
 

บทที่  1 
ปฏิบัติการเร่ือง การแบงเซลล 

วัตถุประสงค  เม่ือเรียนบทปฏิบัติการนี้จบแลวจะสามารถ 

1. เตรียมสไลดเซลลชนิดตางๆ  เพื่อศึกษาการแบงเซลล 
2. อธิบายกระบวนการแบงนิวเคลียสแบบโมโตซิสและไมโอซิส 
3. อธิบายถึงผลของการแบงนิวเคลียสแบบไมโอซิสที่มีตอการแปรผัน

ลักษณะทางพันธุกรรม 

วัสดุและอุปกรณ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร  
-   กลองจุลทรรศนแบบธรรมดา  
- ภาพยนตร (พรอมอุปกรณการฉาย) หรือ ภาพจากสไลดหรือภาพถาย  แสดง

ระยะตางๆ ของการแบงเซลลไมโตซิสและไมโอซิส 
สารเคมี  -  2%  aceto – orcein 
   -  9 : 1  2%  aceto – orcein : INHCL 
   -  absolute  ethyl  alcohol 
   -  euparal 
วัสดุอื่นๆ  -  ปลายรากหัวหอมใหญสด หรือ  แชใน  70 % 

absolute ethyl alcohol 
-  ดอกกุยชาย  หรือ ดอกหอมหัวใหญ หรือ ดอกหัวใจ
มวง หรือ ดอกพวงทองสด 
-  อัณฑะต๊ักแตนแชใน 3 : 1 absulute ethyl alcohol : 
acetic acid 
- สไลดถาวรแสดงการแบงเซลลไมโตซิสของตัวออน  
white fish ที่เจริญในระยะ  blastula  หรือ ตัวออนที่เจริญ
ระยะแรกของหนอนตัวกลม  ascaris 
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   -  สไลดและแผนแกวปดสไลด 
   -  ตะเกียงอัลกอฮอร 
   -  ใบมีดโกน 
   -  เข็มผาตัด 
   -  นํ้าแข็งแหง 
   -  กระดาษเยื่อ 
-  กระดาษสีขาวสําหรับวางโครโมโซมที่ปนดวยดินนํ้ามัน 
- ดินน้ํามัน  6  สี  เชน  แดง  เขียว  เหลือง  สม  นํ้าเงิน  และมวง 
-  

บทนํา 
 การสืบพันธุเปนการผลิตหนวยใหมของสิ่งมีชีวิตซ่ึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญของ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ทําใหเผาพันธุน้ันดํารงอยูตอไป 
 ในระดับเซลล  มีการสะสมสารอินทรียและอนินทรียตางๆ  จากนั้นมีการแบงเซลล
โดยมีการแบงทั้ง  nucleus  และ  cytoplasm  การแบง  nucleus  มี  2  แบบ คือ  
mitosis  และ  meiosis 
 Mitosis  เปนการแบง  nucleus  ที่ได  nucleus  ของเซลลที่เกิดใหมเหมือน  
nucleus  ของเซลลเดิมทุกประการ  พบในการแบงเซลลรางกาย (somatic  cell)  ที่กําลัง
เจริญ  mitosis  ในเซลลพืชและเซลลสัตวมีหลักเกณฑเชนเดียวกัน  แตกตางกันเพียง
รายละเอียดบางประการ 
 ระยะกอนที่จะเกิด  mitosis  เรียกระยะ  interphase  เปนระยะที่มีการสะสมสาร
ตางๆ ภายในเซลล  และที่สําคัญคือ  ระยะนี้มีการจําลองตัวเองของสารพันธุกรรม (DNA  
replication)  เปนการเตรียมพรอมสําหรับการแบง  nucleus  ตอไป  แบงเปนระยะตางๆ  
ดังน้ี  prophase  metaphase  anaphase  และ  telophase 
 Meiosis  เปนการแบง  nucleus  ของเซลลที่จะเจริญเปนเซลลสืบพันธุ 
(gametes  หรือ  sex  cells)  ผลจากการแบงได  nucleus  ที่มีจํานวน  chromosome  
ลดจากเดิมครึ่งหน่ึง การแบงแบบ  meiosis  น้ีจะมีการแบง  nucleus  และ  cytoplasm  
สองขั้นตอนตอเน่ืองกัน  โดยมีการจําลองตัวเองของสารพันธุกรรมในระยะ  interphase  
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เชนเดียวกับ  mitosis  meiosis  แบงเปนระยะตางๆ เชนเดียวกัน mitosis แตในข้ันแรก 
(first meiotic division) ระยะ prophase I กินเวลานานกวา  prophase  ของ  mitosis 
  โปรเฟส  I  ระยะนี้แบงออกเปน  5  ระยะยอย  คือ  leptotene  zygotene   
pachytene  diplotene  และ  diakinesis  พฤติกรรมที่สําคัญของโครโมโซมคือ มีการจัดคู
กันของโฮโมโลกัสโครโมโซม (synapsis)  ในระยะ  zygotene  และเกิดการแลกสวนของ
ซิสเตอรโครมาติดที่มิใชคูกัน (non-sister  chromatid)  ในระยะแพคไคธีน 
 Metaphase  I  โครโมโซมที่จับคูกันมาเรียงตัวแนวศูนยสูตรของเซลล 
 Anaphase  I  คูของโครโมโซมแยกจากกันไปยังข้ัวของเซลล 
 telophase  I  โครโมโซมอยูที่ข้ัวของเซลล  ระยะนี้จะไดสองเซลล  แตละเซลลมี
โครโมโซมเพียงคร่ึงหน่ึงของเซลลเร่ิมตน 
 การแบงไมโอซิสขั้นที่สอง (meiosis II)  แบงออกเปนระยะตางๆ  ดังน้ีคือ  
prophase  metaphase  II  anaphase II  และ  telophase II  การแบงเซลลในระยะ
เหลานี้คลายคลึงกับการแบงไมโตซิส  คือ  มีการแยกโครมาติดของแตละโครโมโซมไปสู
เซลลใหมสองเซลลหลังจากนี้จะไดเซลล  4  เซลลที่มีจํานวนโครโมโซมเพียงครึ่งหน่ึงของ
เซลลเดิม 
 มีปรากฎการณ  2  อยางที่เกิดข้ึนระหวางการแบงเซลลแบบไมโอซิสที่ทําใหเกิด
การผันแปรทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต คือ 
 ก.  การแยกตัวอยางอิสระของโฮโมโลกัสโครโมโซม (independent segregate  of  
homologous  chromosomes)  ไปสูเซลลสืบพันธุและการจับคูกันอยางอิสระของ
โครโมโซมที่แยกกัน (independent  assortment) 
 ข.  การแลกเปลี่ยนยีน (genetic  exchange)  จะเกิดการแลกเปลี่ยนสวนของซิ
สเตอรโครมาติดที่ไมใชคูกัน  โดยการเกิดครอสซิงโอเวอร (crossing  over)  ในระยะโป
รเฟส 

  
วิธีปฏิบัติ  แบงเปน  3  ข้ันตอน คือ 
     ตอนที่ 1  ชมภาพยนตรภาพจากสไลดหรือดูภาพที่แสดงระยะตางๆ 
ของการแบงเซลล 
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     ตอนที่ 2  ปนดินนํ้ามันแสดงการแบงเซลลระยะตางๆ  ของการแบง
นิวเคลียสแบบไมโตซิสและไมโอซิส 
     ตอนที่ 3  ทําสไลดเพ่ือศึกษาระยะตางๆ  ของการแบงเซลล 
ตอนที่ 1  หลังจากนักศึกษาไดชมภาพยนตรหรือภาพจากสไลดหรือดูภาพถายแลว 
นักศึกษาจะเขาใจหลักการ และพฤติกรรมของโครโมโซมในระยะตางๆ  ของการแบง
เซลลไดดีข้ึน 
ตอนที่ 2  ปนดินนํ้ามันแสดงการแบงเซลลระยะตางๆ 
  1.  กําหนดใหสิ่งมีชีวิตสปซีสหน่ึงมีจํานวนโครโมโซม 2n=4  น่ันคือ มีโฮ
โมโลกัสโครโมโซม  2  คู 
  2.  ปนดินนํ้ามันสีแดงขนาดเทาแทงดินสอ  2  แทง  ดินนํ้ามันสีแดง  2  
แทงน้ีใชแทนโครโมโซมที่มาจากแม  สมมติวาโครโมโซมที่กําลังนับน้ีอยูในระยะ  
prophase  ดังน้ันโครโมโซมแตละแหงจึงประกอบดวย  2  โครมาติดซ่ึงยึดติดกันที่เซน
โตรเมียร (เซนโตรเมียรแทนดวยดินนํ้ามันสีแดงที่ปนเปนรูปวงแหวนพันรอบแทงโครมา
ติดทั้งสอง)  ใหโครโมโซมแทงที่หน่ึงเปนแบบ  metacentric  คือมีเซตโตรเมียรอยูตรง
กลางโครโมโซม  สําหรับโครโมโซมแทงที่ 2  มีเซนโตรเมียรอยูปลายโครโมโซม คือ เปน
แบบ  telocentric 
  3.  ปนดินนํ้ามันสีเขียว  2  แทง  ใหมีขนาดและความยาวเทากับ
โครโมโซมที่ปนดวยดินนํ้ามันสีแดง  ดินนํ้ามันสีเขียวสองแทงน้ีใชแทนโครโมโซมที่มา
จากทอและอยูในระยะ  prophase  เชนกัน (เซนโตเมียรปนดวยดินนํ้ามันสีเขียวเชนกัน)  
และเปนโฮโมโลกัสของโครโมโซมสีแดงจากแมน่ันคือ โครโมโซมสีเขียวแทงที่  1  จะมี
ลักษณะเหมือนกับโครโมโซมสีแดงแทงที่  1 ในทํานองเดียวกันโครโมโซมแทงที่  2  ซ่ึง
ปนดวยดินนํ้ามันสีแดงและสีเขียวจะมีลักษณะเหมือนกัน 
  4.  ใหยีน A  เปนยีนอยูบนโครโมโซมสีแดงแทงที่ 1  และแทนดวยดิน
นํ้ามันสีเหลือง (ปนเปนเม็ดกลมเล็กๆ  ติดบนโครโมโซม)  สําหรับโครงโมโซมสีเขียวแทง
ที่ 1  ใชเม็ดดินนํ้ามันสีสมแทนยีน a 
  5.  ในทํานองเดียวกันใหยีน  B  อยูบนโครโมโซมสีแดงแทงที่  2  และ
แทนดวยดินนํ้ามันสีนํ้าเงินดินนํ้ามันสีมวงใชแทนยีน bซ่ึงอยูบนโครโมโซมสีเขียวแทงที่ 2 
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  6.  ใหมีการแลกสวนของซิสเตอรโครมาติดที่ไมใชคูกันของโฮโมโลกัส
โครโมโซมคูที่ 1  ในระยะ  pachytene  ของ  prophase I 
   6.1  โฮโมโลกัสโครโมโซมที่ปนดวยดินนํ้ามัน  2  คู 

6.2 แสดงการแลกสวนของซิสเตอรโครมาติดที่มิใชคูกันของโฮ 
โมโลกัสโครโมโซมคูที่ 1  ในระยะ  pachytene 
  7.  แบงนักศึกษาเปนกลุมๆ ละ  4  คน  เร่ิมจากโครโมโซมสองคูตามที่
กําหนดใหในขอที่ 6  ใหนักศึกษาแตละคนในกลุมปนดินนํ้ามันแสดงพฤติกรรมของ  
chromosome  ในระยะตางๆ  ของการแบงนิวเคลียสดังน้ี 
        นักศึกษาคนที่ 1  prophase  metaphase  anaphase  และ  
telophase  ของ  mitosis 
        คนที่ 2  reptotene  sygotene  pachytene  (เกิดการแลก
สวนกันของซิสเตอร โครมาติด) 
       คนที่ 3  diptotene  diakinasis  metaphase  I  และ  
anaphase  I 
          คนที่ 4  prophase  II  metaphase  II  anaphase  II  
และ  telophase  II 
  8.  ใชดินสอวาดกรอบแสดงเยื่อหุมเซลล  เยื่อหุมนิวเคลียส  และเสนใยบี
นเดิลบนกระดาษ 
ผล   จงเปรียบเทียบพฤติกรรมของโครโมโซมและจํานวนโครโมโซม (2n หรือ n ใน
ระยะตางๆ  ของการ 

แบงนิวเคลียสแบบไมโตซิสและไมโอซิส 
   ไมโตซิส   ไมโอซิส 
   โปรเฟส   โปรเฟส I 
   เมตาเฟส   เมตาเฟส I 
   อะนาเฟส   อะนาเฟส I 
   ทีโลเฟส   ทีโลเฟส I 
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ตอนที่ 3  วิธีการทําสไลดสําหรับศึกษาการแบงเซลล 
  ก. การแบงนิวเคลียสแบบไมโตซิสโดยยอมเซลลปลายราก

หอมหัวใหญ 
   ก. 1 ตัดปลายรากหอมยาวประมาณ  2-3  มม.  วางบน

สไลดที่สะอาด  และมีสารละลาย  aceto – orcein  :  IN  HCI (9 : 1) อยูประมาณ  1 – 2  
หยด 

   ก. 2 นําสไลดลนไฟจากตะเกียงอัลกอฮอลพอรอน ระวัง
อยาใหเดือด 

   ก. 3 ซับสารละลายออกใหหมดดวยกระดาษทิสชู 
   ก. 4 หยด  1 – 2  หยด  2%  aceto – orcein  บน

ปลายรากหอม 
   ก. 5 ใชปลายดาม (ดานทู)  เข็มผาตัดบดขยี้ปลายราก

หอมใหเน้ือเยื่อแตกออกใหเซลลกระจายออกจากกัน 
    ก. 6 วางแผนแกวปดหยดสีบนสไลด  ตองแนใจวามี
เซลลอยูภายในแผนแกว และปริมาณสีเพียงพอ (สีตองถึงขอบสไลด) ถาสีไมพอใหหยดสี
อีกเล็กนอยที่ขอบแผนแกวปดสไลด 
    ก. 7 วางสไลดไวระหวางกระดาษเยื่อที่พับหนา  3-4  
ช้ัน  จักขอบขางหน่ึงของแผนแกวปดสไลด  และใชหัวแมมือกดลงบนกระดาษเยื่อหุม
แผนแกวปดสไลด  (ระวังอยางใหแผนแกวปดสไลดเลื่อน)  เรียกวิธีการนี้วา  squashing 
    ก. 8 คอยๆ เช็ดสีตามขอบแผนแกวปดสไลดตรวจสอบ 
สไลดดวยกลองจุลทรรศนใชออฟเจกทีฟกําลังขยายต่ํา (4x  หรือ  10x)  เพื่อหาตําแหนง
ของเซลล  แลวเปลี่ยนใชออฟเจกทีฟที่มีกําลังขยายสูง (40x)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
โครโมโซมในระยะตางๆ  ของการแบงเซลล 
  ข.การแบงนิวเคลียสแบบไมโอซิสโดยยอมเซลลอัณฑะตั๊กแตนและเซลอับ
เรณูดอกกุยชาย หรือดอกหอมหัวใหญ หรือดอกหัวใจมวงหรือดอกพวงทองอยางใดอยาง
หน่ึง 
    ข. 1 หยดสี  2%  aceto – orcein  1  หยดบนสไลดที่
สะอาด 
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    ข. 2 วางอัณฑะต๊ักแตน  2-3  พู (follicle)  หรือ  1-2  
อับเรณูของดอกไมชนิดใดๆ  ที่มีไวใหในหองปฏิบัติการ 
    ข. 3 ใชปลายดาม (ดานทู)  เข็มบดขยี้พูของอัณฑะ
ต๊ักแตนหรืออับเรณูของดอกไมใหแตก และปดดวยแผนแกวปดสไลด 
    ข. 4  อุนสไลดใหรอนเหนือเปลวไฟตะเกียง  ระวังอยาง
ใหเดือนนําสไลดออกจากเปลวไฟเมื่อเห็นฟองอากาศเริ่มเคล่ือนมาที่ของแผนแกวรีบปด
สไลด 
    ข. 5 วิธีการ เหมือนขอ  ก.7 –  ก.8  ของไมโตซิส 
  โอกาสที่นักศึกษาจะเห็นการแบงเซลลทุกระยะภายในหนึ่งสไลดน้ันยาก  
จึงควรขอเพื่อนนักศึกษาใกลเคียงดูระยะการแบงเซลลที่ยังไมเห็น 
  พยายามแยกระยะตางๆ  ของการแบงนิวเคลียสแบบไมโตซิสและไมโอซิส
ใหมากที่สุดโดยเปรียบเทียบกับภาพถายที่แสดงใหดู  ใหสังเกตตําแหนง  chiasma  ที่ซ่ึง
โครโมโซมมีการแลกสวนกัน 
  เปรียบเทียบการแบงนิวเคลียสแบบไมโตซิสระหวางเซลลพืชและเซลล
สัตวโดยดูการแบงเซลลไมโตซิสของเซลลสัตว (ตัวออนของ  white  fish  หรือ  ascaris)  
ที่ต้ังแสดงไว 
 
ผลการทดลอง 

1. วาดรูป    แสดงระยะเมตาเฟส    อะนาเฟส       และทีโลเฟสของการแบง 
นิวเคลียสแบบไมโตซีส 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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 2.  วาดรูประยะ  pachytene  diplotene  diakinesis  metaphase I  metaphase 
II  anaphase II  และ  telophase II  ของการแบงนิวเคลียสแบบ  meiosis 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
วิจารณและสรุป 
 การแลกสวนกันของโครโมโซม  การแยกและการจับคูอยางอิสระของโครโมโซมมี
ผลทําใหเกิดการผันแปรลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตหรือไมอยางไร  
 
คําถาม 
 1.  ถาตองการทราบจํานวนโครโมโซมภายในเซลล  ควรจะนับโครโมโซมระยะใด
ของการแบงเซลลเพราะเหตุใด ? 
 2. ทําไมจึงไมมีการลดจํานวนโครโมโซมในกระบวนการแบงนิวเคลียสแบบ  
mitosis ? 
 3. ขณะมีการแบงนิวเคลียสแบบ  meiosis  พฤติกรรมแบบใดของโครโมโซมที่ทํา
ใหจํานวนโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลลใหม  มีจํานวนลดลงครึ่งหน่ึง ? 
 4. สังเกตไดอยางไรวาเซลลที่เห็นเปนเซลลพืชหรือเซลลสัตวที่กําลังแบงตัวใน
ระยะ  telophase  ของ  mitosis 
 5.  ในระยะ  diplotene  และ  diakinesis  จะเห็นโครโมโซมมีรูปรางตางๆ  กัน  
เชน  รูปกากระบาดและรูปวงกลม  ทําไมโครโมโซมจึงมีรูปรางตางกันเชนน้ี? 
 6.  จงบอกความแตกตางระหวางเมตาเฟส I  และ  II  และระหวางอะนาเฟส  I  
และ  II   
 7.  ถาจํานวนเซลลภายในพูของอัณฑะตั๊กแตนมี  100  เซลล  เม่ือผาน
กระบวนการไมโอซิสจะมีจํานวนสเปรมที่ถูกสรางขึ้นเทาไร 
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 วิธีเตรียมสารละลาย 
 
  1N  HC1  ผสม  16  มิลลิลิตร  HC1  เขมขน (12N)  กับ  18.6  
มิลลิลิตรน้ํากลั่น  60%  acetic  acid  ผสม   
 

60 มิลลิลิตร   acetic  acid    (ความเขมขน  100%)  กับ  40  มิลลิลิตร 
นํ้ากลั่น   
  2%  aceto – orcein  ละลาย  2  กรัม  orcein  ใน  100  มิลลิลิตร  60%  
acetic  acid  อุนใหรอนเพื่อชวยให  orcein  ละลายดีข้ึนทิ้งใหเย็นแลวกรองดวยกระดาษ
กรอง 
  9 : 1  2%  aceto – orcein  :  1N  HC1  ผสม  90  มิลลิลิตร  2%  
aceto – orcein  กับ  10  มิลลิลิตร  1N  HC1   
 
 
วิธีเตรียมปลายรากหอมหัวใหญ 
 
 นําหัวหอมใหญแชนํ้าในแกวหรือขวดโดยเอาดานหัวลงแชลวงหนากอนใชเปน
เวลา  4  วันเม่ือรากงอกยาว  3-4  ซม.  ตัดปลายรากออกยาวประมาณ  1  ซม.  (ควร
ตัดเวลา  18.00 – 19.00  น.  เพราะเปนชวงที่เซลลรากหอมมีการแบงตัวดี)  ปลายราก
หอมสดสามารถนํามาทําสไลดศึกษาการแบงเซลลไดทันที  แตถายังไมทํามีวิธีที่จะเก็บ
รักษาปลายรากหอมไดโดยที่เน้ือเยื่อและเซลลจะยังอยูในสภาพเติมดวยการนําปลายราก
หอมแชในนํ้ายา  carnoy’s  solution  (ประกอบดวย  1  สวน  actic  acid  3  สวน  
chloroform  และ  6  สวน  sbsalute  ethyl  alcohol)  หรือแชในนํ้ายา  Mcclintock’s  
solution (1  สวน  acetic  acid  และ  3  สวน  absolute  ethyl  alcohol)  เปนเวลา  14 
– 24  ซม.  แลวลางปลายรากหอมดวยน้ํากลั่นหลายๆ  คร้ัง  แชใน  70%  ethyl  
alcohol  เก็บไวในตูเย็นชองแข็ง  วิธีน้ีสามารถจะเก็บปลายรากหอมไวใชไดเปนเวลานาน 
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วิธีทําสไลดการแบงเซลลแบบกึ่งถาวร (semipermanent  slide) 
และแบบถาวร (permanent  slide) 

ก.  แบบกึ่งถาวร  ทําไดโดยใชยาทาเล็บทาขอบแผนแกวปดสไลด
โดยรอบเพื่อกันการระเหยของสี  เก็บสไลดในกลองและเก็บที่อุณหภูมิประมาณ  -19 0C  
(ตูเย็นชองแข็ง)  วิธีการนี้สามารถเก็บสไลดไดอยางนอยเปนเวลา  6  เดือน 
  ข.  แบบถาวร  โดยวางสไลดบนกอนนํ้าแข็งแหงเปนเวลา  60  นาที  
หรือนานกวาน้ีความเย็นจะทําใหเซลลแข็งติดสไลดแลวใชใบมีดโกนคอนๆ  ยกแผนแกว
ปดสไลดออก (ทําขณะที่สไลดยังอยูบนกอนนํ้าแข็งแหง)  หรือจุมแผนสไลดใน  absolute  
ethyl  alcohol  โดยเร็วและทิ้งไว  5  นาที  หลังจากนั้นยกแผนสไลดใสในกระบอกแกวที่
บรรจุ  absolute  ethyl  alcohol  ทิ้งไว  2.5  นาที  ทําซํ้าเชนน้ีอีกครั้ง  สุดทายยกสไลด
ออกจาก  ethyl  aloohol  แลวหยด  euparal  1  หยด  บนสไลดคอยๆ  ปดดวยแผน
แกว  ปดสไลดที่สะอาด (ระวังอยาใหเซลลแหงกอนที่จะหยด  euparal)  วิธีน้ีสามารถจะ
เก็บสไลดไดตลอดไป 
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