
Merck หรือ Sigma-Aldrich เปน็บริษทัจําหน่ายสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ มี stock สินค้าอย่ทีส่ิงคโปร์ หากนิสิตจะวางแผนทํางานวิจัย สามารถตรวจสอบชวภาพ ม stock สนคาอยูทสงคโปร หากนสตจะวางแผนทางานวจย สามารถตรวจสอบ

ราคาสินค้าโดยประมาณได้เอง ก่อนจะติดต่อสอบถามบริษทัตัวแทนจําหน่ายในประเทศ

ไทย วันนี้มาดกันครับว่า จะคํานวณราคาสารเคมีโดยประมาณได้อย่างไรไทย วนนมาดูกนครบวา จะคานวณราคาสารเคมโดยประมาณไดอยางไร

(ไม่แนะนําให้สั่งซื้อโดยตรงจากเว็บไซต์ เพราะจะมาติดที่ด่านศลุกากร และจะต้องเสียเงิน

ค่าดําเนินการนําเข้าต่าง ๆ ทําให้มักจะแพงกว่าให้บริษัทตัวแทนจําหน่ายสารเคมีในคาดาเนนการนาเขาตาง ๆ ทาใหมกจะแพงกวาใหบรษทตวแทนจาหนายสารเคมใน

ประเทศไทยสั่งซื้อให้ครับ)

เริ่มต้นจากเข้าเว็บไซต์ https://www sigmaaldrich com/TH/enเรมตนจากเขาเวบไซต https://www.sigmaaldrich.com/TH/en
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ตัวอย่าง นิสิตต้องการสารคาเฟอีนบริสทุธิ์ มาใช้ในงานวิจัย

ก็พิมพ์ว่า caffeine ในช่อง Products ด้านบนกพมพวา caffeine ในชอง Products ดานบน 

จะมีคีย์เวิร์ดขึ้นมาให้เลอืก โดยทั่วไปก็เลือกคําที่อยู่ในหมวด Product Name และไม่มีคํา

ขยายอื่น ๆ เข้ามาไว้ก่อน เว้นแต่เราทราบว่าต้องการสารที่ใช้เฉพาะงานบางอย่าง ก็เลือกขยายอน ๆ เขามาไวกอน เวนแตเราทราบวาตองการสารทใชเฉพาะงานบางอยาง กเลอก

หัวข้อที่ตรงกับความต้องการ อย่างวันนี้เราแคต่้องการรู้ราคาคาเฟอีนแบบธรรมดา ไม่ต้อง

บริสทธิ์ยิ่งยวดอะไร ก็เลอืก caffeine เฉย ๆบรสทุธยงยวดอะไร กเลอก caffeine เฉย ๆ
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เลือก Caffeine เฉย ๆ ก็จะมาหน้านี้ ผลปรากฏว่าค้นพบ 59 results เรียงตามความ

เกี่ยวข้อง เราก็ดแค่ข้อมลแรกก็พอเกยวของ เรากดูแคขอมูลแรกกพอ

ก่อนดูข้อมูลอย่างอื่น ก็ตรวจดูให้แน่ใจว่า ใช้คาเฟอีนทีเ่ราต้องการหรือเปล่า โดยดูจาก

สตรโมเลกล และน้ําหนักโมเลกล ถ้าใช่ก็ดข้อมลข้างล่างต่อครับสูตรโมเลกุล และนาหนกโมเลกุล ถาใชกดูขอมูลขางลางตอครบ
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จะเห็นว่ามีหลายแบบให้เลือก เราต้องการได้คาเฟอีนเอามาใช้ในงานวิจัยทั่ว ๆ ไป ก็ตดั

พวก Standard ทั้งหลายออกไปก่อน เพราะเปน็สารบริสทธิ์สงมาก เกินความจําเปน็พวก Standard ทงหลายออกไปกอน เพราะเปนสารบรสทุธสูงมาก เกนความจาเปน 

ราคาจะแพงมาก ๆ ครับ เขาเอาไว้ใช้ในการเทียบมาตรฐานในงานวิเคราะห์ เราไม่ใช้
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ตัดออกไป 3 ก็เหลือ 2 แบบ คอื powder เปน็ผง และมีเครื่องหมาย ReagentPlus เป็น

เครื่องหมายการค้า แสดงว่ามีความบริสทธิ์พอใช้ได้ เหมาะสําหรับงานวิจัยทดลอง ราคาเครองหมายการคา แสดงวามความบรสุทธพอใชได เหมาะสาหรบงานวจยทดลอง ราคา

ไม่ถูกไม่แพงเกินไป กับอกีแบบคอื 99% FCC FG แสดงว่าบริสทุธิ์น้อยกว่าตัวบน แค ่

99% แต่เป็น FCC และ FG99% แตเปน FCC และ FG

FCC ย่อมาจาก Food Chemical Codex ส่วน FG คือ Food Grade หมายความว่า 

เกรดใช้ในอตสาหกรรมอาหารได้ ส่วนมากจะขายปริมาณมาก ๆ เกินกว่าความต้องการในเกรดใชในอุตสาหกรรมอาหารได สวนมากจะขายปรมาณมาก ๆ เกนกวาความตองการใน

การวิจัยของเรา เว้นแต่นิสิตจะเอามาผสมอาหาร เครื่องดื่ม ก็เลอืกแบบนี้ได้ ราคาจะถกู

จากนั้นลองกดป่ม Expand ขวามือ เพือ่เปิดดราคา (Pricing) ครับจากนนลองกดปุม Expand ขวามอ เพอเปดดูราคา (Pricing) ครบ 
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สังเกตตรง Pack Size จะเห็นว่า ตัว ReagentPlus ขนาด 5 G (5 กรัม) ราคา SGD 

46 70 (46 70 ดอลลาร์สิงคโปร์) แต่ขนาด 100 G (100 กรัม) ราคา 93 20 ดอลลาร์46.70 (46.70 ดอลลารสงคโปร) แตขนาด 100 G (100 กรม) ราคา 93.20 ดอลลาร

สิงคโปร์ นั่นคือยิ่งซื้อขวดใหญ่ ราคาต่อกรัมยิ่งถูกลง แต่ถา้เราต้องการใช้แค ่2 G ก็คงไม่

ซื้อขนาด 100 G มาใช้แน่ ๆ อันนี้ต้องใช้ดลพินิจในการตัดสินใจครับซอขนาด 100 G มาใชแน ๆ อนนตองใชดุลพนจในการตดสนใจครบ 
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ส่วนตัวล่าง แบบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร จะเห็นว่ามีขนาดตัวอย่าง SAMPLE ขนาด 1 

กิโลกรัม และขนาด 10 กิโลกรัม ซึ่งไม่น่าเหมาะกับเรา ใครจะใช้คาเฟอีนตั้ง 1 กิโลกโลกรม และขนาด 10 กโลกรม ซงไมนาเหมาะกบเรา ใครจะใชคาเฟอนตง 1 กโล

และความบริสุทธิ์แค ่99%

เอาเป็นว่า เราจะลองซื้อขนาด 5 กรัม มาทดลอง และส่งเร็วดีด้วย 28 ก พ 2022 ส่งได้เอาเปนวา เราจะลองซอขนาด 5 กรม มาทดลอง และสงเรวดดวย 28 ก.พ. 2022 สงได

เลย มสีนิค้าพร้อมส่ง ไม่ต้องรอเดือนมีนา หรือ เมษา
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เมื่อตัดสนิใจแล้วว่าจะเอาแบบ 5 G นิสิตก็โทรไปบอกเซลส์ของบริษทัสารเคมีในไทย ว่า

ขอสั่งซื้อคาเฟอนี ยี่ห้อเมอร์ค แคตาล็อกนัมเบอร์ C0750 5G ช่วยเช็คราคาให้ด้วยขอสงซอคาเฟอน ยหอเมอรค แคตาลอกนมเบอร C0750-5G ชวยเชคราคาใหดวย

แล้วเราก็ลองมาคํานวณราคากันเล่น ๆ ดูครับ ว่าจะตรงหรือใกลเ้คียงกับที่บริษทัแจ้งเรา

กลับมาหรือเปลา่กลบมาหรอเปลา
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วิธีประมาณราคาสารเคมีทีเ่ราต้องจ่ายจริง มีขั้นตอนดังนี้ครับ

1 แปลงเงินดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นเงินบาทไทย ทําใน Google ก็ได้1. แปลงเงนดอลลารสงคโปร เปนเงนบาทไทย ทาใน Google กได

2. คูณเงินบาทไทยที่ได้ด้วย 1.22 (เป็นค่านําเขา้ และกําไรของบริษทัไทย 20-25%)

3 คณเงินที่ได้ในข้อ 2 ดว้ย 1 07 เป็นค่าภาษีมลค่าเพิ่ม 7%3. คูณเงนทไดในขอ 2. ดวย 1.07 เปนคาภาษมูลคาเพม 7%
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พิมพ์ใน Google ว่า 46.70 sgd to thb จะแปลงดอลลาร์สิงคโปร์เป็นเงินบาท

ได้ 1 120 01 บาท (นิสติอาจได้ค่าต่างจากนี้ แลว้แต่อัตราแลกเปลี่ยนในแตล่ะวัน)ได 1,120.01 บาท (นสตอาจไดคาตางจากน แลวแตอตราแลกเปลยนในแตละวน)

จากนั้นก็คาํนวณ 1,120.01 x 1.22 x 1.07

1 462 บาท หรือประมาณ 1 500 บาท (เลขกลม ๆ)= 1,462 บาท หรอประมาณ 1,500 บาท (เลขกลม ๆ)

คือราคา คาเฟอีน สําหรับงานวิจัย ขนาด 5 กรัม ทีเ่ราต้องจ่ายจริงครับ
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