใจเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม
ความสนใจและตั้งใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั๑๐ 
ข้ึนไป 

 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้      



ผลการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหาและอุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เกน็ซ์) 

บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เกน็ซ์) 
 


