คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อปริญญานิพนธ์
และปัญหาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2553

คํานํา
หนังสือบทคัดย่อปริญญานิพนธ์และปัญหาพิเศษเล่มนี้จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ความรู้ จ ากงานวิ จั ย ของนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ท ยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2553 และเพื่อให้มีการใช้ประโยชนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้นา
ข้อมูลที่ได้จัดทานี้เสนอไว้บนเว็บไซตของคณะด้วย (http://science.swu.ac.th/content/index_th.html)
คณะวิท ยาศาสตร์ใ คร่ข อขอบคุณ นิสิต เจ้า ของผลงานและอาจารย์ ที่ป รึก ษาทุก ท่า นที่ ไ ด้ใ ห้
ความอนุเคราะห์บทคัดย่อทั้งหมดนี้ ทาให้การทาหนังสือเล่มนี้ประสบความสาเร็จด้วยดี ทั้งนี้หากมีความ
ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนประการใด ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
พฤษภาคม 2554

สารบัญ
หน้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1
2
60
119

1

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่คงทนสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการออกแบบย้อนกลับ กับการเรียนรู้ตามสภาพจริง
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายไพโรจน์ น่วมนุ่ม
คณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่,
ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ ปั้นนิ่ม.

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชันโดยใช้
วิธีการออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้ตามสภาพจริงและเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนเรื่องฟังก์ชันตามแนวทางที่ออกแบบในด้านความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันและด้านความคงทนของ
ความเข้าใจเรื่องฟังก์ชัน และศึกษาถึงพัฒนาการของความเข้าใจเรื่องฟังก์ชัน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีกรอบแนวคิดมาจากการพัฒนา
การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผู้วิจัยดาเนินการออกแบบ
การจั ดการเรียนการสอนเรื่องฟัง ก์ชั นโดยวิเคราะห์และสัง เคราะห์ข้อมู ลพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างกรอบโครงสร้างการจัด การเรียนการสอนและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้นาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาราช “ประชา
นิมิต” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 21 คน ระยะเวลาในการทดลอง 20 คาบ คาบละ 55 นาที ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องฟังก์ชัน ใบกิจกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรมแบบบันทึกการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการผ่านเกณฑ์เป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ การทดสอบทวินามและการทดสอบทีแบบรายคู่ ผลการทดลองสรุปได้ดังนี้
1. ด้านความเข้าใจเรื่องฟังก์ชัน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความ
เข้าใจเรื่องฟังก์ชันแต่ละด้านผ่านเกณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.10
2. ด้านความคงทนของความเข้าใจเรื่องฟังก์ชัน พบว่า ภายหลังการทดลอง 3 สัปดาห์ นักเรียน
ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 มีความคงทนของความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันแต่ละด้าน กล่าวคือ ผลจากการทา
แบบทดสอบวั ด ความเข้า ใจเรื่ องฟั ง ก์ ชั นแต่ ล ะด้ า น หลัง การทดลอง เปรี ยบเทีย บ ผลจากการท า
แบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันแต่ละด้าน หลังการทดลอง 3 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน
3. สาหรับพัฒนาการของความเข้าใจเรื่องฟังก์ชัน พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการของความเข้าใจ
เรื่องฟังก์ชันทั้ง 3 ด้านดีขึ้น อย่างเป็นลาดับ
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การดูดซับสี ย้อมด้วยไคโตซาน และผงถ่ านไม้ไผ่
Adsorption of Dyes by Chitosan and Bamboo Charcoal
ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ ปรึ กษา
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
มหาวิท ยาลั ยศรีนคริน ทรวิ โรฒ

นางสาวณัฐพร พรชั ยวิ รัช และนางสาวกี รติญา ถาแปง
อาจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒ น์
ภาควิช าคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2554

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการดูด ซั บสี ย้อ มของไคโตซานและ ผงถ่ า นไม้ ไผ่ โ ดยนํ า
สมบัติของทั้ ง สองชนิ ด มาใช้ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด ซั บสี ดี ขึ้ น ซึ่ ง จะศึ กษาภาวะที่
เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมของเม็ดไคโตซานและเม็ดวัสดุเชิงประกอบไคโตซานและผงถ่ า นไม้ ไผ่ โดยแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ศึกษาอัตราส่วนของ ไคโตซานและผงถ่านไม้ ไผ่ ข องเม็ ด วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบที่ มี ผ ลต่ อ
การดูดซับสีย้อม ในอัตราส่วนของไคโตซานและผงถ่านไม้ไผ่ เ ท่ า กั บ 100:0, 50:50 และ75:25 2) ศึ กษา
อิทธิพลของค่าความเป็นกรด-ด่างที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมโดยปรับค่าความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH) เป็ น 5, 6,
7, 8 และ 9 ตามลําดับ จากผลการศึกษาอัตราส่วนของไคโตซานและผงถ่านไม้ไผ่ของเม็ ด วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
ที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อม พบว่าเม็ดไคโตซาน 100% มีการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟเรด 120 ที่ ดี ที่ สุ ด และผล
การทดลองหาภาวะความเป็นกรด-ด่างของสารละลายสีย้อมที่เหมาะสมต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บสี ย้อ ม
พบว่าภาวะของสารละลายสีย้อมที่เป็นกรดอ่อนๆ คืออยู่ในช่วง pH=5 จะทําให้เกิด การดู ด ซั บสี ย้อ มได้ ดี แต่
ไม่เกิดการดูดซับที่ภาวะสารละลายสีย้อมเป็นกรดมากขึ้น
คาสาคัญ

สีย้อม, ไคโตซาน, ถ่ านไม้ไผ่, การดูดซับสี
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การทดแทนแป้ งสาลีบ างส่วนด้วยแป้ งข้าวกล้ องในผลิตภัณ ฑ์โรตี
Partial substitution of wheat flour with unpolished rice flour in roti.
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นางสาว ณัฐวดี มิ่งพิศุทธิ์พงศ์
นางสาว ทิพปภา สารโกศล
คหกรรมศาสตร์
อาจารย์ วีณา ทองรอด

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสูตรพื้นฐานในผลิตภัณฑ์โรตีทดแทนแป้ ง สาลี บางส่ ว น โดย
ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 7- Hedonic Scale มีผู้ประเมินจํานวน 30 คน และทํ า การศึ กษาหา
อัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวกล้องเพื่อทดแทนในผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ รตี ที่ 15% 20% และ 25% โดยใช้ สู ต ร
พื้นฐานที่ได้รับการยอมรั บมากที่ สุ ด ทดแทนแป้ ง ข้ า วกล้ อ ง จากการศึ กษาการยอมรั บของผู้ บริ โ ภคต่ อ
ผลิตภัณฑ์โรตีทดแทนแป้งข้าวกล้อง โดยเปรียบเทียบและวิเคราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการระหว่ า งโรตี สู ต ร
พื้นฐานกับโรตีสูตรทดแทนแป้งข้าวกล้อง 15% นําข้อมูลมาวิเคราะห์และแปรผลโดยใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
SPSSแบบ Analysis of Variance ( ANOVA) และ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญ ทางสถิ ติ 0.05 จากผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า สู ต รพื้ น ฐานที่ ได้ รั บการยอมรั บมากที่ สุ ด อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05) ประกอบไปด้วย แป้ ง สาลี 60.09%, ไข่ ไก่ 6.61%, น้ํ า เปล่ า 28.85 %,เกลื อ
0.72%, น้ําตาลทราย 0.72%, มาการี น 0.6% และ นมข้ น 2.4% ตามลํ า ดั บ ผลการศึ กษาอั ต ราส่ ว นที่
เหมาะสมของแป้งข้าวกล้องที่ทดแทนในผลิตภัณฑ์โรตี พบว่า สูตรที่ผู้บริโภคให้การยอมรั บมากที่ สุ ด อบ่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05) คือ สูตรที่มีการทดแทนแป้ ง ข้ า วกล้ อ ง 15% และจากการศึ กษาคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการพบว่ามี พลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิ ต ามิ น บี 1 วิ ต ามิ น บี 2 ไนอะซิ น ใยอาหาร ฟอสฟอรั ส
และเหล็กเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.04, 3.9, 0.21, 20, 25, 40, 14.3, 16.6 และ 16.3 ตามลําดับ โปรตีนลดลง ร้อย
ละ 4.1 และการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 1 หน่วยบริโภค 50 กรั ม พบว่ า มี พ ลั ง งานทั้ ง หมด 196.26
kcal โปรตีน6.1 กรัม คาร์โบไฮเดรต 38.95 กรัม ไขมัน 1.17 กรัม วิต ามิ น บี 1 0.08 mg วิ ต ามิ น บี 2 0.03 mg
ไนอะซิน 0.76 mg ใยอาหาร 0.17 กรัม ฟอสฟอรัส 70.19 mg เหล็ก 0.815mg
คาสาคัญ (keywords): โรตี แป้งข้าวกล้อง
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริมใยอาหารจากใบบัวบก
Fiber Enrichment of Pasta Product from Pennyworth (Centella asiatica (Linn.) Urban)
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวณิชนันท์ เพชรผ่องใส
นางสาวดวงเนตร ตระกูลพงษ์ศักดิ์
คหกรรมศาสตร์
อาจารย์ วีณา ทองรอด

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาสูตรพื้นฐานผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริ ม ใยอาหารจากใบบั ว บก โดยทํ า การ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 7 – Point Hedonic Scale Test มีผู้ประเมินจํานวน 30 คน ทํ า การศึ กษา
หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใบบัวบกเพื่อเสริมในผลิตภัณฑ์พาสต้าที่ 6.75, 8.38 และ10.13 % โดยใช้ สู ต ร
พื้นฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเสริมปริ ม าณใบบั ว บกไม่ มี การเปลี่ ยนแปลงส่ ว นผสมที่ ใ ช้ ศึ กษาการ
ยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริมใบบัวบก และศึ กษาคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของผลิ ต ภั ณ ฑ์
พาสต้าเสริมใยอาหารจากใบบัวบก โดยเปรียบเทียบและวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการระหว่ า งพาสต้ า สู ต ร
พื้นฐานกับพาสต้าเสริมใบบัวบก นําข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ แ ละแปรผลโดยใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS แบบ
Analysis of Variance (ANOVA) และ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ ร ะดั บนั ยสํ า คั ญ
ทางสถิติ 0.05 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า สูตรพื้นฐานที่ ได้ รั บการยอมรั บมากที่ สุ ด อย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ ทาง
สถิติ (p≤0.05) ประกอบไปด้วย แป้งดูรัมซีโมลินา 63.05 %, ไข่ไก่ 31.53 %, เกลือ 0.63%, น้ํ า มั น มะกอก
1.26 % และน้ํ า เปล่ า 3.53 % ตามลํ า ดั บ ผลการศึ กษาอั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมของใบบั ว บกที่ เ สริ ม ใน
ผลิตภัณฑ์พาสต้า พบว่า สูตรที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่ สุ ด อย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) คื อ
สูตรที่มีการเสริมใบบัวบก 8.38% และจากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ าสต้ า เสริ ม ใบ
บัวบก พบว่า ผลิตภัณฑ์มีแคลเซียม วิตามินเอและใยอาหารเพิ่มขึ้น ร้ อ ยละ 88.58, 140.62 และ 63.16
ตามลําดับ คาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีนลดลง ร้อยละ 6.05, 8.18 และ 7.91 ตามลํ า ดั บ และวิ เ คราะห์
คุณค่าทางโภชนาการใน 1 หน่วยบริโภค 55 กรัม พบว่า มี พ ลั ง งานทั้ ง หมด 148.86 kcal ไขมั น 2.72 กรั ม
คาร์โบไฮเดรต 25.17 กรัม โปรตีน 5.43 กรั ม ใยอาหาร 3.38 กรั ม แคลเซี ยม 17.20 mg และ วิ ต ามิ น เอ
63.28 ไมโครกรัม

คาสาคัญ (keywords): พาสต้า ใบบัวบก ใยอาหาร
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การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์สิ่ง ทอ : ผ้าไม่ท อต้านเชื้ อแบคที เรียตกแต่งด้วยสารสกัดจากว่ านหางจระเข้
(Textile product development : Antibacterial non-woven fabric finish with Aloe Vera extract).
โดย

นางสาวทรรศนีย์

มะลิลา

นางสาวประภาพร

ปลั่งกลาง

ภาควิช า

คหกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ ปรึ กษา

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์

ละลอกน้ํา

อาจารย์ ดร.ศิรินันท์

แก่นทอง

งานวิจัยนี้เป็นการนําสารสกัดว่านหางจระเข้ที่มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรี ย มาใช้ เ ป็ น สาร
ตกแต่งสําเร็จบนผ้าไม่ทอเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาดที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการต้ า นเชื้ อ แบคที เ รี ย
สูตรสารตกแต่งที่เหมาะสมได้ จ ากการศึ กษาการต้ า นเชื้ อ แบคที เ รี ย 2 ชนิ ด คื อ Escherichia coli และ
Staphylococcus aureus(การเพาะเชื้อ) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 121 เล่ม 29 – 2553 ของ
สารสกัดในวุ้นว่านหางจระเข้ผสมน้ํากลั่นและเอททิลแอลกอฮอล์ในอัตราส่วนต่างกัน สํ า รวจความพึ ง พอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาดที่ ต กแต่ ง ด้ ว ยสารสกั ด ว่ า นหางจระเข้ โ ดยทดลองใช้ ง านจริ ง กั บกลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 20 คน
ผลการวิจัยพบว่าสารตกแต่ง ที่ ผ สมวุ้ น ว่ า นหางจระเข้ แ ละน้ํ า กลั่ น ผสมเอททิ ล แอลกอฮอล์ ใ น
อัตราส่วน 1:2 โดยที่ อั ต ราส่ ว นของน้ํ า กลั่ น และเอททิ ล แอลกอฮอล์ คื อ 1:3 เป็ น สู ต รสารตกแต่ ง ที่ มี
ระยะเวลาการต้านเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดได้นานที่สุด เป็นระยะเวลาถึ ง 33 วั น ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว น
ใหญ่ เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง (ร้ อ ยละ 75) อายุ ร ะหว่ า ง 20-25 ปี การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี อาชี พ พนั กงาน
บริษัทเอกชน มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ( = 3.55, S.D. =0.51) โดย
ความพึงพอใจในด้านความสะอาดหลังการใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลางถึ ง มาก ( = 3.95 , S.D. =
0.5)

คาสาคัญ ว่ านหางจระเข้ , การสกัด
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คุณ ค่าทางโภชนาการของอาหารเจที่บริโภคในช่วงเทศกาลกิน เจ
(Nutritive values of vegetarian diets consumed duri ng the vegetarian festival)
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นายธเนศ ตั้งอภิช าติเจริญ
คหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศณีว รรณ ภู่ อารีย์

ปัจจุบันอาหารเจเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ศรัทธาในศาสนา และความเชื่อเรื่องมี ผ ลดี ต่ อ สุ ข ภาพ วิ จั ยนี้
จึงดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการอาหารเจที่บริโภคกัน ในช่ ว งเทศกาลกิ น เจ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ความนิยมการบริโภค และปั จ จั ยที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บพฤติ กรรม
การเลือกบริโภคอาหารเจ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน จากย่านเยาวราช จังหวัด กรุ ง เทพฯ ในช่ ว ง
เทศกาลกินเจ เดือนตุลาคม 2553 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้ า นข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ด้านพฤติกรรมการบริ โ ภค และข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กบริ โ ภคอาหารเจ คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการของอาหารเจ วิ เ คราะห์ โ ดยโปรแกรม Inmucal ข้ อ มู ล ที่ ได้ นํ า มาวิ เ คราะห์ ใ นทางสถิ ติ แ ละ
รายงานผลในรูปความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า อาหารเจที่กลุ่มตัวอย่างเลือกบริโภคเป็ น อั น ดั บหนึ่ ง ได้ แ ก่ ผั ด ผั กรวมมิ ต ร
และต้มจับฉ่าย (ร้อยละ 28) รองลงมาคือ ผัดหมี่ซั่ว (ร้อยละ 21) อาหารประเภทต้มจะให้พลังงานน้ อ ยกว่ า
การรับประทานอาหารเจประเภทผัดหรือทอด โดยอาหารเจที่ให้พลังงานต่ําที่ สุ ด คื อ ต้ ม จั บฉ่ า ย 81.3 กิ โ ล
แคลอรี/1จาน (475.5 กรัม) และประเภทอาหารเจที่ให้พลังงานมากที่สุดคือ ผัดหมี่ ซั่ ว 565 กิ โ ลแคลอรี / 1
จาน (175 กรัม) ร่างกายต้องการปริมาณไขมันอย่างน้อยต่อวันเท่ากับ 60 กรัม (540 กิ โ ลแคลอรี ) โดยการ
รับประทานแกงเทโพ จะให้ไขมันต่ําที่สุดเท่ากับ 0.5 กรัม (4.5 กิโลแคลอรี) และผัด หมี่ ซั่ ว จะให้ ไขมั น มาก
ที่สุดเท่ากับ 47 กรัม (423 กิโลแคลอรี) ซึ่งการรับประทานอาหารเจ 1 จานไม่ ทํ า ให้ ร่ า งกายได้ รั บไขมั น เกิ น
ความนิยมการบริโภคอาหารเจ พบว่า การบริโภคอาหารเจของเพศชายอยู่ที่ 32 คน ในขณะที่ เ พศหญิ ง อยู่
ที่ 68 คน ผู้บริโภคอาหารเจส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุม ากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 40 ปี (ร้ อ ยละ 57) อาชี พ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 30) สถานภาพสมรส (ร้ อ ยละ 68) นิ ยมบริ โ ภคอาหารเจมากที่ สุ ด ในช่ ว ง
เทศ กาล คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83 ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บปริ ม าณการบริ โ ภค อาหารเจอย่ า ง มี นั ยสํ า คั ญ
ทางสถิติ ได้แก่ เพศ โดยพบว่า เพศชายบริโภคข้าว 1.28 ± 1.22 ส่วน เพศหญิงบริโภคข้าว 0.75 ± 0.81
ส่วน (p = .0001) ชนิดของอาหารเจที่ เ พศชายนิ ยมบริ โ ภคมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ต้ ม จั บฉ่ า ย (ร้ อ ยละ 18)
ในขณะที่เพศหญิงนิยมบริโภคผัดผักรวมมิตรมากที่สุด (ร้อยละ 35) และยังพบอี กว่ า เพศหญิ ง มี ค วามถี่ ใ น
การบริโภคอาหารเจมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .026) โดยเพศหญิ ง บริ โ ภคอาหารเจ
ในช่วงเทศกาลร้อยละ 52 ในขณะที่เพศชายบริโภคร้อยละ 31 ปัจจัยด้านการศึ กษาพบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์
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อย่างมีนัยสําคัญ (p = .046) โดยที่มีระดับการศึ กษาปริ ญ ญาตรี (ร้ อ ยละ 45) บริ โ ภคอาหารเจในช่ ว ง
เทศกาลสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับอื่นๆ

คาสาคัญ อาหารเจ เทศกาลกินเจ คุณค่าทางโภชนาการ ผู้บริ โภค พฤติกรรมการบริโภค ปริม าณ
ส่วนอาหาร
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น้าฟัก ทองคืนรูป
The Pumkin Juice Reformed
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นางสาวนาตญา มีมาตร
นางสาวศรัณญา ลายดุมชร
คหกรรมศาสตร์
รศ.ดร. ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส
อ.วีณา ทองรอด

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปริมาณน้ําในฟักทองและเพื่อเปรี ยบเที ยบความพึ ง พอใจ
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตฟักทองอยู่ 2 วิธีคือ การผลิตน้ํา ฟั กทองโดยนํ า
ฟักทองมาผ่านกระบวนการการให้ความร้อนโดยการนึ่ง แล้วนํ า ไปปั่ น หลั ง จากนั้ น นํ า ไปตั้ ง ไฟให้ เ ดื อ ดอี ก
ครั้งและการผลิตน้ําฟักทองคืนรูป(ฟักทองผง)โดยการนําฟักทองมาผ่ า นกระบวนการการให้ ค วามร้ อ นโดย
การนึ่งแล้วนําไประเหยน้ําออกด้วยเครื่องอบลมร้อน หลังจากนั้น นํ า ไปปั่ น ให้ เ ป็ น ผงละเอี ยดด้ วยเครื่ อ งปั่ น
แห้งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิ จั ยเชิ ง การทดลอง และทํ า การศึ กษาวิ จั ยเชิ ง สํ า รวจเพื่ อ เปรี ยบเที ยบการ
ยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 4 แบบ คือ น้ําฟักทองไม่ใส่น้ําตาล น้ํ า ฟั กทองใส่ น้ํ า ตาล น้ํ า ฟั กทอง
คืนรูปไม่ใส่น้ําตาลและน้ําฟักทองคืนรูปใส่น้ําตาล โดยใช้ แ บบแบบประเมิ น ความชอบทางด้ า นประสาท
สัมผัสแบบ 7- Point Hedonic Scale โดยใช้ผู้ทดสอบจํานวน 20 คน เป็ น นิ สิ ต ภาควิ ช าคหกรรมศาสตร์
สาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากนั้ น นํ า ข้ อ มู ล มา
วิเคราะห์ แ ละแปลผลข้ อ มู ล โดยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS รายงานผลการวิ จั ยเป็ น ค่ า T-test ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณน้ําในฟักทองคิดเป็นร้อยละ 89.50 การยอมรั บโดยรวมของน้ํ า
ฟักทองที่ใส่น้ําตาล มีค่ามากกว่าน้ําฟักทองที่ ไม่ ใ ส่ น้ํ า ตาล ผลการศึ กษาการยอมรั บของผู้ บริ โ ภคในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์น้ําฟักทองคืนรู ปและน้ํ า ฟั กทองที่ ใ ส่ น้ํ า ตาล พบว่ า ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานของการยอมรั บ
โดยรวม จากน้ําฟักทองคืนรูปมีค่าเฉลี่ย 5.2 และน้ําฟักทองมีค่าเฉลี่ย 5.4 มี ค ะแนนไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับα0.05 และผลการศึกษาการยอมรับของผู้ บริ โ ภคในการทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า
ฟักทองคืนรูปและน้ําฟักทองที่ไม่ใส่น้ําตาล พบว่าค่าสถิติพื้นฐานของการยอมรั บโดยรวม จากน้ํ า ฟั กทอง
คืนรูปมีค่าเฉลี่ย 4.25 และน้ําฟักทองมีค่าเฉลี่ย 4.4 มีคะแนนไม่แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับα0.05
คาสาคัญ น้ํ าฟักทอง น้ําฟักทองคืนรูป ความชื่น ชอบ
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คุณ ค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวันที่จ าหน่ าย ในมหาวิทยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ
( NUTRITIVE VALUES OF LUNCH MENU IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY )
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นางสาวนารินทร์ นิธิสมสกุล
นางสาวปรียาภรณ์ เครื่ องทิพย์
คหกรรมศาสตร์
ผศ.ดร. ทัศณีวรรณ ภู่อ ารี ย์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวัน เมนู ที่ นิ ยมของนิ สิ ต
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเสนอแนะเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมี ร าคาเหมาะสม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สํารวจในการบริโภคอาหารเป็นนิสิตในมหาวิทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โ รฒชั้ น ปี ที่ 1-4 จํ า นวน
400 คน จาก12 คณะ โดยใช้แบบสอบถามการบริโภค ข้อมูลที่ได้รายงานผลเป็ น ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของรายการอาหารโดยโปรแกรม INMUCAL
วิธีการดําเนินงาน โดยสํารวจร้านค้าภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยศรีนคริ น ทรวิ โ รฒ จั ด กลุ่ ม
ประเภทอาหาร สํารวจเมนูที่นิสิตเลือกซื้อรับประทานบ่ อ ย นํ า เมนู ที่ ได้ รั บความนิ ยม อั น ดั บ 1 ถึ ง 10 มา
ดําเนินการ ชั่งส่วนประกอบของอาหารในแต่ละเมนู วิเคราะห์พลังงานและคุณค่าทางโภชนาการ จากนั้นนํามา
จัดเป็นชุดรายการอาหารกลางวันและนํากลับไปสํารวจความชอบของชุดอาหารจากกลุ่มตัวอย่างและสรุปผล
ผลการวิจัยพบว่า เมนูอาหารกลางวั น ที่ ได้ รั บความนิ ยมอั น ดั บ 1 จํ า แนกตามประเภทอาหาร
ประกอบด้วยประเภทก๋ ว ยเตี๋ ยว นิ ยมบริ โ ภค ก๋ ว ยเตี๋ ยวต้ ม ยํ า ให้ พ ลั ง งาน 262 กิ โ ลแคลอรี ต่ อ 1 จาน
ประเภทข้าวราดแกง นิยมบริโภค ข้าวกะเพราหมู ไข่ดาว ให้พลังงาน 514 กิ โ ลแคลอรี ต่ อ 1 จาน ประเภท
อาหารตามสั่ง นิยมบริโภค ข้าวคะน้าหมูกรอบ ให้พลังงาน 385 กิโลแคลอรีต่อ 1 จาน ประเภทผลไม้ นิ ยม
บริโภค แตงโม ให้พลังงาน 60 กิโลแคลอรีต่อ 1 ชิ้น ประเภทเครื่ อ งดื่ ม นิ ยมบริ โ ภค คื อ น้ํ า เปล่ า จากนั้ น
นํามาจัดเป็นชุดรายการอาหารกลางวัน 10 ชุด ในวงเงินชุดละ 45 บาท พบว่า ชุ ด รายการอาหารที่ เ พศชาย
นิยมสูงสุด คือ ชุดข้าวกะเพราไข่ดาว แอปเปิ้ล และโค้ก มีพลังงานรวม 653 กิ โ ลแคลอรี ส่ ว นชุ ด รายการ
อาหารที่เพศหญิงนิยมสูงสุด คือ ชุดข้าวผัดต้มยําทะเล แตงโม และน้ํ า เปล่ า มี พ ลั ง งานรวม 581 กิ โ ล
แคลอรี่ ซึ่งพลังงานในแต่ละชุดรายการอาหารคิดเป็ น 1 ใน 3 (500-600 กิ โ ลแคลอรี ต่ อ มื้ อ )ของปริ ม าณ
พลังงานอ้างอิงที่แนะนําในแต่ละวัน(DRI 2546)สําหรั บวั ยรุ่ น ชาย(2,150 กิ โ ลแคลอรี ต่ อ วั น )และสํ า หรั บ
วัยรุ่นหญิง(1,750 กิโลแคลอรีต่อวัน)การศึกษาครั้งนี้สรุปว่ารายการอาหารกลางวันที่จําหน่ า ยในโรงอาหารมี
คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับการเลือกบริโภค จึงสามารถใช้เป็นข้อแนะนําในการเลื อ กบริ โ ภคอาหาร
กลางวันของนิสิตเพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี
คาสาคัญ

อาหารกลางวัน คุณค่าทางโภชนาการ
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การบริโภคแคลเซียมจากอาหารที่รับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
(Calcium intake form Food Consumption among Students at Srinakharinwirot University,
Prasarnmitr Campus)
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นางสาวเพชรไพลิน
พูลขวัญ
นางสาวสตรีรัตน์
ชัยพูล
คหกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. สิริมนต์ ชายเกตุ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์ เ พื่ อ ศึ กษาการบริ โ ภคแคลเซี ยมจากอาหารและศึ กษาปั จ จั ยที่ มี
ความสัมพันธ์กับการบริโภคแคลเซี ยมจากอาหารที่ รั บประทานของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
โดยใช้สถิติร้อยละ และ Chi-Square
ผลการศึกษาพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-21 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 69.7 และเพศชาย
ร้อยละ 30.3 นิสิตส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติคิดเป็นร้อยละ 52.7 ได้ รั บเงิ น เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ
เดือน ≤ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.3 ผลการศึกษาข้อมูลการบริโภคแคลเซี ยมจากอาหารที่ รั บประทาน
ของนิสิตพบว่า ชนิ ด ของอาหารที่ เ ป็ น แหล่ ง ของแคลเซี ยมที่ นิ สิ ต รั บประทานบ่ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ นมและ
ผลิตภัณฑ์นม คิดเป็นร้อยละ 72.6 รองลงมาคือ ปลาตัวเล็กตัวน้อย และโยเกิ ร์ ต คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.7 และ
7.5 ตามลําดับ นิสิตบริโภคแคลเซียมจากอาหารบ่อยคิดเป็นร้อยละ 46.8 ทุกวันร้อยละ 28.4 และนานๆครั้ ง
ร้อยละ 24.8 นิสิตคิดว่าแคลเซียมพบมากในอาหารประเภทนมและผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 71.1 รองลงมาคื อ
ปลาเล็กปลาน้อย และไข่ คิดเป็นร้อยละ 20.4 และ 4.5 ตามลําดับ ผลการศึ กษาการบริ โ ภคแคลเซี ยมจาก
อาหารที่รับประทานพบว่านิสิตได้รับแคลเซียมจากอาหารในเพศชายและเพศหญิ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 400.71 และ
313.56 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลําดับ
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคแคลเซียมจากอาหารของนิ สิ ต พบว่ า ปั จ จั ยด้ า น
เพศและคณะที่นิสิตศึกษามีความสัมพันธ์กับการบริโภคแคลเซียมจากอาหารของนิสิตอย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ ทาง
สถิติ (p<0.05) ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมี การให้ ค วามรู้ แ ละข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บการ
บริโภคแคลเซียมจากอาหารของนิสิตอย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการบริ โ ภคแคลเซี ยมจากอาหาร
ในเพียงพอต่อร่างกาย
คาสาคัญ

อาหาร, แคลเซียม, นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ขัดผิวจากเส้นใยกั ญชง
(Textile product development : fiber body scrub from hemp)
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นางสาวกษิรา
เรียงเครื อ
นางสาวเหมือนฝัน ยุ กระพันธ์
คหกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศิ รินันท์ แก่ นทอง

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใยขัดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเส้นใยกั ญ ชง โดยตั ด เย็ บ ผื น ถั กนิ
ตติ้ง 3 แบบ ให้เป็นถุงใยขัดที่สามารถใส่สบู่ก้อนไว้ด้านเพื่อใช้เ ป็ น อุ ปกรณ์ ขั ด ผิ ว กายและทํ า ความสะอาด
ขณะอาบน้ํา สํารวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยใช้แบบสอบถามเก็ บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเคยใช้ผลิตภั ณ ฑ์ ใ ยขั ด ในชี วิ ต ประจํ า วั น จํ า นวน 50 คน แปรผลข้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรม SPSS ด้วยการวิเคราะห์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นํา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ผ ลความ
พึงพอใจมากที่สุดทดสอบการใช้งานจริง โดยเลือกผู้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ใยขัดจํานวน 5 คน ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ยขั ด ลายนิ ต -เพิ ล อยู่ ใ น
ระดับถึงดีมาก ( x= 4.20, S.D. = 0.65) และความพึงพอใจโดยรวมต่ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ ยู่ ใ นระดั บดี ถึง ดี ม าก
( x= 4.65, S.D. = 0.48) จากการนําผลิตภัณฑ์ไปทดสอบการใช้ ง านจริ ง ผู้ ท ดสอบส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง
พอใจ เนื่องจากเส้นด้ายกัญชงเมื่อโดนน้ํามีความนุ่ม และเหนี ยวกว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเส้ น ใยธรรมชาติ อื่ น ๆ
ผู้บริโภคคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ต่อชิ้น คื อ 130 บาทขึ้ น ไป (ร้ อ ยละ 88.00) งานวิ จั ยนี้ ส ามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเส้นใยกัญชง เพื่อให้สอดคล้ อ งกั บความต้ อ งการของผู้ บริ โ ภค
และเป็นการเปิ ด โอกาสในการขยายช่ อ งทางการตลาดให้ กับผู้ ผ ลิ ต และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเส้ น ใย
ธรรมชาติต่อไป

คาสาคัญ : ใยกัญชง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใยขัดผิว
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การตกแต่ง สาเร็จผ้ าฝ้ ายด้วยไมโครแคปซู ลชนิดเปลี่ย นสี
Finishing Of Microcapsulated Thermochomic Cotton Fabric
โดย

นางสาวกี รติ

แสนสม

นายปรเมศวร์ ภิญโญ
ภาควิช า

คหกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ ปรึ กษา

อ.ดร.วลัยกร

นิตยพัฒน์

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความเข้มข้นของสารช่วยติด (Binder) ต่อไมโครแคปซู ล ชนิ ด เปลี่ ยน
สีเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบนผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสําเร็จ ด้ ว ยวิ ธี ซิ ล ค์ ส กรี น ที่ มี ผ ลต่ อ ความคงทนต่ อ
การขัดถูบนผ้าฝ้าย จากการศึกษาพบว่าความคงทนของสีต่อการขัดถูดีที่สุดเมื่อใช้ความเข้ ม ข้ น ของสารช่ ว ย
ติดปริมาณ 4 กรัม ต่อไมโครแคปซูล ปริมาณ 10 กรัม การตรวจสอบลั กษณะพื้ น ผิ ว ของผ้ า ฝ้ า ย สามารถ
ยืนยันได้ว่ามีการยึดติดของไมโครแคปซู ล ชนิ ด เปลี่ ยนสี เมื่ อ อุ ณ หภู มิ เ ปลี่ ยนแปลงบนผ้ า ฝ้ า นที่ ผ่ า นการ
ตกแต่งสําเร็จ
จากการสํารวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ทํามาจากผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่ ง สํ า เร็ จ ด้ ว ย
ไมโครแคปซูลชนิดเปลี่ยนสี จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ,
สังคมศึกษา, ศิลปกรรมศาสตร์, วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสั ง คม, ศึ กษาศาสตร์ จํ า นวน 100 คน ผลจาก
การสํารวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ พบว่ารูปแบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ , สี สั น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ , ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
ความสวยงาม, ผลิตภัณฑ์มีความน่าใช้งาน และผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมแก่การใช้งานจริ ง อยู่ ใ นระดั บดี
มาก
คาสาคัญ

การตกแต่งสําร็จ, ผ้าฝ้าย, ไมโครแคปซูลเปลี่ยนสี
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การบริโภคผักและผลไม้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Vegetables and fruit sconsumption among students at Srinakharinwirot University, Prasarnmitr
campus
โดย

นางสาวจันทิมา พจน์จิรานุกูล
นางสาวธนพร อินทวงษ์

ภาควิชา

คหกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. สิริมนต์ ชายเกตุ

งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการบริ โ ภค ผั ก และ ผ ล ไม้ ข อง นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศ รี น ค ริ น ทร
วิโรฒ ประสานมิตร และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผักและผลไม้ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีผู้ทําการศึกษาจํานวน 400 คน โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ และ Chi-square
ผ ล การศึ ก ษาพ บว่ า นิ สิ ต ส่ ว น ใ หญ่ มี อ ายุ 2 0 -2 1 ปี เป็ น เพ ศ หญิ ง จํ า นวน 2 8 0 ค น
ร้อยละ 69.7 และเพศชาย จํานวน 122 ร้อยละ 30.3 นิสิตส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดั บปกติ ร้ อ ย
ละ 52.7 ซึ่งแสดงถึงภาวะโภชนาการที่ดีของนิสิต นิสิตส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว ผล การศึ กษาข้ อ มู ล
การบริโภคผักและผลไม้ พบว่าประเภทของผั กที่ นิ สิ ต เลื อ กรั บประทานมากที่ สุ ด คื อ ผั กบุ้ ง ร้ อ ยละ 23.1
รองลงมาคือ ผักคะน้า ร้อยละ 21.4 และกะหล่ําปลี ร้อยละ12.9 ตามลํ า ดั บ สํ า หรั บผลไม้ ที่ นิ สิ ต เลื อ ก
รับประทานมากที่สุดคือ มะม่วง ร้อยละ 19.4 รองลงมาคือ แอปเปิล ร้อยละ 17.2 และสั บปะรด ร้ อ ยละ
10.0 ตามลําดับ นิสิตบริโภคผักทุกๆ วัน ร้อยละ 51.0 เป็นอันดับหนึ่ง และนิสิตรับประทานผลไม้ บ่อ ย คื อ
3-6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 52.6 เป็นอันดับสอง ผลการศึกษาการบริโภคผักและผลไม้ พ บว่ า นิ สิ ต เพศชาย
และหญิงมีการรับประทานผักเฉลี่ย 210 กรัม/วัน และรับประทานผลไม้เฉลี่ย 140 กรัม/วัน ตามลําดับ
พบว่า ปัจจัยด้านเงินเดือนที่ได้รับของนิสิต ภาวะสุขภาพ และความชอบในการรั บประทานผั กมี
ความสัมพันธ์กับการบริโภคผั กของนิ สิ ต อย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p ≤ 0.05) และปั จ จั ยด้ า นภาวะ
สุ ข ภาพและความชอบในการรั บประทานผลไม้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับการบริ โ ภคผลไม้ ข องนิ สิ ต อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ตามลําดับ
คาสาคัญ การบริโ ภค ผัก ผลไม้ พฤติกรรมการบริโ ภคอาหาร นิสิตมหาวิทาลั ยศรีนคริ นทรวิโรฒ
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อิทธิพลของสารไคโตซานต่อสมบัติการย้อมบนผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากกระเจีย๊ บแดง
Influence of the Chitosan on dyeing properties of Roselle on Cotton fabric.
โดย

นางสาวจุฑาทิพ ย์ เขื่อนขันธ์
นางสาวณัฏฐศศิ สมภูอัค รพนธ์

ภาควิช า

คหกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ ปรึ กษา

อ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒ น์

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของสารไคโตซานต่ อ คุ ณ สมบั ติ การย้ อ มผ้ า ฝ้ า ยที่ ย้อ มด้ ว ยสี
ธรรมชาติที่สกัดจากกระเจี๊ยบแดง โดยจะนําสารให้สีที่สกัดได้ ม าทํ า การย้ อ มด้ ว ยความเข้ ม ข้ น 100% มอร์
แดนท์ (สารส้ม) 2% ย้อมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ น เวลา 60 นาที ส่ ว นการตกแต่ ง ด้ ว ยไคโตซาน
ก่อนย้อมจะใช้สารละลายไคโตซาน ความเข้มข้ น 2% น้ํ า หนั ก /ปริ ม าตร โดยทํ า การตกแต่ ง สํ า เร็ จ ผ้ า ฝ้ า ย
100% ที่ผ่านกระบวนการลอกแป้ง กําจัดสิ่งสกปรก และฟอกขาว การตกแต่งสําเร็จผ้ า ฝ้ า ยจะใช้ วิ ธี จุ่ ม -อั ด ผนึกด้วยความร้อน อัดผ่านลูกกลิ้งของเครื่องอัดรีดโดยใช้ % wet pick up ที่ 80% หลังจากย้อ มสี แ ล้ ว จะถู ก
นําไปประเมินโดยการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงและต่อการซัก จากการทดลอง พบว่ า ผ้ า ที่ ผ่ า นการ
ตกแต่งด้วยไคโตซานโดยใช้มอร์แดนท์ร่วมในการช่วยดูดซับสีที่ทําให้มีความเข้มของสี ความคงทนของสี ต่ อ
แสงและการซักที่ดีกว่าผ้าที่ไม่ผ่านการตกแต่งด้วยไคโตซานที่ใช้มอร์แดนท์ แต่อย่างไรก็ ต ามการตกแต่ ง ด้ ว ย
ไคโตซานเพียงอย่างเดียวจะดูดซับสีที่ทําให้มีความเข้มของสี ความคงทนของสี ต่ อ แสงและการซั กที่ ดี ก ว่ า
การใช้มอร์แดนท์เพียงอย่างเดียว และการตกแต่งไคโตซานร่วมกับมอร์แดนท์

คาสาคัญ

ไคโตซาน, การตกแต่งสําเร็จ, สีดอกกระเจี๊ยบแดง
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อิทธิพลของการเตรียมเส้นใยต่ อการดูดซึม สีไดเร็กท์ และสีเบสิก บนเส้นใยกั ญชง
(Effect of fiber Preparation on Direct and Basic Dye Absorption for Hemp fiber)
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นางสาวชัญญานุ ช
หิตะสิริ
นางสาวสิริจันทร์
สาตแฟง
คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม วิชาสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
อาจารย์ ดร.ศิรินันท์
แก่นทอง

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของการเตรียมเส้นใยต่อการดูดซึ ม สี ไดเร็ กท์ แ ละ สี เ บสิ กบนเส้ น ใย
กัญชงโดยนําเส้นใยกัญชงผ่านการทําปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 17.5 % ที่ เ วลา 5,10, 20,
30, 45 และ 60 นาที และผ่านการทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดี ยมคลอไรท์ (NaClO2) 0.7 % ที่ pH 4
ที่ เ วลา 5, 10, 20, 30, 45 และ 60 นาที และ ผ่ า นการทํ า ปฏิ กิ ริ ยากั บสารละลายทั้ ง สองชนิ ด หรื อ
แบบต่อเนื่อง ที่เวลา 5, 10, 20, 30, 45 และ 60 นาที จากนั้นนําเส้นใยมาชั่ ง น้ํ า หนั กและวั ด ค่ า การดู ด ซั บ
ความชื้นก่อนและหลังการทําปฏิกิริยา นําไปย้อมด้ ว ยสี ไดเร็ กท์ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1% และ 3% owf และสี
เบสิ ก 600 mg/l วั ด ค่ า การดู ด ซึ ม สี บนเส้ น ใยด้ ว ยเครื่ อ งยู วี วิ ส ซิ เ บิ ล สเปคโตรโฟโตมิ เ ตอร์ ( UV-Vis
spectrophotometer) ผลการทดลองพบว่าเส้นใยหลังการทําปฏิกิริยากับสารเคมีมีน้ําหนักลดลงและค่ า การ
ดูดซับความชื้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น เส้นใยกัญชงที่ผ่านการทําปฏิกิริยากั บสารละลายทั้ ง สอง
ชนิดหรือแบบต่อเนื่องมีค่าการดูดซับความชื้นมากกว่าแบบสารละลายชนิ ด เดี ยว ค่ า การดู ด ซึ ม สี ไดเร็ กท์
ชนิด 3 % จะมีค่าการดูดซึมสีย้อมสูงกว่าชนิด 1% สีเบสิกมีแนวโน้มดูดซึมสีย้อมสูงขึ้นเมื่อ เวลาเพิ่ ม ขึ้ น การ
เตรียมเส้นใยก่อนการย้อมทําให้เส้นใยกัญชงสามารถดูดความชื้นได้ดีขึ้น และสามารถดู ด ซึ ม สี ไดเร็ กท์ แ ละ
สีเบสิกเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ

กัญชง, สีไดเร็กท์, สีเบสิก, การวัดการดูดซึมสีย้อม
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การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบารุงสุขภาพของหญิงวัยทางานในย่านอโศก-สุขุมวิทกรุงเทพมหานคร
Dietary supplement consumption of working women in Asoke-Sukhumvit area, Bangkok
โดย

นางสาวนุชสุดา เฉลียวปัญญา
นางสาวปณดา ขอนโพธิ์

ภาควิช า

คหกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ ปรึ กษา

ผศ.ดร. ทัศณีวรรณ ภู่อ ารี ย์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่ อ ทราบถึ ง ชนิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารที่ ได้ รั บความนิ ยมในการ
บริโภค เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพัน ธ์ ต่ อ การเลื อ กบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารบํ า รุ ง สุ ข ภาพ และ
ศึกษาสรรพคุณรวมถึงคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํ า รุ ง สุ ข ภาพ ของผู้ ห ญิ ง
วัยทํางาน อายุ 20-59 ปี ย่านอโศก-สุขุมวิท ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง จํ า นวน 100 คน
โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล รายงานผลของข้อมูลเป็นความถี่และค่า ร้ อ ยละ และวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการทดสอบ Chi-Square ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P-value ≤ .05) จาก
ผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จํานวน100 คน ส่วนใหญ่ อายุ 30-39 ปี(38%) การศึกษาอยู่ในระดั บ
ปริญญาตรี (44%) อาชีพพนักงานธุรกิจเอกชน (26%) มีรายได้รับเฉลี่ยต่อเดือน 5,001 -10,000 บาท (32%)
พบว่าชนิดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นิยมบริโภคมากที่สุดคือซุปไก่สกัด (61.86%) รองลงมาคือ เครื่องดื่มรัง
นก (57.73%) วิตามินเสริม (40.21%) เครื่องดื่มเกลือแร่ (37.11%) และแคลเซียมเสริม (36.08%) ตามลําดับ
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่าอายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับการบริ โ ภคน้ํ า มั น ปลา ซึ่ ง กลุ่ ม
ตัวอย่างนิยมบริโภคเป็นลําดับที่ 6 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ( P=.016) โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
อายุ30-39 ปี บริโภคน้ํามันปลาสูงสุด ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ กับการบริ โ ภควิ ต ามิ น เสริ ม ซึ่ ง ได้ รั บ
ความนิยมเป็นลําดับที่ 3 มี ค วามสั ม พั น ธ์ กัน อย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ( P=.029) โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี บริโภควิตามินเสริมสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี ความสัมพันธ์กับการบริ โ ภค
น้ํามันรําข้าว ซึ่งกลุ่ม ตั ว อย่ า งนิ ยมบริ โ ภคเป็ น ลํ า ดั บที่ 8 มี ค วามสั ม พั น ธ์ กัน อย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(P=.039) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท บริโภคน้ํามันรําข้าวสูงสุด ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะว่าผู้บริโภคควรศึกษาฉลากอย่างละเอียดเนื่ อ งจากการรั บประทานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารไม่
สามารถทดแทนอาหารหลักได้ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนื อ จากการรั บประทานอาหารหลั ก
ตามปกติที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ฉะนั้ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่
ทุกคนควรปฏิบัติคือ รับประทานอาหารให้ครบมื้อ ครบ 5 หมู่ ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ก็
จะช่วยให้มีสุขภาพดีได้
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้หญิงวัยทํางาน การบริโภค
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ปัจจัยที่มีผ ลต่อการเลือกซื้อเสื้ อผ้ าสไตล์เ กาหลี : นิสิตหญิ งมหาวิ ทยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ
ประสานมิตร
(FACTORS AFFECTING DECISION – MAKING OF CONSUMERS TOWARDS KOREAN –
STYLE CLOTHES : A STUDY OF YOUNG COMSUMERS IN SRINAKHARINWIROT
UNIVERSITY, PRASARNMIT CAMPUS)
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นางสาวปาริช าติ กวางใส
คหกรรมศาสตร์
อาจารย์ศิ รินันท์ แก่ นทอง

การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ แ ละการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้ า สไตล์
เกาหลีของนิสิตหญิ ง มหาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร โดยทํ า การวิ จั ยแบบสํ า รวจและใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล จากนิ สิ ต หญิ ง ในมหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร จํานวน 100 คน วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางด้ า นประชากรศาสตร์ กับการเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้ า สไตล์
เกาหลี พบว่า นิสิตหญิงอายุ 21 ปี กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิ ท ยาศาสตร์ รายได้ เ ฉลี่ ย
ต่อเดือน 4,100-5,000 บาท มีความสัมพันธ์กับปริมาณการเลือกซื้อเสื้อผ้าสไตล์เกาหลี 2 ชิ้นต่อ ครั้ ง อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ

เสื้อผ้าสไตล์เกาหลี ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ นิสิตหญิง

18

การพัฒนาสูตรผลิตภัณ ฑ์คัพ เค้ กเสริมแป้ง ถั่วเหลือง
(Recipe Development of Soy-bean Flour Cup Cake)
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นางสาวพรพิณ ไพบูลย์ วงศ์
นายปริญญา วิสารพรรุจี
คหกรรมศาสตร์
อาจารย์ วีณา ทองรอด

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการทําผลิตภัณฑ์คัพเค้กเสริ ม แป้ ง ถั่ ว เหลื อ ง โดยใช้ แ ป้ ง ถั่ ว เหลื อ งที่ ได้ จ าก
ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง 100% ตราดอยคํา โดยทําการศึกษาหาสูตรพื้นฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ คั พ เค้ ก ศึ กษาหา
อัตราส่วนของปริมาณแป้งถั่วเหลืองที่เหมาะสมในการเสริ ม ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ คั พ เค้ กที่ 10%, 20% และ30%
ของน้ําหนักแป้งเค้ก ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์คั พ เค้ กเสริ ม แป้ ง ถั่ ว เหลื อ ง โดยทํ า การ
ทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส (7-Point Hedonic Scale) โดยผู้ ประเมิ น จํ า นวน 30 คน ทํ า การทดสอบ
การยอมรับของผู้บริโภคเพื่อหาสูตรพื้นฐานและสูตรเสริมแป้งถั่วเหลือง หลั ง จากนั้ น นํ า ข้ อ มู ล ที่ ได้ วิ เ คราะห์
ผล โดยใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS รายงานผลการวิ จั ยเป็ น ค่ า T-test และ Analysis of Variance
(ANOVA) จากผลการศึกษา พบว่าสูตรพื้นฐานที่ ผู้ ประเมิ น ให้ การยอมรั บสู ง สุ ด ประกอบด้ ว ย แป้ ง เค้ ก
28.3%, เนยเค็ม 19.1%, น้ําตาลไอซิ่ง 21.3%, ผงฟู 1.0%, ไข่ไก่ 23.4% และนมข้นจืด 6.8% ผลการศึ กษา
หาอัตราส่วนแป้งถั่วเหลืองที่เหมาะสมต่อการเสริมในผลิตภัณฑ์คัพเค้ก พบว่าสูตรที่ผู้ บริ โ ภคให้ การยอมรั บ
มากที่สุดคือสูตรที่มีการเสริมแป้งถั่ ว เหลื อ ง 10% โดยมี ค ะแนนความชอบเท่ า กั บ 5 อยู่ ใ นระดั บคะแนน
ความชอบเล็กน้อย และจากการเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการระหว่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ คั พ เค้ กสู ต รพื้ น ฐาน
กับผลิตภัณฑ์คัพเค้กเสริมแป้งถั่วเหลือง 10% พบว่ามีปริมาณโปรตีนเพิ่ ม ขึ้ น 0.35 กรั ม ต่ อ 1 ถ้ ว ย ดั ง นั้ น
การเสริมแป้งถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์คัพเค้กเสริมแป้งถั่วเหลืองนั้น ถือเป็นทางเลื อ กหนึ่ ง สํ า หรั บอาหารเพื่ อ
สุขภาพที่เหมาะกับผู้บริโภคในปัจจุบัน

คาสาคัญ

คัพเค้ก, แป้งถั่วเหลือง
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การตกแต่ง สาเร็จผ้ าฝ้ ายด้วยน้ ามันขมิ้ นชัน ชนิดไมโครแคปซูล
(Finishing of Microcapsulated Turmeric Oil Cotton Fabric)
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นายพรรณกร อนินท์ภัคนัน ทิน
นางสาวณัฐฑา ภูมะธน
คหกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒ น์

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึ ง ความสามารถในการยั บยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ยของผ้ า ฝ้ า ยที่ ทํ า การ
ตกแต่งสําเร็จด้วยการผนึ กไมโครแคปซู ล น้ํ า มั น ขมิ้ น ชั น โดยวิ ธี Padding-Drying-Curing ซึ่ ง ใช้ ปริ ม าณ
ไมโครแคปซูลน้ํามันขมิ้นชัน 10, 20 และ 30 g/100 mL ต่อสารช่วยติ ด 0, 10 และ 20 g/100 mL หลั ง จาก
นั้นทําการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้ เ ชื้ อ Escherichia coli การตรวจสอบการ
วิเคราะห์การยึดติดไมโครแคปซูลน้ํามันขมิ้นชัน ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อ งกราด และทดสอบ
สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ทดสอบสมบัติความคงทนต่อการซักล้าง และวัดค่าดัชนีความขาว
ผลของการวิจัยพบว่า ผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสําเร็จด้วยไมโครแคปซูลน้ํามั น ขมิ้ น ชั น 20 g/100 mL
ต่อสารช่วยติด 20 g/100 mL มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งก่อนและหลัง ทดสอบความ
คงทนต่อการซักล้าง ผลการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ อ งกราดสามารถยื น ยั น ได้ ว่ า มี
การยึดติดของไมโครแคปซูลน้ํามันขมิ้นชันบนผืนผ้ า ฝ้ า ย และผ้ า ฝ้ า ยที่ ผ่ า นการต กแต่ ง สํ า เร็ จ ด้ ว ยไมโคร
แคปซูลน้ํามันขมิ้นชันมีค่าดัชนีความขาวลดลง เมื่อเทียบกับผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่งสําเร็จ
คาสาคัญ น้ํามันขมิ้นชัน, การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย, ผ้าฝ้าย, ไมโครแคปซูล
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เสื้อผ้าสตรีสาหรับสวมใส่ ทางานและออกงาน : แรงบันดาลใจจากกุหลาบกับ ผู้หญิง
(Female clothes for day and night: Inspired by rose and ladies)
ผู้วิจัย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

: น.ส. พรรณาวดี ชาติทอง
: คหกรรมศาสตร์
: อาจารย์ ดร. ศิรินั นท์ แก่นทอง

การออกแบบเสื้อผ้าสตรีซึ่งสามารถสวมใส่ทํางานและออกงานโดยมีแรงบั น ดาลใจจากกุ ห ลา บกั บ
ผู้หญิง จํานวน10 ชุด สํารวจความพึงพอใจต่อการออกแบบโดยใช้ แ บบสอบถามเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล จาก
ผู้หญิงวัยทํางานในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน แปรผลข้อมูล โดยใช้ โ ปรแกรม SPSS ด้ ว ย
การวิเคราะห์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลความพึงพอใจโดยรวมของเสื้ อ ผ้ าแต่ ล ะชุ ด
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยชุ ด ที่ ผ ลความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ยคื อ 3.94 และค่ า เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.582

คาสาคัญ

: เสื้อผ้า แรงบั นดาลใจ กุหลาบ
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คอลลาเจนจากหนังปลาเพื่อเพิ่มมูล ค่าสาหรับเคหะสิ่ง ทอ
Collagen extraction of fish skin; value increase for home textile
โดย
นางสาวรภัชทนิช า สิมะวรางกู ร
นางสาวอัมพร บุญพุ่ม
อาจารย์ที่ ปรึ กษา
อ.ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง
ภาควิช า
คหกรรมศาสตร์
งานวิจัยนี้ จัดทําขึ้นเพื่อทําการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลาอินทรีย์แ ละนํ า คอลลาเจนที่ ส กั ด
ได้มาทําการตกแต่งสําเร็จลงบนผืนผ้า โดยศึกษาความสามารถในการอุ้มน้ําของผ้าที่ผ่ า นการตกแต่ ง สํ า เร็ จ
ด้วยคอลลาเจนซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนผ้า จากการทดลองพบว่ า ผ้ า ที่ ผ่ า นการตกแต่ ง สํ า เร็ จ
ด้วยสารสกัดคอลลาเจนจากหนังปลาอินทรีย์นั้นสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผื น ผ้ า โดยมี ค่ า ความชุ่ ม
ชื้น (% moisture regain) เพิ่มขึ้น แต่มีผิวสัมผั ส ที่ แ ข็ ง กระด้ า งเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บผ้ า ที่ ไม่ ได้ ผ่ า นการ
ตกแต่ง จากการตรวจสอบด้วยกล้องจุล ทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่ า ผ้ า ที่ ผ้ า การตกแต่ ง
สําเร็จด้วยสารสกัดคอลลาเจน สูตรที่ 5 (ปริมาณคอลลาเจน 25 กรั ม ร่ ว มกั บสารยึ ด ติ ด ชนิ ด B2-20%
ของสารละลายกรดแลคติก 0.1 M 100 ml) มีประสิทธิภาพในการยึด ติ ด และความคงทนต่ อ การซั กล้ า งดี
ที่สุด นอกจากนี้ยังมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าที่ผ่านการตกแต่ ง สํ า เร็ จ โดยใช้ สู ต รอื่ น แต่ มี
ข้อจํากัดเรื่องปริมาณของคอลลาเจนที่สกัดได้มีจํานวนไม่มากนักจึงควรปรั บปรุ ง เรื่ อ งขั้ น ตอนกระบวนการ
สกัด และปรับปรุงผิวสัมผัสเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ท างผู้ วิ จั ยได้ มี การเสนอแนะ
แนวทาง ในการนําผ้าที่ผ่านการตกแต่งสําเร็จด้ ว ยสารสกั ด คอลลาเจนเพื่ อ ต่ อ ยอดไปเป็ น เคหะสิ่ ง ทอจึ ง
นับเป็นเรื่องที่ท้าทายในการพัฒนาต่อไป

คาสาคัญ : สารสกัดคอลลาเจน, หนังปลาอิน ทรี ย์ , เคหะสิ่งทอ
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การตกแต่ง สาเร็จผ้ าฝ้ ายด้วยไมโครแคปซู ลจากการบูรเพื่ อเพิ่มสมบัติการกันมด
(FINISHING OF MICROCAPSULETED BY CAMPHOR OIL ON COTTON FOR ANTI-ANT)
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นางสาววงศ์วิมล เลื่องลือวงศ์ และ นางสาวศรัณยา ตั้งสุรกิจ
คหกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒ น์

งานวิจัยนี้เป็นการตกแต่งสําเร็จเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษของผ้าฝ้ายให้สามารถ ป้ อ งกั น มดได้ โดยการ
นําเทคโนโลยีขนาดเล็กที่เรียกว่า ไมโครแคปซูล (Microcapsules) ซึ่งบรรจุ น้ํ า มั น จากการบู ร ผนึ กลงบนผ้ า
ฝ้ายในอัตราส่วนความเข้มข้นของไมโครแคปซูลต่อสารช่ ว ยติ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น ผ่ า นวิ ธี Padding - Drying Curing จากนั้นทําการตรวจสอบการยึดติดของไมโครแคปซู ล บนผ้ า ฝ้ า ยด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ กตรอน
แบบส่องกราด (SEM) ทดสอบประสิทธิภาพในการกันมดของผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสํ า เร็ จ ทดสอบวั ด ค่ า
ดัชนีความขาว (Whiteness Index) และทดสอบสมบัติความคงทนต่อการซั กล้ า ง จากการตรวจสอบด้ ว ย
กล้อง SEM สามารถยืนยันได้ว่ามีไมโครแคปซูลติดอยู่บนผิวผ้าฝ้าย ผ้ า ฝ้ า ยที่ ผ่ า นการตกแต่ ง สํ า เร็ จ ด้ ว ย
ไมโครแคปซูลจากน้ํามันการบูรมีความสามารถในการกันมดได้ ดี ที่ สุ ด ที่ อั ต ราส่ ว นความเข้ ม ข้ น ของไมโคร
แคปซูลต่อสารช่วยติดคือ 40:10 ml/l อีกทั้งยังคงทนการซักได้ไม่ต่ํากว่า 10 ครั้ ง และพบว่ า ค่ า ดั ช นี ค วาม
ขาวของผ้าลดลงเล็กน้อยเมื่อผ่านการตกแต่งสําเร็จ

คาสาคัญ

ไมโครแคปซูล, การตกแต่งสําเร็ จ, ผ้าฝ้าย
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การบริโภคผลิตภั ณฑ์ เสริมอาหารบารุง สมองของนัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลาย ใน
กรุงเทพมหานคร Brain boosting supplement consumption of high school students in Bangkok.
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา

นายจิ ราวั ฒน์
จรัสโสภณ
นางสาวอรวรรณ วีระณรงค์
คหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศณีว รรณ ภู่ อารี ย์

งานวิจัยนี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เ พื่ อ ศึ กษาชนิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารบํ า รุ ง สมองที่ นั กเ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายนิยมบริโภค ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกบริโภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
บํารุงสมอง และศึกษาสรรพคุณที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสมอง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 และ 6 ในเขตปทุมวัน พระนคร และสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ โดยการ
สุ่ม จํานวน 400 คน จาก 4 โรงเรียน คิดเป็นสายวิทย์ – คณิตจํานวนชั้นละ 25 คน สายศิลป์ – ภาษาและศิลป์
– คํานวณจํานวนชั้นละ 25 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล รายงานผลของข้อมูลด้วย
สถิติค่าร้อยละ และการทดสอบ Chi-Square ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%(P – value ≤ 0.05) จากผลการศึกษา
พบว่านักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 398 คน มี ร ายได้ เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อ น 2,001 – 3,000 บาท(30.9%) และ
ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท (25.27%) จากการศึ กษาชนิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม
อาหารบํารุงสมองที่นิยมบริโภคพบว่า ซุปไก่สกัดได้รับความนิยมมากที่สุด (56.8%) รองลงมาคื อ เครื่ อ งดื่ ม
เปปทีน (46.3%) และวิตามินเสริม (34.8%) โดยกลุ่มตัวอย่างเสียค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์ฯแต่
ละครั้งอยู่ระหว่าง 100 – 500 บาท (33.22%) มี ค วามถี่ ใ นการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ 1 – 2 ครั้ ง ต่ อ เดื อ น
(40.27%) สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํา รุ ง สมองมากที่ สุ ด คื อ โทรทั ศ น์
(80%) รองลงมาเป็นอินเตอร์เน็ต (53%) และเพื่อน (50.5%) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากที่สุด
คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (39.8%) ผู้บริโภคส่ว น
ใหญ่ให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสมองไม่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงคะแนนสอบของกลุ่ ม
ตัวอย่าง (59.73%) แต่ยังคงเลือกที่จะรับประทานต่อไป(52.35%) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสมองไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับเพศ ระดับการศึ กษา และรายได้ เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อ น แต่ กระนั้ น
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบํารุงสมองเหล่านี้ก็ยังเป็ น ที่ นิ ยม และมี การโฆษณาผ่ า นฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง นั้ น
ผู้บริโภคควรอ่านฉลากและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และควรรับประทานอาหารให้ ค รบ 5 หมู่ ตามหลั ก
โภชนาการ ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อมีผลในการเสริมสร้างและบํารุงสมองโดยไม่จํา เป็ น ต้ อ งบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสมองเพิ่มเติม
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คาสาคัญ : การบริโ ภค, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํ ารุงสมอง, นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย,
ผู้บริโภค, ข้อมูลทางโภชนาการ

60

การบ้าบัดฟีนอลในน้้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม โดย immobilized M19
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกานต์ชนก ท้วมทอง
นางสาวสินีนาฏ ธัชแก้วกรพินธุ์
ชีววิทยา
ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล

ฟีนอลเป็นสารประกอบฟีโนลิกชนิดหนึ่งที่ถูกนามาใช้ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น ใช้ในการผลิตยาฆ่าแมลง ยาป้องกันการติดเชื้อ หรือใช้เป็น intermediate ในการผลิตพลาสติก
ยา และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เมื่อมีการใช้สารประกอบฟีโนลิกกันมากขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมทางน้า เนื่องจากการปล่อยน้าที่มีปริม าณสารประกอบฟีโนลิกมากกว่า
1 มิลลิกรัมต่อลิตร จะมีผลในการทาลายคุณภาพน้าและมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้า ดังนั้นในน้าทิ้งที่ไม่มีการ
บาบัดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้า จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้มีการ
คัดเลื อกจุ ลิ นทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายฟีนอล ได้แก่ ไอโซเลท M19 ซึ่ง มี เอนไซม์ Phenol
hydroxylase ที่ ใ ช้ ใ นการย่ อ ยสลายฟี น อล ดั ง นั้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของไอโซเลท M19 ในการบาบัดน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณฟีนอลสูง โดยใช้
จุลินทรีย์ในรูปของเซลล์ตรึง และศึกษาผลของ pH และแหล่งไนโตรเจนที่มีต่อการย่อยสลายฟีนอล พบว่า
ที่ pH 4 และการเติม (NH4)2SO4 เป็นแหล่งไนโตรเจนที่ความเข้มข้น 0.5 g/l จุลินทรีย์สามารถบาบัดฟีนอล
ได้ดีที่สุด ส่วนการเปรียบเทียบระหว่าง Immobilized กับ Free cell ในการบาบัดน้าเสีย พบว่าให้ผลในการ
บาบัดไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าการบาบัดน้าเสียสังเคราะห์โดยการทา Repeated batch
สามารถลดปริมาณฟีนอลใน Batch แรกเหลือประมาณ 50% ส่วน Repeated batch (1) และ Repeated
batch (2) สามารถลดปริมาณฟีนอลได้ 40% และ 30% ตามลาดับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ไอโซเลท M19
ในรูปเซลล์ตรึง สามารถบาบัดฟีนอลที่มีความเข้มข้นสูงในน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยการทา
repeated batch ได้
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การผลิตไบโอดีเซลโดยเชื้อที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสที่คัดเลือกได้
โดย

นายสราวุธ สังเกื้อ
นางสาวสุดาวรรณ ฤทธิเนียม

ภาควิชา

ชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ขจีนาฎ โพธิเวชกุล

ไบโอดีเซล (biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนประเภทดีเซลจากธรรมชาติ โดยการนาเอาน้ามัน
จากพืชหรือสัตว์ ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์ มาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า
ทรานส์ เอสเตอริฟิเ คชันโดยทาปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ และมีกรด ด่างหรือเอนไซม์ไ ลเปสเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา จะได้ผลิตผลเป็นเมทิลเอสเตอร์ (methylester)หรือ ไบโอดีเซล แต่การใช้กรด ด่างจะก่อให้เกิด
สารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นจึงมีผู้สนใจการใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแทน ใน
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาการใช้เอนไซม์ ไลเปสในรูป whole cell เพื่อผลิตไบโอดีเซล โดยการคัดเลือกเชื้อที่
สามารถผลิตเอนไซม์ ไลเปสได้ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์ไลเปสทาง
การค้า และศึกษาการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ whole cell ผลการศึกษาพบว่าเชื้อที่แยกได้ที่มี lipase
activity สูงสุดคือ F 1 ซึ่งเป็นยีสต์ และเมื่อนา F1 มาผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ในรูปของ whole cell โดยใช้
สภาวะที่เหมาะสม และทดสอบการผลิตไบโอดีเซลโดยวิธี Thin layer chromatography พบว่า whole cell
ของ F1 สามารถผลิตไบโอดีเซลได้
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การคัดเลือกเชื้อที่ใช้ในการก้าจัดโลหะหนัก
โดย

นางสาวพรพัชร แย้มคร้าม
นางสาวลลิตา สุวรรณฉวี
นางสาววัชรี สืบแก้วอุทัย

ภาควิชา

ชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ขจีนาฏ โพธิเวชกุล

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทา
ให้มีการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเกินขีดจากัด ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรง
และยากต่อการแก้ไข โดยหนึ่งในผลกระทบนั้นคือการรั่วไหลปนเปื้อนของโลหะหนัก
ด
โลหะหนั ก เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ถู ก น ามาใช้ ใ นด
เช่ น ด้ า นอุ ต สาหกรรม ด้ า นการเกษตร และด้ า น
การแพทย์
ทาให้ในปัจจุบันมีน้าเสียจากหลายกิจกรรมที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก
ย ด
คัด
จุ ลิ นทรีย์ ที่ส ามารถ ดโ
3
ด ด
โ
ย
นา
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ไ ด้ จ ากการคั ด เลื อ กนี้ ไ ปทด บการบ าบั ด น้ าเสี ย ที่ ป นเปื้ อ นโลหะหนั ก พบว่ า
ถ
คัดเลือกได้ 6 โ ท ด Cu-1, Cu-2, Cu-3
ถบ บด
Cr-1
ถบ บด
โ ย
Ni-1, Ni-2
ถบ บด
จาก นาเชื้อแต่ละ โ ทไปเลี้ยงในอาหารที่มีโลหะ
หนักแต่ล ะชนิดที่ความเข้มข้น 400 ppm
นาไปวัด
โลหะหนักที่เหลือ ด้วยวิธี Atomic
adsorption พบว่าแต่ละ โ ทมีความสามารถในการบาบัดโลหะหนักได้เกือบท หมด ( 99.51- 99.94%)
จากนี้
นาแต่ละ โ ทไปทด บ บาบัดโลหะหนักในน้าเสียสังเคราะห์ที่มีโลหะหนักแต่ละ
ชนิดที่ความเข้มข้น 1000 ppm และ บาบัดโลหะหนักในน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 2
พบว่า
หลังจากเวลาผ่านไป 15 วัน โ ท Cr-1 มีความสามารถในการบาบัดโ ย ในน้าเสียสังเคราะห์ ที่มี
โลหะหนักเข้มข้น 1000 ppm ได้ดีที่สุด โดยมีปริมาณโ ย ที่เหลือน้อยที่สุด (50.15%) ย บ
หลังจากเวลาผ่านไป 15 วัน โ ท Ni-1
Ni-2 สามารถบาบัดโลหะหนักจากน้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
ที่มีโลหะ
481 ppm ได้ 93.78-98.61%
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การโคลนและวิเคราะห์ล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนส้าหรับแบคทีริโอซิน จาก Lactococcus lactis
subsp. lactis FFL17-2
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวเบญจรงค์ ทองใบ
นายวัลลภ ลี่เด็น
ชีววิทยา
ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย

Lactococcus lactis subsp. lactis FFL17-2 เป็นแบคทีเรียแลคติกที่สามารถสร้างแบคทีริโอซิน
ได้ โดยแยกมาจากปลาส้มฟักของกลุ่มแม่บ้านเกษตกรเชียงงา จ.ลพบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีความพยายาม
ในการโคลนยีนสาหรับแบคทีริโอซินจากแบคทีเรียดังกล่าวโดยวิธี PCR ด้วย primers ที่ออกแบบมาจาก
ลาดับกรดอะมิโนของแบคทีเรียโอซินในกลุ่ม Lantibiotics และเมื่อทาการวิเคราะห์ลาดับกรดอะมิโนที่ได้
จากการแปลรหัสของผลผลิต PCR ขนาดประมาณ 450 bp ด้วยโปรแกรม FASTA พบว่ามีความเหมือนกับ
NisB protein ของ L. lactis (100% similarity, 99.2% identity)
ในงานวิจัยนี้จึงได้ทาการโคลนยีนสาหรับแบคทีริโอซินดังกล่าว โดยทาการเปรียบเทียบลาดับนิวคลี
โอไทด์ของ nis operons จาก Lactococcus lactis L16226, X68307 และ HM219853 เพื่อใช้ในการ
ออกแบบ primers Nis-fwd และ Nis-rev จากบริเวณ upstream ของยีน nisA และบริเวณภายในของยีน
nisB ตามลาดับ เมื่อนา primers ที่ได้มาใช้ในการทา PCR พบว่าได้ผลผลิต PCR ขนาดประมาณ 1 kb ซึ่ง
เมื่อนาผลผลิต PCR ดังกล่าวมาหาลาดับนิวคลีโอไทด์และวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Blast พบว่า
ลาดับนิวคลีโอไทด์ที่ 146-319 มีความคล้ายคลึงกับยีน nisA ของ Lactococcus lactis Z18947, Y13384,
X61144 (97% similarity) และเนื่องจากลาดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้จาก Lactococcus lactis subsp. lactis
FFL17-2 มีบางตาแหน่งที่แตกต่างจากยีน nisA ที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่างานวิจัยนี้
อาจค้นพบรูปแบบใหม่ของยีน nisA ซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพื่อยืนยันต่อไป
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การโคลนและการแสดงออกของ Toll LRR gene จากกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายคณาสิต พ่วงอาไพ
นางสาววริสา มีเจริญ
ชีววิทยา
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

กุ้งนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการส่งออกของไทยเป็นอย่างมาก จึงได้มี
การทาอุตสาหกรรมขึ้นมาอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ “กุ้งก้ามกราม” (Macrobrachium rosenbergii) เป็นหนึ่ง
ในกุ้งที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงและพบพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามอยู่แทบทุกภาคของประเทศไทย ที่น่าสนใจคือ
กุ้งก้ามกรามมีความสามารถในการกาจัดเชื้อไวรัสออกไปได้ ในขณะที่การติดเชื้อไวรัสในกุ้ งอื่นๆ เช่นใน กุ้ง
ขาว กุ้งกุลาดา จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับกุ้งซึ่งทาให้กุ้งเป็นโรค เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก ดังนั้นในโครงการวิจัยครั้งนี้จึงได้มุ่งเน้นไปที่ระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ไม่จาเพาะ (innate immunity) โดยพบว่า Toll receptor ทาหน้าที่เป็นกลุ่ม receptor ชนิดหนึ่ง
ที่จดจาองค์ประกอบของเชื้อก่อโรคที่เป็นสิ่งแปลกปลอม และจะมีการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปในกุ้งที่ติด
เชื้อเมื่อเปรียบเทียบกับกุ้งปกติ ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อโคลนและเพิ่มการแสดงออกของ
Toll LRR gene ของ Macrobracium rosenbergii และสามารถผลิต recombinant protein ได้
ในการศึกษาเบื้องต้น ได้ทาการเพิ่มจานวน Toll gene โดยใช้ cDNA ที่เตรียมจาก RNA ที่สกัดได้
จากตับกุ้งก้ามกราม เป็น template หลังจากนั้นโคลนเข้าสู่ pCR – blunt vector และ pGEX-6P-1
Expression vector ตามลาดับ ต่อมาจึง transform เข้าสู่ E.coli BL21 และทาให้เกิดการแสดงออกของ
recombinant protein โดยการกระตุ้นด้วย 1mM IPTG ซึ่งทาการทดสอบด้วยวิธี SDS-PAGE ในอนาคตจะ
มีการศึกษาซึ่งสามารถนา protein ที่ได้ ไปใช้เป็น antigen ในการผลิต polyclonal antibody ในหนูต่อไป
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สภาวะที่เหมาะสมต่อการท้างานของเอนไซม์ PCL depolymerase from Actinomadura sp. strain
S14
โดย
นางสาวพรทิพา บัวทอง
นางสาวสุภาภัค แสงสีนิล
ภาควิชา

ชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถของเชื้อ Actinomadura sp. strain S14 ที่
มีการสร้างเอนไซม์ PCL depolymerase และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการทางานของเอนไซม์ชนิดนี้โดย
เริ่มจากการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการทางานของเอนไซม์ PCL depolymerase ที่อุณหภูมิ 30,
37, 55 และ 60 °C พบว่าเอนไซม์ PCL depolymerase สามารถทางานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 55°C โดยพบ
การเจริญของ Actinomadura sp. strain S14 ในวันที่หนึ่งและเกิด clear zone บน PCL agar ในวันที่สอง
สาหรับที่อุณหภูมิ 37 และ60 °C พบการเจริญของ Actinomadura sp. strain S14 ในวันที่สองและเกิด
clear zone ในวันที่สี่ ส่วนที่อุณหภูมิ 30°C จะไม่พบการเจริญของเชื้อ สาหรับผลของ pH ต่อการทางาน
ของเอนไซม์นั้น ได้ทาการศึกษาที่ pH 7, 8 และ 9 พบว่ามีค่า specific activity เท่ากับ 3.620, 2.242 และ
1.429 U/mg ตามลาดับ ดังนั้น ที่ pH 7 จึงเหมาะสมสาหรับการทางานของเอนไซม์ เมื่อทาการศึกษา
ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการย่อยสลาย PCL เป็นเวลา 7 วัน พบว่าในวันที่สามมีค่า specific activity สูง
ที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 6.4 U/mg แสดงว่าเชื้อมีการปลดปล่อยเอนไซม์ออกมานอกเซลล์มากที่สุดในวันที่
สาม จากนั้นได้ทาการศึกษาแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนที่มีผลต่อการย่อยสลาย PCL ซึ่งแหล่ง
คาร์บอนที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ PCL, PLA, Dextrose, Sucrose, Fructose และ PCL ผสม Dextrose
พบว่าเมื่อใช้ PCL เป็นแหล่งคาร์บอน จะให้ค่า specific activity สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.49 U/mg สาหรับ
แหล่งไนโตรเจนที่ใช้ศึกษาได้แก่ Yeast extract, (NH4)2SO4, Gelatin, Casein และ Control (Yeast
extract ผสม (NH4)2 SO4) พบว่าเมื่อใช้ Yeast extract ผสม (NH4)2 SO4 ตามสูตรอาหารของ PCL basal
medium จะให้ค่า specific activity สูงที่สุด ที่มีค่าเท่ากับ 1.69 U/mg ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทา
ให้ทราบสภาวะที่เ หมาะสมต่อการผลิ ตเอนไซม์ PCL depolymerase และการทางานของจากเชื้ อ
Actinomadura sp. strain S14 คือ ที่อุณหภูมิ 55°C, pH 7 โดยเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 3 วัน โดยใช้ PCL เป็น
แหล่งคาร์บอน และ Yeast extract ผสม (NH4)2 SO4 เป็นแหล่งไนโตรเจน
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การแยกและศึกษาลักษณะของเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกที่ได้จากผลิตภัณฑ์อาหารปลาหมัก
ในประเทศไทย
โดย

นางสาวเกตุวดี อินเสียน
นางสาวรุ่งนภา อาศรัยราษฎร์
ภาควิชา
ชีววิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อรอนงค์ พริง้ ศุลกะ
ปัญหาสาคัญในการผลิตอาหารหมักคือ การติดเชื้อแบคทีริโอเฟจ (bacteriophage) หรือเฟจ
ซึ่งเมื่อหัวเชื้อมีการติดเชื้อด้วยเฟจจะทาให้การสร้างกรดแลคติกเกิดช้า และอาจทาให้การหมักล้มเหลว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจทาให้สูญเสียหัวเชื้อที่ดีที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ในงานวิจัยนี้จึงได้ทาการ
แยกและศึกษาลักษณะของเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกที่ได้จากผลิตภัณฑ์อาหารปลาหมัก ได้แก่ ปลาร้า
ปลาส้ม ปลาจ่อม รวมทั้งการศึกษารูปแบบ DNA ของ bacteriophage และการศึกษาคุณสมบัติบาง
ประการของแลบเฟจที่แยกได้ คือ ความสามารถในการทนต่อ pH และการทนต่อความร้อน จากการศึกษา
พบว่า สามารถแยกแบคทีเรียกรดแลคติกได้ทั้งหมด 1 ไอโซเลท จากปลาส้ม เมื่อนาแบคทีเรียกรดแลคติกมา
แยกแลบเฟจพบว่า สามารถแยกแลบเฟจได้ 1 ตัว คือ F-57 ซึ่งโฮสท์ของเฟจนี้ คือ แบคทีเรีย F57 ซึ่งเมื่อ
ทาการจัดจาแนกโดยการเปรียบเทียบลาดับเบสบริเวณ 16S rDNA ของโฮสท์กับฐานข้อมูล GenBank พบว่า
โฮสท์ F57 มีความคล้ายคลึงกับ Weissella cibaria (GenBank accession number AB494716) ร้อยละ 100
เมื่อศึกษารูปร่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพบว่า เฟจ F-57 มีส่วนหัวเป็นรูปหก
เหลี่ยมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 94 x 44 นาโนเมตร และส่วนหางสั้นไม่สามารถยืดหดได้ ขนาดความยาว
31 นาโนเมตร จึงจัดอยู่ใน family Podoviridae และเมื่อสกัดดีเอ็นเอของเฟจแล้วนามาตัดด้วยเอนไซม์ตัด
จาเพาะ PstI, HindIII และ NdeI พบว่าเฟจไม่มีบริเวณตัดเอนไซม์จาเพาะจึงไม่สามารถคานวณหามวล
โมเลกุลของเฟจได้จึ งควรเลื อกใช้ เอนไซม์ ตัดจาเพาะชนิดอื่นที่เหมาะสมต่อไป และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
จานวนของเฟจจะลดลง โดยเฟจสามารถมีชีวิตรอดที่อุณหภูมิ 90°C นาน 20 นาที และจะตายที่อุณหภูมิ
100°C นาน 5 นาที เฟจสามารถมีชีวิตรอดได้ใน pH 4.0 – pH 7.0 แต่ไม่สามารถเจริญใน pH ที่เป็นกรดต่า
ได้ ( pH 1.0 – pH 3.0) ส่วนที่ pH 8.0 เฟจยังสามารถที่จะมีชีวิตรอดได้เล็กน้อย ดังนั้นการปรับ pH ของ
ตัวอย่างปลาหมัก ให้ pH เป็นกรดนั้น จะทาให้เฟจลดจานวนลงซึ่งเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการหมัก
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การแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีริ โอเฟจจากผลิตภัณฑ์นม
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายอรรถสิทธิ์ นุชประภา
นางสาวเบญจพร คุณวิโรจน์ลักษณ์
ชีววิทยา
ผศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

แบคที ริ โ อเฟจหรื อ เฟจ เป็ น ไวรั ส ที่ ท าให้ เ กิ ด การติ ด เชื้ อ ในแบคที เ รี ย โดยเฟจจะท าให้
กระบวนการการผลิตในขั้นตอนของการหมักโดยแบคทีเรียล้มเหลว หรือทาให้กระบวนการหมักเกิดขึ้นช้า
ซึ่ ง จะทาให้ผ ลิ ตภั ณ ฑ์เ กิด ความเสี ยหายได้ ในงานวิจั ยนี้ไ ด้ทาการแยกและศึก ษาลั กษณะของเฟจใน
ผลิตภัณฑ์นม โดยจะนานมเปรี้ยว 13 ตัวอย่างที่มาจากกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน คือนมเปรี้ยว I1,
I2, I8, I9, I12, I14, I23, I28, T20, T21, T25, T27 และ T28 มาทาการวิเคราะห์ โดยขั้นตอนแรกจะทาการ
แยกโฮสท์จากนม ซึ่งสามารถแยกได้ 1 ไอโซเลท เมื่อทาการจัดจาแนกโดยการเปรียบเทียบลาดับเบสบริเวณ
16S rDNA ของโฮสท์กับฐานข้อมูล GenBank พบว่าโฮสท์ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับ Lactobacillus casei
ร้อยละ 99 จากนั้นได้นาโฮสท์ดังกล่าวมาแยกเฟจ และตรวจสอบด้วยเทคนิค double layer agar พบว่ามี 5
ตัวอย่างคือ I23, I28, T20, T25 และ T28 ที่มีการเกิด plaque แสดงว่ามีการปนเปื้อนของเฟจ และเมื่อนา
ตัวอย่างที่เกิด plaque ไปศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
พบว่าเป็นเฟจที่แยกได้จัดอยู่ใน family Siphoviridae โดยมีส่วนหัวขนาด 175 นาโนเมตร ส่วนหางขนาด
66.67 นาโนเมตร จากนั้นทาการสกัด DNA ของไวรัสและตัดด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะต่างๆ คือ NdeI, PstI,
BglIl, BamHI, HindIII พบว่า HindIII สามารถตัด DNA ของเฟจได้ และสามารถคานวณมวลโมเลกุลของ
DNA ของเฟจได้ 23 กิโลเบส นอกจากนี้ยังศึกษาคุณสมบัติของเฟจในการทนต่อความเป็นกรดด่าง พบว่า
เฟจสามารถอยู่รอดได้ใน pH 4.0 – pH 7.0 แต่ไม่สามารถเจริญใน pH ที่เป็นกรดสูงได้ (pH 1.0 – pH 3.0)
ส่วนที่ pH 8.0 เฟจยังสามารถที่จะมีชีวิตรอดได้น้อยลง ดังนั้นการปรับความเป็นกรดด่างในกระบวนการ
ผลิตนม โดยให้ pH มีความเป็นกรด จะทาให้เฟจลดจานวนลงได้ และเมื่อทาการศึกษาถึงคุณสมบัติในทน
ต่อความร้อน พบว่าเฟจสามารถทนความร้ อนสูงสุดได้ที่ 90°C เป็นเวลา 20 นาที และสามารถอยู่รอดได้ที่
อุณหภูมิ 100°C นาน 5 นาที
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การแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลสัตว์เพื่อน้ามาใช้เป็นโพรไบโอติกสายพันธุ์ผสม
โดย

นายไชยยศ รุ่งเรืองผล
นางสาวจินรัตน์ ตรีกรุณาสวัสดิ์

ภาควิชา

ชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

โพรไบโอติก เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งเมื่อนาเข้าไปในร่างกายในปริมาณที่เหมาะสม จะส่งผลให้
โฮสท์มีสุขภาพดี ปัจจุบันโพรไบโอติกเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในรูปแบบที่เป็น
สายพันธุ์เดี่ยวหรือสายพันธุ์ผสม ในงานวิจัยนี้ได้ทาการคัด เลือกสายพันธุ์สาหรับใช้เป็นโพรไบโอติก โดย
เน้นแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลสัตว์ของหมู วัว และไก่ จากนั้นนามาตรวจสอบความสามารถในการผลิต
สารต้านปฏิชีวนะ การสร้างเอนไซม์อะไมเลส ความสามารถในการทนกรดและน้าดี และความสามารถ
ในการยึดเกาะกับลาไส้ได้ จากการศึกษาพบว่า สามารถแยกแบคทีเรียกรดแลคติกได้ทั้งหมด 25 ไอโซเลท
เมื่อทาการศึกษาการสร้างเอนไซม์อะไมเลส พบว่ามี 18ไอโซเลท ที่สร้างเอนไซม์อะไมเลสได้ และมี 3 ไอ
โซเลทที่สามารถทนต่อกรดและน้าดี นอกจากนี้มี 6ไอโซเลทที่มีเปอร์เซ็นต์ hydrophobicity สูง โดยรวม
แล้วสายพันธุ์ที่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นโพรไบโอติกมี 3 ไอโซเลท ได้แก่ A02, A03 และ A04 ซึ่งเมื่อทาการ
จัดจาแนกโดยการเปรียบเทียบลาดับเบสบริเวณ 16S rDNA กับฐานข้อมูล GenBank พบว่าทั้ง 3 ไอโซเลท มี
ความคล้ายคลึงกับ Enterococcus faecium
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การแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีริโอเฟจจากจากจากปลาส้ม
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวชนิดา ผดุงรัตน์
นางสาวศิรินธร น้อยใส
ชีววิทยา
ผศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

ปลาส้มเป็นอาหารหมักที่ผู้คนรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยมีการบริโภคอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาค
ในการทาปลาส้มนี้ต้องอาศัย lactic acid bacteria ในการหมักเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่าใน lactic acid
bacteria นี้อาจมีการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า lactic acid bacteriophage (LAB phage) ซึ่งก่อให้เกิดผลเสีย
ต่ออุตสาหกรรมการหมักเป็นอย่างมาก อาจทาให้สูญเสียหัวเชื้อที่ดีที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้
วัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้คือเพื่อแยก lactic acid bacteria และ LAB phage จากปลาส้มที่มีขายตาม
ท้องตลาด และศึกษารูปร่าง LAB phage ที่แยกได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ศึกษา
รูปแบบของ DNA ของ LAB phage ศึกษาการทนต่อ pH ของ LAB phage รวมทั้งศึกษาการทนต่อ
อุณหภูมิของ LAB phage จากการแยก LAB phage จากปลาส้มทั้ง 9 ตัวอย่าง พบ LAB phage ใน
ตัวอย่างจากตลาดพงษ์เพชร จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อศึกษารูปร่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
ผ่าน พบว่าจัดอยู่ใน Family Siphoviridae โดยมีขนาดของส่วนหัวยาว 60 นาโนเมตร ขนาดของส่วนหาง
ยาว 150 นาโนเมตร และผลการตัด DNA ของ LAB phage ด้วย restriction enzyme พบว่า enzyme PstI
และ HindIII ไม่ตัด DNA จึงไม่สามารถคานวณหามวลโมเลกุลของ LAB phage ได้ ดังนั้นควรเปลี่ยนเป็น
restriction enzyme ชนิดอื่น รวมทั้งเมื่อศึกษาการทนต่อ pH ของ LAB phage จะพบว่าอาหารที่ปรับ pH
เป็น 2.0 ไม่พบการอยู่รอดของ LAB phage ในขณะที่ในอาหารที่ปรับ pH เป็น 3.0 พบ LAB phage เพียง
เล็กน้อย ที่ pH 4.0-6.0 พบ LAB phage ที่รอดชีวิตจานวนมาก และที่ pH 7.0 และ pH 8.0 จะพบว่า LAB
phage จะมีการรอดชีวิตลดลง และจากการศึกษาการทนต่ออุณหภูมิของ LAB phage จะพบว่า LAB
phage จะลดจานวนลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น โดยที่อุณหภูมิ 60°C นาน 30 นาที เฟจจะลดจานวนลงจาก
790 PFU/ml เหลือ 470 PFU/ml ที่อุณหภูมิ 75°C นาน 30 นาที เฟจจะลดจานวนลงจาก 770 PFU/ml
เหลือ 300 PFU/ml ที่อุณหภูมิ 90°C นาน 20 นาที เฟจจะลดจานวนลงจาก 750 PFU/ml เหลือ 50
PFU/ml และที่อุณหภูมิ 100 °C จะไม่พบการอยู่รอด LAB phage
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การแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่สร้าง Gamma-amino butyric acid (GABA) จากปลาส้ม
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายปิยะบุตร ศรีสมบัติ
นางสาวกรุณา
มินสุวรรณ
นางสาวพิมลวรรณ เลิศวิจิตจรรยา
ชีววิทยา
ผศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

อาหารหมั ก ประเภทปลาส้ ม เป็น อาหารหมั ก ที่ มี ก ารหมั กโดยใช้ เชื้ อแบคทีเ รีย กรดแลคติ ก
ที่สามารถใช้กลูตาเมตแล้วเปลี่ยนเป็นสาร Gamma-amino butyric acid (GABA) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาท
และเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันนี้ ในงานวิจัยนี้ได้ทาการแยกแบคทีเรียกรดแลคติก จาก
ปลาส้มและนาไปทา paper chromatography เพื่อดูการสร้าง GABA พบว่าสามารถแยกเชื้อได้ 1 ไปโซ
เลท คือ N1 เมื่อทาการจัดจาแนกเชื้อโดยการเปรียบเทียบลาดับเบสบริเวณ 16S rDNA กับฐานข้อมูล
GenBank พบว่า N1 มีความคล้ายคลึงกับ Lactobacillus plantarum ร้อยละ 99 จากนั้นก็จะทาการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิต GABA ซึ่งเราจะนาเชื้อในอาหาร Glucose Yeast Extract Peptone (GYP) ที่มี
การเติมกลูตาเมตและผงชูรส โดยมีการปรับ pH (ที่ pH ปกติของอาหาร (6.8) และปรับ pH ที่ 5.5) เพื่อ
เปรียบเทียบการสร้าง GABA โดยเลี้ยงเชื้อในอาหาร GYP ที่ pH ปกติ (6.8) และที่ pH5.5 หลังจากนั้นทา
การเก็บตัวอย่างเชื้อทุก 6 ชั่วโมง นาไปวัด OD ที่ 660 mm เพื่อวัดการเจริญของเชื้อและตรวจสอบการสร้าง
GABA โดยการทา paper chromatography ซึ่งผลการทดลองพบว่า L. plantarum N1 มีการผลิต GABA
ได้ดีในที่มีการปรับ pH 5.5 และสามารถผลิต GABA หลังจากการเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 6 ชั่วโมง และยังพบว่า
กับการสร้าง GABA สอดคล้องกับการเจริญของเชื้อ จึงสรุปได้ว่า GABA จัดเป็น primary metabolite
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การจัดจ้าแนกเชื้อแอคติโนมัยสีทจากคอมโพสต์ที่สามารถย่อยสลายไบโอพลาสติก
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวโรสิณี รสดี
นางสาวศิวพร บุญช่วย
ชีววิทยา
ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์

พลาสติกโดยทั่วไปถูกสั ง เคราะห์ขึ้นโดยผ่านกระบวนการ polymerization สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ Thermoplastics จัดเป็นพลาสติกที่สามารถละลายได้เมื่ อโดนความร้อนสูงหรือ
ความเย็นจัด และ Thermoset plastics เป็นพลาสติกที่มีความคงทนแข็งแรง ทั้งสองประเภทล้วนเป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้เวลานานในการย่อยสลาย ดังนั้นจึงมีการคิดค้นพลาสติกชีวภาพขึ้นมาใช้
แทน ซึ่งพลาสติกชีวภาพนี้เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ เช่น อ้อย ข้าวโพด มัน
สาปะหลัง แป้ง หรือโปรตีนจากถั่ว เป็นต้น พลาสติกประเภทดังกล่าวสามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการ
biodegradation โดยใช้ กิจ กรรมจากจุลิ นทรีย์ในการย่อยสลายซึ่ งไม่เป็นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้ง ยัง
แก้ปัญหามลพิษที่เกิดจากการย่อยสลายพลาสติกโดยใช้เอนไซม์ที่ผลิตได้โดยจุลินทรีย์เหล่านั้น
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเชื้อในกลุ่ม Actinomyces spp. 10 สายพันธุ์ที่มีความสามารถในการย่อย
สลายพลาสติกชีวภาพ เช่น PCL, PBSA, PBS และ PLA โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ
ดังกล่าว พบว่าเมื่อเลี้ยงเชื้อในอาหาร ISP ต่างๆ เชื้อทั้ง 10 สายพันธุ์มีลักษณะการเจริญแตกต่างกัน อาจ
เนื่องจากสูตรอาหารที่เป็น องค์ประกอบแตกต่างกันจึง มีผลต่อการเจริญ การสร้างสปอร์ และการสร้าง
pigment และ เมื่อทดสอบการใช้แหล่งคาร์บอน 10 ชนิด พบว่าเชื้อทั้ง 10 สายพันธุ์สามารถใช้กลูโคสได้ดี
ที่สุด ยกเว้นเชื้อสายพันธุ์ที่ 5, 6 และ 8 ที่ไม่พบการเจริญเกิดขึ้น อีกทั้งเชื้อทั้ง 10 สายพันธุ์ไม่สามารถย่อย
สลาย cellulose ได้ เมื่อทดสอบสภาวะที่เหมาะสมต่อ การเจริญพบว่าช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 3050◦C และความคงทนต่อความเข้มข้น NaCl อยู่ที่ 0-4% นอกจากนี้เมื่อนาเชื้อทั้งหมดมาทาการทดสอบ
Diaminopimelic acid (DAP) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของผนังเซลล์พบว่า เชื้อ 9 สายพันธุ์เป็นเชื้อในกลุ่ม
Streptomyces spp. และอีก 1 สายพันธุ์ เป็น Actinomadura sp. ซึ่งเชื้อทั้งหมดนี้ได้นามาศึกษาการจัด
จาแนกเชื้อด้วย 16S rDNA เพื่อเปรียบเทียบกัน
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การแสดงออกของยีน esterase จากเชื้อ Actinomadura sp. Strain S14
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวพาศิริ โสขุมา
นางสาวมนัญญา ตรัยรัตนยนต์
ชีววิทยา
ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการแสดงออกของยีน esterase และ การนาเอนไซม์มาทาให้บริสุทธิ์
โดยผ่านคอลัมน์ (Ni+ column) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิ และ pH ที่เหมาะสมต่อการทางานของ
เอนไซม์ esterase ศึกษาความเสถียรของอุณหภูมิและ pH สาหรับการทางานของเอนไซม์ ขั้นตอนแรกของ
การศึกษาเริ่มจากนาเชื้อ E.coli ที่มียีน estS14 ซึ่งอยู่ในพลาสมิด pQE-80L มาเพิ่มจานวน โดยเลี้ยงใน LB
broth ที่มีการเติม ampicilin และมีการเหนีย่ วนาให้เชื้อมีการสร้างเอนไซม์ esterase ด้วย IPTG จากนั้นจึง
เก็บเซลล์ที่ได้ไปทาการแตกเซลล์ โดยเก็บส่วน supernatant มาทาให้บริสุทธิ์โดยผ่าน Heat treatment และ
Ni+ Column ตามลาดับ วิธี Heat treatment เริ่มจากนา supernatant ไปผ่านความร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่
40-80 °C เป็นเวลา 10 นาที เพื่อทาลายโปรตีนอื่น ๆ ที่ปนมากับเอนไซม์ esterase และนา supernatant ที่
ผ่านความร้อนไปทดสอบ activity บน tributyrin plate โดยจะวัด activity จากการเกิด clear zone พบว่า
เอนไซม์ยังคงมี activity จนถึง 70°C แสดงให้เห็นว่าเอนไซม์ esterase เป็นเอนไซม์ทนความร้อน จากนั้นจึง
นา supernatant ที่ภายหลังการถูก treat ด้วยความร้อนมาผ่าน Ni+ column และทาการเก็บ fraction และ
นาแต่ละ fraction มาศึกษาลักษณะต่างๆของเอนไซม์ ผลการทดลองพบว่า เอนไซม์ esterase สามารถ
ทางานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 55°C และ pH 8 เอนไซม์จะมีความเสถียรที่ pH 7-8 และที่อุณหภูมิ 40-55 °C
และยังพบว่าเอนไซม์ esterase จะมี specific activity เท่ากับ 159.2 u/mg และมีขนาดประมาณ 30 KDa
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การโคลนและการแสดงออกของยีน PAO1_0026 จากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และการ
ผลิตโพลีโคนอลแอนติบอดี
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนพรัตน์ บุญเลิศ
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

Pseudomonas aeruginosa เป็นแบคทีเรียแกรมลบที่สามารถก่อโรคกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
โดยจัดเป็นเชื้อฉวยโอกาส ทาให้เกิดโรคติดเชื้อหลายส่วนในร่างกาย เช่น หัวใจ กระแสเลือด ระบบประสาท
ส่วนกลาง ทางเดินปัส สาวะ และผิวหนัง นอกจากนี้ยัง ก่อให้เกิดโรคในสัตว์น้า คือ โรคแผลตามลาตัว
(ulcerative disease) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้า
มีรายงานการวิจัยก่อนหน้านี้ ได้นาเทคนิคการเปรียบเทียบจีโนมมาวิเคราะห์หาโปรตี นที่จาเพาะ
ต่อ P. aeruginosa เพื่อที่จะนามาผลิต recombinant protein ซึ่งจะนาไปใช้เป็นแอนติเจนในการปลูก
ภูมิคุ้มกันให้หนูขาว โดยจะผลิตแอนติบอดีที่จาเพาะต่อเชื้อ P. aeruginosa ซึ่งจากการเปรียบเทียบจีโนม
ของ Pseudomonas รวมทั้งการใช้ blastp พบว่า ยีน PlcB ซึ่งเป็นรหัสของ phospholipase C (PlcB) พบ
เฉพาะใน P. aeruginosa ดังนั้นจึงทาการเพิ่มจานวนยีน PlcB (PAO1_0026) ด้วยวิธี polymerase chain
reaction (PCR) โดยใช้ genomic DNA ของ P. aeruginosa เป็น template จากนั้นโคลนชิ้น PCR ที่ได้
เข้าสู่ pGEX-6P-1 expression vector และนาพลาสมิดลูกผสมเข้าสู่แบคทีเรีย E. coli สายพันธุ์ BL21
หลังจากกระตุ้นให้ผลิตโปรตีนลูกผสม glutathione-S-transferase (GST) tagged PAO1_0026 ด้วย
1mM IPTG โปรตีนลูกผสมที่ผลิตได้มีน้าหนักโมเลกุล 62.7 kDa เมื่อผ่านการทาให้บริสุทธิ์โดย SDS-PAGE
ได้นาไปใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูเพื่อผลิตแอนติซีรั่ม เมื่อตรวจสอบโดยวิธี Western blotting และ dot
blotting พบว่าแอนติซีรั่มที่ผลิตได้แสดงปฎิกิริยาทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ P. aeruginosa จานวน 21 isolates
จาก 22 isolates และพบว่ามีปฏิกิริยาข้ามกับ P. chlororaphis , P. fluorescens, P. putida, P. stutzeri
บาง isolate
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การโคลนและการแสดงออกของยีน PA4625HA จากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
และการผลิตโพลีโคนอลแอนติบอดี
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายภัทรพงศ์ ยังสวัสดิ์
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

Pseudomonas aeruginosa เป็ น เชื้ อ แบคที เ รี ย ก่ อ โรค มั ก เป็ น สาเหตุ ข องการติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล เนื่ องจากเชื้ อ P. aeruginosa สามารถก่ อโรคในคนได้จึ ง ท าให้ ไ ด้ รับ ความสนใจในการ
ศึกษาวิจัยเป็นอย่างมาก เชื้อนี้จัดเป็นเชื้อฉวยโอกาสก่อให้เกิดการติดเชื้อได้หลายระบบ การศึกษาวิจัย
ครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ผลิ ต รี ค อมบิ แ นนท์ โ ปรตี น ว่ า จ าเพาะต่ อ
P. aeruginosa โดยใช้ เ ทคนิ ค
comparative genomics วิเคราะห์หา P. aeruginosa specific protein เพื่อนาไปใช้เป็นแอนติเจนในการ
ปลูกภูมิคุ้มกันหนูขาว โดยให้หนูผลิตแอนติบอดีที่จาเพาะต่อเชื้อ P. aeruginosa ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการนาวิธีทางภูมิคุ้มกันมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อ
จากการวิเ คราะห์โดยการเปรียบเทียบจี โนมของ Pseudomonas ทั้ง 12 จี โนม รวมทั้ง การใช้
โปรแกรม blastp พบว่าโปรตีน PA4625HA ซึ่งเป็นรหัสของ hypothetical protein ที่มี hemagglutination
activity (HA) (PA4625HA) พบเฉพาะใน P. aeruginosa จึงได้ทาการเพิ่มจานวนชิ้นส่วนของยีน
PA4625HA ด้วยการทา PCR โดยใช้ genomic DNA ของ P. aeruginosa เป็น template นาชิ้นส่วนของ
ยีนโคลนเข้าสู่ pCR-blunt vector และ pGEX-6P-1 expression vector ตามลาดับ นาไป transform
เข้าสู่ Escherichia coli สายพันธุ์ BL21 เพื่อกระตุ้นให้ผลิตโปรตีนลูกผสม glutathione-S-transferase
(GST) tagged PA4625HA ด้วย 1mM IPTG นามาตรวจสอบโดยการทา SDS-PAGE พบว่าโปรตีน
ลูกผสมที่ผลิตได้มีน้าหนัก 37 กิโลดาลตัน พบว่าแอนติซีรัมที่ผลิตได้แสดงปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันจาเพาะต่อ
โปรตีน PA4625HA และเมื่ อตรวจสอบโดยวิธี dot blotting พบว่าแอนติซีรัมสามารถจับกับเชื้อ P.
aeruginosa ได้ 21 isolate จาก 22 isolate อย่างไรก็ตามแอนตีซี รัมที่ไ ด้สามารถจั บกับเชื้อ P.
fluorescens, P. chlororaphis, P. japonica และ P. putida
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การโคลนและการแสดงออกของยีน PA4625HA จากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
และการผลิตโพลีโคนอลแอนติบอดี
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวศศิพิมพ์ เย็นภู่ทอง
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

Pseudomonas aeruginosa เป็ น เชื้ อ แบคที เ รี ย ก่ อ โรค มั ก เป็ น สาเหตุ ข องการติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล เนื่ องจากเชื้ อ P. aeruginosa สามารถก่ อโรคในคนได้จึ ง ท าให้ ไ ด้ รับ ความสนใจในการ
ศึกษาวิจัยเป็นอย่างมาก เชื้อนี้จัดเป็นเชื้อฉวยโอกาสก่อให้เกิดการติดเชื้อได้หลายระบบ การศึกษาวิจัย
ครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ผลิ ต รี ค อมบิ แ นนท์ โ ปรตี น ว่ า จ าเพาะต่ อ
P. aeruginosa โดยใช้ เ ทคนิ ค
comparative genomics วิเคราะห์หา P. aeruginosa specific protein เพื่อนาไปใช้เป็นแอนติเจนในการ
ปลูกภูมิคุ้มกันหนูขาว โดยให้หนูผลิตแอนติบอดีที่จาเพาะต่อเชื้อ P. aeruginosa ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการนาวิธีทางภูมิคุ้มกันมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อ
จากการวิเ คราะห์โดยการเปรียบเทียบจี โนมของ Pseudomonas ทั้ง 12 จี โนม รวมทั้ง การใช้
โปรแกรม blastp พบว่าโปรตีน PA4625HA ซึ่งเป็นรหัสของ hypothetical protein ที่มี hemagglutination
activity (HA) (PA4625HA) พบเฉพาะใน P. aeruginosa จึงได้ทาการเพิ่มจานวนชิ้นส่วนของยีน
PA4625HA ด้วยการทา PCR โดยใช้ genomic DNA ของ P. aeruginosa เป็น template นาชิ้นส่วนของ
ยีนโคลนเข้าสู่ pCR-blunt vector และ pGEX-6P-1 expression vector ตามลาดับ นาไป transform
เข้าสู่ Escherichia coli สายพันธุ์ BL21 เพื่อกระตุ้นให้ผลิตโปรตีนลูกผสม glutathione-S-transferase
(GST) tagged PA4625HA ด้วย 1mM IPTG นามาตรวจสอบโดยการทา SDS-PAGE พบว่าโปรตีน
ลูกผสมที่ผลิตได้มีน้าหนัก 37 กิโลดาลตัน พบว่าแอนติซีรัมที่ผลิตได้แสดงปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันจาเพาะต่อ
โปรตีน PA4625HA และเมื่ อตรวจสอบโดยวิธี dot blotting พบว่าแอนติซี รัม สามารถจั บกับเชื้ อ
P. aeruginosa ได้ 21 isolate จาก 22 isolate อย่างไรก็ตามแอนตีซีรัม ที่ไ ด้สามารถจับกับเชื้ อ
P. fluorescens, P. chlororaphis, P. japonica และ P. putida
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การโคลนและการแสดงออกของยีน PAO1_0026 จากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และการ
ผลิตโพลีโคนอลแอนติบอดี
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวอัมภาวรรณ จันทวิเศษ
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

Pseudomonas aeruginosa เป็นแบคทีเรียแกรมลบที่สามารถก่อโรคกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
โดยจัดเป็นเชื้อฉวยโอกาส ทาให้เกิดโรคติดเชื้อหลายส่วนในร่างกาย เช่น หัวใจ กระแสเลือด ระบบประสาท
ส่วนกลาง ทางเดินปัส สาวะ และผิวหนัง นอกจากนี้ยัง ก่อให้เกิดโรคในสัตว์น้า คือ โรคแผลตามลาตัว
(ulcerative disease) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้า
มีรายงานการวิจัยก่อนหน้านี้ ได้นาเทคนิคการเปรียบเทียบจีโนมมาวิเคราะห์หาโปรตีนที่จาเพาะ
ต่อ P. aeruginosa เพื่อที่จะนามาผลิต recombinant protein ซึ่งจะนาไปใช้เป็นแอนติเจนในการปลูก
ภูมิคุ้มกันให้หนูขาว โดยจะผลิตแอนติบอดีที่จาเพาะต่อเชื้อ P. aeruginosa ซึ่งจากการเปรียบเทียบจีโนม
ของ Pseudomonas รวมทั้งการใช้ blastp พบว่า ยีน PlcB ซึ่งเป็นรหัสของ phospholipase C (PlcB) พบ
เฉพาะใน P. aeruginosa ดังนั้นจึงทาการเพิ่มจานวนยีน PlcB (PAO1_0026) ด้วยวิธี polymerase chain
reaction (PCR) โดยใช้ genomic DNA ของ P. aeruginosa เป็น template จากนั้นโคลนชิ้น PCR ที่ได้
เข้าสู่ pGEX-6P-1 expression vector และนาพลาสมิดลูกผสมเข้าสู่แบคทีเรีย E. coli สายพันธุ์ BL21
หลังจากกระตุ้นให้ผลิตโปรตีนลูกผสม glutathione-S-transferase (GST) tagged PAO1_0026 ด้วย
1mM IPTG โปรตีนลูกผสมที่ผลิตได้มีน้าหนักโมเลกุล 62.7 kDa เมื่อผ่านการทาให้บริสุทธิ์โดย SDS-PAGE
ได้นาไปใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูเพื่อผลิตแอนติซีรั่ม เมื่อตรวจสอบโดยวิธี Western blotting และ dot
blotting พบว่าแอนติซีรั่มที่ผลิตได้แสดงปฎิกิริยาทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ P. aeruginosa จานวน 21 isolates
จาก 22 isolates และพบว่ามีปฏิกิริยาข้ามกับ P. chlororaphis , P. fluorescens, P. putida, P. stutzeri
บาง isolate
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การจ้าแนกพันธุ์ของพืชสกุลระก้าพันธุ์เศรษฐกิจโดยเทคนิค RAPD
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกฤษนา แก้วดี
นางสาวเกศกนก สริขา
นางสาวฐาวรา พรธรรมวัฒน์
นางสาวพิมพ์สุพัตรา สุนทรบดี
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ

พืชสกุลระกา (Salacca) เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากในจังหวัดจันทบุรี โดยพันธุ์เศรษฐกิจมี
3 พันธุ์ ได้แก่ สละสุมาลี สละเนินวง และสละหม้อ อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังประสบปัญหาในการจาแนก
พันธุ์ของต้นกล้าเนื่องจากความคล้ายคลึงกันทางลักษณะสัณฐานวิทยา จึงมักจะถูกเอาเปรียบเรื่องการ
ปลอมปนต้นพันธุ์ของพืชในสกุลเดียวกัน ทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นพันธุ์และการดูแลรักษา การวิจัยนี้
จึ ง มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อจ าแนกพั น ธุ์ ของพื ช สกุ ล ระก าพั น ธุ์ เ ศรษฐกิ จ โดยใช้ เ ทคนิ ค RAPD (Random
Amplified Polymorphic DNA) โดยการเพิ่มขยายปริมาณ DNA จากตัวอย่างของพืชสกุลระกา 5 พันธุ์
ได้แก่ สละสุมาลี สละเนินวง สละหม้อ สละไร้หนาม และระกา โดยวิธี PCR ซึ่งใช้ไพร์เมอร์แบบสุ่ม (RAPD
primer) จานวน 150 สาย เมื่อวิเคราะห์รูปแบบของแถบ DNA (band pattern) พบไพร์เมอร์ที่ให้แถบ DNA
ที่แตกต่างกัน (polymorphic band) ระหว่างพันธุ์ จานวน 5 ไพร์เมอร์ ได้แก่ (1) ไพร์เมอร์ NAPS711 ให้
แถบ DNA ขนาด 400 bp ที่มีความจาเพาะต่อสละสุมาลี สละเนินวง และสละหม้อ (2) ไพร์เมอร์
NAPS764 และ NAPS766 ให้แถบ DNA ขนาด 380 และ 800 bp ตามลาดับ ที่มีความจาเพาะต่อสละ
สุมาลี และสละเนินวง และ (3) ไพร์เมอร์ NAPS759 และ NAPS760 ให้แถบ DNA ขนาด 600 และ 380 bp
ตามลาดับ ที่มีความจาเพาะต่อสละเนินวง การศึกษาครั้งนี้สามารถจ าแนกพันธุ์ของพืชสกุลระกาพันธุ์
เศรษฐกิจออกจากพืชสกุลระกาพันธุ์อื่นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบพันธุ์ของต้นกล้า ทาให้
เกษตรกรได้รับต้นพันธุ์ที่ถูกต้อง เพื่อการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์ต่อไป
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การตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสโรคทอร่าในเนื้อเยื่อกุ้งขาวโดยวิธี immunohistochemistry
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวศิริรัตน์ วชิรเลอพันธุ์
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์

การศึกษานี้ได้ผลิตโพลิโคลนอลแอนติบอดีจาเพาะต่อแคปซิดโปรตีน VP1 ของไวรัสโรคทอร่า
(Taura syndrome virus; TSV) โดยนาแบคทีเรีย E. coli สายพันธุ์ BL21 ที่มียีนแคปซิดโปรตีน VP1 ใน
พลาสมิด pGEX-6P-1 (pGEX-VP1) มากระตุ้นการแสดงออกของรีคอมบิแนนท์แคปซิดโปรตีน VP1 (rVP1)
ด้วย IPTG ซึ่งมีน้าหนักโมเลกุล 81 กิโลดาลตัน จากนั้นแยกรีคอมบิแนนท์ แคปซิดโปรตีน VP1 ให้บริสุทธิ์
ด้วยวิธี SDS-PAGE แล้วปลูกภูมิคุ้มกันในหนูขาว Swiss mice เพื่อผลิตโพลิโคลนอลแอนติบอดีที่จาเพาะ
ต่อแคปซิดโปรตีน VP1 ของไวรัสโรคทอร่า พบว่าโพลิโคลนอลแอนติบอดีสามารถจับกับเชื้อไวรัสโรคทอร่า
ในเนื้ อ เยื่ อ หั ว ใจ เหงื อ ก กล้ า มเนื้ อ และเนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น ของกุ้ ง ที่ ติ ด เชื้ อ ตามธรรมชาติ ด้ ว ยวิ ธี
immunohistochemistry ได้
ดังนั้นคาดว่าจะสามารถนาหนูตัวที่มีการตอบสนองดีที่สุดมาใช้สาหรับการผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดีจาเพาะต่อแคปซิดโปรตีน VP1 เพื่อใช้พัฒนาเป็นชุดตรวจสอบอย่างง่ายเพื่อใช้ในการตรวจการ
ติดเชื้อไวรัสโรคทอร่าโดยใช้หลักการทางภูมิคุ้มกัน ต่อไปในอนาคต
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การตรวจสอบความจ้าเพาะของโพลิโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีน ICP11 ของไวรัสตัวแดงดวง
ขาว โดยวิธี immunohistochemistry
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวพรพิมล โพธิ์พร
ชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล

ไวรัสตัวแดงดวงขาว (White spot syndrome virus/ WSSV) ก่อให้เกิดโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง
โดยพบการแพร่ระบาดของโรคทั่วไปในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทั่วโลก เมื่อเกิดการระบาดของโรคจะ
ทาให้กุ้งมีอัตราการตายสูงถึง 100% ภายใน 3-10 วัน ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ไวรัสตัวแดงดวงขาวขึ้นมากมาย ซึ่งวิธีการทางภูมิคุ้มกันวิทยาเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาขึ้น
การศึกษานี้ได้ทาการผลิตโพลิโคลนอลแอนติบอดีขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจการติดเชื้อ WSSV ในกุ้ง โดยการ
กระตุ้นแบคทีเรียที่มีพลาสมิดลูกผสม pGEX-6P-1-ICP11 และ ICP11 - pTYB1 ให้ผลิตโปรตีนลูกผสม
GST-ICP11 และ ICP11-intein โดยโปรตีนลูกผสมที่ได้มีน้าหนักโมเลกุลขนาด 35 กิโลดาลตัน และ 64
กิโลดาลตัน ตามลาดับ จากนั้นนาโปรตีนที่ได้มาผ่านการทาให้บริสุทธิ์โดย SDS-PAGE แล้วนาโปรตีนที่ได้
ไปกระตุน้ ปลูกภูมิคุ้มกันในหนูขาวเพื่อผลิตแอนติซีรัม เมื่อตรวจสอบโดยวิธี immunohistochemistry พบว่า
แอนติซีรัมที่ได้จากหนูตัวที่ 1 และหนูตัวที่ 3 พบว่าสามารถตรวจจับการติดเชื้อในเนื้อเยื่อกุ้งที่ติดเชื้อ WSSV
ได้ ซึ่งโพลิโคลนอลแอนติบอดีที่ได้จากหนูตัวที่ 3 สามารถตรวจจับการติดเชื้อได้มากกว่าโพลิโคลนอล
แอนติบอดีที่ได้จากหนูตัวที่ 1 โดยสังเกตได้จากการเกิดตะกอนสีน้าตาลจากการทาปฏิกิริยาระหว่างโพลิ
โคลนอลแอนติบอดีกับเชื้อ WSSV ที่มีมากกว่า ซึ่งคาดว่าจะสามารถนาหนูตัวที่ 3 มาใช้ผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดีที่จาเพาะต่อ โปรตีน ICP11 ต่อไป
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การตรวจสอบความจ้าเพาะของโพลิโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีน ICP11 ของไวรัสตัวแดง
ดวงขาว โดยวิธี western blotting
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวเยาวรี หน่อนาคา
ชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล

ไวรัสตัวแดงดวงขาว (White spot syndrome virus/ WSSV) ก่อให้เกิดโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง
โดยพบการแพร่ระบาดของโรคทั่วไปในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทั่วโลก เมื่อเกิดการระบาดของโรค
จะทาให้กุ้งมีอัตราการตายสูงถึง 100% ภายใน 3-10 วัน ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ไวรัสตัวแดงดวงขาวขึ้นมากมาย ซึ่งวิธีการทางภูมิคุ้มกันวิทยาเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาขึ้น
การศึกษานี้ได้ทาการผลิตโพลิโคลนอลแอนติบอดีขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจการติดเชื้อ WSSV ในกุ้ง โดย
การกระตุ้นแบคทีเรียที่มีพลาสมิดลูกผสม pGEX-6P-1-ICP11 และ ICP11 - pTYB1 ให้ผลิตโปรตีน
ลูกผสม GST-ICP11 และ ICP11-intein โดยโปรตีนลูกผสมที่ได้มีน้าหนักโมเลกุลขนาด 35 กิโลดาลตัน
และ 64 กิโลดาลตัน ตามลาดับ จากนั้นนาโปรตีนที่ได้มาผ่านการทาให้บริสุทธิ์โดย SDS-PAGE แล้วนา
โปรตีนที่ได้ไปกระตุ้นปลูกภูมิคุ้มกันในหนูขาวเพื่ อผลิตแอนติซีรัม เมื่อตรวจสอบโดยวิธี western blotting
พบว่าแอนติซีรัมที่ได้จากหนูตัวที่ 1 และหนูตัวที่ 3 มีความจาเพาะต่อโปรตีนขนาด 11 กิโลดาลตันของ
WSSV จากกุ้งที่ติดเชื้อตามธรรมชาติ ซึ่งพบว่าแอนติซีรัมที่ได้จากหนูตัวที่ 3 มีความสามารถตรวจจับ
การติดเชื้อ WSSV ใน western blot ได้ดีกว่าแอนติซีรัมที่ได้จากหนูตัวที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะสามารถนาหนู
ตัวที่ 3 มาใช้ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จาเพาะต่อ โปรตีน ICP11 ต่อไป
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การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Vibrio cholerae ในกุ้งขาว Penaeus vannamei โดยวิธี
Immunohistochemistry
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวฐิติพร บุญธรรม
ชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล

Vibrio cholerae เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอหิวาตกโรค และยังทาให้เกิดโรคเสี้ยนดาในกุ้ง ซึ่ง
สร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งเป็นมูลค่ามหาศาล สาหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นการนา
โพลีโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตจากหนูขาวที่ถูกปลูกภูมิคุ้มกันด้วย แบคทีเรีย V. cholerae จานวน 5 ไอโซ
เลต คือ V. cholerae O1 Inaba ; DMST 22115, V. cholerae O1 Ogawa ; DMST 22125, V.
cholerae O139; DMST 22135, V. cholerae O141; DMST 22413,
V. cholerae non O1,
O139,141 ; DMST 22140 มาทดสอบโดยวิธี immunohistochemistry พบว่าโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่
ได้จากหนูทั้ง 4 ตัวสามารถจับกับแบคทีเรีย V. cholerae ในเนื้อเยื่อกุ้งขาวที่พบในบริเวณต่างๆ เช่ น กล้าม
นือ้ , หัวใจ, ตับ โดยเนื้อเยื่อที่ให้ผลบวกจะปรากฏจุดสีน้าตาลแดงบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆ เหล่านั้น จากการ
ทดสอบพบว่าหนูตัวที่ 4 จะให้ผลการทดลองดีที่สุด คือ เห็นการติดสีน้าตาลมากกว่าหนูตัวอื่นๆ แสดงว่า
หนูตัวที่ 4 สามารถผลิตแอนติบอดีที่มีการตอบสนองต่ อ V. cholerae ที่ใช้ฉีดดีกว่าหนูตัวที่ 1, 2 และ 3
และสามารถนาหนูตัวที่ 4 ไปทาการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไป เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อ V. cholerae ในตัวอย่างเนื้อเยื่อกุ้งให้มีความจาเพาะยิ่งขึ้นต่อไปได้
ค้าส้าคัญ : Vibrio cholerae , โพลีโคลนอลแอนติบอดี, Immunohistochemistry
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การตรวจสอบสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ้าเพาะต่อไวเทลลินของกุ้งก้ามกรามโดยวิธี
western blotting และ indirect ELISA
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวพรกนก กุลบุษราคัม
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์

จากการตรวจสอบความจาเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal antibody - MAb)
ต่อไวเทลลินของกุ้งก้ามกราม ด้วยวิธี Western blotting พบว่า สามารถแบ่ง MAb ที่ใช้ทดสอบได้
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็น MAb ที่สามารถจับกับโปรตีนไวเทลลินจากสารสกัดรังไข่และไวเทลโลเจนิน
ของเลือดกุ้งก้ามกรามเพศเมีย ขนาด 102 กิโลดาลตัน ได้แก่ 38B, 411H, 810A, 83C, 811D, 158B,
14D, 21F, 44C, 52E, 61D, 71D, 82H และกลุ่มที่ 2 เป็น MAb ที่สามารถจับกับโปรตีนไวเทลลินและ
ไวเทลโลเจนิน ขนาด 90 กิโลดาลตัน ได้แก่ 12C, 11G, 6G, 10D1 และ 19C ตามลาดับ และจากการ
ตรวจสอบ epitope ของ MAb แต่ละชนิดด้วยวิธี indirect ELISA พบว่า สามารถจาแนก MAb ได้
ทั้งหมด 9 กลุ่ม
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การปลดปล่อยแบบควบคุมของสารสกัดใบมะรุมจากแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวชาลินี บัวกล่า
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

สมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งที่สาคัญที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆอย่างแพร่หลาย และมะรุมก็เป็น
หนึ่ง ในสมุนไพรที่ไ ด้รับความนิยมต่อการนามารักษาในหลาย ๆ โรค เช่น แก้ร้อนใน แก้อักเสบ และใน
ปัจ จุ บั นยัง มี การเสนอว่ าสามารถช่ วยรัก ษาโรคมะเร็ง ได้ เช่ นกั น แต่อย่ างไรก็ตามในการรับประทาน
สมุนไพรนั้นต้องรับประทานในปริมาณที่ค่อนข้างมากเพราะสมุนไพรนั้นได้มีการปลดปล่อยสารที่สาคัญ
ออกมาตั้งแต่อยู่ในกระเพาะอาหาร และถูกทาลายไปก่อน ดังนั้นวัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาหา
องค์ประกอบของพอลิเมอร์ที่เหมาะสมที่สามารถกักเก็บสารสกัดใบมะรุมเพื่อชะลอการปลดปล่อยสารสกัด
ในสภาวะที่เป็นกรด ในการวิจัยนี้จึงนาพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติคือไม่เป็นพิษและเข้ากันได้ดีกับร่างกาย
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อที่จะทาให้การรับประทานสมุนไพรได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พอลิ
เมอร์ที่นามาใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้คือไคโตซาน (Chitosan ; CTS) และโพลีเอธิลีนไกลคอล (Polyethylene
Glycol ; PEG) โดยเตรียมสารสกัดจากใบมะรุมกับพอลิเมอร์ทั้งสองตามสัดส่วนต่างๆ ทั้งหมด 6 สูตร และ
นาไปศึกษาในสภาวะกรดและเบสที่เลียนแบบมาจากกระเพาะอาหารและลาไส้เล็ก (pH 1.2 , pH 8.0
อุณหภูมิ 37°) จากผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บสารสาคัญที่ดีที่สุดคือ 1 : 1 :
10 (CTS : PEG : สารสกัดใบมะรุม) เนื่องจากมีการปลดปล่อยของตัวยา 35% ในสภาวะที่เป็นกรด และมี
แนวโน้มที่จะปลดปล่อยตัวยาเพิ่มมากขึ้นในสภาวะที่เป็นเบสที่เวลา 360 นาทีและปลดปล่อยได้ 100% ที่
เวลา 1440 นาที
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การปลดปล่อยแบบควบคุมสารสกัดใบบัวบกจากแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวพิมญาดา จรัสศรี
นางสาวสิรริญญา เทียนชอ
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

ปัจจุบันการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคกาลังเป็นที่นิยมอย่างมาก และใบบัวบก ( Centella
asiatica (L.) Urban ) ก็เป็นสมุนไพรที่มีความสาคัญในการรักษาอาการอักเสบต่างๆและอาการทางหลอด
เลือดชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามในการรับประทานยาสมุนไพรยังคงต้องรับประทานในปริมาณมากเนื่องจาก
การปลดปล่อยสารสาคัญในใบบัวบกนั้นมักปลดปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ในกระเพาะอาหารจึงทา
ให้สารสาคัญนั้นเสื่อมสลายไปด้วยการทาลายของกรด งานวิจัยนี้จึงต้องการหาองค์ประกอบของพอลิเมอร์
ที่เหมาะสมในการกักเก็บสารสาคัญในใบบัวบกเพื่อชะลอการปลดปล่อยสารสาคัญนั้นออกมาอย่างรวดเร็ว
ซึ่งเป็นผลทาให้การรับประทานสมุนไพรในปริมาณน้อยลงและให้ได้ประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น พอลิเมอร์ที่
นามาทาการศึกษาในครั้งนี้คือ ไคโตซาน (Chitosan) และโพลิเอทธิลลีนไกลคอล (Polyethylene glycol ;
PEG) โดยการสกัดสารสาคัญจากใบบัวบก แล้วนาไปผสมกับพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดตามอัตราส่วนๆต่าง
และนาไปทดสอบในสภาวะกรด และเบส ที่เลี ยนแบบสภาวะจริ ง ของกระเพาะอาหาร และล าไส้ เล็ ก
ตามลาดับ จากผลการศึกษาพบว่า การผสมพอลิเมอร์ ไคโตซาน : พีอีจี : สารสกัดใบบัวบก ในอัตราส่วน
1:3:10 เป็นอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการกักเก็บสารสาคัญในใบบัวบกในระยะเวลาที่อาหาร
ยังคงอยู่ในกระเพาะอาหาร และมีการปลดปล่อยอย่างช้าๆเมื่ออาหารเกิดกระบวนการดูดซึมในลาไส้เล็ก
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การปลดปล่อยแบบควบคุมของสารสกัดฟ้าทะลายโจรจากแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวพิริยา นาจาน
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

ในปัจจุบันยาสมุนไพรเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่ในการรับประทานยาสมุนไพรแต่ละครั้ง
จะต้องรับประทานในปริมาณที่มากและประสิทธิภาพที่ได้รับอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากสภาวะกรดใน
กระเพาะอาหารที่ย่อยสารสาคัญในสมุนไพรออกไปมากทาให้สารสาคัญที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้
เหลือน้อยลง ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเป็นยาที่ดี โดยสรรพคุณหลักๆของฟ้าทะลายโจรคือ
แก้ไข้ทั่วไป โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรองว่าฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการ
หวัดได้ เนื่องจากมีฤทธิ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย อาการร้อนในจะหายไป สามารถระงับอาการ
อักเสบ รักษาโรคผิวหนังฝี และแก้อาการติดเชื้อได้ อีกทั้งยังเป็นยาขมช่วยให้เจริญอาหาร สามารถเสริมภูมิ
ต้ า นทานดี ก ว่ า การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ ฟ้ า ทะลายโจรมี ส ารส าคั ญ ในการออกฤทธิ์ คื อ สารกลุ่ ม Lactone
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการนาพอลิเมอร์มาใช้ในระบบนาส่งยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งในการวิจัย
นี้ไ ด้ใช้ ไ คโตซานและพอลิ เ อทิลี นไกลคอล (PEG) โดยสกัดสารจากฟ้าทะลายโจร แล้วนาไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของสารสกัดฟ้าทะลายโจร จากนั้นทากราฟมาตรฐานเพื่อใช้เปรียบเทียบหาปริมาณของฟ้า
ทะลายโจร ทาการผสมสารสกัดฟ้าทะลายโจร ไคโตซานและพอลิเอทธิลลีนไกลคอลทั้งหมด 6 สูตร นามา
ทาเป็นแผ่นฟิล์ม แล้วนาไปทดสอบความสามารถในการควบคุมการปลดปล่อยสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
ในระบบถ่ายโอน pH (pH1.2 -> pH7.4) ซึ่งเป็นการทดสอบในสภาวะจาลองกระเพาะอาหารและลาไส้เล็ก
โดยใช้กรดไฮโดรคลอริก (HCL) และฟอสเฟสบัฟเฟอร์ (PBS) ตามลาดับ แล้วจึงวัดค่าการดูดกลืนแสงและ
เทียบกับกราฟมาตรฐาน เพื่อหาปริมาณการปลดปล่อยของสารสาคัญในฟ้าทะลายโจรในช่วงเวลาต่างๆ
เมื่อนาแต่ละสัดส่วนมาเปรียบเทียบพบว่า สัดส่วน ไคโตซาน:PEG:ฟ้าทะลายโจรคือ : 1:2:10 ให้ผลในการ
กักเก็บยาได้ดีที่สุดในการทดลองนี้ โดยมีการปลดปล่อยยาในภาวะกรด 45.93 % และปลดปล่อยมา
ทั้งหมดที่เวลา 1440 นาที
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การปลดปล่อยแบบควบคุมของสารสกัดใบมะรุมจากแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายอัษฏากร วรชมพู
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

สมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งที่สาคัญที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆอย่างแพร่หลาย และมะรุมก็เป็น
หนึ่ง ในสมุนไพรที่ไ ด้รับความนิยมต่อการนามารักษาในหลาย ๆ โรค เช่น แก้ร้อนใน แก้อักเสบ และใน
ปัจ จุ บั นยัง มี การเสนอว่ าสามารถช่ วยรัก ษาโรคมะเร็ง ได้ เช่ นกั น แต่อย่ างไรก็ตามในการรับประทาน
สมุนไพรนั้นต้องรับประทานในปริมาณที่ค่อนข้างมากเพราะสมุนไพรนั้นได้มีการปลดปล่อยสารที่สาคัญ
ออกมาตั้งแต่อยู่ในกระเพาะอาหาร และถูกทาลายไปก่อน ดังนั้นวัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาหา
องค์ประกอบของพอลิเมอร์ที่เหมาะสมที่สามารถกักเก็บสารสกัดใบมะรุมเพื่อชะลอการปลดปล่อยสารสกัด
ในสภาวะที่เป็นกรด ในการวิจัยนี้จึงนาพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติคือไม่เป็นพิษและเข้ากันได้ดีกับร่างกาย
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อที่จะทาให้การรับประทานสมุนไพรได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พอลิ
เมอร์ที่นามาใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้คือไคโตซาน (Chitosan ; CTS) และโพลีเอธิลีนไกลคอล (Polyethylene
Glycol ; PEG) โดยเตรียมสารสกัดจากใบมะรุมกับพอลิเมอร์ทั้งสองตามสัดส่วนต่างๆ ทั้งหมด 6 สูตร และ
นาไปศึกษาในสภาวะกรดและเบสที่เลียนแบบมาจากกระเพาะอาหารและลาไส้เล็ก (pH 1.2 , pH 8.0
อุณหภูมิ 37°) จากผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บสารสาคัญที่ดีที่สุดคือ 1 : 1 :
10 (CTS : PEG : สารสกัดใบมะรุม) เนื่องจากมีการปลดปล่อยของตัวยา 35% ในสภาวะที่เป็นกรด และมี
แนวโน้มที่จะปลดปล่อยตัวยาเพิ่มมากขึ้นในสภาวะที่เป็นเบสที่เวลา 360 นาทีและปลดปล่อยได้ 100% ที่
เวลา 1440 นาที
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การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจ้าเพาะต่อเชื้อ Vibrio cholerae
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวพัชรี ปุระทานัง
ชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล

Vibrio cholerae อยู่ในจีนัส Vibrio ติดสีแกรมลบ เป็นเชื้อฉวยโอกาส อาศัยอยู่ในแหล่งน้า
ธรรมชาติ และในสัตว์ ซึ่งแพร่ระบาดในประเทศเขตร้อนและเป็นสาเหตุของอหิวาตกโรค V. cholerae ผลิต
สารพิษ Cholera toxin ซึ่งทาให้เกิดอาการท้องร่วง เนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป
และสามารถชักนาให้เกิดการเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยังทาเกิดอาการเสี้ยนดา และเขม่าดาในกุ้ง ซึ่งส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ที่ผ่านมาได้ใช้การทดสอบทางชีวเคมีเพื่อตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้าง
ยุ่งยากและใช้เวลานาน จึงมีการพัฒนาวิธี PCR ซึ่งมีความแม่นยาและเร็ว แต่ราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น
เทคนิคทางภูมิคุ้มกันโดยการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อ V. cholerae เพื่อจาแนก V. cholerae ออก
จาก Vibrio spp. และแบคทีเรียชนิดอื่นๆจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการตรวจสอบเชื้อ V. cholerae การศึกษา
ครั้งนี้ได้ทาการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อ V. cholerae โดยเตรียมแอนติเจน 2 รูปแบบ ได้แก่ heat
killed from และ formalin fixed form แล้วนาแอนติเจนไปปลูกภูมิคุ้มกันในหนูขาว 4 ตัว ทาการเก็บซีรัม
เพื่อใช้เป็นโพลีโคลนอลแอนติบอดี และนาไปตรวจหาความจาเพาะต่อ V. cholerae โดยวิธี dot blotting
และ western blotting จากผลการทดลองพบว่าโพลีโคลนอลแอนติบอดีจากหนูตัวที่ 4 สามารถจั บ
V. cholerae ทุกไอโซเลตที่ใช้ทดสอบด้วยวิธี dot blotting เกิดปฏิกิริยาข้ามกับ Vibrio spp. หรือเกิดเพียง
เล็ กน้อย แต่ไ ม่เ กิดปฏิกิริยาข้ามกับแบคทีเรียแกรมลบชนิดอื่นๆ และจากการทดสอบด้วยวิธี western
blotting หนูตัวที่ 4 สามารถจับกับ แอนติเจนของ V. cholerae ได้ดี เนื่องจากมีการผลิตแอนติบอดีที่
จาเพาะกับโปรตีนขนาดต่างๆของ V. cholerae ได้ดี และมีแรงจับดีกว่าหนูตัวที่ 1,2,และ 3 ซึ่งสามารถนา
หนูตัวที่ 4 มาผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจาเพาะต่อ V. cholerae และนาไปผลิตเป็นชุดตรวจ
อย่างง่ายเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย V. cholerae ในอนาคตต่อไป
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การผลิตโ
ตรวจสอบการติดเชื้อ

โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ก า

า า แคปซิดโปรตีน VP1
Western blotting

ร ร

รา เพื่อใช้ในการ

นางสาวเมยานี บุญมาเลิศ

ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์

การศึกษานี้ได้ผลิตโพลิโคลนอลแอนติบอดีจาเพาะต่อแคปซิดโปรตีน VP1 ของไวรัสโรคทอร่า
(Taura syndrome virus; TSV) โดยนาแบคทีเรีย E. coli สายพันธุ์ BL21 ที่มียีนแคปซิดโปรตีน VP1 ใน
พลาสมิด pGEX-6P-1 (pGEX-VP1) มากระตุ้นการแสดงออกของรีคอมบิแนนท์แคปซิดโปรตีน VP1 (rVP1)
ด้วย IPTG ซึ่งมีน้าหนักโมเลกุล 81 กิโลดาลตัน จากนั้นแยกรีคอมบิแนนท์แคปซิดโปรตีน VP1 ให้บริสุทธิ์
ด้วยวิธี SDS-PAGE แล้วปลูกภูมิคุ้มกันในหนูขาว Swiss mice เพื่อผลิตโพลิโคลนอลแอนติบอดีที่จาเพาะ
ต่อแคปซิดโปรตีน VP1 ของไวรัสโรคทอร่า พบว่าโพลิโคลนอลแอนติบอดีสามารถจับกับรีคอมบิแนนท์แค
ปซิดโปรตีน VP1 และแคปซิดโปรตีน VP1 ของไวรัสโรคทอร่าที่มีน้าหนักโมเลกุล 55 กิโลดาลตัน โดยไม่
เกิดปฏิกิริยาข้ามกับกุ้ง ปกติ ด้วยวิธี Western blotting ดังนั้นจึงคาดว่าจะสามารถนาหนูตัวที่มีการ
ตอบสนองดีที่สุ ดมาใช้ ส าหรับการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจ าเพาะต่อแคปซิ ดโปรตีน VP1 เพื่อใช้
พัฒนาเป็นชุดตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสโรคทอร่าอย่างง่ายโดยใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันจึ งเป็นเป้าหมาย
ต่อไปในอนาคต
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การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

จรรยา อุดม
ทัณฑวัต อังกุลดี
นัฐกร สมสุข
สุพิชญา ไตรแสง
ชีววิทยา
ดร. ภัทริน ศรีดุลยกุลย์

Pseudomonas aeruginosa เป็นแบคทีเรียแกรมลบ ในมนุษย์พบว่าสามารถทาให้เกิดการติด
เชื้อได้อย่างเฉียบพลัน และเรื้อรังในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่า โดยทาให้อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยสูงขึ้น การ
ตรวจหาและการแยกสายพันธุ์ที่แม่นยาจึงมีความสาคัญในการรักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วย
ลดอั ต ราการเสี ย ชี วิต และการแพร่ ก ระจายเชื้ อ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้เ พื่ อ เป็ น การผลิ ต โมโนโคลนอล
แอนติบอดีต่อ P. aeruginosa ผลิตโดยใช้แบคทีเรียทั้งเซลล์ จานวน 4 ไอโซเลต (PA 1 PA 2 PA 4 และ
PA 15) ในการปลูกภูมิคุ้มกัน พบว่าสามารถผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีได้ 1 โคลน (PA1-12E) โดยจับ
กับโปรตีนที่คงสภาพที่มีความจาเพาะต่อ PA 2 และ PA 5 แต่ไม่ทาปฏิกิริยาข้ามกับแบคทีเรียชนิดอื่น
นอกจากนี้ยังสามารถนามาตรวจการติดเชื้อ P. aeuruginosa ด้วยความไว 4x106 CFU/ml โดยวิธี dot
blottting ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการตรวจพิสูจน์ทราบ P.aeuruginosa ได้ด้วยวิธี dot blotting แต่ต้องทา
การทดสอบทางชี วเคมี เ พิ่ม เติม และจากผลการทดลองบ่ง ชี้ ความแตกต่างระหว่ างไอโซเลตของ P.
aeuruginosa ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นต้องทาการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จาเพาะต่อ P. aeuruginosa
ไอโซเลตต่างๆ ต่อไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจาแนกแบคทีเรียชนิดนี้
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การเพิ่มประสิทธิภาพของการฟอกฆ่าเชื้อว่านชักมดลูก
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาววันรวี จิตต์ปราณีชัย
ชีววิทยา
ดร.รักชนก โคโต

ว่านชักมดลูก (Curcuma xanthorrhiza Roxb) เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดินขนาดใหญ่ เรียกว่า เหง้า
ซึ่งเหง้าของว่านชักมดลูกนั้นได้มีการนามาทาเป็นยาสมุนไพรสาหรับสตรีและมีสรรพคุณทางยามากมาย
เช่น นาไปผลิตเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาสมุนไพรหลากหลายยี่ห้อ เหตุนี้ทาให้ว่านชักมดลูกเป็นที่
ต้องการของตลาด แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า ว่านชักมดลูกนั้นมีราคาแพงและหาได้ยากมากขึ้น เพื่อให้ได้ที่มี
ประสิทธิภาพและมีจานวนมากเพียงพอ จึงได้มีการนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ เพื่อให้ได้ต้นพืช
จานวนมากภายในเวลาที่รวดเร็ว แต่ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของว่านชักมดลูกเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดิน การทาให้ปลอด
เชื้อจึงเป็นไปได้ยาก งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อหาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสม เพื่อทาให้ชิ้นส่วนของ
ว่ า นชั ก มดลู ก ปลอดเชื้ อ และน าไปชั ก น าให้ เ กิ ด ยอดจ านวนมากได้ ต่ อ ไป ในการทดลองนี้ ผู้ วิ จั ย ได้
เปรียบเทียบวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกฆ่าเชื้อ 2 วิธี คือ การ pre-treatment (การแช่แอลกอฮอล์นาน
2 นาที หรือ การแช่ในสารกันรานาน 15 นาที ร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (sonication) ที่ระยะเวลา
ต่างๆ (0 1 2 3 นาที) ตรวจดูการ contaminate ทุกๆ 7 วัน จนครบ 14 วัน ผลการทดลองพบว่า การแช่
แอลกอฮอล์และการแช่สารกันรามีการ contaminate ที่ 87.5% และ 92.5% ตามลาดับ แต่การแช่สารกันรา
นั้น มีตาบางส่วนที่สามารถเจริญเติบโตขึ้นได้ ในขณะที่การแช่แอลกอฮอล์ตรวจไม่พบ% การเจริญของตา ที่
0% และ 17.5% ตามลาดับ ส่วนผลของระยะเวลา sonication ที่แตกต่างกัน พบว่าการใช้เวลา sonication
มากถึง 3 นาที ยังไม่สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อราต่างๆได้
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การศึกษาเมตาเซอร์คาเรียและชีววิทยาระดับโมเลกุลของ Paragonimus paishuihoensis จาก
จังหวัดจันทบุรี
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวพจนพร เมืองภักดี
นางสาววิไลลักษณ์ ไชยายงค์
นางสาววีณา เจนวิทยานันท์
นางสาวสุธินี เรืองมณี
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตรวจพบพยาธิใบไม้ปอดระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียจากตัวอย่างปูน้า
จืด Potamon boonyaratae ซึ่งเก็บจากน้าตกตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี จากการตรวจสอบทางสัณฐาน
วิ ท ยาของพยาธิ ร ะยะเมตาเซอร์ ค าเรี ย พบว่ า มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ พยาธิ ใ บไม้ ป อด Paragonimus
paishuihoensis ซึ่งมีรายงานพบในมณฑลยูนาน ประเทศจีน และจากการศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
โดยใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS2 และบางส่วนของยีน COI ของพยาธิใบไม้ปอดที่พบร่วมกับพยาธิ
ใบไม้ปอด 7 สปีชีส์ที่พบในประเทศไทย และ P. paishuihoensis ที่พบในประเทศจีน โดยใช้พยาธิใบไม้ตับ
Fasciola hepatica เป็น outgroup พบว่า phylogenetic tree ที่สร้างจากทั้ง 2 บริเวณให้ผลสอดคล้องกัน
โดยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า พยาธิ ใ บไม้ ป อดที่ พ บในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ พยาธิ ใ บไม้ ป อด P.
paishuihoensis จากประเทศจีน (boostrap support = 100%) ผลการวิจัยครั้งนี้จึงสามารถระบุพยาธิ
ใบไม้ปอด P. paishuihoensis เป็นสปีชีส์ที่ 8 ที่พบในประเทศไทย

92

การศึ ก ษาอนุ ก รมวิ ธ านของเฟิ ร์ น และพื ช ใกล้ เ คี ย งเฟิ ร์ น ตามแนวเส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นาวสาวเทวิกา สุดแสวง
ชีววิทยา
ดร. อภิรดา สถาปัตยานนท์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมี
ความชุ่มชื้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น ประกอบกับบริเวณเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติยังไม่เคยมีผู้ทาการศึกษาพืชกลุ่มนี้มาก่อน จึงได้ดาเนินการศึกษาอนุกรมวิธานของเฟิร์นและพืช
ใกล้เคียงเฟิร์น ตามแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554
ผลการศึกษาสามารถรวบรวมตัวอย่างพืชได้ ทั้งสิ้น 37 หมายเลข จาแนกเป็นเฟิร์นจานวน 32 ชนิด 5 พันธุ์
ซึ่งจัดไว้ใน 21 สกุล 14 วงศ์ แต่ไม่พบพืชใกล้เคียงเฟิร์น วงศ์ที่พบมากที่สุด ได้แก่วงศ์ Polypodiaceae และ
วงศ์ Parkeriaceae โดยพบ 7 ชนิด และ 5 ชนิด ตามลาดับ ในจานวนเฟิร์น 32 ชนิดนี้จัดเป็น เฟิร์นที่ขึ้นบน
ดิน 24 ชนิด และเฟิร์นอิงอาศัย 8 ชนิด สาเหตุที่พบเฟิร์นที่ขึ้นบนดินมากกว่า เนื่องจากในดินมีความอุดม
สมบูรณ์ของธาตุอาหารสูงกว่าบนลาต้นของต้นไม้ นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ที่พบเฟิร์นนั้นมีทั้ง พื้นที่เปิดโล่ง
และพื้นที่ร่มมีแสงราไร เป็นผลให้พบเฟิร์นชนิดต่างๆที่หลากหลาย โดยเฟิร์นที่พบในแต่ละพื้นที่มักมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป การศึกษาครั้งนี้ได้จัดทารูปวิธานจัดจาแนกไปสู่วงศ์ สกุล และชนิดของเฟิร์นที่
สารวจพบ ได้บรรยายลักษณะพรรณไม้ พร้อมทั้งแสดงชื่อสามัญ ชื่อพ้อง ข้อมูลทางนิเวศ และการกระจาย
พันธุ์ของเฟิร์นแต่ละชนิ ด ตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่รวบรวมได้นาไปเก็บรักษาไว้ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และที่หอพรรณไม้ (BKF) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ
พรรณพืช
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การศึกษาอนุกรมวิธานของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น บริเวณสวนในเรือนประทับแรม และ
เส้นทางรอบเรือนประทับแรม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาววิภาวรรณ ปริมณฑลสกุล
ชีววิทยา
อาจารย์ ดร. อภิรดา สถาปัตยานนท์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ นอกจากมีสภาพป่าที่ อุดมสมบูรณ์
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นแล้วยังมีสถานที่สาคัญ คือ เรือนประทับแรม
ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเคยเสด็จเยือน เมื่อปี พ.ศ. 2526 ประกอบกับยังไม่เคยมี
ผู้ศึกษาเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นในบริเวณนี้มาก่ อน จึงได้ดาเนินการศึกษาอนุกรมวิธานของพืชกลุ่ม
ดังกล่าว บริเวณสวนในเรือนประทับแรม และเส้นทางรอบเรือนประทับแรม ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2553
ถึง เดือนมีนาคม 2554 ผลการศึกษาสามารถรวบรวมตัวอย่างพืชได้ทั้งสิ้น 43 หมายเลข จาแนกเป็นเฟิร์น
จานวน 33 ชนิด จัดไว้ใน 22 สกุล 13 วงศ์ และเป็นพืชใกล้เคียงเฟิร์นจานวน 3 ชนิด จัดไว้ใน 2 สกุล 2 วงศ์
พบว่าตัวอย่างเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น จานวน 36 ชนิดนี้ มีลักษณะวิสัย 3 แบบด้วยกัน คือ เป็นเฟิร์นที่
ขึ้นบนดิน เป็นเฟิร์นอิงอาศัย และเป็นเฟิร์นน้า โดยพบ 24 ชนิด 11 ชนิด และ 1 ชนิดตามลาดั บ บริเวณ
เส้ นทางรอบเรือ นประทับแรมพบเฟิร์นและพืช ใกล้ เคียงเฟิร์นมากกว่าบริเวณสวนในเรือนประทับแรม
เนื่องจากเส้นทางรอบเรือนประทับแรมเป็นเส้นทางยาว และมีสภาพพื้นที่แตกต่างกันหลายสภาพ ดังนั้น
เฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นที่พบจึงแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิด
นั้นๆ การศึกษาครั้งนี้ได้จัดทารูปวิธานจาแนกไปสู่วงศ์ สกุล และชนิดของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นที่
สารวจพบ ได้บรรยายลักษณะพันธุ์ไม้ พร้อมทั้งแสดงชื่อสามัญ ชื่อพ้อง ข้อมูลทางนิเวศ และการกระจาย
พั น ธุ์ ข องแต่ ล ะชนิ ด ตั ว อย่ า งพรรณไม้ แ ห้ ง ที่ ร วบรวมได้ น าไปเก็ บ รั ก ษาไว้ ที่ ภ าควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และที่หอพรรณไม้ (BKF) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ
พรรณพืช
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การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยการเพาะเมล็ดจากฝักกล้วยไม้
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวโชษิตา วิชายง
ชีววิทยา
ดร.รักชนก โคโต

กล้ วยไม้ (Orchid) จั ดเป็น ไม้ ดอกที่มี ความสวยงามมากชนิดหนึ่ง พบได้ทั่วไปทั้ง ที่ป ลูกตาม
บ้านเรือนหรือในป่า แต่ในปัจจุบันมีการบุกรุกป่าและมีการนากล้วยไม้ป่าออกมามากยิ่งขึ้น ทาให้มีโอกาสที่
กล้วยไม้จะมีปริมาณลดลงได้ เพราะกล้วยไม้แต่ละชนิดย่อมต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเเตกต่างกัน
ไปตามแต่ละชนิด รวมถึงการเจริญเติบโตหรือการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่
มากนัก อย่างเช่นเมล็ดจากฝักของกล้วยไม้นั้น ถึงแม้จะหลุดปลิวออกมาจากฝักอาจจะมีบ้างที่มีการงอก
เกิดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถที่จะมีอัตราการงอกและเจริญเติบโตได้เท่ากับพืชชนิดอื่นๆ เพราะเมล็ดของกล้วยไม้
มีส่วนของอาหารสะสมภายในเมล็ด (endosperm) น้อยมาก หรืออาจจะไม่มีเลย ฉะนั้นการเพาะเมล็ด
กล้วยไม้จึงต้องอาศัยอาหารจากเชื้อราพวกไมคอร์ไรซา (Mychorrhiza) ในสกุล Rhizoctinia หรือต้องได้
อาหารจากภายนอกเข้าไปเลี้ยงตัวอ่อน จนกระทั่งตัวอ่อนสามารถพัฒนาไปเป็นต้นได้ ดังนั้นการเพาะเมล็ด
ของกล้วยไม้ในห้องทดลองจึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เพิ่มปริมาณกล้วยไม้และนากลับคืนสู่
ป่าได้มากยิ่งขึ้น ทาให้เป็นการช่วยอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่เมล็ดของกล้วยไม้แต่ละชนิด
ก็ย่อมมีความต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตแตกต่างกันไป ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จึงได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา หาสูตรอาหารที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ให้มีการเจริญเติบโต
มากที่สุด โดยทาการทดลองในกล้วยไม้ 10 ชนิด เริ่มจากการนาฝักกล้วยไม้มาเผาไฟฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง และผ่า
เอาเมล็ดข้างในฝักใส่ลงในน้ากลั่น 10 มิลลิลิตร ให้ลอยเป็นสารแขวนลอย แล้วดูดเมล็ดที่แขวนลอยใส่
อาหารสูตร VW (Vacin and Went ,1949) และ อาหาร สูตร MS (Murashige and Skoog , 1962) ซึ่งผล
การทดลองพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเมื่อเพาะเมล็ดจากฝักกล้วยไม้ผ่านไปเป็นเวลา 1 เดือน เมล็ดของกล้วยไม้
สามารถเจริญเติบโตเป็นเซลล์ clum จนกลายไปเป็นแคลลัสในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ VW ได้ดีกว่า
อาหารสูตร MS
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ความไวของการตรวจสอบระดับไวเทลลินและไวเทลโลเจนินในกุ้งก้ามกรามด้วยโมโนโคลนอล
แอนติบอดี
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวธัญวรรณ ลิมป์วิโรจน์
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์

จากการตรวจสอบความจาเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal antibody - MAb) ที่
จาเพาะต่อไวเทลลินของกุ้งก้ามกรามด้วยวิธี dot blotting พบว่า MAb ทั้ง 18 ชนิด สามารถจับกับ
ไวเทลลินจากรังไข่ในสภาพธรรมชาติและในรูปเสียสภาพได้ และสามารถจับกับไวเทลโลเจนินจากเลือดของ
กุ้งเพศเมียได้ โดยไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับโปรตีนจากเลือดของกุ้งเพศผู้ สาหรับการตรวจสอบความไวของ
MAb ทั้ง 18 ชนิด โดยวิธี dot blotting พบว่า MAb ที่มีความไวมากที่สุดคือ 12C และ 14D สามารถใช้
ตรวจไวเทลลินที่มีความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 0.156 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และไวเทลโลเจนินในเลือดของกุ้ง
เพศเมียที่ระดับเจือจาง 1 : 800 เมื่อนา MAb ทั้ง 2 ชนิดมาใช้ตรวจหาระดับไวเทลโลเจนินในเลือดของกุ้ง
ก้ามกรามโดยวิธี competitive ELISA พบว่า MAb ทั้ง 2 ชนิดสามารถจับกับไวเทลโลเจนินได้ดีเช่นเดียวกัน
และสามารถใช้ตรวจวัดระดับไวเทลลินได้ในช่วง 0.4 - 20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
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ความสมบูรณ์ของอโครโซมของเซลล์อสุจิสุกรหลังจากการแช่แข็ง The Effect of Cryopreservation
on Acrosome Integrity of Boar Spermatozoa
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกุลวลี วุฒิธนานันท์
นางสาวสุชาดา แสงภักดี
นายอัคนี ผิวหอม
ชีววิทยา
ดร.ดวงใจ บุญกุศล

สุกรจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันมีการนาเทคนิคการ
ผสมเทียมมาใช้เพื่อการขยายพันธุ์สุกรส่งออกสู่ตลาด กระบวนการแช่แข็งและสารละลายเจือจางน้าเชื้อใน
การผลิตน้าเชื้อแช่แข็งนั้น ถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อคุณภาพ และความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
ของเซลล์อสุจิ ในการวิจัครัง้ นี้ได้ศึกษาผลของสารละลายเจือจางน้าเชื้อที่เติมสารต้านอนุมูลอิสระ (วิตามินซี
และวิตามินอี) ต่อความสมบูรณ์ของอโครโซม ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สาคัญต่อกระบวนการปฏิสนธิกับเซลล์ไข่
หลังจากแช่แข็งน้าเชื้อที่ผ่านน้ายาเจือจางน้าเชื้อที่เติมหรือไม่เติมสารต้านอนุมูลอิสระ แล้วตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของอโครโซม โดยย้อมสี Fluorescein isothiocyanate conjugated peanut (FITC-PNA) และสี
Propidium iodide (PI) พบว่าเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของอโครโซมของกลุ่ม 1:2 Beltsville thawing
solution (BTS) + วิตามินอี เท่ากับ 15 % ซึ่งมีค่าความสมบูรณ์ของอโครโซมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่ ม การทดลองอื่นๆ จากผลการทดลอง ทาให้สามารถพัฒ นาเทคนิคการแช่ แข็ง และพัฒนาคุณภาพ
สารละลายเจือจางน้าเชื้อเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้ในการผสมเทียมสุกรเพิ่มมากขึ้น
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ความหลากหลายของเเพลงก์ตอนสัตว์ในเเหล่งน้้าของสวนสัตว์ดุสิต
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายกาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิวรรณ พานิชชัยกุล เเละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนสุข รัตนภุมมะ

งานวิจัยนี้ได้สารวจความหลากหลายของเเพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้าของสวนสัตว์ดุสิต โดยใช้ถุง
ลากแพลงก์ตอนลากในเเนวนอนจากบริเวณผิวน้าจนถึงระดับความลึกประมาณ 15 เซนติเมตร เดือนละ
ครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 แล้วนามาศึกษาในห้องปฏิบัติการ จาก
การจาแนกพบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 6 Phylum ได้แก่ Phylum Protozoa ใน Class Mastigophora,
Class Ciliophora, Class Sarcodina, Phylum Gastrotricha, Phylum Rotifera, Phylum Ectoprocta,
Phylum Arthropoda ใน Class Crustacea ได้แก่ Subclass Branchiopoda, Subclass Ostracoda,
Subclass Copepoda, และSubclass Malacostraca แaะPhylum Mollusca แพลงก์ตอนที่พบทุกเดือน
ได้แก่ Protozoan ใน Class Ciliophora คือ Coleps และ Crustacean ใน Subclass Branchiopoda คือ
Daphnia แพลงก์ตอนที่เป็นกลุ่มเด่นในเดือนมิถุนายนได้แก่ Euglena ซึ่งเป็น Protozoan ใน Class
Mastigophora กลุ่มเด่นในเดือนกรกฎาคม ได้แก่ Euglena และ Rotifer กลุ่มเด่นในเดือนสิงหาคม ได้แก่
Daphnia กลุ่มเด่นในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมได้แก่ Copepod ซึ่งอยู่ใน Class Crustacea กลุ่ม
เด่นในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมได้แก่ Daphnia และ Copepod และกลุ่มเด่นในเดือนมกราคม
ได้แก่ Euglena อุณหภูมิของน้าในแต่ละเดือนที่ศึกษามีค่าใกล้เคียงกันคือระหว่าง 25 – 29 องศาเซลเซียส
สภาพของน้ามีความใกล้เคียงกันคือ ขุ่นเล็กน้อย
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ผลของน้้ายาเจือจางน้้าเชื้อต่ออัตราการรอดของเซลล์อสุจิสุกรที่ผ่านการแช่แข็ง Effects of
extenders on survival rate of cryopreserved boar sperm
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวน้าเพชร ชัยประเสริฐศรี
นางสาววรารัตน์ สุวรรณมัณฑ์
นางสาวสิริกาญจน์ กาญจนนท์
ชีววิทยา
ดร.ดวงใจ บุญกุศล

ปัจจุบันการผสมพันธุ์สัตว์ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจนิยมใช้วิธีผสมเทียม โดยใช้น้าเชื้อจากพ่อ
พันธุ์สายพันธุ์ดี เพื่อให้ได้รุ่นลูกที่มีลักษณะและคุณภาพที่ดีตามต้องการ ซึ่งกระบวนการสาคัญอย่างหนึ่ง
ในการผสมเทียมก็คือ การเจือจางน้าเชื้อและการเก็บรักษา ให้น้าเชื้อยังคงมีคุณภาพที่ดี ถึงแม้จะถูกเก็บ
รั ก ษาไว้ เ ป็ น ระยะเวลานาน ในการทดลองนี้ จึ ง ได้ มี ก ารน าน้ าเชื้ อ มาแช่ แ ข็ ง โดยเจื อ จางน้ าเ ชื้ อ ด้ ว ย
สารละลาย BTS (Beltsville thawing solution) ในอัตราส่วนน้าเชื้อ : BTS 1:1 และ 1:2 ส่วน ที่มีการเสริม
ด้วยวิตามินซี, วิตามินอี หรือไม่เติมวิตามินใด ๆ จากนั้นนามาแช่แข็งเก็บไว้ในไนโตรเจนเหลว (- 196C)
หลังการอุ่นคืนสภาพ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้ มเซลล์ของเซลล์อสุจิ โดยการย้อมสี Hoechst
33342 และ propidium iodide (PI) และตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซ็นท์ ซึ่งเซลล์อสุจิที่มีเยื่อ
หุ้มเซลล์ปกติ (มีชีวิต) จะย้อมติดสีน้าเงินของ Hoechst ส่วนเซลล์อสุจิที่มีเยื่อหุ้มเซลล์ที่ผิดปกติ (ตาย)
จะย้อมติดสีแดงของ PI จากการตรวจสอบพบว่า ในอัตราส่วนน้าเชื้อ : BTS 1:1 น้าเชื้อที่มีการเสริมวิตามิน
ซี และในอัตราส่วนน้าเชื้อ : BTS 1:2 น้าเชื้อที่ไม่มีการเสริมวิตามินใด ๆ เลย จะมีอัตราการรอดชีวิตของตัว
อสุจิสูงที่สุด
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การยับยั้งโรคตายพรายในกล้วยด้วยสารสกัดจากพืชบางชนิด
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวจินตนา วิชาเหล็ก
ชีววิทยา
อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งรา Fusarium oxysporum f.sp.
cubence ที่ก่อโรคตายพรายในกล้วย บนอาหารวุ้นแข็ง potato dextrose agar (PDA) ในภาวะ
ห้องปฏิบัติการ และเปรียบเทียบกับสารเคมีแคปแทน โดยใช้สปอร์รานี้ ที่ความเข้มข้น 5 × 103 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร และทดสอบกับสารสกัดจากพืชจานวน 20 ชนิด ได้แก่ กระดุมทอง กระถิน กระสัง ชะอม ต้อยติ่ง
ตะไคร้ บัวบก ใบกล้ วย พลู ผั กโขมหิน ผักคาวตอง ผักปราบใบกว้าง ยอ ลูกใต้ใบ สะเดา สาบเสือ (น้า)
สาบเสือ(ใบ) หญ้ามาเลเซีย หญ้าแห้วหมู และหยวกกล้วย ตรวจสอบร้อยละของการยับยั้งการเจริญของรา ผล
การทดลอง พบว่า ลูกใต้ใบมีประสิทธิภาพในการยับยั้งรา F. oxysporum f.sp. cubence ได้ดีที่สุด และชะอม
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งรา F. oxysporum f.sp. cubence ได้น้อยที่สุด
ค้าส้าคัญ: โรคตายพราย กล้วย พืช Fusarium oxysporum f.sp. cubence
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ผลความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ต่อปริมาณโพรลีนในแคลลัสของสละ
โดย
นางสาวเจนนี่ เจา
ภาควิชา
ชีววิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตรจารย์สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์ และอาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
ปริมาณโพรลีนในแคลลัสสละเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับพืช
ชนิดอื่น ๆ แต่ที่ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปปริมาณโพรลีนในแคลลัสสละ
จะเริ่มคงที่ และลดลง แสดงว่าแคลลัสสละมี ความสามารถในการทนความเค็ม โดยแคลลัสจะสร้างสาร
ออสโมโพรเทคแทนต์ประเภทโพรลีน โดยโพรลีนนั้นทาให้แคลลัสสละสามารถเจริญต่อไปได้ภายใต้ภาวะที่มี
ความเครียดจากเกลือ โพรลีนเป็นกรดอะมิโนที่เป็นสารออสโมโพรเทคแทนต์ในสิ่งมีชีวิต ช่วยให้สิ่งมีชีวิต
เจริญได้ภายใต้ภาวะที่มีความเครียดจากเกลือ หรือภาวะที่มีความเครียดจากแรงดันออสโมติก และจาก
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า โพรลีนช่วยแคลลัสสละงอก เจริญเติบโต และสังเคราะห์สารออสโมโพรเทคแทนต์
ได้ภายใต้ภาวะที่มีความเครียดจากเกลือ

ค้าส้าคัญ: สละ แคลลัส ออสโมโพรเทคแทนต์ โพรลีน
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การตรวจหาแอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสจากผักและผลไม้
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

นางสาวชะอรทิพย์ แย้มด้วง
ชีววิทยา
อาจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า
อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อคัดแยกแหล่งที่ให้เอนไซม์เพอร์ออกซิเดสสูงสุดจากผัก 10 ชนิด ได้แก่
มะเขือเทศ ผักกาดขาว แตงกวา คะน้า มะเขือเปราะ แครอท ผักบุ้ง ฟักทอง ถั่วฝักยาว และกะหล่าปลี
รวมถึงผลไม้ 10 ชนิด ได้แก่ ขนุน แคนตาลูป ชมพู่ แตงโม มะม่วง มะละกอ ส้ม ส้มโอ สับปะรด และ
แอปเปิล โดยนาตัวอย่างมาสกัดหยาบโดยใช้สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 7.0 ละ ด แอคทิวิที
ของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสด้วย ฟีนอล 4- โ
ท
โ โด
ร์ออกไซด์ บ่มที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที พบว่า สารสกัดหยาบจากกะหล่าปลีให้ แอคทิวิทีของเพอร์ออกซิเดสสูงสุด
เท่ากับ 234.52 ย
โ
ปลีสกัดหยาบหาค่า พีเอชและอุณหภูมิ ที่
เหมาะสมในการเร่งปฏิกิริยา พบว่า พีเอชและอุณหภูมิที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 7.0
45
ย
ตามลาดับ

ค้าส้าคัญ : เพอร์ออกซิเดส พืชผัก กะหล่าปลี แอคทิวิทีของเอนไซม์ สารสกัดหยาบ
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กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์พลับพลึงบางชนิด
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวชุติมา ยาวีระ
ชีววิทยา
อาจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า, อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

โครงงานนี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ ข องน้ าแช่ เ มล็ ด ที่ มี ต่ อ การงอกและ
การเจริญเติบโตของเมล็ดพืชวงศ์ถั่ว จานวน 6 ชนิด ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วดา ถั่วแดง ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา และถั่ว
ลิสง โดยนาเมล็ดถั่วแช่ในน้าอุณหภูมิ 30, 40, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง แล้ว
ติดตามการงอกและความยาวรากเป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่า ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดา ถั่วเหลือง และถั่วเตา มี
ร้อยละการงอกและการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดที่ 30 องศาเซลเซียส และถั่วลิสงมี ร้อยละการงอกและการ
เจริญเติบโตที่ดีที่สุดที่ 40 องศาเซลเซียส และเมล็ดถั่วทุกชนิดไม่งอกในช่วงอุณหภูมิ 50 - 80 องศาเซลเซียส
ค้าส้าคัญ: พืชวงศ์ถั่ว อุณหภูมิ ร้อยละการงอก น้าแช่เมล็ด
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ผลของพีเอชและความเค็มต่อการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียน้้าจืด
โดย
นางสาวทอรุ้ง บุญส่ง
ภาควิชา
ชีววิทยา
ที่ปรึกษา
อาจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า
ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศิริโสภณา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพีเอชและความเค็มต่อการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียน้า
จืดได้แก่ Nostoc sp., Oscillatoria sp., Spirulina sp. และ Tolypothrix sp. ติดตามการเจริญของ ไซยาโน
แบคทีเรียในอาหารเลี้ยง BG11 ที่ pH 5 - 9 และความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ 0 - 2 โมลาร์ เป็นเวลา 28 วัน
ผลการทดลองพบว่า Nostoc sp. Oscillatoria sp., และ Tolypothrix sp. เจริญได้ดีใน ทุกช่วง pH ในขณะที่
Spirulina sp.ไม่เจริญที่ pH ต่ากว่า 6 จากนั้นศึกษาการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียภายใต้ภาวะความเค็ม
พบว่า Nostoc sp., Oscillatoria sp., Spirulina sp. และ Tolypothrix sp. เจริญได้ดีในความเข้มข้นของ
โซเดียมคลอไรด์ 0 - 0.5 โมลาร์ และไม่เจริญที่ความเค็มสูงกว่า 1.0 โมลาร์ การศึกษานี้อธิบายได้ว่า ไซยาโน
แบคทีเรียทั้ง 4 ชนิด เจริญได้ดีภายใต้ภาวะที่เป็นกลางถึงเบส และภายใต้ภาวะความเค็ม 0 - 0.5 โมลาร์
ค้าส้าคัญ: Nostoc sp. Oscillatoria sp. Spirulina sp. Tolypothrix sp. ความเค็ม การเจริญ
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คาริโอไทป์มะขามเปรี้ยว
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายนพคุณ สุขสวัสดิ์
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ธวัช ดอนสกุล, อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

งานวิ จั ยนี้ มี การทดลองครั้ งนี้ มี จุ ดมุ่ ง หมายเพื่ อศึ กษาคาริ โอไทป์ ข องมะขามเปรี้ ยวพั นธุ์ ยอดดี
(Tamarindus indica L.) การเตรียมโครโมโซมเพื่อวิเคราะห์คาริโอ-ไทป์ดัดแปลงวิธีจากธวัช ดอนสกุล (2549)
โดยเตรียมตัวอย่างจากปลายรากที่เพาะด้วยเมล็ด พบว่ามีจานวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n = 24 คาริโอ
ไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมทาเซนทริก 5 คู่ และซับเมทาเซนทริก 7 คู่ (5m + 7sm คู่) มีความยาว
เฉลี่ย 3.072 ± 0.409 - 5.198 ± 0.683 ไมโครเมตร และมีจานวนแขนโครโมโซม (NF) เท่ากับ 48
ค้าส้าคัญ: มะขามเปรี้ยว, Tamarindus indica L., คาริโอไทป์
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กายวิภาคศาสตร์ของไม้ป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียน
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนภาพร ด่านแก้ว
ชีววิทยา
อาจารย์อนิษฐาน ศรีนวล, อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์แผ่นใบ ลาต้น รากใต้ดินและรากหายใจของไม้ป่าชายเลนในเขต
บางขุนเทียน จานวน 8 ชนิด โดยศึกษาเนื้อเยื่อชั้นผิวใบโดยการลอกผิว หรือการทาให้แผ่นใบใส ย้อมด้วยสี
ซาฟรานิน (safranin) ความเข้มข้น 1% ที่ละลายในแอลกอฮอล์ ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของลาต้น
และราก ด้วยวิธีการตัดตามขวางด้วยใบมีดโกน ย้อมด้วยสีซาฟรานิน และฟาสต์กรีน (fast green) ความ
เข้มข้น 1% ที่ละลายในแอลกอฮอล์ เพื่อนาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่ได้ไปใช้ในการระบุชนิดพืชที่ศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าพืชทุกชนิดมีลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อชั้นผิวใบร่วมกัน คือมีปากใบเฉพาะที่ผิว
ใบด้านล่างเท่านั้น ส่ วนลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่สามารถนามาใช้ ในการระบุชนิดพื ชที่ศึกษาได้แก่
ชนิดของขนและชนิดของปากใบ ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่สาคัญของลาต้น ได้แก่ การมีเนื้อเยื่อชั้นผิว
หลายชั้น (multiple epidermis) การมีมัดท่อลาเลียงเป็นแบบเคียงข้าง (collateral bundle)และการมีผลึกรูป
ดาวสะสมอยู่ภายในเซลล์ ส่วนลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่สาคัญของราก ได้แก่ การมีมัดท่อลาเลียงเป็น
แบบเคียงข้าง ในบริเวณคอร์เทกซ์ (cortex) มีเซลล์แอเรงคิมา (aerenchyma) ซึ่งมีการเรียงตัวกันอย่างหลวมๆ
มีช่องอากาศขนาดใหญ่ และการมีผลึกรูปดาวอยู่ภายในเซลล์
ค้าส้าคัญ

กายวิภาคศาสตร์ ไม้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน
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ผลของน้้าหมักชีวภาพสูตรผัก สูตรผลไม้และสูตรรวมต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวเหนียว
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนวลอนงค์ สาทลาลัย
ชีววิทยา
อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดและความเข้ มข้นของน้าหมักชีวภาพต่อการ
เจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวเหนียว โดยใช้น้าหมักชีวภาพ 3 สูตรคือสูตรผัก สูตรผักและผลไม้ สูตรผลไม้
โดยความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพ 4 อัตราส่วน คือ 1:200, 1:400, 1:600 และ 1:800 เปรียบเทียบกับน้า
กลั่นและวัดความยาวของรากและลาต้นเป็นเวลา 7 วัน ผลการทดลอง พบว่าต้นข้าวโพดข้าวเหนียวที่ปลูก
ในน้าหมักชีวภาพมีความยาวรากและลาต้นมากกว่าชุดควบคุมซึ่งน้าหมักชีวภาพสูตรผลไม้ที่ความเข้มข้น
1:800 ทาให้ต้นข้าวโพดข้าวเหนียวมีความยาวรากและลาต้นมากที่สุด
ค้าส้าคัญ: น้าหมักชีวภาพ ข้าวโพดข้าวเหนียว ผัก ผลไม้ การเจริญเติบโต
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การย้อมเนื้อเยื่อล้าต้นและใบพืชด้วยสีย้อมผ้า
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวประอร จิตนอก
ชีววิทยา
อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการย้อ มสีเนื้อเยื่อลาต้นและใบพืชด้วยสีย้อมผ้า แทนการใช้สี
สังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยทดสอบประสิทธิภาพการเป็นสีย้อมของสีย้อมผ้า ทั้ง 3 สี ได้แก่ สีแดง สีน้า
เงิน และสีชมพู เข้มข้นร้อยละ 1 ในเอทานอลร้อยละ 95 ซึ่งใช้ตะปูสนิมเป็นสารช่วยติดสี และทดสอบการ
ย้อมสีกับพืชตัวอย่าง 3 ชนิด ได้แก่ ลาต้นหมอน้อย (Vernonia cinerea (L.) Less) ใบข้าวโพด (Zea mays
Linn.) ใบถั่วเขียว (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) ผลการทดลองพบว่า เอทานอลร้อยละ 95 เป็นตัวทา
ละลายที่เหมาะสม โดยสีย้อมผ้าสีแดง สีน้าเงิน และสีชมพูในเอทานอลร้อยละ 95 ความเข้มข้นร้อยละ 1
สามารถใช้ย้อมเนื้อเยื่อลาต้นหมอน้อยได้โดยไม่ต้องใช้สารช่วยติดสี ส่วนสีย้อมผ้าสีแดง สีน้าเงินและสีชมพู
ในเอทานอลร้อยละ 95 ความเข้มข้นร้อยละ 1 สามารถย้อมติดเนื้อเยื่อชั้นผิวใบถั่วเขียว และเนื้อเยื่อชั้นผิว
ใบข้าวโพดได้ทั้ง 3 สี โดยสีย้อมผ้าสีชมพูสามารถย้อมติดได้ดีที่สุด เมื่อใช้สารช่วยติดสี
ค้าส้าคัญ

การย้อมสี เนื้อเยื่อลาต้น เนื้อเยื่อชั้นผิวใบ สีย้อมผ้า สารช่วยติดสี
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คาริโอไทป์ของไส้เดือนดิน African Nightcrawler (Eudrilus eugeniae)
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายปรินทร์ จิระภัทรศิลป
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัช ดอนสกุล, อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

งานวิจั ยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคาริโอไทป์ของไส้เดือนดิน African Nightcrawler (Eudrilus
eugeniae) การเตรียมโครโมโซมเพื่อวิเคราะห์คาริโอไทป์ดัดแปลงวิธีจากธวัช ดอนสกุล (2549) โดยใช้เนื้อเยื่อ
จากถุงเก็บอสุจิและอัณฑะ ผลการศึกษาพบว่า ไส้เดือนดินชนิดนี้มีจานวนโครโมโซม 2n = 30 คาริโอไทป์
ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมทาเซนทริก 14 คู่ และซับเมทา-เซนทริก 1 คู่ จานวนแขนโครโมโซม (NF) เท่ากับ
60
ค้าส้าคัญ ไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae, คาริโอไทป์, ถุงเก็บอสุจิ, อัณฑะ
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กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์พลับพลึงบางชนิด
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวปัทมวรรณ ปัตตะเน
ชีววิทยา
อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์

งานวิ จั ย นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะเนื้ อ เยื่ อ ชั้ น ผิ ว ด้ า นบนและด้ า นล่ า งของพื ช ในวงศ์
Amaryllidaceae ได้แก่ พลับพลึง (Crinum asiaticum L.) ว่านสี่ทิศ (Hippeastrum johnsonii Bury.)
รางเงิน (Hippeastrum reticulatum Var.) ว่านแสงอาทิตย์ (Haemanthus multiforus (Tratt) Martyn.)
และพลับพลึงตีนเป็ด (Hymenocallis littoralis Salisb.) โดยย้อมด้วยสีซาฟรานีนโอ และฟาสต์กรีนเอฟซี
เอฟ ผลการศึกษา พบว่า รูปร่างเซลล์ และผนังเซลล์ผิวใบแตกต่างกันแยกได้ 2 กลุ่ม คือ เซลล์ผิวรูปร่าง 4
- 6 เหลี่ยม ผนังเซลล์เรียบหรือค่อนข้างเรียบ และเซลล์ผิวใบมีรูปร่างไม่แน่นอน ผนังเซลล์เรียบหยักลึก
ปากใบเป็นแบบ anomocytic หรือ irregular-celled type เมื่อเปรียบเทียบด้านบนของใบ พบว่า ว่านสี่ทิศ
มีดัชนีปากใบมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 13.39 ± 2.42 ต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนว่านแสงอาทิตย์มีดัชนีปากใบ
น้อยที่สุดเท่ากับร้อยละ 3.20 ± 0.22 ต่อตารางมิลลิเมตร และเมื่อเปรียบเทียบด้านล่างของใบ พบว่า ราง
เงินมีดัชนีปากใบมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 22.90 ± 1.21 ต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนพลับพลึงตีนเป็ดมีดัชนีปาก
ใบน้อยที่สุดเท่ากับร้อยละ15.52 ± 3.15 ต่อตารางมิลลิเมตร
ค้าส้าคัญ

กายวิภาคศาสตร์ของพืช วงศ์พลับพลึง ดัชนีปากใบ ชนิดของปากใบ
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ผลึกในผักพื้นบ้านของประเทศไทย
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวปาริฉัตร สุฤทธิ์
ชีววิทยา
อาจารย์อนิษฐาน ศรีนวล, อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ศึกษาผลึกในผักพื้นบ้านของประเทศไทย 9 ชนิด โดยเทคนิคการทาให้แผ่นใบใสและภาคตัดขวางของ
แผ่นใบ ลาต้น และราก พบว่าพืชที่ศึกษามีลักษณะกายวิภาคศาสตร์ที่มีลักษณะร่วมกัน แผ่นใบ การมีปาก
ใบเฉพาะด้านล่าง เซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิว มีรูปร่างสี่เหลี่ยมถึงหลายเหลี่ยม เซลล์แพลิเซดรูปร่างรี 1 ชั้น ยาว
ประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาของมีโซฟิลล์ เซลล์สปองจีมีรูปร่างไม่แน่นอน ล้าต้น เซลล์มีรูปร่างสี่เหลี่ยม
ถึงหลายเหลี่ยม เนื้อเยื่อพื้นตอนนอกประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมา ราก รูปร่างในภาคตัดขวางเป็นวงกลม
หรือค่อนข้างกลม ภายในเซลล์ไม่มีสารสะสม ส่วนลักษระทางกายวิภาคศาสตร์ที่สามารถนาไปใช้ในการระบุ
ชนิดพืช ได้แก่ การมี หรือไม่ มีขนต่อมที่ผิ วใบ รูปร่างในภาคตัดขวางลาต้น และการมี หรือไม่มี สารสะสม
ภายในเซลล์
ค้าส้าคัญ : ผักพื้นบ้าน, กายวิภาคศาสตร์, ประเทศไทย
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กายวิภาคศาสตร์ของพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง ( Nepenthes L.) ในประเทศไทย
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวเมธาวดี วันทอง
ชีววิทยา
อาจารย์อนิษฐาน ศรีนวล และ อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ศึกษาลั กษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อชั้ นผิวใบ หม้ อและภาคตัดขวางแผ่นใบของพืชสกุล
หม้อข้าวหม้อแกงลิง ( Nepenthes L.) ในประเทศไทย จานวน 4 ชนิด ได้แก่ หม้อแกงลิง (Nepenthes
ampullaria Jack),หม้อข้าวหม้อแกงลิง (N. gracilis Korth.), เขนงนายพราน (N. mirabilis (Lour.) Druce)
และน้าเต้าลม (N. thorelii Lec.) โดยศึกษาเนื้อเยื่อชั้นผิวใบและหม้อด้วยวิธีการลอกผิวหรือการทาให้แผ่นใบ
ใส และภาคตัดขวางของแผ่นใบด้วยกรรมวิธีตัดชิ้นตัวอย่างด้วยใบมีดโกน (freehand section) เพื่อนา
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่ได้ไปใช้ในการระบุชนิดพืชที่ศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะกายวิภาค
ศาสตร์ร่วมกันของเนื้อเยื่อชั้นผิวใบ หม้อบน หม้อล่าง และภาคตัดขวางแผ่นใบ ได้แก่ มีปากใบแบบแอโนโม
ไซติก (anomocytic) มีผลึกรูปดาว (druse crystal) บริเวณเนื้อเยื่อชั้นผิวหม้อล่างมีต่อมสร้างน้าหวาน
(digestive gland) และบริเวณเนื้อเยื่อชั้นผิวปากหม้อมีต่อมน้าหวาน (nectar gland) ส่วนลักษณะกาย
วิภาคศาสตร์ที่สามารถนามาใช้ในการระบุชนิดพืชที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดของไทรโคมและบริเวณที่พบ ชนิดและ
ระดับของปากใบ ชนิดของผลึก รูปร่างและผนังเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิว การเรียงตัวของมีโซฟิลล์ ลั กษณะ
ต่อมสร้างน้าย่อย ลักษณะต่อมน้าหวาน การเรียงตัวของมัดท่อลาเลียงที่เส้นกลางใบ และชนิดของมัดท่อ
ลาเลียง
ค้าส้าคัญ: พืชกินแมลง, กายวิภาคศาสตร์, ประเทศไทย
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ผลของน้้าหมักชีวภาพจากผัก ผลไม้ กากกาแฟ และขยะต่อการเจริญเติบโตของถั่วเขียว
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวรวินันท์ พรรณรายกุล
ชีววิทยา
อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้าหมักชีวภาพจากผัก ผลไม้ กากกาแฟ และขยะ ที่
ความเข้มข้นต่างกันต่อการเจริญเติบโตของถั่วเขียว โดยปลูกถั่วเขียวในน้าหมักชีวภาพ 4 ชนิด ที่ความ
เข้มข้น 1: 250, 1: 500 และ 1: 1,000 เปรียบเทียบกับน้ากลั่นซึ่งเป็นชุดควบคุม จากนั้นวัดความยาวราก
และความยาวลาต้นของถั่วเขียวเป็นระยะเวลา 7 วัน ผลการศึกษา พบว่า น้าหมักชีวภาพที่มีผลต่อความ
ยาวรากมากที่สุด คือ น้าหมักชีวภาพ สูตรขยะ ความเข้มข้ น 1: 500 มีความยาวราก 13.2 เซนติเมตร และ
น้าหมักชีวภาพที่มีผลต่อความยาวลาต้นมากที่สุด คือ น้าหมักชีวภาพสูตรผลไม้ ความเข้มข้น 1: 500 มี
ความยาวต้น 23.5 เซนติเมตร

ค้าส้าคัญ: น้าหมักชีวภาพ, ถั่วเขียว, ผัก, ผลไม้, กากกาแฟ, ขยะ
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กายวิภาคศาสตร์ของพืชริมชายหาดจ้านวน 7 ชนิด ในเกาะล้าน จ.ชลบุรี
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาววีรญา เกษหอม
ชีววิทยา
อาจารย์อนิษฐาน ศรีนวล, อาจารย์สามเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบและลาต้นของพืชริมชายหาดจานวน 7 ชนิด ในเกาะล้าน จ.ชลบุรี
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 จากการศึกษาพืชริมชายหาดจานวน 7 ชนิด ได้แก่ ผักเบี้ย
ทะเล (Servium portulacastrum L.), โพทะเล (Thespesia populnea L.), ผักบุ้งทะเล (Ipomoea pescaprae R.), สาปเสือ (chromoleana odoratum L.), ผักคราดทะเล (Wedelia biflora L.) และยังระบุชนิดพืช
ไม่ได้ 2 ชนิดผลการศึกษาพบว่า พืชที่ศึกษาทั้ง 7 ชนิด มีลักษณะกายวิภาคศาสตร์ร่วมกัน ได้แก่ การมีไทร
โคมแบบขน มี ผลึกรูปดาว มี มัดท่อลาเลี ยงแบบมัดท่อลาเลียงเคียงข้าง เซลล์ในเนื้อเยื่อชั้ นผิวเป็นหลาย
เหลี่ยม ส่วนลักษณะที่สามารถนาไปใช้ในการระบุชนิดพืชได้แก่ ชนิดของปากใบ และไทรโคม
ค้าส้าคัญ

กายวิภาคศาสตร์ พืชริมชายหาด
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ผลของความเป็นกรด – เบส ต่อการเปลี่ยนแปลงน้้าหนักไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายศิวณัฐ บุญมาก
ชีววิทยา
อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนสุข รัตนภุมมะ

ไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae มีความยาวลาตัว 11.3  1.1 เซนติเมตร จานวนปล้อง 193  11
ปล้อง พบเดือทุกปล้อง ไคลเทลลัมพบปล้องที่ 14 – 18 หัวใจเทียมเป็นเส้นเลือดขนาดใหญ่จานวน 4 คู่ ถุง
เก็บอสุจิพบเป็นพู จานวน 2 พู ที่ปล้อง 9 – 12 พบต่อมพรอสเตทมีลักษณะคล้ายนิ้วมือ ที่เรียกว่า ยูพรอเตท
พบที่ปล้อง 17 – 22 และจากการศึกษาผลของความเป็นกรด – เบสต่อการเปลี่ยนแปลงน้าหนักของไส้เดือนดิน
ทั้ง 4 ชุดการทดลอง คือ ชุดไม่ปรับสภาพดิน ซึ่งมีค่า pH อยู่ระหว่าง pH 7 - 8 ชุดปรับสภาพดินเป็น pH 5
ชุดปรับสภาพดินเป็น pH 7 และชุดปรับสภาพดิน pH 9 พบว่า ไส้เดือนดินชุดการทดลองปรับสภาพดินเป็น
pH 7 มีการน้าหนักเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ค้าส้าคัญ ความเป็นกรด – เบส, การเปลี่ยนแปลงน้าหนัก, ไส้เดือนดิน
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ผลของน้้าหมักชีวภาพสูตรผัก สูตรผลไม้ สูตรรวมต่อการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียว
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสุธารัตน์ วีระนนท์
ชีววิทยา
อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

การวิจั ยในครั้งนี้มี จุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิ ดและความเข้มข้นของน้าหมักชี วภาพต่อการ
เจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียว โดยใช้ น้าหมักชีวภาพ 3 ชนิด คือ สูตรผัก สูตรผลไม้ สูตรรวมโดยใช้ความ
เข้มข้นของน้าหมักชีวภาพ 4 อัตราส่วน คือ 1:300, 1:600, 1:900 และ 1:1200 เปรียบเทียบกับน้ากลั่นและวัด
ความยาวของรากและลาต้นเป็นเวลา 7 วัน ผลการทดลอง พบว่า ต้นกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกในน้าหมักชีวภาพทั้ง
3ชนิดทุกความเข้มข้นมีความยาวรากและลาต้นมากกว่าชุดควบคุมซึ่งน้าหมักชีวภาพสูตรรวมที่ความเข้มข้น
1:300 ทาให้ต้นกระเจี๊ยบเขียวมีความยาวรากและลาต้นมากที่สุด
ค้าส้าคัญ: น้าหมักชีวภาพ กระเจี๊ยบเขียว การเจริญเติบโต ผัก ผลไม้

116

การยับยั้งโรคแอนแทรกโนสในมะม่วงด้วยสารสกัดจากพืชบางชนิด
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสุพรรณี หมุนรอด
ชีววิทยา
อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งรา Colletotrichum gloeosporioides
Penz. ก่อโรคแอนแทรกโนสในมะม่วง บนอาหารวุ้นแข็ง Potato dextrose agar (PDA) ในภาวะ
ห้องปฏิบัติการ และเปรียบเทียบกับสารเคมีเบนโนมิล โดยใช้สปอร์รานี้ที่ความเข้มข้น 5 x 103 สปอร์ต่อมิ
ลลิตร และทดสอบกับสารสกัดจากพืชจานวน 20 ชนิด ได้แก่ ลูกใต้ใบ กระสัง กระถิน กระดุมทอง ชะอม
ตะไคร้ ต้อยติ่ง น้อยหน่า บัวบก ใบยอ ผักปราบใบกว้าง ผักโขมหิน พญายอ ฟ้าทะลายโจร มะม่วง
ย่านาง หญ้ามาเลเซีย หญ้าแห้วหมู สะเดา และสาบเสือ และตรวจสอบร้อยละของการยับยั้งการเจริญ
ของรา ผลการทดลอง พบว่า ลูกใต้ใบมีประสิทธิภาพในการยับยั้งราได้ดีที่สุด และสะเดามีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งราได้น้อยที่สุด
ค้าส้าคัญ: โรคแอนแทรกโนส สารสกัดจากพืช เบนโนมิล การยับยั้งการเจริญ
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ผลของแคโรทีนอยด์จากผักบางชนิดต่อสีของปลาทอง
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสุภาภรณ์ รอดกูล
ชีววิทยา
อาจารย์สมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของแคโรทีนอยด์จากผัก 3 ชนิดได้แก่ ฟักทอง มะเขือเทศ และ
แครอท ที่มีผลต่อสีของปลาทอง โดยเลี้ยงปลาทองฮอลันดา ด้วยอาหาร 3 สูตร ได้แก่ อาหารสูตรพื้นฐานผสม
ฟักทอง อาหารสูตรพื้นฐานผสมมะเขือเทศ และอาหารสูตรพื้นฐานผสมแครอท ในอัตราส่วน 5: 1 โดยน้าหนัก
เปรียบเทียบกับอาหารสูตรพื้นฐาน และอาหารสูตรเร่งสีผสมแอสตาแซนทีน และสังเกตความเข้มของสีปลา
ทุกๆสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าอาหารพื้นฐานผสมแครอททาให้ปลาทองมีสีเข้ม
มากที่สุด รองลงมาคือ อาหารสูตรพื้นฐานผสมมะเขือเทศ และอาหารสูตรพื้นฐานผสมฟักทอง ตามลาดับ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารสูตรพื้นฐาน อาหารปลาทั้ง 3 สูตรให้ความเข้มของสีปลามากกว่า และไม่แตกต่าง
จากอาหารปลาสูตรเร่งสีผสมแอสตาแซนทีน
ค้าส้าคัญ : ปลาทอง, แคโรทีนอยด์, ฟักทอง, แครอท, มะเขือเทศ
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กายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบพืชมีพิษวงศ์ลั่นทม (Apocynaceae) ในประเทศไทย
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสุวีรยา พรมตัน
ชีววิทยา
อาจารย์อนิษฐาน ศรีนวล, อาจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ศึกษากายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบพืชมีพิษวงศ์ลั่นทม (Apocynaceae) จานวน 7 ชนิดในประเทศ
ไทย ได้แก่ ยี่โถ (Nerium indicum Mill.), ราเพย (Thevetia peruviana K. Schum.), ชวนชม (Adenium
obesem Balf.), ลั่นทม (Plumeria alba L.), สัตตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R. Br.), บานบุรีเหลือง
(Allemanda cathartica L.) และแพงพวยฝรั่ง (Catharanthus roseus (L.) G. Don.) โดยกรรมวิธีการทาให้
แผ่นใบใสและกรรมวิธีตัดตามขวางด้วยใบมีดโกน (freehand section)สาหรับใช้ในการระบุชนิดพืชที่ศึกษา
ผลการศึกษา พบว่าพืชที่ศึกษามีลักษณะกายวิภาคศาสตร์ร่วมกัน ได้แก่ เซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิวด้านบนมีผนัง
เรียบและด้านล่างผนังเซลล์หยักเป็นคลื่น มัดท่อลาเลียงเรียงตัวคล้ายพระจันทร์เสี้ยวหนึ่งแถบ มีแพลิเซดเซลล์
ติดกับเนื้อเยื่อชั้นผิวเฉพาะด้านบน ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบที่นามาใช้ในการระบุชนิดพืชที่
ศึกษาได้แก่ รูปร่างของเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิว การมีหรือไม่มีปากใบที่เนื้อเยื่อชั้นผิวด้านบน ชนิดของปากใบ
การมีหรือไม่มีแอ่งปากใบ (stomatal crypt) ชนิดของ ไทรโคม การมีหรือไม่มีผลึกรูปดาวภายในเซลล์เนื้อเยื่อ
ชั้นผิว การมีสารสะสมสีน้าตาลแดงบริเวณมัดท่อลาเลียง
ค้าส้าคัญ : พืชมีพิษวงศ์ลั่นทม ปากใบ ไทรโคม มีโซฟิลล์
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การทดสอบเพื่อแยกเพชรและอัญมณีเลียนแบบเพชร ด้วยปากกาเคมี
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกัญญารัตน์ ชุมจันทร์
นางสาวนันทภรณ์ เตชะน๎อย
นางสาวพรพิมล เทศทอง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ ดร.อมรมาศ กีรติสิน

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเพชรที่มีตํอปากกาเคมี และเพื่อศึกษาวิธีการ
ตรวจสอบเพชรและพลอยเลียนแบบเพชรด๎วยปากกาเคมี โดยการทดลองได๎ใช๎เพชรและอัญมณีเลียนแบบ
เพชร คือ เพชรแท๎ , CZ , Moissanite , Zircon ,Sapphire ,YAG , Spinel และปากกาเคมีที่ใช๎มี 2 ชนิด คือ
Permanent และ Non-permanent ใช๎สีด้า สีน้าเงิน และสีแดง จากการทดลองเบื้องต๎นพบวําปากกาเคมี
สามารถใช๎ ทดสอบแยกเพชรแท๎ เพชรสั ง เคราะห์ และพลอยเลียนแบบเพชรได๎ จึ ง ท้า การศึก ษาตํอถึ ง
องค์ประกอบของโครงสร๎างของเพชร เพชรสัง เคราะห์ พลอยเลียนแบบเพชร และปากกาเคมี เพื่อหา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในวําเป็นสํวนท้าให๎ปากกาเคมีเขียนติดบนเพชรได๎ดีกวําเพชรสังเคราะห์
และพลอยเลียนแบบเพชรหรือไมํ
จากการศึกษาท้าให๎สามารถแยกความสัม พันธ์ระหวํางเพชร และอัญมณีเลียนแบบเพชร และ
ปากกาเคมีได๎ 2 สํวน คือ
1. ความสัมพันธ์ระหวํางเพชรและปากกาชนิด Permanent และ Non-permanent สามารถแยก
ได๎ด๎วยสารเติมแตํงชนิด Dye ที่สามารถละลายได๎ในน้้า ซึ่งปากกาชนิด Permanent มีสารจ้าพวก Methyl
Violet 10B และ Victoria Blue (B) อยูํบางสํวนจึงท้าให๎ลักษณะเส๎นชัดเจนกวําปากกาชนิด Nonpermanent ที่สามารถละลายน้้าได๎หมด จึงเช็ดออกได๎งําย เราจึงเลือกใช๎ปากกาชนิด Non-permanent ใน
การแยกความแตกตํางระหวํางเพชรและอัญมณีเลียนแบบเพชร
2. ความสัมพันธ์ระหวํางปากกาชนิด Permanent ที่มีตํอเพชรและอัญมณีเลียนแบบเนื่องจากการ
ทดสอบเพชรด๎วยปากกานั้น ที่หมึกติดเป็นเส๎นเรียบ หรือไมํเรียบนั้น ขึ้นอยูํกับความเรียบของหน๎า Table
หรือ โครงสร๎างภายในของเพชร ซึ่งมีความเป็นระเบียบ และประกอบด๎วยด๎วยธาตุเพียงธาตุเดียว คือ ธาตุ
คาร์บอน 100% แตกตํางจากพลอยเลียนแบบที่มีธาคุหลายชนิดประกอบอยูํด๎วย
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การปรับปรุงคุณภาพทองเหลืองที่ใช้แล้วโดยกระบวนการหล่อ
โดย

นางสาวปิยาพร ไทยเจริญ
นางสาวพัทธมนต์ อึง้ กุศลมงคล
นายสุวสันต์ ยิ้มสงวน

ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. ถนัด จินตโกศล

โครงงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการน้าทองเหลืองที่ใช๎แล๎วจากกระบวนการผลิตเครื่องประดับน้ากลับมาใช๎
ใหมํโดยกระบวนการหลํอ และเพื่อศึกษาโครงสร๎างและสมบัติทางกลของทองเหลือง โดยการน้าทองเหลืองที่
ใช๎แล๎วมาท้าการหลํอที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส จากการวิเคราะห์สํวนผสมทางเคมีพบวําเมื่อเติมสังกะสี
ที่ 8 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก จะได๎ทองเหลืองที่มีสํวนผสมทางเคมีคือ ทองแดง 65 เปอร์เซ็นต์ สังกะสี 35
เปอร์เซ็นต์ และจากการทดสอบด๎วยการขึ้นรูปโดยการรีดและการดึงลวด พบวําทองเหลืองที่เติมสังกะสี
สามารถขึ้นรูปได๎ดีกวําทองเหลืองที่ไมํเติมสังกะสี และมีอัตราการแตกหักของชิ้นงานต่้ากวํา เนื่องจากสังกะสี
มีบทบาทส้าคัญในการเปลี่ยนเเปลงคุณสมบัติเชิงกลของทองเหลือง โดยเพิ่มทั้งความแข็งและความเหนียว
ให๎กับทองแดง ในชํวงที่สังกะสีสามารถละลายให๎สารละลายของเเข็งในทองเเดง
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การปรับปรุงคุณภาพโอปอล
โดย

นางสาวชาลิสา เกียรติเรืองไกร
นางสาวดรัลพร สัมมาโพธิ์
นางสาวทัศวรรณ ยุงต๎น

ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ชูครุวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษารํวม

อาจารย์ ดร. อมรมาศ กีรติสิน

โครงงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพโอปอล ด๎วยวิธีเขมําควัน และน้้าตาล โดยใน
วิธี การใช๎เขมําควัน นั้นได๎ศึกษาหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม และในวิธีการใช๎น้าตาลนั้น มีการศึกษาหา
อัตราสํวนของน้้าเชื่อม (น้้าตาลกลูโคส) และอุณหภูมิในการท้าปฏิกิริยากันระหวํางน้้าตาลกลูโคสและกรดซัล
ฟูริก หลังจากปรับปรุงคุณภาพ มีการศึกษาคําดัชนีหักเห คําความถํวงจ้าเพาะ ความลึกของสีที่เกิดขึ้นในโอ
ปอลและความคงทนของสีที่ผํานการปรับปรุงของโอปอลที่ผํานการปรับปรุงคุณภาพด๎วยวิธีการทั้ง 2 วิธี
จากการศึกษาพบวําวิธีการใช๎เขมําควัน ในการท้าให๎โอปอลเป็นสีด้าที่ดีที่สุดคือที่อุณหภูมิ 400 °C
เวลา 17 นาที, 450 °C เวลา 14 นาที, 500 °C เวลา 10 นาที และ 550 °C เวลา 7 นาที ตามล้าดับ ในขณะที่
วิธีใช๎น้าตาล ในการท้าให๎โอปอลเป็นสีด้าอัตราสํวนของน้้าเชื่อม (น้้าตาลกลูโคส) ที่ดีที่สุดคือน้้าตาล 30 กรัม
ตํอน้้ากลั่น 50 มิลลิลิตร และอุณหภูมิในการท้าปฏิกิริยากันระหวํางน้้าตาลกลูโคสและกรดซัลฟูริกที่ดีที่สุดคือ
49 °C ในการศึกษาหาความความลึกของสีหลังจากปรับปรุงคุณภาพโอปอลทั้ง 2 วิธีนั้นพบวําวิธีเขมําควัน
เมื่อตัดพลอยดูแล๎วสีด้าครอบคลุมทั้งชิ้นงาน แตํวิธีการใช๎น้าตาล สีด้าจากการปรับปรุงคุณภาพจะซึมเข๎าผิว
เพียง 2 – 3 มิลลิเมตร สํวนคําดัชนีหักเหของโอปอลไมํมีการเปลี่ยนแปลง
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การผลิตแก้วคริสตัลสีแดง โดยอนุภาคทองคา ด้วยปฏิกิริยารีดักชัน
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวชญาดา มโนรถกุล
นางสาวพิณญาดา ปิติธนฤทธิ์
นางสาวเบญจวรรณ ธนสารโชคพิบูลย์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ ดร. อโนชา หมั่นภักดี

ในงานวิจัยนี้ได๎ท้าการผลิตแก๎วคริสตัลสีแดงโดยการใช๎อนุภาคทองค้าเป็นสํวนประกอบและมีการเติม
รีดิวซิ่งเอเจนต์ซึ่งคือ ดีบุกออกไซด์ (SnO), อาร์เซนิกออกไซด์ (As2O5), แอนติโมนี่ออกไซด์ (Sb2O5) และ ซีเรียม
ออกไซด์ (Ce2O4) ในปริมาณตั้งแตํ 1-15 เทําของปริมาณทองค้า 0.05wt% เพื่อเปรียบเทียบรีดิวซิ่งเอเจนต์ที่ใช๎
และหาอัตราสํวนที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตแก๎วสีแดงที่ให๎ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งกระท้าได๎โดยน้าสํวนผสมที่ใช๎
ท้าแก๎วคริสตัลใสไปผสมกับสารละลายทองค้า ผสมให๎เข๎ากันและใสํลงในเบ๎าหลอมน้าไปเข๎าเตาเผาไฟฟ้าที่
อุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และน้าไปอบไลํความเครียดที่เตาอบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 450
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงน้าแก๎วคริสตัลที่ผลิตได๎ไปทดสอบสมบัติตํางๆ ดังนี้คือ คําดัชนี
หักเห, คํ าความถํ วงจ้ าเพาะ, การเที ยบสี จาก GIA Color Chart, การทดสอบด๎ วยเครื่ อง UV-Visible
Spectroscopy และสุดท๎ายคือการวัดความแข็งแบบวิกเกอร์ ซึ่งจากการทดสอบสมบัติตํางๆ นั้น พบวําแก๎ว
คริสตัลสีแดงที่มีการเติมรีดิวซิ่งเอเจนต์ทั้ง 4 ชนิดที่กลําวมานั้นมีคําดัชนีหักเหอยูํประมาณ 1.57-1.58 และ มี
คําความถํวงจ้าเพาะอยูํระหวําง 3.261-3.335 ส้าหรับกรณีการเทียบสีจาก GIA Color Chart นั้นพบวําแก๎ว
คริสตัลที่มีการเติมรีดิวซิ่งเอเจนต์คือ SnO นั้นมีสีแดงแกมมํวงถึงสีแดงบริสุทธิ์ในปริมาณรีดิวซิ่งเอเจนต์ 5 เทํา
ของปริมาณทองค้า 0.05wt% ซึ่งแก๎วคริสตัลที่ท้าการเติมรีดิวซิ่งเอเจนต์ที่เป็น As2O5 , Sb2O5 และ Ce2O4 นั้น
สีที่ได๎เป็นสีมํวงเข๎มแกมแดง, สีแดงแกมส๎มน้้าตาล และ ใสไมํมีสี ตามล้าดับ สํวนกรณีแก๎วคริสตัลที่มีทองค้า
เป็นสํ วนประกอบ แตํไมํ ได๎ท้าการเติมรีดิวซิ่ งเอเจนต์ใดๆ พบวําไมํ ท้าให๎เกิดสีแดง สีที่ได๎จะเป็นใสไมํ มี สี
เชํนเดียวกัน จากการทดสอบ UV-Visible Spectroscopy พบวําแก๎วที่มีการเติมสารรีดิวซิ่งเอเจนต์เป็น SnO ที่
ปริมาณ 5 เทํา ที่ความยาวคลื่นสั้นในชํวง 300-500 nm มีการดูดซับพลังงานมาก และมีการปลํอยพลังงานที่
ความยาวคลื่นยาว 600-800 nm ได๎ดีกวําแก๎วคริสตัลที่เติมรีดิวซิ่งเอเจนต์ตัวอื่น ๆ ในการทดลอง แตํหากใสํ
SnO ในปริมาณที่มากกวําหรือเทํากับ 6.25 เทําของปริมาณทองค้า 0.05wt% จะท้าให๎มีสีแดงที่มีโทนมืด
มาก และจากการทดสอบความแข็งพบวํา คําความแข็งแบบวิกเกอร์โดยเฉลี่ยนั้นอยูํในชํวง 470.32 492.24 MPa
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การผลิตบ้านสุนัขจากวัสดุคอมโพสิตพอลิเอทิลีนและกากมะพร้าว
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวขวัญชนก สุนา
นางสาวณิชยา โอภาสพงศ์
นางสาวอุมาพร ทองสุมาตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ ดร. ดวงแข บุตรกูล

โครงงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาไม๎พลาสติกของวัสดุคอมโพสิตระหวํางพอลิเอทิลีน ซึ่งเป็นสํวนผสมหลัก
และกากมะพร๎ าวเป็ นวั ส ดุ เ สริ มแรง ซึ่ ง กากมะพร๎ าวที่ ไ มํ มี มู ลคํ ามาใช๎ ให๎ เกิ ดประโยชน์ ขั้ นตอนการท้ า
โครงงานวิจัยนี้เริ่มต๎นจากการน้ากากมะพร๎าวที่ผํานการคั้นน้้ากะทิ น้ามาท้าการอบแห๎งและมาปั่นคัดแยก
ขนาด และน้ามาผสมกับพลาสติกพอลิเอทีลีนชนิดความหนาแนํนสูง ที่อัตราสํวน 100:0 90:10 80:20 70:30
และ 60:40 แล๎วน้ามาขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช๎เครื่องอัดขึ้นรูปเป็นวัสดุคอมโพสิต
จากการศึกษาพบวําปริมาณของพอลิเอทิลีนและกากมะพร๎าว ที่อัตราสํวน 80:20 โดยน้้าหนักจะมี
ลักษณะทางกายภาพดีที่สุด โดยที่มีสีและลวดลายที่สวยงาม มีสมบัติทางกายภาพ เชํน ความหนาแนํน การ
ดูดซึมความชื้น และการทนกรด-ดําง ที่ดีที่สุด รวมถึงสมบัติทางกล เชํน ความทนตํอแรงดึง ความทนตํอแรง
กระแทก ความทนตํ อแรงดั ดโค๎ ง เหมาะสมกั บการน้ าไปใช๎ งาน จากนั้ นจึ งได๎ น้ ามาออกแบบและขึ้ นรู ป
ผลิตภัณฑ์เป็นบ๎านสุนัข ซึ่งสามารถน้ามาใช๎ได๎ในชีวิตประจ้าวัน
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การผลิตศาลพระภูมิไม้พลาสติกจากวัสดุผสมพอลิเอทิลีนและขี้เลื่อย
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวชลิตา
อุชชิน
นางสาวธัญพิชชา พันธุแก๎วค้า
นางสาวสาวิตรี โปรณานันท์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล

โครงงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวัสดุผสมระหวํางเส๎นใยธรรมชาติจากขี้เลื่อยและเทอร์โมพลาสติก
ชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแนํนสูง เพื่อหาอัตราสํวนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเพื่อเป็นวัสดุทดแทนไม๎ โดยท้า
การทดลองผลิตวัสดุผสมด๎วยกระบวนการอัดขึ้นรูปด๎วยเครื่อง Compression molding และศึกษาหาอุณหภูมิ
เวลา ที่เหมาะสมในการขึ้นรูป นอกจากนั้นได๎ท้าการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพเพื่อหาอัตราสํวนของวัสดุ
ผสมที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนไม๎ธรรมชาติ และทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมที่ผลิตได๎ ได๎แกํ
การทดสอบการดูดซึมน้้า การทดสอบแรงกระแทก รวมถึงความสามารถในการขึ้นรูปของวัสดุผสม เพื่อน้า
ผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการทดลองไปออกแบบและท้าการขึ้นรูป ให๎สามารถใช๎งานได๎ในลักษณะเดียวกับไม๎
ธรรมชาติ จากการศึกษาพบวํา ปริมาณสูงสุดที่เส๎นใยขี้เลื่อยจะหลอมรวมเข๎ากับพอลิเมอร์พอลิเอทิลีน คือ
อัตราสํวนของพอลิเอทิลีน : ขี้เลื่อย ที่ปริมาณ 60 : 40 โดยน้้าหนัก อยํางไรก็ตาม ทางโครงงานวิจัยนี้ได๎เลือก
อัตราสํวนของพอลิ เอทิ ลีน : ขี้เลื่อย ที่ปริมาณ 70 : 30 โดยน้้าหนักในการขึ้นรูป เนื่องจากที่อัตราสํวนนี้ มี
ลักษณะทางกายภาพเหมือนไม๎ มีการกระจายตัวของขี้เลื่อยสม่้าเสมอ การรวมตัวของขี้เลื่อยและพลาสติกดี
ท้าให๎แผํนชิ้นงานที่ได๎มีความเรียบเนียน มีสีที่เหมือนไม๎ และมีคุณสมบัติเชิงกลตามที่ต๎องการ
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พัฒนาเทคนิคสาหรับเปลี่ยนอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ
โดย

นางสาวชุติมา สิทธิชัย
นางสาวโชติชนิต สุขประเสริฐ
นางสาววิภาวี ณ พัทลุง

ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ถนัด จินตโกศล

โครงงานนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อพัฒนาเทคนิคส้าหรับเปลี่ยนอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ และศึกษา
ทัศนคติของผู๎บริโภค เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบข๎อตํอที่พบเห็นหรือมีการใช๎งานอยูํเพียงไมํกี่แบบนี้ ให๎มีความ
หลากหลาย สวยงาม รวมถึงการใช๎ งานที่ดีและเหมาะสม โดยมี กระบวนการศึกษารูปแบบเทคนิคส้าหรั บ
เปลี่ยนอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับตํางๆในปัจจุบัน การออกแบบเครื่องประดับ การศึกษาทัศนคติของ
ผู๎บริโภค และการผลิตชิ้นงานจริง ซึ่งได๎ท้าการออกแบบเครื่องประดับ จ้านวนทั้งหมด 16 แบบ ที่มีรูปทรง
ลวดลาย และรูปแบบหรือวิธี การใช๎ งานที่แตกตํางกันไป ในแตํละแบบ หลังจากนั้นได๎น้าไปท้าการศึกษา
ทัศนคติของผู๎บริโภค โดยใช๎แบบสอบถามพร๎อมภาพแบบของเครื่องประดับประกอบเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล กลุํมเป้าหมายคือ วัยรุํน-บุคคลวัยท้างาน หรือผู๎ที่รู๎จักและสนใจเครื่องประดับ บริเวณเขตสีลม
ห๎างสรรพสิ นค๎าสยามพารากอน ตลาดนัดสวนจตุจั กร (กรุงเทพมหานคร) จ้ านวน 200 คน หลังจากนั้นได๎
คัดเลือกแบบเครื่องประดับที่มีอันดับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก น้าไปผลิตเป็นชิ้นงานจริง
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การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพไข่มุกด้วยการเคลือบผิว
โดย

นางสาว กชณัฐ ประดิษฐ์เสถียร
นางสาว ศศิธร อิงนิวัฒน์
นางสาว อารียา มนัสตรง

ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตรจารย์ ดร. กาญจนา ชูครุวงศ์

ในปัจจุบัน ไขํมุกได๎รับความนิยมเป็นอยํางมากและหาได๎ยากในธรรมชาติจึงมีการเพาะเลี้ยงไขํมุกขึ้น
เป็นจ้านวนมากเพื่อตอบสนองความต๎องการของตลาดที่สํวนมากผู๎บริโภคนิยม การปรับปรุงคุณภาพของไขํมุก
จึงมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งนี้การปรับปรุงคุณภาพไขํมุกมีหลายรูปแบบ
โดยสํวนมากจะให๎การปรับปรุงคุณภาพเรื่องสีของไขํมุกเป็นหลัก แตํการตัดสินใจเลือกซื้อไขํมุกของผู๎บริโภค
นั้น ความวาวก็เป็นปัจจัยส้าคัญในการเลือกซื้อไขํมุกเชํนกัน ด๎วยเหตุนี้ท้าให๎คณะผู๎วิจัยมีความสนใจในการ
ปรับปรุงคุณภาพเรื่องความวาวของผิวไขํมุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความวาวของการ
เคลือบผิวของไขํมุกด๎วยสารเคลือบผิวชนิดตํางๆ รวมถึงศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทั่วไปของไขํมุกที่
ผํานการปรับปรุงคุณภาพด๎วยการเคลือบผิว เชํน ความทนทานตํอกรด ดําง และ แสงแดด เป็นต๎น
การทดลองครั้งนี้ได๎ท้าการเคลือบผิวไขํมุกเลี้ยงน้้าจืด ด๎วยสารเคลือบผิวตํางๆ คือ แลกเกอร์, อีพอกซี
เรซิน, น้้ามันวาร์นิช, สารเคลือบผิวผลไม๎ KU-WAX และการขัดผิวด๎วยพาราฟิน แว๏กซ์ โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ความวาวของสารเคลือบผิวทั้ง 4 พบวํา การขัดด๎วยพาราฟิน แว๏กซ์ และ การเคลือบผิวด๎วยอีพอกซี เรซิน ชํวย
เพิ่มความวาวของไขํมุ กเพิ่มขึ้น และมี ความทนทานตํอน้้าประปา, น้้าส๎มสายชู , น้้ายาล๎างจาน, น้้าเกลือ,
ผงซักฟอก, Hair Spray, แสงแดด และหลอดไฟ Incandescent
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การศึกษากระบวนการขึ้นรูปยางพาราเพื่อเป็นเครื่องประดับ
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาว นนทพร เอื้ออวยชัยสิริ
นางสาว วีณารัช พุํมล้าเจียก
นางสาว สินีนาฏ วงศ์บุญสิน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ชูครุวงศ์

โครงงานวิ จั ยฉบั บนี้ เป็ นการศึ กษาการออกสู ตรยางพารา เพื่ อน้ ามาใช๎ เป็ นวั ตถุ ดิ บในการผลิ ต
เครื่องประดับแฟชั่น โดยท้าการศึกษาปริมาณสารเคมี ได๎แกํ Zinc Oxide ,Steric acid ,Silica ,LC
,ZMBT,ZDEC และSulfer ในแตํ ละที่ มี ปริมาที่ แตกตํางกั น โดยท้ าการศึ กษาหาอุ ณหภูมิ และเวลา ที่
เหมาะสมในการขึ้นรูป นอกจากนั้นได๎ท้าการศึกษาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบทางเคมี สิ่งเจือปน
อุณหภูมิ และเวลาในการขึ้นรูปด๎วยเครื่องเครื่องมูนนี่วิสโคมิเตอร์ (Mooney viscometer) ,เครื่องรีโอมิเตอร์
แบบจานแกวํง (Oscillating disc rheometer) ,เครื่องดูโรมิเตอร์ (durometor) ,เครื่อง universal testing
machine ,เครื่องทดสอบทดการเสียรูปหลังการกด และเครื่องทดสอบความต๎านทานตํอโอโซน หลังจากนั้นชิ้น
ทดสอบที่มีคําความแข็ง อุณหภูมิ และเวลาในการขึ้นรูปที่เหมาะสมคือยางพาราเกิดการคงรูป (vulcanization)
พบวํา ชิ้นทดสอบที่ได๎จากการผสมซิลิกาในปริมาณ 60 phr และอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 5.10 นาที จะให๎ผลที่ดีที่สุด เนื่องจากชิ้นงานที่ได๎มีคําความแข็งสูงถึง 71 shore A และมีการยืดตัวสูง
รวมทั้งสามารถใสํสีได๎ตามที่ต๎องการได๎ โดยไมํเสียคุณสมบัติตํางๆของยางพารา
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การศึกษากระบวนการขึ้นรูปโลหะโฟมอะลูมิเนียมจากกระป๋องน้าอัดลม
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายตํอพงศ์ วงศ์จิรัฐิติกาล
นางสาวสัณฑ์พจี เอี่ยมสอาด
นายอนุชา จันทรโรทัย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ ดร. ถนัด จินตโกศล

โครงงานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการขึ้นรูปโลหะโฟมอะลูมิเนียมจากกระป๋องน้้าอัดลม โดยการ
ผสมระหวํางอะลูมิเนียมบริสุทธิ์และอะลูมิเนียมจากกระป๋องน้้าอัดลมในสํวนผสมที่อัตราสํวน 40:60 ,30:70
,20:80 ไทเทเนียมไฮไดรด์ 0.6 % vol และอะลูมินําที่ 0-3 % vol หลังจากนั้นน้ามาอัดขึ้นรูปด๎วยเครื่องอัด
ไฮโดรลิคด๎วยแรง 700 MPa และอบที่อุณหภูมิ 1100 ๐C เป็นเวลา 5 นาที 30 วินาที จากการวิเคราะห์ปริมาณ
รูพรุนและความหนาแนํนพบวํา เมื่อเพิ่มปริมาณของอะลูมิเนียมรีไซเคิลและอะลูมินํา จะสํงผลตํอโครงสร๎าง
ผนังของโฟมท้าให๎มีการขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งปริมาณรูพรุนสูงขึ้นด๎วย
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ศึกษาการลงยาสีร้อนด้วยวัสดุแก้วรีไซเคิล
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษารํวม

นายพุทชงค์ ศรีประโมทย์
นางสาววนาสณฑ์ เดชพิสิฐพงศ์
นางสาววิภัชพร มณีกานนท์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ชูครุวงศ์
คุณพรรณรัตน์ ศรประชุม
อาจารย์ ดร.อมรมาศ กีรติสิน

จากการศึกษาการลงยาสีร๎อนด๎วยวัสดุแก๎วรีไซเคิล เพื่อผลิตยาสีร๎อนให๎มีคุณสมบัติใกล๎เคียงกับยาสี
ที่ใช๎ในท๎องตลาด โดยการคิดอัตราสํวนผสม ซึ่งประกอบด๎วย PbO K2CO3 และเศษแก๎ว ในอัตราสํวนที่
แตกตํางกันตามล้าดับสูตร น้ามาท้าการหลอมที่อุณหภูมิ 1,500 C้ เป็นเวลา 10 นาที เพื่อเปลี่ยนสภาพ
สารประกอบที่ละลายน้้าให๎อยูํในรูปของแก๎วที่ไมํ ละลายน้้า (Frit) และน้ามาตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อหา
อัตราสํวนที่ท้าให๎ยาสีมี ความใกล๎ เคียงกับยาสีที่ใช๎ ในท๎องตลาดมากที่สุด โดยการทดสอบจุ ดหลอมเหลว
ทดสอบการทนตํอการขีดขํวนโดยใช๎หลัก Moh’s scale of hardness ทดสอบความคงทนตํอการกัดกรํอนของ
สารเคมีที่พบในชีวิตประจ้าวัน และตรวจสอบรูพรุนบนพื้นผิวโดยใช๎กล๎องจุลทรรศน์ก้าลังขยาย 10x พบวํา
อัตราสํวนผสม PbO 42% K2CO3 39% และเศษแก๎ว 49%นั้น เป็นอัตราสํวนที่ได๎ยาสีที่มีคุณภาพที่ใกล๎เคียง
กับยาสีที่ใช๎ในท๎องตลาดมากที่สุด
นอกจากนี้เมื่อค้านวณต๎นทุนการผลิตท้าให๎ทราบวํา ยาสีที่ได๎จากวัสดุแก๎วรีไซเคิลสามารถชํวยลด
ต๎นทุนการผลิตให๎แกํภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาสีร๎อน ท้าให๎มีความเป็นไปได๎วําการผลิตยาสีร๎อนด๎วยวัสดุ
แก๎วรีไซเคิล อาจน้ามาเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาและชํวยเหลือภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับตํอไป
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การศึกษาความแตกต่างของกระบวนการชุบขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าโดยใช้ต้นแบบ wax และโลหะจุด
หลอมเหลวต่าเป็นแกนกลาง
โดย
นางสาว ทัณฑิกา สาธิตพิฐกุล
นางสาว ทัศนีย์ แซํเหีย
นางสาว บุณฑริกา เจียมทองศรี
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค๎า
เนื่ องจากในปั จจุ บั นภาวะเศรษฐกิ จสํ งผลให๎ โลหะมี คํ า ซึ่ งเป็ นวั ตถุ ดิ บหลั กในการผลิ ต
เครื่องประดับมีมูลคําเพิ่มสู งขึ้น ท้าให๎ในการผลิตเครื่ องประดับนั้นต๎องการ การขึ้นรูปที่ประหยัดต๎นทุนให๎
ได๎มากที่สุด แตํยังคงความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งกรรมวิธีในการขึ้นรูปที่ได๎รับความสนใจเป็น
อยํางมาก วิธีการหนึ่งคือ กรรมวิธีการชุบขึ้นรูปด๎วยไฟฟ้า (Electroforming) ซึ่งเป็นวิธีการท้าให๎โลหะมีคํามา
เคลือบบนต๎นแบบโดยใช๎พลังงานจากกระแสไฟฟ้า และวัสดุต๎นแบบนั้นจะถูกเอาออกภายหลัง ท้าให๎ได๎ชิ้นงาน
ที่มีลักษณะกลวง การชุบขึ้นรูปเครื่องประดับด๎วยไฟฟ้านั้นสามารถใช๎กับชิ้นงานที่มีความซับซ๎อนและรักษา
รูปทรงของชิ้นงานได๎ดี ซึ่งจะแตกตํางจากการขึ้นรูปด๎วยกรรมวิธีอื่นที่มีข๎อเสียในด๎านอัตราสํวนของน้้าหนักตํอ
ปริมาตร ในการวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการชุบขึ้นรูปด๎วยไฟฟ้า(Electroforming) โดยใช๎แกนกลาง
ต๎นแบบจากวัสดุที่ตํางชนิดกัน ซึ่งได๎แกํต๎นแบบชนิด wax และ ดีบุก ผลการศึกษาพบวํา ชนิดของแกนกลางที่
ตํางกันมีผลตํอการเพิ่มอัตราความหนาของผิวเคลือบ โดยแกนกลางต๎นแบบชนิด wax ที่เคลือบด๎วย copper
paste จะมีอัตราการเพิ่มความหนาที่ดีกวําแกนกลางต๎นแบบที่เป็นดีบุก และ เมื่อน้าต๎นแบบที่เป็นดีบุกมาชุบ
เคลือบรองพื้นด๎วยทองแดง อัตราการเพิ่มความหนาของผิวชิ้นงานจะสูงขึ้นอีก 1.14 เทํานอกจากนี้ยังพบวํา
หากเปรียบเทียบชํวงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช๎ในการชุบขึ้นรูป ผลจากการทดลองแสดงให๎เห็นวําแกนกลาง
ต๎นแบบชนิดดีบุกสามารถชุบขึ้นรูปโดยใช๎ชํวงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่กว๎างกวําแมํแบบที่เป็นกลางชนิดอื่น ท้า
ให๎สามารถลดระยะเวลาในการชุบเพื่อให๎ได๎ชิ้นงานตามความหนาที่ต๎องการ
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการนาเถ้าแกลบมาประยุกต์ใช้ในวัสดุคอมโพสิตเพื่อผลิตเป็นฝ้าเพดาน
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาว ชุติมา ทองเต็ม
นาย ปกรณ์ ทองมูล
นางสาว พรพิมล เลิศนานาวงศ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล

โครงงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได๎ในการน้าเถ๎าแกลบมาประยุกต์ใช๎ในวัสดุคอมโพสิต
เพื่อผลิตเป็นฝ้าเพดาน โดยศึกษาอัตราสํวนที่เหมาะสมของเถ๎าแกลบกับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนํนสูง
โดยผํ านขบวนการทางความร๎ อนและความดั น เพื่ อผลิ ตแผํ นทดสอบให๎ มี คุ ณสมบั ติ เชิ งกลเป็ นไปตาม
มาตรฐาน มอก. 219-2552 ทั้งนี้จุดประสงค์หลัก คือการผลิตวัสดุทดแทนแผํนยิปซัมบอร์ด ซึ่งจากผลการ
ทดลองพบวํา วัสดุคอมโพสิตที่มีอัตราสํวนของเถ๎าแกลบมากที่สุดและสามารถอัดขึ้นรูปได๎โดยน้้าหนักของ
แกลบตํอพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนํนสูง คือ 60:40 อยํางไรก็ตามจากการทดสอบคุณสมบัติอื่นๆตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มอก. 219-2552 พบวําแผํนวัสดุคอมโพสิตที่อัตราสํวน 30:70(แกลบ:HDPE) สามารถผําน
เกณฑ์ที่ทดสอบได๎เหมาะสมที่สุด โดยมีประสิทธิภาพในการทนตํอแรงกดแตก แผํนวัสดุคอมโพสิตทนตํอแรง
กดแตกตามแนวยาวดีกวําแผํนฝ้าเพดานถึง 1.89 เทํา และในตามแนวขวางแผํนวัสดุคอมโพสิตทนตํอแรงกด
แตกดีกวําแผํนฝ้าเพดาน 8.08 เทํา และ%การดูดซึมน้้าน๎อยกวําแผํนฝ้าเพดานถึง 38.37 เทํา ท้าให๎สรุปได๎วํามี
ความเป็นไปได๎ในการผลิตแผํนวัสดุคอมโพสิตจากเถ๎าแกลบ และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนํนสูงเป็นแผํน
ฝ้าเพดานส้าหรับทดแทนวัสดุยิปซัมบอร์ด แตํต๎องพัฒนาจุดด๎อยโดยเพิ่มสมบัติการตํอต๎านการทนไฟ

132

การศึกษาผลกระทบของสารเติมแต่งต่อขนาดและรูปทรงของผงโลหะเงินที่ได้จากการสังเคราะห์
ด้วยวิธีการตกตะกอนทางเคมี
โดย

นางสาววนิดา ชอบชื่น
นางสาววรรภัสสร เจียมรัมย์
นายพงศธร อรํามเรือง

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค๎า

โครงงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของสารเติมแตํงตํอขนาดและรูปทรงของผงโลหะเงินที่
ได๎ จ ากการสั ง เคราะห์ ด๎ ว ยวิ ธี ก ารตกตะกอนทางเคมี โดยท้ า การศึ ก ษาปริ ม าณของสารเติ ม แตํ ง
polyvinylpyrrolidone (PVP) ที่มีผลตํอรูปทรงและขนาดของอนุภาคผงโลหะเงิน โดยน้าผงโลหะที่สังเคราะห์ได๎
ไปศึกษาวิเคราะห์ขนาด องค์ประกอบทางเคมีและรูปรํางลักษณะของอนุภาค ด๎วยเครื่องScanning Electron
Microscope- Energy Dispersive Spectrometer (SEM-EDS) และ เครื่องLaser particle size distribution
analyzer (PSD) และ จากผลการทดลองแสดงให๎เห็นวํา ผงโลหะเงินไมํตกตะกอนและเกิดเป็นคอลลอยด์เมื่อ
เติม PVP ในปริมาณ 0.25-1% ซึ่งสอดคล๎องกับผลจากการวิเคราะห์ด๎วยเครื่อง SEM-EDS ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา
เมื่อเติม PVP ผงโลหะเงินที่ได๎จะมีขนาดอยูํในชํวง 35-100 นาโนเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กกวําผงโลหะเงินที่ได๎จาก
การสังเคราะห์โดยไมํเติมตัวstabilizer(PVP) อยํางเห็นได๎ชัด นอกจากนี้ยังพบวํารูปทรงของผงโลหะเงินที่
สังเคราะห์ได๎และมีการเติม PVP จะมีลักษณะรูปทรงกลมและปริมาณ PVP ที่เติมก็มีผลตํอขนาดของอนุภาค
เงินเชํนเดียวกัน ในการวิจัยครั้งนี้ยังศึกษากระบวนการผลิตซิลเวอร์เคลย์ส้าหรับงานเครื่องประดับ โดยได๎น้าผง
โลหะเงินที่ได๎จากการสังเคราะห์ด๎วยวิธีการตกตะกอนทางเคมีไปทดลองท้าเป็นซิลเวอร์เคลย์ด๎วยเทคนิคการ
พิมพ์ลายวัสดุธรรมชาติจากการทดลองพบวําซิลเวอร์เคลย์ที่มีสํวนผสมของผงโลหะเงินที่ได๎จากการสังเคราะห์
ด๎วยวิธีการตกตะกอนทางเคมีโดยเติม PVP นั้นจะสามารถเก็บรายละเอียดของลวดลายเส๎นใยใบไม๎ได๎ชัดเจน
กวําซิลเวอร์เคลย์ที่มีสํวนผสมของผงเงินได๎จากการสังเคราะห์ด๎วยวิธีการตกตะกอนทางเคมีโดยไมํได๎เติม PVP
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การศึกษาอิทธิพลของอนุภาคซิลิกาเจลต่อโฟมทองเหลือง
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ ที่ปรึกษา

นางสาวกนกลดา
นางสาวภิรญา
นางสาวชมพูนุช
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ ดร.ถนัด

ขําขันมะลี
จันทร์หอม
สันติวราพันธ์
จินตโกศล

โครงงานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนขึ้นรูปโฟมทองเหลืองด๎วยเครื่องหลํอดูดสุญญากาศ
โดยใช๎ซิลิกาเจลเป็นตัวต๎นแบบที่ท้าให๎เกิดโครงสร๎างโพรงอากาศขึ้นภายในทองเหลือง โดยใช๎อัตราสํวนซิลิ
กาเจลตํอทองเหลือง 50:50, 60:40 และ 70:30 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก จากการวิเคราะห์ปริมาณรูพรุนของโฟ
มทองเหลือง พบวําปริมาณของซิลิกาเจลตํอทองเหลืองในอั ตราสํวน 70:30 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก เป็น
อัตราสํวนที่มีคําปริมาณรูพรุนสูงสุดที่ประมาณ 62 เปอร์เซ็นต์ และความหนาแนํนสัมพัทธ์ที่ 38 เปอร์เซ็นต์ ซื่ง
เป็นผลมาจากการกระจายตัวของโพรงอากาศในเนื้อทองเหลือง อนุภาคซิลิกาเจลมีความเสถียรทางเคมีมาก
เมื่อสัมผัสกับน้้าโลหะทองเหลืองที่ใช๎ผลิตโฟม จะไมํเกิดปฏิกิริยาเคมีกับทองเหลือง สํวนกรดไฮโดรฟลูออริคที่
ใช๎ก้าจัดอนุภาคซิลิกาเจลก็ไมํท้าให๎สมบัติของทองเหลืองเปลี่ยนแปลง
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ลักษณะทางอัญมณีและองค์ประกอบทางเคมีของไข่มุกเลี้ยงน้าเค็มอะโคย่า สีขาว สีเทา และสีชมพู
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษารํวม

นางสาวเสาวลักษณ์ พันธุ์ด้าริ
นางสาวณัฐกานต์ ไทยศิลป์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
อาจารย์ ชายชาติ ธรรมครองอาตม์

อะโคยํา (Akoya) เป็นมุกเลี้ยงน้้าเค็ม ชนิดหนึ่งที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์วํา Pinctada fucata martensii
มีชื่อสามัญวํา Vulgaris เป็นมุกชนิดแรกของโลกที่ได๎รับการคิดค๎นให๎มีการเพาะเลี้ยงในน้้าเค็มเพื่อทดแทนมุก
ที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและเป็นที่ต๎องการของตลาดมากที่สุดในบรรดามุกประเภทตํางๆ ท้าให๎มีการพัฒนา
เทคนิคในการเพาะเลี้ยงจึงมีการกระจายตัวของแหลํงเพาะเลี้ยงเป็นจ้านวนมาก ในการศึกษาใช๎ตัวอยํางมุกอะ
โคยํา จ้านวน 9 เม็ด ประกอบด๎วยมุกสีขาว สีเทา และสีชมพู อยํางละ 3 เม็ด โดยศึกษาสมบัติทางอัญมณีด๎วย
การหาคําความถํวงจ้ าเพาะพบวําอยูํในชํ วง 2.57-2.88 การสังเกตตัวอยํางภายใต๎รังสี Ultraviolet พบวํ า
ตัวอยํางมุกสีขาววาวแสง (Fluorescence) สีเขียวหรือฟ้าภายใต๎รังสีคลื่นยาว (Long wave)ตัวอยํางมุกสีเทา
วาวแสงสีเขียวหรือฟ้าภายใต๎รังสีคลื่นสั้น (Short wave) และคลื่นยาว ตัวอยํางมุกสีชมพูวาวแสงสีส๎มภายใต๎
รังสีคลื่นสั้น ซึ่งเป็นการวาวแสงของธาตุ Mn สํวนภายใต๎คลื่นยาวตัวอยํางวาวแสงสีเขียวหรือฟ้า การสังเกต
ภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์พบวําการเรียงตัวของเนเคอร์ (Nacre) คล๎ายการซ๎อนทับแบบเหลี่ยมของกระเบื้องมุง
หลังคา การศึกษาด๎วยเครื่อง Scanning Electron Microscopy (SEM) พบการเรียงตัวของอะราโกไนต์เป็นแทํง
(Column) การหาองค์ประกอบทางแรํด๎วยเครื่อง Raman Microprobe พบวําตัวอยํางประกอบด๎วยอะราโกไนต์
ซึ่งแสดงพีคที่ 702 CM-1 1084 CM-1 และ1127 CM-1 ส้าหรับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ด๎วยเครื่อง
Electron Probe Micro Analyzer (EPMA) พบวําตัวอยํางมุกสีขาวมีปริมาณ MgO อยูํในชํวง 0.00-0.09 wt%
และมีปริมาณ SrO อยูํในชํวง 0.04-0.28 wt% แตํไมํพบ MnO ในตัวอยํางมุกสีขาว ตัวอยํางมุกสีเทามีปริมาณ
CaO อยูํในชํวง 54.72-57.28 wt% มีปริมาณ N2O อยูํในชํวง 0.00-8.22 wt% และมีปริมาณ MnO อยูํในชํวง
0.00-0.04 wt% ตัวอยํางมุกสีชมพูมีปริมาณ MnO สูงที่สุดคืออยูํในชํวง 0.00-0.12 wt% จากผลการทดลอง
สรุปวําตัวอยํางมุกแตํละสีมีปริมาณธาตุที่ตํางกัน
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สื่อวีดิทัศน์เรื่องรูปแบบและกระบวนการผลิตเครื่องประดับทองของไทย
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษารํวม

นางสาวทิพย์อักษร พันธุ์วิหค
นางสาวธิดารัตน์ พงษ์วิวัฒน์กิจ
นางสาวภัทราภรณ์ วชิรโกเมน
วิทยาศาสตรทั่วไป
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ชูครุวงศ์
คุณพรรณรัตน์ ศรประชุม

โครงงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษารูปแบบและกระบวนการผลิตเครื่องประดับทองของจังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีการศึกษารูปแบบลวดลาย แนวคิดในการออกแบบ เอกลักษณ์ของเครื่องประดับ
ทองและมีการเปรียบเทียบเครื่องประดับทองระหวํางจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดเพชรบุรี ในเรื่องของรูปแบบ
ลวดลาย ความเป็นมาและกระบวนการผลิต ซึ่งได๎ท้าการศึกษาและเปรียบเทียบการถักสร๎อยทองและลูกสนทั้ง
ของจังหวัดสุโขทัย และของจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการลงยาสีของจังหวัดสุโขทัย และการท้า
เตําร๎างของจังหวัดเพชรบุรีด๎วย โดยน้าเสนอออกมาในรูปของสื่อวีดิทัศน์
จากการวิจั ยพบวํา เครื่องประดับทองของจังหวัดสุโขทัยมีแรงบันดาลใจมาจากลวดลายโบราณที่
ปรากฏบนปูนปั้นที่วัดนางพญา โดยเครื่องประดับทองของจังหวัดสุโขทัยมีจุ ดเดํนอยูํที่การน้าทอง 99.99
เปอร์เซ็นต์มาผลิตเป็นครื่องประดับทอง เพื่อให๎เครื่องประดับมีสีที่สวยงามคล๎ายกับงานทองโบราณ นอกจากนี้
ยังมี การน้ าเทคนิ คลงยาสี มาใช๎ กั บเครื่ องประดั บทองเพื่ อเป็ นเน๎ นลวดลายและเพิ่ มความสวยงาม สํ วน
เครื่องประดับทองของจั งหวัดเพชรบุรีมี แรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบธรรมชาติและสิ่งตํางๆรอบตัว
จุดเดํนของเครื่องประดับทองเพชรบุรี คือ มีกระบวนการผลิตที่เกําแกํที่สุด และเป็นงานเครื่องประดับทองที่มี
ความประณีตงดงาม แสดงให๎เห็นถึงความพิถีพิถันของชํางทอง
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การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอ้อยท้องถิ่น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
โดย

นางสาวศิริวรรณ ประลองผล นางสาวปิยกาญจน์ แก๎วแสง
นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะเวท

ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1)เพื่อสร๎างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประโยชน์จากอ๎อยท๎องถิ่นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2)เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางด๎านวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประโยชน์จากอ๎อย
ท๎องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนมิตรภาพตลาดเขตที่ 105 จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบไป
ด๎ วย1)แบบประเมิ นคุ ณ ภาพของชุ ดกิ จ กรรมวิ ทยาศาสตร์ ที่ สร๎ างขึ้ น 2)แบบวั ดทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลคือ คําเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวําได๎ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
ประโยชน์จากอ๎อยท๎องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประกอบด๎วยเนื้อหาจ้านวน 3 หนํวย คือ
หนํวยที่1 มารู๎จักอ๎อยกันเถอะ หนํวยที่ 2 การแปรรูปอ๎อย หนํวยที่ 3 การตรวจสอบสารอาหารในน้้าอ๎อย มี
คุณภาพอยูํในระดับดีมากโดยผู๎เชี่ยวชาญ สามารถน้าไปใช๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎ หลังจากใช๎
ชุ ดกิ จ กรรมวิ ทยาศาสตร์ เ รื่ องประโยชน์ จ ากอ๎ อยท๎ องถิ่ นกั บนั กเรี ยน แล๎ ววั ดผลการเรี ยนรู๎ ด๎ านทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 7 ทักษะคือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการทดลอง ทักษะ
การจ้าแนกประเภท ทักษะการลงความคิดเห็นจากข๎อมูล ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการตีความหมาย
ข๎อมูลและสรุป โดยใช๎แบบวัดทักษะเป็นข๎อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ้านวน 20 ข๎อ พบวํา คะแนนของนักเรียน
เมื่อเปลี่ยนเป็นร๎อยละแล๎วเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ คือ ร๎อยละ 60 พบวํานักเรียนจ้านวน 30 คน มีคะแนนผําน
เกณฑ์ที่ตั้งไว๎
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การหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของน้าหมักชีวภาพต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลส เซลลูเลส และ
โพรทิเอสได้สูงสุด
โดย
ภาควิชา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษารํวม

นายชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลา, นายวิชิตพล มีแก๎ว, นายเฉลิมพร เสริมมติวงศ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้้า
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศิริโสภณา

งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่ อหาอั ตราสํ วนผสมที่ เหมาะสมของน้้ าหมั กชี วภาพตํ อการผลิ ต
เอนไซม์อะไมเลส เซลลูเลส และ โพรทิเอส โดยใช๎กากน้้าตาล 1 สํวน ผสมกับน้้าต๎มข๎าวสุก น้้าต๎มผัก และน้้า
ต๎มหมู 3 สํวน แปรผันความเข๎มข๎นของกากน้้าตาลร๎อยละ 2, 4 , 6, 8 และ 10 โดยปริมาตรตํอปริมาตร และ
น้้าข๎าวสุก น้้าต๎มผัก และน้้าต๎มหมูเข๎มข๎นร๎อยละ 10, 20,30 และ 40 โดยน้้าหนักตํอปริมาตร ท้าการผสมและ
ตั้งทิ้งไว๎ที่อุณหภูมิห๎อง และเก็บตัวอยํางเพื่อติดตามแอคทิวิทีของเอนไซม์อะไมเลส เซลลูเลส และ โพรทิเอส
ทุก 2 วัน เป็นเวลา 30 วัน พบวําความเข๎มข๎นของกากน้้าตาลที่ให๎ปริมาณแอคทิวิทีของอะไมเลส เซลลูเลส
และโพรทิเอส สูงสุดคือร๎อยละ 6 โดยปริมาตรตํอปริมาตร ปริมาณน้้าต๎มข๎าวสุกความเข๎มข๎นร๎อยละ 10 โดย
น้้าหนักตํอปริมาตร ให๎แอคทิวิทีของอะไมเลสสูงสุด ในขณะที่น้าต๎มผัก และน้้าต๎มหมูความเข๎มข๎นร๎อยละ 20
โดยน้้าหนักตํอปริมาตร ให๎แอคทิวิทีของเซลลูเลส และโพรทิเอส สูงสุด ตามล้าดับ ดังนั้นอัตราสํวนที่เหมาะสม
ในการผลิตเอนไซม์อะไมเลสจากน้้าหมักใช๎ความเข๎มข๎นของกากน้้าตาลร๎อยละ 6 โดยปริมาตรตํอปริมาตร 1
สํวน และใช๎ในน้้าต๎มข๎าวสุกเข๎มข๎นร๎อยละ 10 โดยน้้าหนักตํอปริมาตร 3 สํวน การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากน้้า
หมักใช๎ความเข๎มข๎นของกากน้้าตาลร๎อยละ 6 โดยปริมาตรตํอปริมาตร 1 สํวน และใช๎ในน้้าต๎มผักเข๎มข๎นร๎อยละ
20 โดยน้้าหนักตํอปริมาตร 3 สํวน และการผลิตเอนไซม์โพรทิเอสจากน้้าหมักใช๎ความเข๎มข๎นของกากน้้าตาล
ร๎อยละ 6 โดยปริมาตรตํอปริมาตร 1 สํวน และใช๎ในน้้าต๎มหมูเข๎มข๎นร๎อยละ 20 โดยน้้าหนักตํอปริมาตร 3 สํวน
ตามล้าดับ
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การสร้างชุดตรวจสอบเอนไซม์อะไมเลส
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวศิริขวัญ ผูกจิต, นางสาวกรรณิการ์ เค๎าหมํอง และ
นางสาวกุลยา บูรพางกูร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน้้า

อะไมเลสพบได๎หลายแหลํงตามธรรมชาติทั้งในจุลินทรีย์ พืชและสัตว์ เอนไซม์ชนิดนี้เป็นเอนไซม์เรํง
การยํอยสลายพันธะ -1,4 glucosidic linkage ของโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งการตรวจหาแหลํงเอนไซม์อะไมเลส
โดยใช๎ ไอโอดีนจะใช๎ เวลาตรวจสอบนานและมี กระบวนการที่ซั บซ๎ อน ในการศึกษาครั้งนี้ต๎องการสร๎างชุ ด
ตรวจสอบเอนไซม์อะไมเลสและเปรียบเทียบชุดตรวจสอบเอนไซม์อะไมเลสกับการหาแอคทิวิทีอะไมเลสแบบ
เดิม โดยศึ กษาความเข๎มข๎นของสารละลายน้้าแป้ งในการท้ากระดาษกรองชุ บน้้าแป้ง , ความเข๎มข๎ นของ
สารละลายไอโอดีน, ระยะเวลาในการบํมเอนไซม์ที่เหมาะสม และสร๎างแถบเทียบสี จากนั้นน้าชุดตรวจสอบที่
ได๎ไปเปรียบเทียบกับการหาแอคทิวิทีอะไมเลสแบบเดิม ผลการศึกษาพบวํากระดาษกรองที่ชุบด๎วยสารละลาย
น้้าแป้ง ความเข๎มข๎นของสารละลายน้้าแป้งที่เหมาะสม คือ 0.5 g/ml, ความเข๎มข๎นของสารละลายไอโอดีนที่
เหมาะสม คือ 0.1% ( v/v), ระยะเวลาที่บํมเอนไซม์อะไมเลสที่เหมาะสม คือ 10 นาที และการสร๎างแถบเทียบสี
จากการเจือจางความเข๎มข๎นของอะไมเลส (Amylase:H2O) ได๎แถบสี 3 ระดับแถบสี ได๎แกํ 0-10, 20-50 และ
มากกวํา 100 ยูนิต และเมื่อเปรียบเทียบชุดตรวจสอบเอนไซม์อะไมเลสกับการหาแอคทิวิทีแบบเดิม พบวํา การ
หาเอคทิวิทีของเอนไซม์อะไมเลสด๎วยชุดตรวจสอบเอนไซม์อะไมเลสกับการหาแบบเดิมมีคําใกล๎เคียงกัน
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การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โพรทิเอสในน้าหมักชีวภาพ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษารํวม

นายภูตะวัน แสนใจอิ นางสาวสุชาดา ตุงคนาคร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้้า
ผศ. สุภาภรณ์ ศิริโสภณา

การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์โพรทิเอสจากน้้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากข๎าว ผักบุ๎ง และ
เนื้อหมูติดมัน โดยใช๎อาหารเลี้ยงเชื้อมีสํวนผสมของนมผง (Skim milk agar) เป็นองค์ประกอบ โดยแบคทีเรียที่
ผลิตเอนไซม์โพรติเอสจะสร๎างบริเวณใสรอบโคโลนี พบวํา แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โพรทิเอส ได๎จ้านวน 4 ไอโซ
เลท จากนั้นน้าแบคทีเรียที่ได๎ไปเจริญในอาหารเหลว และน้ามาวิเคราะห์แอคทิวิทีของเอนไซม์โพรทิเอส พบวํา
แบคทีเรีย BB3 ให๎แอคทิวิทีของเอนไซม์โพรทิเอสสูงสุดเทํากับ 2.41 µmol/min/mg protein จากนั้นศึกษา
รูปรํางและย๎อมแกรมแบคทีเรีย พบวํา แบคทีเรียมีลักษณะเป็นรูปทํอนสั้น ย๎ อมติดสีแกรมลบ จัดได๎วําเป็น
แบคทีเรียในกลุํม Bacillus
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การศึกษาการใช้สารสกัดจากพืชเป็นสับสเตรตในการหาแอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวจิราภรณ์ แก๎วประสิทธิ์, นางสาวณุจรี ผงประเสริฐสกุล และ
นางสาวพูนศรี สร๎อยเสน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้้า

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช๎สารสกัดจากพืชเป็นสับสเตรตในการหาแอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออก
ซิเดส มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถของสารสกัดจากพืชเป็นสับสเตรตแทนสารละลายฟีนอลใน
การตรวจสอบแอคทิวิทีของเอนไซม์ เพอร์ออกซิ เดส และหาความเข๎มข๎นที่เหมาะสมของสารสกัดในการ
ตรวจสอบแอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส โดยใช๎สารสกัดจากพืช 7 ชนิด คือ เปลือกมังคุด แครอท ดอก
อัญชัน ดอกดาวเรือง ดอกกระเจี๊ยบ ขมิ้นชัน และชาเขียว น้ามาหาแอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสโดยวิธี
colorimetric method ผลการศึกษาพบวํา สารสกัดจากพืชทั้ง 7 ชนิดสามารถใช๎เป็นสับสเตรตในการตรวจหา
แอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสได๎ โดย สารสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถใช๎ได๎ดีที่สุด รองลงมาคือ สาร
สกัดจากชาเขียว ดอกดาวเรือง อัญชัน แครอท ขมิ้นชัน และดอกกระเจี๊ยบ ตามล้าดับ และเมื่อน้าสารสกัดจาก
เปลือกมังคุดมาหาความเข๎มข๎นที่เหมาะสมตํอแอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส พบวําสารสกัดจากเปลือก
มังคุดความเข๎มข๎น 0.125 น้้าหนักตํอปริมาตร เป็นความเข๎มข๎นที่เหมาะสมตํอแอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออกซิ
เดสมากที่สุด
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การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากข้าวโพดโดยการทาเชื้อเพลิงอัดแท่ง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวชนิชนันท์ ริยะนา นางสาวอังศุมาลิน มังแก๎ว นางสาวสุนารี รบชนะ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร๎างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช๎ประโยชน์จากข๎าวโพด
โดยการท้ าเชื้ อเพลิ งอั ดแทํ ง ส้ าหรั บนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนต๎ น 2) ศึ กษาผลการเรี ยนด๎ านทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 3) ศึกษาเจตคติตํอชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด๎วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยกลุํมตัวอยํางได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ชุมชนการเรียนรู๎สมเด็จยํา
อ้ าเภอแมํ แจํ ม จั งหวั ดเชี ยงใหมํ จ้ านวน 30 คน เครื่ องมื อที่ ใช๎ ในการวิ จั ยประกอบด๎ วย 1) ชุ ดกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช๎ประโยชน์จากข๎าวโพดโดยการท้าเชื้อเพลิงอัดแทํงส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น 2) แบบประเมินความสอดคล๎อง (IOC) ระหวํางจุดประสงค์การเรียนรู๎กับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่
สร๎างขึ้น 3) แบบประเมิ นคุณภาพชุ ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร๎างขึ้น 4) แบบวัดทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 5) แบบวัดเจตคติตํอชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช๎ประโยชน์จากข๎าวโพดโดยการท้า
เชื้อเพลิงอัดแทํงส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคําที (t – test) ผลการวิจัยพบวํา ได๎ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช๎
ประโยชน์จากข๎าวโพดโดยการท้าเชื้อเพลิงอัดแทํง ส้าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนต๎น ที่ประกอบด๎วย
เนื้อหาจ้านวน 3 หนํวย คือ หนํวยที่ 1 เชื้อเพลิงอัดแทํงจากข๎าวโพด หนํวยที่ 2 พลังงานความร๎อนกับเชื้อเพลิง
อั ด แทํ ง และหนํ ว ยที่ 3 การท้ าเชื้ อ เพลิ ง อั ดแทํ ง และนั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต๎ น มี ค ะแนนทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้ง นักเรียน
มีเจตคติตํอชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช๎ประโยชน์จากข๎าวโพดโดยการท้าเชื้อเพลิงอัดแทํง ส้าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น อยูํในระดับดี
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การสร้างหนังสืออ่านเสริมความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษารํวม

นางสาวกฤตยา สาสังข์ นางสาวรัศมี พรมชาติ นางสาวกมลวรรณ สีสมุทร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศิริโสภณา
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้้า

การวิจั ยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ 3
ประการ คือ 1) เพื่อสร๎างหนังสืออํานเสริมความรู๎เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและ
หลังการอํานหนังสือที่สร๎างขึ้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอหนังสือที่สร๎างขึ้น โดยกลุํม
ตัวอยํางได๎จากการเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน 1 ห๎อง 30 คน ด้าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One group
pretest – posttest design เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล คือหนังสืออํานเสริมความรู๎เรื่อง เรื่อง ความ
หลากหลายทางชี วภาพของป่ า ชายเลนส้ าหรั บที่ มี คุ ณภาพอยูํ ในระดั บ ดี ตามเกณฑ์ การประเมิ นของ
ผู๎เชี่ ยวชาญ แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน และแบบประเมิ นความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ตํอ
หนังสือที่สร๎างขึ้น ผลการวิจัยพบวํา ได๎หนังสืออํานเสริมความรู๎เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชาย
เลน ส้ าหรั บนั กเรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาตอนต๎ น มี คุ ณภาพอยูํ ในระดั บ ดี ตามเกณฑ์ การประเมิ นการของ
ผู๎เชี่ยวชาญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการอํานหนังสือสูงกวํากํอนการอํานหนังสืออํานเสริม
ความรู๎อยํางมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.5 และนักเรียนมีความพึงพอใจตํอหนังสืออํานเสริมความรู๎ฯ อยูํในระดับ
ดับพึงพอใจมาก
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การศึกษาการใช้น้าผลไม้เป็นแหล่งคาร์บอนในการผลิตเซลลูโลสโดยใช้
Acetobacter xylinum
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาววิจิตรา ใหมํจันทร์ นางสาวพิชามญชุ์ ก้ามังละการ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้้า

การวิจั ยครั้ งนี้ มี จุดมุํ งหมายเพื่อผลิตเซลลูโลสจากน้้าผลไม๎ 4 ชนิด ได๎แกํ น้้ามะพร๎าว น้้าส๎ม น้้า
แอปเปิล และน้้าองุํน เป็นแหลํงคาร์บอนโดยไมํเติมน้้าตาลซูโครส พบวํา น้้าผลไม๎ที่ผลิตเซลลูโลสได๎สูงที่สุดคือ
น้้าแอปเปิล ที่มีน้าหนักเฉลี่ย 36.95 กรัม รองลงมา คือ น้้ามะพร๎าว น้้าส๎ม และน้้าองุํน มีน้าหนักเฉลี่ยเป็น
28.59, 25.31 และ 15.52 ตามล้าดับ จากนั้นศึกษาปริมาณน้้าตาลที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลส จาก
Acetobacter xylinum พบวําที่ความเข๎มข๎นของน้้าตาลที่เหมาะสมที่ท้าให๎ Acetobacter xylinum สามารถ
ผลิตเซลลูโลสได๎ปริมาณสูงสุด คือความเข๎มข๎นของปริมาณน้้าตาลที่ 5% เป็นน้้ามะพร๎าว มีน้าหนักเฉลี่ยเป็น
45.00 กรัม รองลงมาคือ น้้าแอปเปิล น้้าองุํน และน้้าส๎ม เป็นโดยมีน้าหนักเฉลี่ยเป็น 35.00, 32.00 และ 27.00
กรัม ตามล้าดับ
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การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง อาหารและสารอาหาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย

นางสาวผกาวัลย์ ชูแก๎ว นางสาวพรรณวดี ทองสม

ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อ 1) สร๎างหนังสืออํานเพิ่มเติม เรื่อง อาหารและสารอาหาร ส้าหรับ
นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 2

ให๎ มี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80

2)

2
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการเรียนการสอนโดยใช๎หนังสือ
อํานเพิ่มเติม กลุํมตัวอยํางที่ใช๎เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนแก๎งคร๎อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ที่ได๎
จากการเลือกแบบเจาะจง 30 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล
2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตํอการเรียนการสอนโดยใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติม เรื่อง อาหารและสารอาหาร ผลการศึกษา
พบวํา ประสิทธิภาพของหนังสืออํานเพิ่มเติม เรื่องอาหารและสารอาหาร มีประสิทธิภาพ 84.61 / 85 ซึ่งสูงกวํา
เกณฑ์ ที่ ก้ า หนดไว๎ 80/80
.05
4.4
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การสร้างบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวจาริยา เชิญชัยภูมิ นางสาวจุฑารัตน์ สุขสบาย
นางสาววิลดา หอมจันทร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ดร.น้้าฝน คูเจริญไพศาล

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร๎างบทเรียนส้าเร็จรูป เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจ้าวันส้าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให๎ได๎ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อประเมิ นคุณภาพของบทเรียน
ส้าเร็จรูป เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจ้าวัน ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู๎เชี่ยวชาญ 3) เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช๎บทเรียนส้าเร็จรูป เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจ้าวัน และ 4) ศึกษา
ความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่มี ตํ อบทเรียนส้ าเร็ จรู ป เรื่ อง สารเคมี ในชี วิ ตประจ้ าวั น ส้ าหรั บนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ 1) บทเรียนส้าเร็จรูป เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจ้าวัน ส้าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนส้าเร็จรูป เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจ้าวัน
ส้าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู๎เชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารเคมี
ในชี วิตประจ้ าวัน และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ตํอบทเรียนส้าเร็จรูป เรื่อง สารเคมี ใน
ชีวิตประจ้าวัน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ้านวน 1 ห๎องเรียน จ้านวนนักเรียน 30
คน ที่ก้าลังศึกษาอยูํภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนแก๎งคร๎อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ได๎มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื้อหาของบทเรียนส้าเร็จรูปที่ใช๎ในการวิจัย เรื่อง สารเคมีใน
ชีวิตประจ้าวัน มีจ้านวน 6 หนํวย ดังนี้ หนํวยที่ 1 เรื่องสารปรุงแตํงอาหาร, หนํวยที่ 2 เครื่องดื่ม, หนํวยที่ 3 สาร
ท้าความสะอาด, หนํวยที่ 4 เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร, หนํวยที่ 5 เครื่องส้าอาง และ หนํวยที่ 6 การใช๎สารเคมี
ในชีวิตประจ้าวันได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ยเลขคณิต สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผลการวิจัยพบวํา การประเมินบทเรียนส้าเร็จรูป
เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจ้าวัน โดยผู๎เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของบทเรียนส้าเร็จรูป ผลการประเมินพบวํา มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.63 แสดงวําคุณภาพของบทเรียนส้าเร็จรูปอยูํในระดับดีมาก บทเรียนส้าเร็จรูป เรื่อง สารเคมี
ในชีวิตประจ้าวันมีประสิทธิภาพ 81.03 / 85.53 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจตํอ
บทเรียนส้าเร็จรูป มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.36 อยูํในระดับพึงพอใจมาก
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การสร้างบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนฤมล เชื้อสะอาด นางสาววรัญญา การะเกตุ นายอธิป หัตถกี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ดร.น้้าฝน คูเจริญไพศาล

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร๎างบทเรียนส้าเร็จรูป เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ส้าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช๎บทเรียนส้าเร็จรูปที่
สร๎างขึ้นและ 3.ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอบทเรียนส้าเร็จรูปโดยได๎ด้าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้
1.การสร๎างบทเรียนส้าเร็จรูป เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ประกอบด๎วย 6 หนํวยการเรียนรู๎ ได๎แกํ ความรู๎
เบื้องต๎นเกี่ยวกับพอลิเมอร์, พลาสติก, ยาง, เส๎นใย, พอลิเมอร์กับปัญหาสิ่งแวดล๎อมและความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ 2.น้าบทเรียนส้าเร็จรูปที่สร๎างขึ้นไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยําง เพื่อ
เก็บรวบรวมคะแนนจากนั้นน้ามาวิเคราะห์หาคําทางสถิติ โดยเครื่องมื อที่ใช๎ ในการศึกษา ได๎แกํ บทเรียน
ส้าเร็จรูป เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ส้าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบประเมินความสอดคล๎อง (IOC) ระหวํางจุดประสงค์การเรียนรู๎กับบทเรียนส้าเร็จรูป เรื่อง
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนส้าเร็จรูป เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ โดย
ผู๎ เชี่ ยวชาญ และแบบวั ดความพึ งพอใจของนั กเรี ยนที่ มี ตํ อบทเรี ยนส้ าเร็ จรู ป สํ วนกลุํ ม ตั วอยํ างที่ ใช๎ ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนจ้านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบรรหาร
แจํมใสวิทยา 6 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบวํา 1. ผลการประเมินคุณภาพของ
บทเรียนส้าเร็จรูป จากการประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญอยูํในระดับ ดี 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอบทเรียน
ส้าเร็จรูป เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ มีความพึงพอใจอยูํในระดับ มาก
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โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษารํวม

นายชวัลณัฐ แทนค้า นางสาวเบญจพร นาคอ๎าย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผศ.สุภาภรณ์ ศิริโสภณา
ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้้า

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อผลิตหมึกจากสีผสมอาหารเพื่อทดแทนหมึกอิงค์เจ็ทส้าหรับงานพิมพ์
โดยก้าหนดวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราสํวนที่เหมาะสมของสีผสมอาหารและตรวจสอบคุณภาพของหมึกอิงค์
เจ็ทที่ได๎จากสีผสมอาหาร ซึ่งสีผสมอาหารที่ใช๎มี 3 สี ได๎แกํ สีแดง สีน้าเงิน และสีเหลือง น้ามาละลายในตัว
ท้าละลายที่ได๎จากการผสมน้้ากับเอทิลแอลกอฮอล์ที่ระดับความเข๎มข๎นของเอทิลแอลกอฮอล์ร๎อยละ 0, 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 รวม 11 ระดับความเข๎มข๎น ทีละสี สังเกตการละลายของสีผสม
อาหาร ระยะเวลาที่ สี แ ห๎ ง และปริ ม าณร๎ อ ยละของเอทิ ล แอลกอฮอล์ ที่ ใ ช๎ พบวํ า ความเข๎ ม ข๎ นของ
เอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช๎ส้าหรับสีแดงและสีเหลืองคือร๎อยละ 20 และส้าหรับสีน้าเงิน คือร๎อยละ 40 และเมื่อน้า
หมึ ก จากสี ผ สมอาหารที่ ไ ด๎ ม าวั ด คํ า ความดู ด กลื น แสงเปรี ย บเที ย บกั บ หมึ ก มาตรฐาน โดยใช๎ เ ครื่ อ ง
Spectrophotometer พบวํา คําการดูดกลืนแสงของหมึกมาตรฐานสีแดง สีน้าเงิน สีเหลือง มีคําเฉลี่ยเทํากับ
1136.5, 3639, 2079.8 ตามล้าดับ และคําการดูดกลืนแสงของหมึกจากสีผสมอาหาร สีแดง สีน้าเงิน สีเหลือง
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 159.1, 1160.5, 192.7 ตามล้าดับโดยใช๎อัตราสํวนของสี : ตัวท้าละลาย เป็น 1 : 100 โดย
น้้าหนักตํอปริมาตร จึงได๎มีการเพิ่มปริมาณของสีผสมอาหาร ให๎มีคําการดูดกลืนแสงของแตํละสีที่ระดับ
เดียวกันกับหมึกมาตรฐาน คือใช๎ปริมาณ สีแดง สีน้าเงิน และสีเหลือง เป็น 7.14 กรัม 3.16 กรัม และ 10.79
กรัม ตามล้าดับ สํวนการผลิตหมึกสีด้านั้น ได๎ศึกษาโดยการผสมหมึกที่ได๎จากสีผสมอาหารทั้ง 3 สีเข๎าด๎วยกัน
ในอัตราสํวน ตํางๆ พบวําการใช๎หมึกสีแดง สีน้าเงิน และสีเหลืองผสมกันในอัตราสํวน 2 : 3 : 1 จะได๎หมึกสี
ด้าที่มีความเข๎มใกล๎สีด้ามากที่สุด แตํไมํด้าสนิท จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของหมึกจากสีผสมอาหารที่ผลิต
ขึ้นจากอัตราสํวนที่เหมาะสม โดยน้าหมึกที่ผลิตขึ้นทั้ง 4 สีข๎างต๎นมาเติมลงในตลับหมึก และท้าการพิมพ์
เอกสารตามปกติ โดยท้าการสั่งพิมพ์ครั้งละ 20 แผํน รวมเป็นจ้านวน 200 แผํน เปรียบเทียบกับงานพิมพ์ด๎วย
หมึกมาตรฐาน พบวํา หมึกที่ผลิตจากสีผสมอาหาร สามารถใช๎พิมพ์งานที่มีคุณภาพได๎ 199 แผํน โดยใช๎การ
พิจารณาคุณภาพจากความเข๎มข๎นของสีชัดเจน สีเรียบของงานพิมพ์ และหัวฉีดของตลับหมึกไมํตันเป็น
เกณฑ์ และเมื่อน้าไปเปรียบเทียบเทียบกับแถบวัดระดับสีที่พิมพ์จากหมึกมาตรฐาน พบวําหมึกจากสีผสม
อาหารมีคุณภาพสีใกล๎เคียงกับหมึกมาตรฐาน จึงสามารถน้าหมึกที่ผลิตจากสีผสมอาหารมาใช๎แทนหมึก
มาตรฐานได๎

