การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดบัวเผื่อน
โดย
ภาควิชา
อาจารยที่ปรึกษา

นางสาวกนกรัชต มานะจิตต นางสาวกิ่งกาญจน เชวงภักดีเวทย
นางสาวอรนิตา พืชมงคล
ชีววิทยา
อาจารยวุฒิพงษ ทองใบ

งานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากส+วน ก,าน ใบ ดอก เกสร ของบัว
เผื่อน(Nymphaea stellata Wild)โดยศึกษาจากแบคทีเรียทั้ง 9 ชนิดแบ+งออกเป>นแบคทีเรียแกรมบวก ได,แก+
Bacillus cereus, Staphylococcus aureus 980, Staphylococcus aureus ATCC 25923 และแบคทีเรีย
แกรมลบได,แก+ Salmonella typhi, Escherichia coli, Pectobacterium carotovorum, Pseudomonas
aeruginosa, Shigella dysenteriae, Serratia marcescens จากผลการศึกษาพบว+าส+วนของเกสรบัวเผื่อน
ใบบัวเผื่อน ดอกบัวเผื่อน และก,านบัวเผื่อน สามารถยับยั้งแบคทีเรีย Bacillus cereus ซึ่งมีค+าเฉลี่ย ±ค+า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(จํานวนครั้งที่เกิดการยับยั้ง),มิลลิเมตร ของเส,นผ+านศูนยกลางขนาดวงใสของการยับยั้งการ
เจริญ เท+ากับ 10.8 ± 3.2 (5) , 8.8 ± 2.2 (5) , 9.5 ± 2.3 (4) และ 10.0 ± 2.0 (5) ตามลําดับ และ
แบคทีเรียที่มีความต,านทานต+อสารสกัดเกสรบัวเผื่อน ใบบัวเผื่อน ดอกบัวเผื่อน และดอกบัวเผื่อน ส+วนใหญ+
คือ Escherichia coli
ซึ่งผลสารสกัดจาก เกสร และใบบัวเผื่อน สามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบและ
แบคทีเรียแกรมบวกได,ดีกว+า สารสกัดจากดอกและก,านบัวเผื่อน

ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในบริเวณน้าตกวิภาวดี อ้าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกนกวรรณ อุทยานิน และนางสาวสุชาวดี สมสาราญ
ชีววิทยา
ดร.อนิษฐาน ศรีนวล

สารวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรที่อยู่ในบริเวณน้าตกวิภาวดี ตาบลตะกุกใต้ อาเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สารวจและเก็บตัวอย่างพืชที่ศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนมกราคม
พ.ศ. 2556 เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จากน้าตกชั้นที่ 1 จนถึงน้าตกชั้นที่ 9 พบพืชสมุนไพรในพื้นที่
ทั้งสิ้นจานวน 21 วงศ์ 30 สกุล 30 ชนิด นาตัวอย่างพืชสมุนไพรที่สารวจได้ ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และบรรยาย
ลักษณะตามหลักอนุกรมวิธานพืช บันทึกการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรจากหมอชาวบ้าน และนาพืชสมุนไพร
มาอัดเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เก็บรักษาไว้ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชในป่าบุ่ง ป่าทาม บ้านโนนยาง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสุณิสา คงคาลัย นางสาวจิรภา นามนัยและนางสาวพิชญา กล้าหาญ
ชีววิทยา
ดร. อนิษฐาน ศรีนวล

ศึกษาลักษณะทางกายวิภ าคศาสตร์ของพืช ในป่าบุ่ง ป่าทาม บ้านโนนยาง อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จานวน 21 วงศ์ 26 สกุล 28 ชนิด โดยศึกษาเนื้อเยื่อชั้นผิวใบด้วยวิธีการลอกผิวหรือการทาให้แผ่นใบ
ใส และศึกษาภาคตัดขวางของแผ่นใบ ก้านใบ และลาต้น โดยการตัดตามขวางตัวอย่างด้วยใบมีดโกน
(freehand section) ผลการศึกษาพบว่า พืชส่วนใหญ่ที่ศึกษามีลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ร่วมกันคือ แผ่น
ใบมีชั้นคิวทินหนา มีปากใบอยู่ในระดับเดียวกับเนื้อเยื่อชั้นผิวหรือนูนขึ้นมาเล็กน้อย (typical stomata) มีปาก
ใบทั้งด้านบนและล่างของแผ่นใบ เซลล์แพลิเซด (palisade cell) เรียงตัวกันแน่น 1-2 ชั้น มีสารสะสมติดสีเข้ม
ที่ชั้นมีโซฟิลล์ ก้านใบและลาต้นมีสารสะสมติดสีเข้มและเซลล์หลั่งสาร (secretory cell) กระจายอยู่บริเวณ
คอร์เทกซ์ (cortex) ลักษณะดังกล่าวเป็นการปรับตัวของพืชให้มีลักษณะโครงสร้างเนื้อเยื่อคล้ายกับพืชทนแล้ง
หรือพืชในบริเวณที่มีน้าน้อย โดยมีการปรับโครงสร้างของใบให้มีการคายน้าได้ดีในช่วงน้ามากและมีการสะสม
สารไว้มากในเซลล์พาเรงคิมาเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นได้

การแยกและคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทในดินที่ผลิตเอนไซมในกลุมเซลลูเลสและเฮมิเซลูเลส

โดย

นางสาวจีรานันท อินทรโพธิ์, นายวชิรภัทร แคนยุกต

ภาควิชา

ชีววิทยา

อาจารยที่ปรึกษา

ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย

แบคทีเรียชอบร&อน (thermopilic bacteria) ที่แยกได&จากแหล8งดินในพื้นที่อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ มีความสามารถในการย8อยสลายเซลลูโลส (cellulose) และเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) โดย
สังเกตได&จากการเกิดวงใส (clear zone) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ starch casein agar ที่มี 1% ของแหล8ง
สับสเตรทได&แก8 ไซแลน (xylan) คารบอกซีเมทิล เซลลูโลส (carboxymethyl

cellulose หรือ CMC)

และอะวิเซล (avicel) บ8มที่อุณหภูมิ 50oC ผลการทดลองพบว8าแบคทีเรียสายพันธุ TF1 เกิดวงใสขนาดใหญ8
ที่สุดเมื่อย8อยสลาย CMC ส8วน TF3 เกิดวงใสขนาดใหญ8ที่สุดเมื่อย8อยสลาย avicel การจัดจําแนกสายพันธุ
แบคทีเรียด&วยการวิเคราะหจากลําดับยีน 16S rDNA พบว8าสายพันธุ TF1 และTF3 มีความคล&ายคลึงกับเชื้อ
Actinomadura sp. (99%) และ Brevibacillus sp. (99%) ตามลําดับ สําหรับสายพันธุ TP4 มีความ
คล&ายคลึงกับเชื้อ Thermoactinomtces sp. (99%) การทดสอบการผลิตเอนไซมเพื่อหากิจกรรมเอนไซม
จําเพาะ (specific activity) ของสายพันธุ TF1 และTF3 พบว8าเมื่อเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวที่มีเปลือกข&าวโพด
(corn cob) เป_นแหล8งคารบอนที่อุณหภูมิ 50oC TF1 และTF3 ผลิตเอนไซม xylanase ได&มากที่สุดเท8ากับ
132.6 และ122.5 U/mg ตามลําดับ และเมื่อเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวที่มีซังข&าวโพด (corn hull) เป_นแหล8ง
คารบอน TF1 และTF3 ผลิตเอนไซม avicelase เท8ากับ 115.6 และ60.2 U/mg ตามลําดับ การผลิต
เอนไซมจากเชื้อแบคทีเรียมีผลต8อการนําไปใช&ประโยชนในอุตสาหกรรมได&อย8างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป_น
เอนไซมที่สามารถนํามาย8อยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได&เป_นอย8างดี

การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดจากสารสกัดหยาบของใบรางจืด

โดย

นางสาวนัฐกานต์ พิทักษ์เสาวภาพ และนางสาวเสาวนีย์ ประสาทแก้ว

ภาควิชา

ชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

เกตุวดี อินเสียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฎ โพธิเวชกุล
และอาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์

รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) เป็นพืชสมุนไพรนามาใช้รักษากันอย่างแพร่หลายในการดับ
ร้อนและถอนพิษ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยศึกษารางจืดกับการยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดได้ รางจืดจึงเป็น พืชที่
น่าสนใจและน่านามาศึกษาวิจัย ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคโดยนาตัวอย่างใบ
รางจืดมาสกัดหยาบด้วยน้าและสกัดหยาบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนาสารสกัดหยาบที่
ได้มาทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิด คือ Escherichia coli Staphylococcus aureus และBacillus
subtilis พบว่า รางจืดที่สกัดหยาบด้วยน้าไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทั้งสามชนิดได้ แต่
ส่วนที่สกัดหยาบด้วยในเอทิลแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น 100 mg/ml นั้นสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ Escherichia coli (2.19×106 CFU./ml)ได้ แต่ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และBacillus subtilis

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากแค
โดย

นางสาวชลพรรษ จันทร์กลิ่นหอม นางสาวนลินรัตน์ งามแสง และนางสาวสุภาวดี สอาดดิษฐ์

ภาควิชา

ชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ
แค (Sesbania grandiflora Desv.) เป็นไม้พื้นบ้านซึ่งคนไทยรู้จักกันมานาน ซึ่งนอกจากจะนิยมนา
ดอกมาประกอบอาหารที่รู้จักกันในนามว่า “แกงส้มดอกแค” แล้ว แคยังมีประโยชน์ในด้านการเป็นพืชสมุนไพร
อีกด้วย เช่น รากใช้แก้เสมหะ แก้ลม เปลือกใช้แก้ท้องผูก ใบใช้แก้ปวดศีรษะ ดอกใช้รักษาแผล เป็นต้น และ
แคยังเป็น พืชที่ป ลูกได้ง่ายทั้งยั งเป็น ไม้พื้นบ้านของประเทศไทย จึ งคิดว่าน่าจะนาดอกแคมาศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประสิ ทธิภ าพในการยับ ยั้ งแบคทีเรียที่ก่อให้ เกิดโรค โดยนาส่ วนต่างๆของดอกแคมาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติ
ต่างๆมากมายต่อผู้บริโภค เช่น โรคท้องร่วง เป็นต้น ดังนั้นหากส่วนประกอบใดของดอกแคมีประสิทธิภาพใน
การยั บ ยั้ ง เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ ห้ โ ทษได้ ดีก็ ค วรที่ จ ะน ามาส่ ว นประกอบนั้ น ๆของดอกแคมาศึก ษาและพั ฒ นาใช้
ประโยชน์ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรือการผลิตยารักษาโรค ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วย
ประหยัดงบประมาณเป็ น อย่ างมากแล้ วยั งเป็นการช่ว ยอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยอีกด้ว ย

ในการ

ดาเนินงานเราศึกษาโดยการสกัดสารจากส่วนของดอกแคและใบแค โดยการใช้ตัวทาละลาย 3 ชนิด ได้แก่
เอทานอล เมทานอล และอะซีโตน และนาสารสกัดไปทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร 9 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli. , Pectobacterium carotovorum. ,
Pseudomonas aeruginosa. , Bacillus cerus. , Surratai marcescen. , Shigella lysenteriae. ,
Salmonella typhi. , Staphylococcus aureus ATCC 25923. และ Staphylococcus aurous 980
โดยใช้วิธี Disc Diffusion Test

และทดสอบอย่างละ 5 ครั้ง ประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียดังกล่าวสังเกตได้จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone ที่เกิดขึ้น ซึ่งผลการทดลองที่ออกมา
พบว่าเฉพาะ Pectobacterium carotovorum. , Salmonella typhi. และ Staphylococcus aurous
980 ที่เห็นบริเวณที่เกิด clear zone ขนาดกว้างและชัดเจน

กายวิภาคศาสตรของพืชวงศฝา ย (Malvaceae) บางชนิดในประเทศไทย
โดย

นางสาวธิติญาพร ทองเมือง นางสาวสุรพีร วงษอุดม และนางสาวสุมารินทร สังขทอง

ภาควิชา

ชีววิทยา (กศ.บ.)

อาจารยทปี่ รึกษา ดร.อนิษฐาน ศรีนวล

ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของพืชวงศฝาย จํานวน 8 สกุล 19 ชนิด ไดแก สกุล Abelmoschus
2 ชนิด สกุล Abutilon 1 ชนิด สกุล Decaschistia 1 ชนิด สกุล Gossypium 2 ชนิด สกุล Hibiscus 7 ชนิด
สกุล Sida 4 ชนิด สกุล Malvaviscus 1 ชนิด สกุล Urena 1 ชนิด โดยวิธีการลอกผิวใบและการตัดตัวอยาง
ดวยมือ (freehand section) เพื่อ ศึก ษาลัก ษณะทางกายวิภาคศาสตรของแผ นใบ กานใบ และลํ าต น ผล
การศึกษาพบวา พืชที่ศึกษามีลักษณะทางกายวิภาคศาสตรรวมกันคือการมีขนรูปดาว (stellate trichome)
ผลึกรูปดาว (druse crystal) เซลลแพลิเซดติดกับเนื้อเยื่อชั้นผิวเฉพาะผิวใบดานบนและการมีสารสะสมติดสี
แดง สวนลักษณะทางกายวิภาคศาสตรที่นํามาใชในการระบุชนิดพืชที่ศึกษา ไดแก การมีขนตอม (glandular
trichome) รูปรางเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิว ปริมาณสารสะสมในเนื้อเยื่อชั้นผิว ชนิดของสารสะสมที่ลอมรอบมัด
ทอลําเลียง อยางไรก็ตามการแบงกลุมพืชโดยใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรไมสัมพันธกับการจําแนกโดยใช
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมเพือ่ ชักนาเซลล์แขวนลอยของพืชสมุนไพรฮว่านง็อก (พญาวานร)
โดย

นายอนวัช ไข่ขาว
นายภูวดล

สาลี

ภาควิชา

ชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.รัชนก โคโต

ฮว่านง็อกหรือพญาวานร (Pseuderatherum Platiferum) เป็นพืชสมุนไพรที่มีต้นกาเนิดจาก
ประเทศเวียดนาม นิยมนาใบสดมารับประทานเพื่อลดความดันโลหิตและลดระดับนาตาลในเลือด การนา
เทคนิคการเพาะเลียงเนือเยื่อเข้ามาช่วยในการขยายพันธุ์พืชหรือชักนาเซลล์แขวนลอยเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ยา
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร งานวิจัยนีได้ศึกษาการเปรียบเทียบสูตร
อาหารที่เหมาะสมเพื่อชักนาเซลล์แขวนลอยของฮว่านง็อก
การชักนาเซลล์แขวนลอยในสูตรอาหาร MS ที่เติมวิตามิน Gamborg medium (B5) และเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต 6-benzyldenine (BA) 0,0.25,0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2,4-Dichiorophenoxy
acetic acid (2,4-D) 0.25 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ พบว่าในสูตรอาหาร MS ที่เติม BA และ
2,4-D ที่มีความเข้มข้นสูงสามารถชักนาให้เกิดเซลล์แขวนลอยได้จานวนมาก โดยสูตรอาหาร MS ที่เติม BA
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2,4-D 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้เกิดเซลล์แขวนลอยที่มี Package
Cell Volume (PCV) 0.208 มิลลิลิตร ได้นาหนักสด 0.428 กรัม และนาหนักแห้ง 0.125 กรัม

ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชวงศ์ Annonaceae บางชนิดในประเทศไทย
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวเบญญา โชคชัยพรรักษ์ นางสาววิภาดา สังข์ทอง และนาย ภูวนาท คงแก้ว
ชีววิทยา
ดร.อนิษฐาน ศรีนวล

ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของพืชวงศ์กระดังงา (Annonaceae) บางชนิดในประเทศไทย จานวน
30 ชนิด 9 สกุลคือ Artabotrys, Cananga, Goniothalamus, Melodolum, Miliusa, Mitrephora,
Polyalthia, Sageraea และ Uvaria โดยวิธีการลอกผิวใบหรือการทาให้แผ่นใบใส และการตัดตามขวางของ
แผ่นใบ ก้านใบ และลาต้น ด้วยใบมีดโกน พบว่าพืชที่ศึกษามีลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ร่วมกันคือ การมี
ปากใบแบบพาราไซติก (paracytic stomata) และมีแผ่นใบเป็นแบบ bifacial ส่วนลักษณะที่สามารถนามาใช้
ในการจาแนกและระบุชนิดพืชได้แก่ รูปร่างของเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิว ชนิดของมัดท่อลาเลียง (vascular
bundle) ชนิดของไทรโคม (trichome) และชนิดของสารสะสม

การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบของผักเขียวน้อยและชุนฉ่าย
Growth Inhibition of Bacteria From Crude Extract of Brassica juncea var. muticeps and

Brassica juncea
โดย

นางสาวปวีณา สริมา และ นางสาววิภาพร นันทศรี
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ผักเขียวน้อย (Brassica juncea var. multiceps N.Tsen & S.N.Lee) และชุนฉ่าย (Brassica
juncea (L.) Czern) เป็นพืชในวงศ์ผักกาด (Brasicacea) ซึง่ พบได้เฉพาะในบางท้องถิ่น นอกจากนี้ยัง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตัวยาจากสมุนไพรพื้นบ้านได้อีกด้วย ในด้านการวิจัยมีการศึกษาพืช
วงศ์ Brasicacea ในการยับยั้งจุลินทรีย์ (Sabti jasim,2012) สาหรับผักเขียวน้อย (B. juncea var.
multiceps) และชุนฉ่าย (B. juncea) ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก และยังไม่มีรายงานการทดลองเกี่ยวกับการ
สกัดสารจากผักเขียวน้อยและชุนฉ่ายที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียมาก่อน ดังนั้นจึงได้ทาการศึกษาผลของ
สารสกัดหยาบจากผักเขียวน้อย (Brassica juncea var. multiceps N.Tsen & S.N.Lee) และชุนฉ่าย
(Brassica juncea (L.) Czern) ที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ได้ทาการทดลองโดยวิธีการ
สกัดหยาบด้วยน้า และเอธิลแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ได้ทดสอบกับแบคทีเรีย 3 ชนิด ได้แก่ Bacillus
subtilis (5.8 x 102 CFU./ml), Staphylococcus aureus (6.4 x 102 CFU./ml) และ Escherichia coli
(7.1 x 102 CFU./ml) ทดสอบโดยการวาง paper disc ที่ชุบสารสกัดหยาบของผักเขียวน้อยและชุนฉ่าย
วางลงบนเชื้อในจานเพาะเชื้อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดหยาบด้วยน้าไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย
ทั้ง 3 ชนิดได้ ส่วนสารสกัดหยาบด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเริ่มต้นจากน้าหนักแห้งของใบผัก
เขียวน้อยและใบชุนฉ่ายอย่างละ 15 กรัม สามารถยับยั้ง Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus
ได้ แต่สารสกัดจากผักเขียวน้อยมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง Bacillus subtilis และ Staphylococcus
aureus ได้ดีกว่าสารสกัดจากผักชุนฉ่าย ส่วน Escherichia coli สารสกัดจากพืชทั้งสองชนิดนี้ไม่สามารถ
ยับยั้งได้

การศึกษาผลของสารปนเปอนในน้ําตอการ Regeneration ของOligochaete

โดย
ภาควิชา
อาจารยที่ปรึกษา

นายพรเทพ เกื้อกิจ, นางสาวลดาวัลย บุญวงษ, นายประพนธ สุดตา
ชีววิทยา
ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษสิทธิ์

น้ําเน,าเสียจัดเป-นป.ญหาที่สําคัญมาก เป-นผลมาจากการเพิ่มของประชากรอย,างรวดเร็ว ซึ่งจะส,งผล
กระทบต,อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู,ในน้ํา รวมไปถึงไส7เดือนน้ํา สารปนเป89อนในน้ําเสียนั้นจะยับยั้งการงอกใหม,ของ
ไส7เดือนน้ําซึ่งเป-นการซ,อมแซมตัวเองชนิดหนึ่งที่ทําให7ไส7เดือนน้ําสามารถดํารงชีวิตและขยายเผ,าพันธุต,อได7 แต,
สารปนเป89อนในน้ําที่มากขึ้นทําให7ไส7เดือนน้ํามีปริมาณที่ลดลง และไม,สามารถเจริญได7อย,างเต็มที่ จึงเกิดความ
ไม,สมดุลของระบบนิเวศภายในน้ํา ทําให7สิ่งมีชีวิตต,างๆในน้ํามีวิธีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไปจากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณสารปนเป89อนในน้ํา และการลดจํานวนลงของไส7เดือนน้ําที่เป-นป.จจัยทางด7านอาหาร และเป-นส,วนหนึ่ง
ของผู7ย,อยสลายในระบบนิเวศ เพราะฉะนั้นเราจึงต7องศึกษาสารปนเป89อนในน้ําที่มีผลต,อการเจริญเติบโตและ
การงอกใหม,ของไส7เดือน สารที่เราใช7ในการทดลองนี้คือ สารฟอสเฟต การทดลองจะแบ,งออกเป-น 3 ส,วน ส,วน
ที่1 ศึกษาเปอรเซนตการรอดชีวิตเมื่อเลี้ยงไส7เดือนน้ําในน้ําที่มีสารปนเป89อนที่ความเข7มข7นต,างกัน ส,วนที่ 2
ศึกษาการเกิด regeneration ของไส7เดือนน้ํา ส,วนที่ 3 ศึกษาผลของสารปนเป89อนในน้ําที่มีผลต,อการ
regenerate ของไส7เดือนน้ํา ผลการทดลองพบว,า ความเข7มขึ้นที่จะใช7ในการศึกษาการเกิด regeneration
ของไส7เดือนน้ํามีความเข7มข7นอยู,ที่ 0.001 g/ml เพราะเป-นความเข7มข7นที่มากที่สุดที่ไส7เดือนน้ําสามารถมีชีวิต
รอดได7 100 เปอรเซ็นต เมื่อเรานําไปใช7เลี้ยงไส7เดือนน้ําที่ได7ทําการตัดตรงส,วนกลางให7แบ,งเป-น2ส,วนคือ ส,วน
หัว และส,วนหาง พบว,าค,าเฉลี่ยของความยาวส,วนหัวของไส7เดือนน้ําของชุดควบคุมเมื่อเปรียบเทียบกับชุด
สารละลายที่ความเข7มข7น 0.001 g/ml มีแน7วโน7มไปทางเดียวกัน คือ มีการเพิ่มขึ้น ซึ่งชุดควบคุมมีแนวโน7ม
เพิ่มขึ้นมากกว,าชุดสารละลายที่ความเข7มข7น 0.001 g/ml ส,วนค,าเฉลี่ยของความยาวส,วนหางของไส7เดือนน้ํา
ของชุดควบคุมเปรียบเทียบกับชุดสารละลายที่ความเข7มข7น 0.001 g/ml มีแน7วโน7มไปทางเดียวกัน คือ มีการ
ลดลง ซึ่งชุดควบคุมมีแนวโน7มลดลงเท,ากับชุดสารละลายที่ความเข7มข7น 0.001 g/ml

การเพาะเลี้ยงเดหลีใบกล้วย(Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott )จากส่วนก้านช่อดอก
และใบอ่อนของต้นโตเต็มวัยในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

โดย
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เดหลีใบกล้วย(Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott )เป็นไม้ประดับ ที่นิยมนามาปลูก
เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง เพราะมีช่อดอกและใบประดับที่สวยงาม อยู่ในวงศ์ Araceae การขยายพันธุ์ เดหลี
ใบกล้วยโดยทั่วไป นิยมใช้การแยกหน่อ การขยายพันธุ์ด้วย วิธี การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อจึงเป็น อีกหนึ่ง วิธีที่ทาให้
เดหลีใบกล้วยเพิ่มปริมาณมากขึ้น ในการศึกษาของงานวิจัยได้ทา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เดหลีใบกล้วยจากก้าน
ช่อดอก (stalk) และใบอ่อน (young leaf) โดยศึกษาหาความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต กลุ่ม
ไซโตไคนิน BA (benzylaminopurine) และกลุ่มออกซิน NAA (1- naphthaleneacetic acid) ที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อบริเวณก้านช่อดอกและใบอ่อน

โดยใช้อาหารสูตร MS (Murashige and

Skoog. 1962) เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 4 ระดับ ได้แก่ 0, 10, 30 และ 60 µM และ
NAA ความเข้มข้น 4 ระดับ ได้แก่ 0, 10, 30 และ 60 µM จากการทดลองพบว่า ก้านช่อดอกในอาหารสูตร
MS(1962) ที่เติมสารควบคุมการเจริญ BA และ NAA ชิ้นส่วนพืชไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนใบอ่อนชิ้นส่วน
พืชมีการเปลี่ยนแปลงในอาหารที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA โดยมีสัดส่วนความเข้มข้น BA
10 µM และ NAA 60 µM สามารถชักนาให้ชิ้นส่วนพืชเกิดยอดได้ดีที่สุด พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ สัปดาห์
ที่ 3 ชิ้นส่วนพืชมีการขยายขนาดใหญ่ขึ้น สัปดาห์ที่ 7 เกิดตุ่มบริเวณขอบชิ้นส่วนพืช สัปดาห์ที่ 11 ตุ่มที่เกิดขึ้น
บริเวณขอบใบมีการพัฒนาเป็นยอด และสัปดาห์ที่ 15 เกิดยอดจานวนเพิ่มมากขึ้น

ความสามารถในการทนเค็มและอิทธิพลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น
ข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานีและข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุงในสภาวะเครียดจากความเค็ม
โดย

นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์

นางสาวสุมันตกาญจน์ ภาคีรุณ

นางสาวสุชิตา ปานทุ่ม
ภาควิชา

ชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม
ข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานีและข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ที่มีความสาคัญและมี
คุณ ค่า ทางโภชนาการสู ง อีก ทั้ งปั จ จุ บั น เป็ น ที่ต้ อ งการของกลุ่ ม คนรั ก สุ ข ภาพเป็น อย่า งมาก การทดลองมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานีเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุงใน
สภาวะเครียดจากความเค็ม และอิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อความสามารถในการทนเค็มของข้าวทั้งสองพันธุ์
โดยทาการปลูกต้นกล้าข้าวอายุ 30 วันในสารละลายธาตุอาหารสูตรดัดแปลง WP no.2 ทีมีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0 30 60 90 และ 120 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 25 วัน พบว่าเมื่ออยู่ในสภาวะเครียดจาก
ความเค็ม ข้าวพั น ธุ์เ ล็ บ นกปั ตตานี มีน้ าหนั ก สด และน้าหนักแห้ ง ของต้น และราก ความยาวราก ปริมาณ
คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์รวม มากกว่าข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 0.05 แต่ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุงมีความยาวต้นมากกว่าข้าวเล็บนกปัตตานี จากนั้นปลูกต้น
กล้าข้าวในสารละลายธาตุอาหารสูตรดัดแปลง WP no.2 ที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0 80 85
และ 95 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 25 วัน เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ข้าวทั้งสองพันธุ์
สามารถทนต่อความเครียดจากความเค็มได้ พบว่าที่ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 80 มิลลิโมลาร์ ข้าวพันธุ์เล็บนกปั ตตานีสามารถรักษาน้าหนักสด น้าหนักแห้งต้นและรากและมีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ
คลอโรฟิล ล์บีและคลอโรฟิล ล์ร วมมากกว่า ข้าวพันธุ์สังข์ห ยดพัทลุ ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05 ข้าวสังข์หยดพัทลุงมีความยาวต้นมากกว่าข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี แต่ความยาวรากของข้าวทั้ง
สองพัน ธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ดังนั้นข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานีน่าจะมี
ความสามารถในการทนความเค็มได้ดีกว่าข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง
ต้นข้าวที่พ่นด้วยสารละลายกรดแอบไซซิกจากภายนอกความเข้มข้น 0 50 และ 100 ไมโครโมลาร์
ภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม พบว่า ที่ความเข้มข้นของกรดแอบไซซิก 100 ไมโครโมลาร์ มีผลให้ข้าวเล็บ
นกปัตตานีมีความยาวต้น ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ และปริมาณคลอโรฟิลล์รวมมากกว่าข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง
ในขณะที่น้าหนักสดต้นและราก น้าหนั กแห้งต้นและราก ความยาวราก และปริมาณคลอโรฟิลล์บี ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ดังนั้นการพ่นกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่ความเข้มข้น 100
ไมโครโมลาร์ ให้กับต้นข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานีมีแนวโน้มที่ช่วยชักนาให้ต้นข้าวปรับตัวภายใต้สภาวะเครียดจาก
ความเค็มได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับต้นข้าวที่ไม่ได้รับการพ่นด้วยกรดแอบไซซิก

ความหลากหลายของพืชสมุนไพรบริเวณหน่วยอนุรักษ์และจัดการป่าต้นน้าพะโต๊ะ อ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสุกัญญา คุ้ยทรัพย์ และนางสาวอุษาวฎี จิตราวุธ
ชีววิทยา
ดร. อนิษฐาน ศรีนวล

ศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณหน่วยอนุรักษ์และจัดการป่าต้น
น้้าพะโต๊ะ (ต้นน้้าพะโต๊ะ) อ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ส้ารวจและเก็บตัวอย่างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือน
มกราคม 2556 ท้าการศึกษาเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร พบพืชทั้งหมด 24 วงศ์ 30 สกุล 30 ชนิด น้าตัวอย่างพืชที่
เก็บได้มาท้าเป็ นตัว อย่างพรรณไม้แห้งเพื่อท้าเป็นพรรณไม้อ้างอิง อีกส่วนหนึ่งน้ามาระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และ
บรรยายลักษณะพืชตามหลักอนุกรมวิธาน เก็บรักษาตัวอย่างพืชไว้ที่ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

การกระตุ้นของ 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid ต่อชิ้นส่วนพืชกระดุมแดง ( Hoya pubicalyx
Merr.) ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย

นางสาวสุธัญญา สายทองคา และนางสาวปาริชาติ ฮวดยิ่ง

ภาควิชา

ชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์

โฮย่ากระดุมแดง (Hoya pubicalyx Merr.) อยู่ในวงศ์ Asclepiadaceae เป็นไม้ดอกที่สวยงามได้รับ
ความนิยมนามาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ จึงนามาขยายพันธุ์ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยใช้สารควบคุม
การเจริญเติบโต 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) เพื่อศึกษาการกระตุ้นของ 2,4-D ต่อชิ้นส่วนพืช
กระดุมแดงจากส่วนของ ปล้อง ข้อ และใบในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช MS (1962) ที่เติม 2,4-D ความ
เข้มข้นที่ระดับ 4, 8, 10, 12 และ 14 ไมโครโมลลาร์ริตี้ (µM) จากการทดลองพบว่าการเพาะเลี้ยงทุกชิ้นส่วน
พืชในสูตรอาหาร MS (1962) ที่ไม่ได้เติม 2,4-D และชิ้นส่วนใบที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร MS (1962) ที่เติม
2,4-D ทุกความเข้มข้นไม่พบการเปลี่ยนแปลง ส่วนการทดลองที่ใช้ชิ้นส่วนปล้องในสูตรอาหาร MS (1962) ที่
เติม 2,4-D ทุกความเข้มข้น สามารถชักนาให้เกิดแคลลัส ได้ โดยเฉพาะที่ระดับความเข้มข้นของ 2,4-D 4 µM
สามารถชักนาให้เกิดแคลลัสของชิ้นส่วนปล้องได้ดีที่สุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส 33.33 เปอร์เซ็นต์ และ
ชิ้นส่วนข้อที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร MS (1962) ที่เติม 2,4-D ระดับความเข้มข้น 4 µM สามารถชักนาให้เกิด
ยอดได้เพียงสูตรเดียว โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด 20 เปอร์เซ็นต์

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายพอลิแลกไทด์ด้วยเชื้อ Actinomadura keratinilytica
สายพันธุ์ T16-1 โดยใช้การหมักแบบแห้ง
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกานต์นภัส กิตติ์ธนาวีรกุล และ นางสาววิภาดา มากดี
ชีววิทยา
ดร.สุขุมาภรณ์ สุขขุม

ปัจจุบันขยะที่เป็นพลาสติกซึ่งผลิตจากกระบวนการปิโตรเคมีเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความสาคัญเนื่องจาก
การกาจัดด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเผาหรือการปล่อยทิ้งตามพื้นดิน ล้วนก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
พลาสติกเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้ น จึงได้มีการคิดค้นพลาสติกชนิดใหม่ ซึ่ง
เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตจากกระบวนการทางชีวภาพ เช่น poly-L-lactide
(PLA), poly-β-hydroxybutyrate (PHB) เป็นต้น โดยปัจจุบันได้เริ่มมีการนามาใช้กันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อมี
ความสนใจในการนาพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเหล่านี้มาใช้ในปริมาณที่มากขึ้น จึงต้องคานึงถึงวิธีการใน
การกาจัด โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาสมในการย่อยสลายพอลิแลกไทด์หรือพลาสติก PLA โดยเอนไซม์จาก
เชื้อ Actinimadura keratinilytica สายพันธุ์ T16-1 ซึ่งเป็นแอคติโนมัยสีทที่มีรายงานว่าสามารถผลิตเอนไซม์
ย่อยสลาย PLA ได้สูง ด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง (solid state fermentation) และจากการศึกษาปัจจัย
ต่างๆที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตเอนไซม์โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ one factor at time ซึ่ง
ทาการศึกษาระยะเวลาในการหมัก, ค่าพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อ, อุณหภูมิในการหมัก, แหล่งไนโตรเจนและ
ปริมาณเชื้อเริ่มต้น พบว่า เมื่อใช้ปริมาณเชื้อเริ่มต้นเท่ากับ 5 ml ในอาหารเลี้ยงเชื้อพีเอชเท่ากับ 6 ที่มี
Beef extract เป็นแหล่งไนโตรเจน ที่อุณหภูมิการหมัก 45°C เป็นเวลา 6 วัน มีกิจกรรมของเอนไซม์ในการ
ย่อยสลายพอลิแลกไทด์หรือพลาสติกPLA สูงที่สุดเท่ากับ 10.22 U/ml

การศึกษาลักษณะของเฟจที่แ ยกได้ จ ากอาหารหมั กพื้ น เมือ งประเทศไทย
โดย
ภาควิช า
อาจารย์ ที่ป รึก ษา

นางสาวเกศินี ศรี สุ ร พล และ นางสาวณัฐ วรรณ เสนาะจิตร
ชีว วิทยา
ผศ.ดร.อรอนงค์ พริ้ง ศุล กะ

ปัญหาสาคัญในการผลิตอาหารหมักคือ การติดเชื้อแบคทีริโอเฟจ (bacteriophage) หรือเฟจ ซึ่งเมื่อ
หัวเชื้อมีการติดเชื้อด้วยเฟจจะทาให้การสร้างกรดแลคติกเกิดช้า และอาจทาให้การหมักล้มเหลว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาจทาให้สูญเสียหัวเชื้อที่ดีที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ในงานวิจัยนี้จึงได้ทาการแยกและศึกษา
ลักษณะของเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกที่ได้จากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ได้แก่ ปลาร้า ปลาส้ม แหนม รวมทั้ง
การศึกษารูปแบบ DNA ของ bacteriophage และการศึกษารูปร่างของเฟจที่แยกได้ จากการศึกษาพบว่า
สามารถแยกแบคทีเรียกรดแลคติกได้ทั้งหมด 25 ไอโซเลท จากปลาส้ม และเมื่อนาแบคทีเรียกรดแลคติกมา
แยกเฟจพบว่า สามารถแยกเฟจได้ 1 ตัว คือ ΦPS2 ซึ่งโฮสท์ของเฟจนี้ คือแบคทีเรีย PS2 และเมื่อศึกษา
รูปร่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพบว่า เฟจ ΦPS2มีส่วนหัวเป็นรูปหกเหลี่ยมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 62.5 นาโนเมตร มีส่วนหางยาว 166.6 นาโนเมตร ไม่สามารถยืดหดได้และไม่มีชีทห่อหุ้ม จึงจัด
อยู่ใน Family Siphoviridae และเมื่อสกัดดีเอ็นเอของเฟจแล้วนามาตัดด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะ 6 ชนิดคือ
Hindlll, Pstl, EcoRV, Sacl, Mlul และ Sall พบว่า ดีเอ็นเอของเฟจไม่ถูกตัดด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะทั้ง 6
ชนิดจึงควรเลือกใช้เอนไซม์ตัดจาเพาะชนิดอื่นที่เหมาะสมต่อ ไป จากการศึกษาผลของเฟจต่อการหมักปลาส้ม
พบว่า การมีเฟจที่สามารถทาให้เกิดการติดเชื้อกับแบคทีเรียที่ใช้เป็นหัวเชื้อในการหมักจะทาให้การหมักใช้
เวลานานกว่าการหมักปลาส้มที่มีหัวเชื้อเริ่มต้นที่ไม่มีเฟจปนเปื้อน เนื่องจากเฟจจะไปทาให้เชื้อแบคทีเรียเกิด
การติดเชื้อเพือ่ เพิ่มจานวนของเฟจ ทาให้ปริมาณเชื้อลดลงจึงสามารถผลิตกรดออกมาได้น้อย ส่งผลให้ค่าความ
เป็นกรดด่างของอาหารลดลงได้ช้า ในขณะที่เฟจยังสามารถอยู่รอดได้เป็นเวลา 2 วัน แต่จะไม่สามารถเพิ่ม
จานวนได้ จากผลการทดลองนี้ทาให้สามารถยืนยันว่าเฟจยังคงเป็นปัญหาสาคัญในการผลิตอาหารหมักทุก
ประเภท และการปนเปื้อนด้วยเฟจในอาหารหมักนับเป็นปัญหาหลักในระดับอุตสาหกรรม

การแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อผลิตไบโอดีเซล
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวชนากานต์ แต่สกุล และ นายชนินทร์ หัตถการุณย์
ชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา
ผศ.ขจีนาฎ โพธิเวชกุล

ปัจจุบันการใช้พลังงานในการดารงชีวิตเป็นเรื่องนี่สาคัญในระดับหนึ่ง เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้ความต้องการของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นดังนั้นพลังงานที่ถูกใช้สูงขึ้นเรื่อยๆ
ส่งผลต่อราคาของพลังงาน เช่น น้ามันดิบมีค่าสูงขึ้น ทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน การคิดค้นเพื่อที่จะ
หาพลั งงานทางเลื อกมาทดแทนพลั งงานที่ถู กใช้ไ ปอย่ างมากจึ งมี บทบาทส าคัญ ในหลายด้ านทั้ง ทางด้ า น
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม คมนาคม ไบโอดีเซลเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนซึ่งไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมสามารถผลิตได้ทั้งจากวิธีการทางเคมีและวิธีการทางชีวภาพในแง่การผลิตทางชีวภาพมีข้อดีกว่า
ทางเคมีเนื่องจากต้นทุนต่ากว่า และลดปัญหาในขั้นตอนการผลิตที่ส่งผลต่อ สิ่งแวดล้อมซึ่งการผลิตไบโอดีเซล
ทางชีวภาพใช้กระบวนการทรานส์เอสเทอรีฟิเคชั่นที่เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ไลเปส
งานวิจัยนี้ได้ทาการแยกเชื้อและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสโดยแยกเชื้อจากดิน
บริเวณต้นปาล์ม สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียได้ทั้งหมด 14 ไอโซเลท พบว่าไอโซเลท FB2 มีแอคติวีติของ
เอนไซม์ไลเปสสูงสุดเป็น 79.02 unit/µg protein การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลของ
whole cell lipase ของไอโซเลท FB2 และไอโซเลท A6 ซึ่งทาการแยกมาแล้วพบว่ามีสภาวะที่เหมาะสมคือ
การใช้น้ามันปาล์ม 0.5 g บ่มกับ FB2 0.35 g หรือ A6 1.5g, 0.1M ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 124 µl ที่อุณหภูมิ 45°C
เขย่า 250 rpm. เป็นเวลา 72 ชั่วโมง และเติมเมทานอลทุก 24 ชั่วโมง 3 ครั้งครั้งละ 90 µl สาหรับ FB2 หรือ
ครั้งละ 30 µl สาหรับ A6

การศึกษาลักษณะของเฟจ T 25 ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากนมเปรี้ยว
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวธันย์ชนก รุกขวัฒนกุล และนางสาวสุชาดา จิตตรีมิตร์
ชีววิทยา
ผศ.ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

การติดเชื้อแบคทีริโอเฟจ (Bacteriophage) หรือเฟจนั่นเป็นปัญหาสาคัญในการผลิตอาหารหมักในแต่
ละประเทศ โดยเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติก สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมที่มีโฮสท์อาศัยอยู่ การติดเชื้อของ
เฟจในแบคทีเรียกรดแลคติกนั้นก่อให้เกิดผลเสียในอุตสาหกรรมอาหารหมักอย่างมาก เช่น ในอุตสาหกรรมการ
หมักผลิตภัณฑ์นม โดยพบว่าเฟจจะปนเปื้อนมาจากนมดิบที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ และพบว่าการพาสเจอร์ไรซ์
(pasteurization) นั่นไม่เพียงพอในการยับยั้งอนุภาคไวรัส นอกจากนี้การใช้หัวเชื้อเดิมตลอดจะเป็นโฮทส์ที่ดีใน
การเพิ่มจานวนของเฟจ ซึ่งเมื่อหัวเชื้อมีการติดเชื้อด้วยเฟจจะทาให้การสร้างกรดแลคติกเกิดช้า และอาจทาให้
การหมักล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจทาให้สูญเสียหัวเชื้อที่ดีที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งใน
การศึกษาแบคทีริโอเฟจครั้งนี้ให้ผลการทดลองว่านมที่มีการปนเปื้อนด้วยเฟจนั่นจะไม่สามารถเกิดการหมักนม
ได้โดยยังคงค่า pH เท่ากับ 6 ตลอดระยะเวลาของการหมักนม โดยเปรียบเทียบได้จากนมที่มีเชื้อเพียงชนิด
เดียวจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าpHเท่ากับ 3 โดย pH จะลดลงตามลาดับของระยะเวลาการหมักทาให้เกิดเป็นนม
เปรี้ยวได้ จึงทาให้ทราบว่านมที่มีเฟจปนเปื้อนไม่สามารถหมักนมให้เกิดเป็นนมเปรี้ยวได้ทาให้อุตสาหกรรมการ
ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวเกิดการสูญเสีย ดังนั่นเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียการผลิตนมเปรี้ยวนั่นจึงควรหลีกเลี่ยงการ
ปนเปื้อนด้วยเฟจในนมและควรมีการเปลี่ยนหัวเชื้อบ่อยครั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มจานวนของเฟจ

การแยกและการคัดเลือกยีสต์ทะเลที่มีศักยภาพในการผลิตสารชีวภาพ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายพงศ์ภพ จันทร์ดี , นายนิธิพงษ์ มาประเทียบ
ชีววิทยา
อาจารย์วัลลภา หล่อเหลี่ยม

ยีสต์มีความสามารถในการผลิตสารทางชีวภาพได้หลากหลายจึง ได้มีการแยกและคัดเลือกยี สต์จาก
แหล่งนิเวศวิทยาต่างๆ เพื่อให้ได้ยีสต์ที่มีความหลากหลายและมีความสามารถในการผลิตสารทางชีวภาพต่างๆ
ดีกว่าปัจจุบัน โดยยีสต์ทะเลคือยีสต์เจริญได้ดีในอาหารที่มีเกลือเป็นองค์ประกอบหรือในอาหารที่ประกอบด้วย
น้าทะเลซึ่งท้องทะเลถือว่าเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดและมี ความหลากหลายของจุลินทรีย์ อย่างมาก ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงได้ทาการแยกยีสต์จากแหล่งธรรมชาติทางทะเล ได้แก่ น้าทะเล สัตว์ทะเล และป่าชายเลน รวม
ทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง สามารถแยกเชื้อได้ทั้งหมด 34 ไอโซเลท และจากการจัดจาแนกโดยการหาลาดับเบส
บริเวณ D1/D2 domain ของ 26S rRNA gene และทาไฟโลจีนีระดับโมเลกุล พบว่าเป็นเชื้อในกลุ่มแอสโคไม
ซีตัสยีสต์ 3 สปีชีส์ คือ Debaryomyces nepalensis, Candida tropicalis, Kodamaea ohmeri และเบ
ซิดิโอไมซีตัสยีสต์ 1 สปีชีส์ คือ Rhodotorula mucilaginosa จากนั้นทาการทดสอบความสามารถในการทน
เค็มของยีสต์ทะเล และการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค โดยใช้ Bacillus cereus,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus, Pseudomonas aeruginosa,
Streptococcus cremoris พบว่าทุกไอโซเลทสามารถเจริญได้ดีในอาหารที่มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ตั้งแต่
3% ถึง 7% และเมื่อเพิ่มปริมาณโซเดียมคลอไรด์เป็น 18% พบว่า มี 13 ไอโซเลทที่สามารถเจริญได้แต่ไม่ มีไอ
โซเลทใดสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคได้และการทดสอบความสามารถใน
การสร้างเอนไซม์อะไมเลส, ไลเปส และเซลลูเลส พบว่ามี 3 ไอโซเลท ได้แก่ NPB221, NPB241 และ NPS111
ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสบนอาหาร Marine agar ที่มี Tween 80 เป็นองค์ประกอบ ซึ่งผลจากการทดลอง
นี้เป็นการคัดแยกยีสต์ทะเลที่มีความสามารถในการทนเค็มได้สูงและมีศักยภาพในการผลิตไลเปสซึ่งสามารถ
นาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การประมงและสิ่งแวดล้อมต่อไปได้

การใช้จุลินทรีย์ในการกาจัดโลหะหนัก
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันทนีย์ นิลกาแหง ,นุชจรีย์ เชี่ยวสุขตระกูล ,อิสยาห์ บุญสร้าง
ชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ. ขจีนาฎ โพธิเวชกุล

ในปัจจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ทาให้มีการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเกินขีดจากัด ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงและ
ยากต่อการแก้ไข โดยหนึ่งในผลกระทบนั้นคือการรั่วไหลปนเปื้อนของโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความเสื่อม
โทรมของแหล่งน้าซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตในการดารงชีพ โดยมีการรายงานว่าจุลินทรีย์หลายชนิดสามารถ
กาจัดโลหะหนักได้ ดังนั้นการนาจุลินทรีย์มาใช้ในการบาบัดน้าเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนักจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถเจริญและลดปริมาณโลหะได้ในงานวิจัยนี้จึงได้ทาการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถ
กาจัดโลหะหนัก 3 ชนิด ได้แก่คอปเปอร์ ซิงค์ และ นิเกิล และนาเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้จากการคัดเลือกนี้ไปทดสอบ
การบาบัดในน้าเสียที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก เพื่อบาบัดให้ปริมาณโลหะหนักในน้าเสียนั้นอยู่ในระดับที่ไม่
เป็นอันตรายก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยนี้จึงได้ทาการแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์จากน้าเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะ ซึ่งสามารถแยกได้ทั้งหมด 24 isolates จากนั้นนา isolate ที่มีความสามารถใน
การลดปริมาณโลหะหนักในน้าทิ้งของโรงงานชุบโลหะไปทาการบาบัด พบว่าเชื้อจุลินทรีย์สามารถลดปริมาณ
ของโลหะ Ni Cu และ Zn ได้ 43.63%, 29.07% และ 96.63% ตามลาดับ จากนั้นนาเชื้อจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณโลหะหนักแต่ละชนิดมาผสมกันทั้งหมด 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ [Cu44,Ni-รา1,Zn-25] [Cu-44,Ni-รา2,Zn-25] [Cu-48,Ni-รา1,Zn-25] และ [Cu-48,Ni-รา2,Zn-25] นาไปเติม
ลงในน้าเสียจากโรงงานชุบโลหะและเขย่าที่ 200rpm เป็นเวลา 7 วัน พบว่าปริมาณของโลหะ Ni Cu และ Zn
ลดลง 1.70%, 5.21% และ 98.68% ตามลาดับ

การโคลนและการแสดงออกของยีนไซลาเนสที่แยกได้จากแบคทีเรียทนร้อน
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนันทนิตย์ พลอินทวงษ์ และ นางสาวพัชรพร แซ่ตั่ง
จุลชีววิทยา
อาจารย์พิชาภัค สมยูรทรัพย์

ไซลาเนส เป็นเอนไซม์หลักในกลุ่มไซลาโนไลติกเอนไซม์ ที่มีบทบาทสาคัญต่อการย่อยไซแลน การนา
เอนไซม์มาใช้ในทางอุตสาหกรรมอาจทาให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังคงใช้การนาเข้าเอนไซม์
จากต่างประเทศที่มีราคาแพง อีกทั้งคุณลักษณะที่สาคัญของเอนไซม์ที่ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมคือการทนทาน
ต่อความร้อน ซึ่งมีความจาเป็นต่อการเก็บรักษาและการใช้งาน ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงได้สนใจศึกษาการโคลน
และการแสดงออกของยีนไซลาเนส จากแบคทีเรียทนร้อนที่แยกได้จากดินในแหล่งน้าพุร้อน เพื่อให้ได้เอนไซม์ที่
มีคุณสมบัติทนร้อน ซึ่งจะเป็นการลดการนาเข้าและลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง
จากการแยกเชื้อแบคทีเรียทนร้อนที่สามารถสร้างเอนไซม์ไซลาเนสได้ และเมื่อทาการเพิ่มขนาดยีน
บริเวณ 16S rRNA gene และนาไปหาลาดับนิวคลีโอไทด์ พร้อมกับทาการตรวจสอบกับฐานข้อมูลใน
GenBank (Blast) พบว่ามีความใกล้เคียงกับเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง และยังไม่มีรายงานการศึกษาการทางาน
ของเอนไซม์ไซ-ลาเนสในเชื้อชนิ ดนี้ มาก่อน จึงได้ทาการออกแบบprimer ให้ มีความจาเพาะส าหรับยีนไซ
ลาเนส และทา PCR เพื่อเพิ่มจานวนในส่วนของยีนไซลาเนส พบว่าชิ้นส่วนของยีนไซลาเนสที่ได้มีขนาด 1356
นิวคลีโอไทด์ ซึ่งเมือ่ ถอดรหัสให้เป็นโปรตีนจะมีความยาว 451 กรดอะมิโน และคานวณน้าหนักโมเลกุลได้ 51.8
kDa โดยได้น าชิ้น ยีน มาทาการเชื่อมต่อเข้าสู่เวกเตอร์ pET-22b(+) ซึ่งเป็นเวคเตอร์ที่มีคุณสมบัติในการ
แสดงออกของยีนที่เราต้องการศึกษาได้ จากนั้นนา Recombinant DNA โคลนเข้าสู่ E. coli สายพันธุ์ BL21
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างและการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ไซลาเนส แล้วทาการตรวจสอบ
เอนไซม์ที่ได้ด้วยวิธี SDS-PAGEเปรียบเทียบระหว่างยีนที่ถูกกระตุ้นให้มีการแสดงออกกับไม่ถูกกระตุ้นให้มีการ
แสดงออก พบว่า ยีนที่ถูกกระตุ้นให้มีการแสดงออกของยีนไซลาเนส มีขนาดความเข้มขึ้นของแถบเอนไซม์ ที่
บริเวณขนาดประมาณ 51.8 kDa สอดคล้องกับขนาดโมเลกุลของเอนไซม์ไซลาเนสที่ได้จากการคานวณกรดอะ
มิโนด้วยโปรแกรม โดยเอนไซม์ไซ-ลาเนส ที่มีการแสดงออกจะถูกทาให้บริสุทธิ์เพื่อนาไปศึกษาคุณสมบัติของ
เอนไซม์ไซลาเนสต่อไป

Molecular cloning of inhibitor of apoptosis proteins (IAP) gene from
Macrobrachium rosenbergii
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

พิณทิพย์ พินชัย,สุทธิชา มาตานาน ,รุ้งลาวัลย์ คร้ามดี
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

inhibitor of apoptosis proteins หรือ IAPs เป็นโปรตีนที่ควบคุมกระบวนการเกิด Apoptosis
เพื่อต้านการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเอง โดยมีกลไกในการเข้า
จับของ BIR domains ของโปรตีน IAPs กับ ส่วน active site ของเอนไซม์ caspases แล้วยับยั้งการทางาน
ของเอนไซม์ caspases เป็นผลทาให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและไม่เกิดการตายของ
เซลล์โดยโปรตีนนี้ได้จากการถอดรหัสและแปลรหัสจาก IAPs gene งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับลาดับนิ
วคลีโอไทล์ของ ยีน IAP โดยเราทาการเพิ่มจานวนชิ้นยีน IAP ด้วยวิธี touchdown PCR โดยใช้
complementary DNA (cDNA) ที่สกัดจากเหงือก(Gill) ของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
เป็นแม่แบบ (template) และใช้ primer ที่ออกแบบจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เคยมีการวิจัยเกี่ยวกับ IAPs gene
มาแล้ว เช่น กุ้งกุลาดา (Penaeus monodon) เป็นต้น แล้วได้ผลผลิตของพีซีอาร์ขนาด 400 คู่เบส จากนั้น
นาไปแทรกเข้ากับ pGEM®-T Easy Vector จากนั้นนา recombinant plasmid มาทาการ clone เข้าสู่
E.coli สายพันธุ์ XL-1 Blue และทาการคัดเลือกโคโลนีที่มีชิ้นดีเอ็นเอแทรกอยู่ แล้วทาการตัดด้วยเอนไซม์ตัด
จาเพาะ EcoRI-HF จากนั้นนาไปทาการ sequencing แล้วนาผลที่ได้ไป blastx analysis ซึ่งโปรตีนที่ได้
ออกมาคือ beta-ketoacyl synthase ของ Mycobacterium vanbaalenii สายพันธุ์ PYR-1 ซึ่งผลที่ได้ไม่
เป็นไปตามที่คาดหวังเนื่องจาก ได้ผลผลิตของพีซีอาร์มีขนาดเพียง 400 คู่เบส ซึ่งมีลาดับของนิวคลีโอไทด์ที่มี
ความยาวน้อยเกินไป เมื่อนาไป blastx analysis จึงทาให้ลาดับนิวคลีโอไทด์ไปตรงกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีใน
ฐานข้อมูล เปอร์เซนต์ความเหมือนเพียง 40% ซึง่ น้อยจนเกินไปจึงไม่สามารถใช้ระบุผลได้ และมีความไม่
สอดคล้องกับตาแหน่งที่ primer เข้าจับ จึงต้องทาการศึกษาต่อไปในอนาคต

การศึกษากระบวนการPretreatment วัตถุดิบจาพวกวัชพืชน้าเพื่อการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจาก
เชื้อจุลินทรีย์
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ชีวมวลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการผลิตเอทานอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบจาพวก
ลิกโนเซลลูโลสที่เป็นของเหลือทิ้งจากทางการเกษตรนั้น ได้รับการสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ แหล่งของลิก
โนเซลลูโลสอื่น ๆ เช่น วัชพืช สามารถนามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได้ อาทิเช่น ผักตบชวา จอกแหน
ซึ่งวัชพืชน้าเหล่านี้เจริญได้ง่าย มีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว จึงพบปริมาณมาก บริเวณ ห้วย หนอง คลอง บึง
แม่น้า ในประเทศไทย การกาจัดหรือทาลายจึงทาได้ยาก เป็นสาเหตุให้น้าไหลถ่ายเทได้ช้า น้าเน่าเสีย อีกทั้งยัง
พบว่าการนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนัก ส่วนมากจะนาไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุย๋ หมัก บางชนิดเช่นผักตบชวา
สามารถนาไปทาเครื่องหัตถกรรมได้ ถึงแม้ว่าจะมีการนามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ แล้วก็ตาม วัชพืชน้า
เหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาด้านมลภาวะที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจนาเอาวัชพืชจาพวกจอก แหน มาผลิตเป็นเอทานอล โดยผ่านการ
Pretreatment ด้วยวิธีการต่างๆ คือ การ Pretreatment ด้วย H2SO4, NaOH ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2
ชั่วโมง และการ Pretreatment ด้วย H2SO4,NaOH, และน้ากลั่น ที่อุณหภูมิ 121 ◦C เป็นเวลา 15 นาที โดย
ใช้เชื้อที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้งหมด 10 isolates ซึ่งวัชพืชจาพวกจอก แหน จะผ่านการ Pretreatment ด้วย
กรด เบส และน้ากลั่น รวมทั้งไม่ผ่านการ Pretreatment โดยมีการ จากนั้นหาจานวนวัน อุณหภูมิที่เหมาะสม
แหล่งไนโตรเจน และความเข้มข้นของแหล่งไนโตรเจน ที่เหมาะสมต่อการผลิตน้าตาลกลูโคสเพื่อใช้ในการผลิต
เอทานอลต่อไป พบว่า Isolate OK1103สามารถผลิตเอนไซม์ได้สูงสุดโดยใช้แหล่งคาร์บอนคือ วัชพืชที่ไม่ผ่าน
การ Pretreatmentโดยหมัก 3 วัน ที่อุณหภูมิห้อง โดยใช้เคซินเป็นแหล่งไนโตรเจน ที่ความเข้มข้น 1% โดย
สามารถผลิตปริมาณกลูโลสในสูงถึง 320 U/ml

การใช้ประโยชน์จากหางน้ายางที่แยกยางสกิม เพื่อผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพอลิแลกไทด์จากเชื้อแอคติโนมัย
สีท โดยกระบวนการหมักแบบเปิด
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ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบในการผลิตทางด้าน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งในอุตสาหกรรม
การผลิตน้ายางข้น จะมีส่วนน้าที่เหลือจากการปั่นเหวี่ยงเรียกว่า หางน้ายาง (skim latex) เป็นผลผลิตพลอยได้
จากกระบวนการปั่นน้ายางข้น เนื้อยางที่อยู่ในหางน้ายางจะมีอยู่ในหางน้ายางไม่เกิน 8% มีปริมาณน้าตาลและ
โปรตีน ปริมาณแอมโมเนียสูง ส่วนหางน้ายางที่แยกยางสกิมออกนั้นมีสภาพเป็นกรด (pH 2.33-5.05) และมี
สารอาหารเพียงพอที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงจุ ลินทรีย์เพื่อการผลิตสารอื่นที่มีมูลค่า ซึ่งนอกจาก
เป็นการเพิ่มมูลค่ากับวัสดุเหลือทิ้งแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งธรรมชาติที่ก่อให้เกิดมลภาวะกับ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย เชื้อแอคติโนมัยสีทสายพันธุ์ T16-1 เป็นเชื้อที่สามารถเอนไซม์ย่อยสลายพอลิแลกไทด์ได้สูง
ซึ่งทางานได้ดีที่อุณหภูมิสูงนามาใช้ในการผลิตเอนไซม์ ซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวเป็นเอนไซม์ที่มีประโยชน์เนื่องจาก
สามารถนามาใช้ในการกาจัดขยะ ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้
จากงานวิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาการผลิ ต เอนไซม์ ย่ อ ยสลายพอลิ แ ลกไทด์ จ ากเชื้ อ Actinomadura
kelatinilytica สายพันธุ์ T16-1 โดยการตรีงเซลล์ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพอลิ
แลกไทด์ทั้งในระดับฟลาสก์และในถังหมักแบบ stirrer พบว่า เชื้อสามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLA ได้
หลังจากทาการเลี้ยงเป็นเวลา 3 วันโดยใช้หางน้ายางเป็นสับสเตรท ที่มีการเติม basal medium และใช้
เจลลาตินเป็นแหล่งไนโตรเจน นอกจากนี้ยังพบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 45 องศาเซลเซียส และที่พีเอช 7
เชื้อจะสามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLA ได้ดี
จากผลการทดลองจึงสรุปได้ว่า หางน้ายางที่แยกยางสกิมออกสามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เอนไซม์ย่อยสลายพอลิแลกไทด์โดยเชื้อแอคติโนมัยสีทได้ ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ หากมีการศึกษาถึงสภาวะ
ต่างๆของเชื้อที่มากกว่านี้ ก็จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพในอนาคตต่อไปได้

การแยก คัดเลือก และศึกษาศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์ (Effective Microorganism, EM)
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ในระบบบาบัดน้าเสียแบบชีวภาพจุลินทรีย์มีหน้าที่สาคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์และสารอนิ
นทรีย์ในน้า โดยใช้เป็นแหล่งอาหารในการเจริญเติบโต ส่งผลให้สารอินทรีย์ในน้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วมีค่า
ลดลง จุ ลิ น ทรี ย์ ที่มีป ระสิ ทธิภ าพในการบ าบั ดน้าเสี ยมี 5 กลุ่ ม ได้แก่ จุลิ นทรี ย์สั งเคราะห์ ด้ ว ยแสง
(Photosynthetic Microorganisms) จุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก (Fermented Microorganism) ได้แก่ยีสต์
และเชื้อรา แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน (Nitrogen Fixation Bacteria) แบคทีเรียแลคติค (Lactic Acid
Bacteria) แบคทีเรียแอคติโนมัยซิทและกลุ่มแบคทีเรียรูปท่อนที่สร้างสปอร์ (Endospore forming bacteria)
ซึ่งจุลินทรีย์ทุกกลุ่มจะสามารถทางานร่วมกันในบาบัดน้าเสีย แต่จะทางานได้ดีในการใช้สารอินทรีย์และสภาวะ
ที่แตกต่างกัน จึงจาเป็นที่จะต้องคัดเลือกและศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารต่างๆ
ได้หลายชนิด เพื่อพัฒนาเป็นสูตรของเชื้อจุลินทรีย์สาหรับใช้ในการบาบัดน้าเสียต่อไป ในงานวิจัยนี้จึงได้แยก
จุลินทรีย์จากบ่อบาบัด ดิน และกากปาล์มน้ามันมาศึกษาศักยภาพของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารชีวโมเลกุล
ได้แก่ skim milk, CMC, Xylan และน้ามันปาล์ม แล้วนาจุลินทรีย์ที่ได้มาทาเป็นผงจุลินทรีย์หัวเชื้อสูตรใหม่
สาหรับการบาบัดน้าเสีย พร้อมทั้งศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการบาบัดน้าเสีย จากการแยกและ
คัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งต่างๆ ได้ 98 ไอโซเลท พบว่ามีจุลินทรีย์ 8 สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ย่อยสลายสารชีวโมเลกุลได้แก่ Bacillus subtilis, Bacillus tequilensis, Paenibacillus barengoltzii,
Bacillus subtilis, Laceyella sacchari, Bacillus sp., Bacillus methylotrophicus และ
Streptomyces sp. ตามลาดับ เพื่อนามาใช้ทาเป็นผงจุลินทรีย์หัวเชื้อ (New formula) ในการส่งเสริมให้มี
ประสิทธิภาพในการบาบัดน้าสูงขึ้น จากการทดลองใช้ผงจุลินทรีย์หัวเชื้อในการบาบัดน้าเสีย โดยนามาเตรียม
เป็น EM สูตรน้า พบว่า EM ที่ใช้มีประสิทธิภาพสูงในการบาบัดน้าเสีย ทั้งด้ านคุณภาพของน้าที่ดีขึ้น ช่วยลด
กลิ่นเหม็น และพบว่าการใช้อัตราส่วนของ EM น้า ต่อน้าเสีย ที่ 1:500 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัด
น้าเสียได้ดีที่สุด

การศึกษาเชื้อแบคทีเรียที่ย่อยสลายพลาสติกชีวภาพและอะวิเซล
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวรัตนาศรี ขจีฟ้า ,นางสาวศศินา สุขเกษม
ชีววิทยา
อาจารย์พิชาภัค สมยูรทรัพย์

ปัจจุบันพลาสติกก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมซึ่งย่อยสลายได้ยากและใช้เวลานาน จึงได้มีการ
คิดค้นพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ (biodegradable plastic) งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาจุลินทรีย์
ที่มีความสามารถในการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ (bioplastic) นอกจากนี้มีการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและลักษณะทางกายภาพ เพื่อการจัดจาแนกเชื้อที่แยกได้โดยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม 16S rDNA
โดยการนาจุลินทรีย์ที่ทนร้อนจากดินกองปุ๋ยหมักมาศึกษา เมื่อทาการศึกษาความสามารถในการย่อยสลาย
พลาสติกชีวภาพ (bioplastic) โดยใช้ PBS (polybutylene succinate) PBSA (polybutylene succinateco-adipate) PCL (polycaprolactone) และ PLA (polylactic acid) เป็นสับสเตรทในการทดสอบการ
ย่อยสลายในอาหารแข็ง (bioplastic-agar plate) โดยใช้เทคนิคการเกิด clear zone จากการทดลองพบว่า
เชื้อที่ทาการแยกจากดินกองปุ๋ยหมักมี 3 ไอโซเลทที่สามารถย่อยสลายพลาสติกชีวภาพได้แก่ TF1 TF3 และ
TF4 ที่อุณหภูมิ 45 °C พบว่าสายพันธุ์ Actinomadura sp. TF1 สามารถย่อยพลาสติกชีวภาพ PBSA PBS
และ PLA ได้มากที่สุด ส่วนสายพันธุ์ Brevibacillus sp. TF3 สามารถย่อยสลาย PCL ได้มากที่สุด
การศึกษาการย่อยสลายสารประเภทเซลลูโลสซึ่งพบมากในสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
โดยจะเน้นกระบวนการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์โดยใช้ CMC (Carboxymethylcellulose),
Avicel, Xylan, สารประเภทโปรตีน ใช้ skim milk และสารประเภทไขมันเป็นสับเสตรทมาทาการทดสอบ
การย่อยสลายในอาหารแข็งโดยใช้เทคนิคการเกิด clear zone ถ้าเป็นดินจากกองปุ๋ยหมักจะศึกษา 3 ไอโซเลท
คือ TF1, TF3, TF4 จะเน้นการย่อยสลาย Avicel เป็นหลักเนื่องจากเป็นเซลลูโลสที่ไม่ละลายน้าซึ่งพบว่า TF3
มีขนาดของ clear zone มากที่สุด ส่วนดินจากป่าชายเลนและนาข้าวจะทดสอบโดยใช้สับเสตรททั้งหมด
มีเชื้อ 10 ไอโซเลท พบว่า k1, k2 สามารถย่อยสับเสรตทได้หลากหลายที่สุดคือ CMC, xylan จากผลการ
ทดลองนี้สามารถนาไปศึกษาการกิจกรรมของเอนไซม์และศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายต่อไป

การโคลนและการแสดงออกของยีนฮีโมไซยานินไอโซฟอร์มที่2ของกุ้งก้ามกราม
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายไชยา ทามณี, นายวรวิช บุณยาทิษฐาน
ชีววิทยา
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

Hemocyanin เป็นโปรตีนเชิงซ้อนซึ่งพบอยู่ใน hemolymph ของสัตว์จาพวกครัสเตเซียน อาทิ กุ้ง ปู
แมลง หรือสัตว์มีข้อปล้องชนิดอื่นๆ hemocyanin ประกอบไปด้วย 6หน่วยย่อยแต่ละหน่วยย่อยทาหน้าที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ขนส่งออกซิเจน ขนส่งฮอร์โมนลอกคราบ เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ สายเปปไทด์
ที่มีฤทธิ์ในการต้านทานเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้นในงานวิจัยนี้ ได้มุ่งเน้นไปในการศึกษา hemocyanin ของกุ้ง
ก้ามกราม (Marcrobrachium rosenbergii) โดยเพิ่มจานวนยีน hemocyanin isoform 2 หรือ HC2 ที่
encode ส่วน C-terminal ของสายเปปไทด์ซึ่งคาดว่าน่าจะมีฤทธิ์ในการต้านทานเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยวิธี PCR
โดยใช้เอมไซม์ Pfx polymerase ได้ผลผลิต PCR ขนาด 750 คู่เบส แล้วนามาเชื่อมต่อ (Ligation) เข้ากับพ
ลาสมิด 2 ตัว คือ pCR-Blunt vector และนาส่งไปหาลาดับดีเอ็นเอ พบว่าได้ยีนส่วนที่ encode C-terminal
ถูกต้อง จากนั้นได้พยายาม subclone เข้าสู่ pQE-30 expression vector แล้วทาการ transform เข้าสู่
E. coli สายพันธุ์ XL-1 Blue แต่ยังไม่ประสบผลสาเร็จในการ subclone

การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ recombinant C-terminal domain ของฮีโมไซยานินจากกุ้ง
ก้ามกราม
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวมณีวรรณ คาคง
นางสาวศียา แสงทวีป
ชีววิทยา
รศ.ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของฤทธิ์ recombinant C-terminal domain ของฮีโมไซยา
นิ น จากกุ้ ง ก้ า มกราม ต่ อ การต้ า นทานเชื้ อ แบคที เ รี ย ชนิ ด ต่ า ง ๆ ที่ พ บมากในปั จ จุ บั น โดยในงานวิ จั ย นี้
Recombinant pQE30+HC1 (E. coli M15) จะถูกนามาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ (LB agar + ampicillin)
และทาการกระตุ้นโปรตีน C-terminal จากนั้นโปรตีนจะถูก purified โดยใช้ Ni-NTA Spin column ซึ่ง
โปรตีนที่ถูก purified แล้ว จะถูกนามาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งได้แก่ Vibrio harveyi, Vibrio
parahaemolyticus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis และ Bacillus
megaterium โดยวิธี Agar well diffusion ซึ่งผลการทดลองพบว่า โปรตีน C-terminal ของฮีโมไซยานินจาก
กุ้งก้ามกรามสามารถยับยั้งเชื้อ Bacillus megaterium และ Bacillus subtilis ได้

ผลกระทบของสารสกัดสะเดาต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืช
โดย
นายสบดี วรธรรมพิทักษ์, นางสาวสุนทรี ศรีดาวเรือง
ภาควิชา
ชีววิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สริ ิรักษ์ ศรวณียารักษ์
สารสกัดจากสะเดาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรโดยถูกใช้ใน
การป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืช อีกทั้งการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาเหตุโรคพืชได้ สาร Azadirachtin
เป็นสารประกอบหลักที่พบในใบสะเดา และเป็นสารออกฤทธิ์ในการกาจัดแมลง อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษา
ผลกระทบของสาร Azadirachtin ต่อจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผล
ของสาร Azadirachtin ต่อจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินและจุลิ นทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ในการศึกษา
ผลกระทบของสาร Azadirachtin ต่อจานวนจุลินทรีย์ในดิน โดยเลี้ยงจุลินทรีย์ในดินบนอาหาร NA และ PDA
ที่ผสมสาร Azadirachtin พบว่าสาร Azadirachtin ที่ความเข้มข้น 5.0 กรัม/ลิตร ทาให้จานวนจุลินทรีย์ในดิน
ลดเหลือ 6.12±6.67x104 cfu/ml คิดเป็น 12.65 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนจุลินทรีย์ในดินที่เจริญ
อยู่บนอาหาร NA medium ที่ไม่ผสม Azadirachtin และสาร Azadirachtin ที่ความเข้มข้น 5.0 กรัม/ลิตร
ทาให้จานวนจุลินทรีย์ในดินลดเหลือ 6.88±8.67x104 cfu/ml คิดเป็น 5.03 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับจานวน
จุลินทรีย์ในดินที่เจริญอยู่บนอาหาร PDA medium ที่ไม่ผสม Azadirachtin ในการศึกษาผลของสาร
Azadirachtin ต่อการยับยั้งเชื้อ Rhizobium sp. (จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยอาศัยในปมราก
ถั่ว) โดยการใช้สาร Azadirachtin ในการทดสอบบนอาหาร Yeast Mannitol Agar (ผสม Congo Red) โดย
วิธี well diffusion พบว่า Azadirachtin สามารถยับยั้งเชื้อ Rhizobium sp. ได้ที่ความเข้มข้นมากกว่า
0.25 กรัม/ลิตร การศึกษาผลของสาร Azadirachtin ต่อการอยู่ร่วมอาศัยแบบ symbiosis ของ Rhizobium
sp. กับปมรากถั่วเขียว โดยการ Inoculation เชื้อ Rhizobium sp. ลงไปบนต้นถั่วเขียว แล้วรดด้วยสาร
Azadirachtin ความเข้มข้นต่างๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นาน 2 เดือน ผลการทดลองพบว่าต้นถั่วเขียวที่ได้รับ
การรดสาร Azadirachtin ที่ความเข้มข้น 2.5 กรัม/ลิตร มีปริมาณปมรากถั่ว และมีความยาวต้นและราก
52.28±15.62 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันกับความยาวต้น Control (ต้นที่ไม่ทาการรดสาร Azadirachtin )
ความยาวต้น 44.50±5.53 เซนติเมตร ในทางตรงกันข้ามการทดลองผลของสาร Azadirachtin ต่อการยับยั้ง
เชื้อ Agrobacterium sp. (ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุโรครากปมในพืช) พบว่า สาร Azadirachtin ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ
Agrobacterium sp.ได้ จึงสรุปได้ว่าในการใช้สาร Azadirachtin ในการป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืชควรใช้
ในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากการใช้สาร Azadirachtin มากเกินความจาเป็นจะเป็นการไปยับยั้งจุลินทรีย์ที่
อยู่ในดิน และยับยั้งจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ทาให้ส่งผลเสียต่อต้นพืชอีกทางหนึ่งด้วย

ชีวภาพของเชื้อราสกุล Annulohypoxylon และ Hypoxylon ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวศิริวัลย์ สุวรรณพิทักษ์ และ นางสาวสิริกัญญา ปลื้มวรสวัสดิ์
ชีววิทยา
อาจารย์ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

Annulohypoxylon และ Hypoxylon เป็นราย่อยสลายไม้ในวงศ์ Xylariaceae (Ascomycota) พบ
การเจริญได้บนกิ่งไม้ ท่อนไม้ และต้นไม้ล้ม มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่อยสลายในธรรมชาติ บางชนิดสามารถผลิตสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น สารต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และ สารต้านเซลล์มะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
รายงานการค้นพบสารชนิดใหม่จากเชื้อราในสกุล Annulohypoxylon อีกด้วย ในประเทศไทยมีรายงานว่า
พบเชื้อราทั้ง 2 สกุลนี้จานวน 14 และ 21 ชนิด ตามลาดับ แต่การศึกษาทางด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ
เชื้ อ กลุ่ ม นี้ ใ นประเทศไทยยั ง มี อ ยู่ น้ อ ย ซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาการสกั ด สารจากน้ า เลี้ ย งเชื้ อ รา
Annulohypoxylon และ Hypoxylon จานวน 13 และ 3 ไอโซเลท ตามลาดับ จากนั้นทดสอบความสามารถ
ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ 7 สายพันธุ์ ได้แก่ Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Aeromonas hydrophila และ
Klebsiella oxytoca ด้วยวิธี agar diffusion พบว่าสารสกัดที่ทดสอบจานวน 16 ตัวอย่าง มี 13 ตัวอย่างที่
สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบได้อย่างน้อย 1 สายพันธุ์ (คิดเป็น 80% จากตัวอย่างทั้งหมด)
และพบว่าสารสกัดส่วนใหญ่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ A. hydrophila (8 ตัวอย่าง) ได้มากที่สุด
รองลงมาคือเชื้อ S. aureus (7 ตัวอย่าง) B. subtilis (5 ตัวอย่าง) K. oxytoca (5 ตัวอย่าง) P. mirabilis (4
ตัวอย่าง) E. coli (3 ตัวอย่าง) และ P. aeruginosa (1 ตัวอย่าง) ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารสกัด 2
ตัวอย่าง (PK09030 และ PK09024) ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้กว้างถึง 4 สายพันธุ์ ผล
การศึกษาหาค่า MIC และ MBC ของสารสกัดจานวน 7 ตัวอย่าง พบว่าสารสกัด PK11005 สามารถยับยั้งเชื้อ
S. aureus ได้ดีที่สุด (MIC = 10 mg/ml; MBC = 20 mg /ml) ส่วนสารสกัด PK09030 สามารถยับยั้งเชื้อ A.
hydrophila (MIC = 7.5 mg /ml; MBC = 7.5 mg /ml) และ P. mirabilis ได้ดีที่สุด (MIC = 15 mg /ml;
MBC = 15 mg /ml) และสารสกัด PK09024 สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis ได้ดีที่สุด (MIC =
15 mg /ml; MBC = 15 mg /ml) จากนั้นศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ Internal Transcribed Spacers
(ITS) เพื่อระบุชนิดที่ถูกต้องของเชื้อราทั้ง 2 ไอโซเลต ได้แก่ PK11005 และ PK09030 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความ
เหมือน (% similarity) กับเชื้อรา Hypoxylon monticulosum เท่ากับ 99% และ Annulohypoxylon
stygium เท่ากับ 97% ตามลาดับ จากผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคัดเลือกเชื้อราที่มี
แนวโน้มในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแหล่งเชื้อใหม่ๆ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพดังกล่าวต่อไป

การคัดแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีริโอเฟจ เพื่อใช้เป็นจุลินทรีย์บ่งชี้การปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล
ในน้าคลองแสนแสบ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาว ภาวีญา ธนอารักษ์ , นางสาว สิรินธร สุนทรธรรมาสน์
ชีววิทยา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

การปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้าถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากอาจพบจุลินทรีย์ที่ก่อ
โรคได้ เช่น Salmonella sp., enteric virus การตรวจสอบการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลจึงใช้จุลินทรีย์ที่มี
แหล่งกาเนิดเดียวกับจุลินทรีย์ก่อโรคเป็นตัวบ่งชี้การปนเปื้อนนั้น ซึ่งเรียกกลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้ว่า จุลินทรีย์บ่งชี้
โดยหากมีการพบการปนเปื้อนจาก Bacteroides fragillis phage และ coliphage ทาให้เราสันนิษฐานได้ว่า
ในแหล่งน้านั้นมีการปนเปื้อนไวรัสก่อโรค อย่างไรก็ตาม การใช้ Bacteroides fragillis phage และ
coliphage นั้นมีข้อจากัด เช่น coliphage มักจะอยู่รอดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20-100 วัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการรอดชีวิตของ enteric virus ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงคัดเลือกเฟจชนิดอื่นเป็นตัวแทนใหม่
ในการติดตาม enteric virus โดยเก็บตัวอย่างน้าจากคลองแสนแสบมาแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่ง
พบว่าสามารถแยกเฟจได้จากโฮสต์ 4 ไอโซเลท คือ H6, H23, H24 และ H26 และให้ชื่อเฟจต่อโฮสต์เหล่านี้ว่า
Φ6, Φ 23, Φ 24 และ Φ 26 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและดีเอ็นเของแบคทีริโอเฟจ
ด้วย
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เฟจที่แยกได้จากตัวอย่างนั้นมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาอยู่ใน Family
Siphoviridae และจากการจัดจาแนกพบว่า H23 คาดว่าน่าจะเป็นเชื้อ E.coli H24 เป็นเชื้อ Pseudomonas
aeruginosa ส่วนเชื้อ H6 และ H26 เป็นเชื้อ Enterococcus sp. ผลของการตัดดีเอ็นเอของเฟจพบว่า ไม่
สามารถคานวณมวลโมเลกุลของดีเอ็นเอเฟจได้ ซึ่งควรศึกษาโดยใช้เอนไซม์ตัดจาเพาะอื่นๆเพิ่มเติมและต้องมี
การศึกษาต่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างเฟจที่แยกได้กับ enteric virus ต่อไป

การพัฒนา DNA dipstrick biosensor เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย เชื้อ Sallmonella spp.
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสุทธิกานต์ อภิจิระโภคี
ชีววิทยา
อาจารย์พิชาภัค สมยูรทรัพย์ และอาจารย์ทายาท ศรียาภัย คณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Sallmonella spp. นับได้ว่าเป็นเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาที่มีความสาคัญต่อ ระบบสาธารณสุข
โดยเฉพาะในประเทศไทย และทั่วโลก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อ แบคทีเรีย
Sallmonella sp. เป็นสาคัญ โดยในปัจจุบัน ได้มีการจาแนก Serotype ของ Sallmonella sp. ได้มากกว่า
2500 serotype โดยเชื้อซัลโมเนลลามีแหล่งอาศัยอยู่ในทางเดินอาหาร ลาไส้ ของสัตว์ต่างๆ รวมถึงตาม
บริเวณต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งความสามารถในการแพร่กระจายของเชื่อนั้น มีการแพร่กระจายได้ทั้งทางตรง
และการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะ(carrier) ทั้งนี้เมื่อมนุย์หรือสัตว์ขับถ่ายเชื้อซัลโมเนลล่าจะออกมากับอุจจาระ
และแพร่กระจายไปในดินน้าอากาศและสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งสามารถปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้หลายทาง
ทาให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ ดังนั้นอาหารจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการ ติด
เชื้อในสิ่งมีชีวิต โดยสามารถพบเชื้อ Sallmonella sp. ได้ในอาหาร จาพวก ไข่ ผักผลไม้ และเนื้อสัตว์ ซึ่งใน
ฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด ที่ทาการส่งออกสินค้าและ
ผลิ ตภัณ ฑ์ป ระเภทเนื้ อ สั ตว์ ผั กผลไม้ จึ งจ าเป็นที่ จ ะต้องควบคุมมาตรฐานให้ ผ ลิ ตภัณฑ์นั้ นปราศจากการ
ปนเปื้อนของเชื้อ เพื่อให้สินค้าและวัตถุดิบมีคุณภาพและมาตรฐานสากลเหมาะแก่การส่งออก สู่ท้องตลาดโลก
ทั้ง นี้ การตรวจวิเ คราะห์ เ พื่อ เฝ้ า ระวั ง จึง มี ความส าคั ญ เป็ น อย่ า งมาก การตรวจวิ เ คราะห์ เ ชื้อ ซั ล
โมเนลลาด้ ว ยวิ ธี ม าตรฐานที่ นิ ย มใช้ (traditional methods)คื อ วิ ธี ก ารตรวจสอบตามมาตรฐานของ
ISO6579:2002 และ USFDA Bacteriological Analytical Manual (BAM) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่
ซับซ้อนและใช้ระยะเวลา 5 – 7 วันกว่าจะสามารถยืนยันว่าเป็นเชื้อซัลโมเนลลา จากปัญหาของการใช้เวลาใน
การตรวจสอบที่มากกเกินไป รวมถึงความไม่จาเพาะเจาจงมากพอ จึงทาให้มีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบ
รวดเร็ว เพื่อใช้คัดกรองการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารและในสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตรวจวินิจฉัยเชื้อ
Sallmonella sp. ที่พัฒนาขี้นจากวิธีมาตรฐานสามารถกระทาได้หลายวิธี เช่น immunochromatography
test , ELIZAS , metalloimmunoassay, dot blot immunoassay, PCR, LAMP, DNA hybridization
โดยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนาไปใช้ตรวจกับตัวอย่างจานวนมากๆ และให้ผลการตรวจสอบภายใน 48
ชั่วโมงหรือต่ากว่า

การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถสร้างสารต้านจุลชีพจากอาหาร
โดย
นางสาวพรพิรุณ อ่อนสกนธ์ , นางสาวสุภามาส ศรีวิไลเจริญ
ภาควิชา
ชีววิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประวัติ อังประภาพรชัย
แบคทีเรียแลคติก (Lactic acid bacteria หรือ LAB) มักพบได้ในกระบวนการผลิตอาหารที่
หลากหลายแม้จะไม่ใช่อาหารหมักที่มีกรดแลคติกเป็นองค์ประกอบสาคัญ เช่น แป้งขนมตาล กะปิ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบว่า LAB สามารถผลิตสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้หลายชนิด เช่น กรดอินทรีย์
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และแบคทีริโอซิน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทาการแยกและคัดเลือก LAB ที่สามารถสร้าง
สารต้านจุลชีพจากอาหาร 9 ตัวอย่าง โดยสามารถแยกแบคทีเรียได้ทั้งหมด 24 ไอโซเลท เมื่อนาแบคทีเรียที่ติด
สีแกรมบวกและสามารถสร้างกรดได้จานวน 9 ไอโซเลทมาทดสอบการต้านจุลชีพต่อแบคทีเรียที่แยกได้ทั้งหมด
ด้วยวิธี Agar spot assay พบว่าทั้ง 9 ไอโซเลทสามารถยับยั้งแบคทีเรียชนิดอื่นได้ แต่เมื่อนาเชื้อทดสอบและ
เชื้อที่ถูกยับยั้งมาทดสอบด้วยวิธี Agar well diffusion assay พบว่าไม่เกิด inhibition zone ในทุกเชื้อ
ทดสอบ แสดงว่าการยับยั้งดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากกรดที่แบคทีเรียสร้างขึ้นเป็นหลัก

การใช้เชื้อ Isolate M19 ในการกาจัดสารพิษในน้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
โดย
นางสาวอรอนงค์ โชติการกุล, นายสุรเชษ พ่วงจินดา
ภาควิชา
ชีววิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ขจีนาฏ โพธิเวชกุล
Phenol (C6H6O) เป็นสารกลุ่ม aromatic alcohol มีทั้งในรูปผลึก หรือของเหลว ไม่มีสี มีเสถียรภาพ
สูง จึงมีความสามารถในการละลายน้าได้น้อย และย่อยสลายได้ยาก ฟีนอลถูกนามาใช้ ในภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆจานวนมาก เช่น เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกบางชนิด สีย้อม ยาฆ่าเชื้อโรค สารกันหืน กลุ่มสาร
เคลือบผิว ผลิตภัณฑ์กาว ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เม็ดพลาสติกที่ใ ช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และ เวชภัณฑ์ต่างๆ
เช่น ขี้ผึ้ง ยาอมแก้เจ็บคอ น้ายาบ้วนปาก ฯลฯ เป็นต้น
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ได้มีการกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ว่า ไม่ควรมีปริมาณสารประกอบฟีนอลเกิน 1
mg/l ในน้าทิ้งที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่ง ถ้ามีการปนเปื้อนสารประกอบฟีนอลในน้าทิ้งอุตสาหกรรม
มากกว่า 1 mg/l จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทาลายคุณภาพน้า เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้า จาก
ปัญหาดังกล่าวจึงมีงานวิจัยที่ศึกษาเพื่อคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสารประกอบฟีนอล
และศึกษาวิธีการในการบ าบัดน้ าทิ้งที่มีสารประกอบฟีนอลก่อนปล่อยน้าทิ้งลงสู่ ธรรมชาติ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้
ทดลองหาวิธีการบาบัดน้าทิ้ง โรงงานอุตสาหกรรม โดยนาเชื้อ Isolate M19 ที่มีความสามารถในการย่อย
สลายฟีนอลได้ดีที่อุณหภูมิ 37 ๐C มาตรึงเซลล์บน humid ball และ Scotch brite แล้วบรรจุลงในคอลัมน์ให้
น้าทิ้งไหลผ่าน พบว่าวิธีการนี้ ลดปริมาณฟีนอลในน้าทิ้งได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีอัตรา flow rate เร็ว
เกินไป ทาให้มีประสิทธิภาพไม่ดีไม่เหมาะสมในการบาบัดน้าทิ้ง จึงได้ทดลองวิธีการใหม่ โดยการตรึงเซลล์บน
Scotch brite ขนาด 1 cm3 แล้วนาไปเลี้ยงรวมทิ้งไว้กับน้าทิ้งแบบ batch พบว่า สามารถลดปริมาณฟีนอลใน
น้าทิ้งได้ดี ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ทดลองนา Immobilized M19 ที่ตรึงบน Scotch brite นามาใช้บาบัดน้าทิ้งซ้า
(repeated batch) 3 รอบ พบว่ า Immobilized M19 ยั ง มี ค วามสามารถท างานบ าบั ด น้ าทิ้ ง ที่ มี
สารประกอบฟีนอลได้ดีอยู่ โดยรอบแรกบาบัดน้าทิ้งเป็นเวลา 35 วัน, รอบที่ 2 เป็นเวลา 17 วัน และรอบที่ 3
เป็นเวลา 7 วัน

ผลของสารสกัดด้วยน้าจากใบพืชวงศ์ Acanthaceae ต่อการยับยังการเจริญของราก่อโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ
โดย
ภาควิชา
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Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici เป็นราก่อโรคเหี่ยวฟิวซาเรียม (Fusarium wilt) ในมะเขือเทศ
ที่สาคัญของประเทศไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสง์เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีในการยับยั้งการเจริญของราก่อโรคเหี่ยว
ฟิวซาเรียม โดยใช้สารสกัดหยาบด้วยน้ากลั่นจากใบพืชวงศ์ Acanthaceae จานวน 11 ชนิด ได้แก่ ช้องนาง ขาไก่ด่ าง
ทองพันช่าง สังกรณี เสลดพังพอนตัวเมีย เสลดพังพอนตัวผู้ ใบเงิน ใบทอง ต้อยติ่ง รางจืด และสร้อยอินทนิล และแปร
ผันความเข้มข้นของสารสกัดจาก 0 – 500 mg/mL เปรียบเทียบกับเมทาแลกซิลและแคปเทน ซึ่งเป็นสารเคมีที่นิยมใช้
กาจัดราชนิดนี้ จากผลการทดสอบ พบว่า ที่ความเข้มข้น 500 mg/mL สามารถใช้จาแนกประสิทธิภาพการยับยั้งราก่อ
โรคได้ชันเจนที่สุด เมื่อทดสอบบนาอาหาร Potato Dextrose Agar และวัดร้อยละการยับยั้งรานี้ พบว่า สารสกัดหยาบ
จากใบช้องนาง รางจืด และสร้อยอินทนิล ให้ผลการยับยั้งรานี้ได้ดีที่สุด และยับยั้งได้ดีกว่าแคปเทน (p < .05) ผลการ
ทดสอบร้อยละการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ หลังเพาะเมล็ดเป็นเวลา 7 วัน พบว่า สาร
สกัดจากใบเงิน ทองพันชั่ง ช้องนาง และสร้อยอินทนิลทาให้ร้อยละการงอกของเมล็ดดีที่สุดเช่นเดียวกับเมทาแลกซิลแต่
ดีกว่าแคปเทน (p < .05) และสารสกัดหยาบจากใบช้องนางทาให้รากและต้นกล้ามะเขือเทศยาวกว่าสารสกัดหยาบชนิด
อื่น ๆ (p < .05) สาหรับผลการทดสอบการงอกของเมล็ดและความยาวของต้นกล้าหลังงอกในดิน หลังจากเพาะเมล็ด
เป็นเวลา 28 วัน พบว่า สารสกัดทุกชนิดทาให้เมล็ดงอกทั้งหมด และสารสกัดหยาบจากใบรางจืดทาให้ลาต้นของมะเขือ
เทศยาวที่สุด (p < .05) เมื่อทดสอบความรุนแรงของโรคนี้บนลาต้นและผลของมะเขือเทศด้วยวิธีดัดแปลงจาก Yusurf et
al. (2005) และ Mayee et al. (1986) ตามลาดับ พบว่า สารสกัดหยาบจากใบอินทนิล รางจืด และช้องนางให้ผลลด
ระดับความรุนแรงของโรคนี้บนลาต้นมะเขือเทศได้ดีที่สุด (p < .05) และใกล้เคียงกับเมทาแลกซิลและแคปเทน (p  .05)
และการลดระดับความรุนแรงของโรคนี้บนผลมะเขือเทศ พบว่า สารสกัดหยาบจากใบทองพันชั่งให้ผลดีที่สุด (p < .05)
และใกล้เคียงกับเมทาแลกซิล จากผลการทดลองทั้งหมด สรุปได้ว่า สารสกัดหยาบจากใบช้องนาง ทองพันชั่ง รางจืด
และสร้อยอินทนิลให้ผลการยับยั้งราก่อโรคนี้ได้ดีที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อการงอกและการเจริญเติบโตของมะเขือ
เทศ
ค้าส้าคัญ โรคเหี่ยวฟิวซาเรียม สารสกัดหยาบ ใบพืชวงศ์ต้อยติ่ง แคปเทน เมทาแลกซิล

การวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของ Oryzias minutillus โดยเทคนิค PCR-RFLP
โดย
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PCR-RFLP เป็นเทคนิคที่สามารถใช้วิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของปลาซิวข้าวสาร Oryzias
minutillus จากภาคต่างๆ ในประเทศไทย และจากโตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา จานวน 32 ตัวอย่าง โดย
เริ่มต้นจากการทา PCR เพื่อให้ได้ PCR product บางส่วนของ control region (D-loop) ใน mtDNA ขนาด
ประมาณ 1,000 bp จากนั้นจึงหาลาดับนิวคลีโอไทด์ เทียบเคียงลาดับนิวคลีโอไทด์ และวิเคราะห์ตาแหน่งของ
เอนไซม์ตัดจาเพาะ (RFLP) ผลการวิเคราะห์พบว่าการใช้เอนไซม์ NciI endonuclease จะสามารถตัด PCR
product ของตัวอย่างปลาจานวน 11 ตัวอย่าง ได้เป็นแถบ DNA 2 แถบ ที่มีขนาดประมาณ 750 bp และ
250 bp (จากผลการทดลองไม่พบแถบ 250 bp ที่มีขนาดเล็ก) และเมื่อนาลาดับนิวคลีโอไทด์ของ O.
minutillus ไปสร้าง phylogenetic tree โดยวิธี parsimony พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 clades โดย
Clade I ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดเหล่านี้มีตาแหน่งที่สามารถตัดได้ด้วย NicI endonuclease ประกอบด้วยตัวอย่าง
จากบริเวณภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมถึงตัวอย่างจากประเทศกัมพูชา และ
Clade II ที่ 2 ซึ่งตัวอย่างไม่มีตาแหน่งที่สามารถถูกตัดได้ด้วย NciI endonuclease ประกอบด้วยตัวอย่างจาก
บริเวณภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศไทย ดังนั้น PCR-RFLP จึงเป็นเทคนิคที่มีความถูกต้องและแม่นยา
ผลการศึกษาสามารถยืนยันความแตกต่างและแปรผันทางพันธุกรรมของ O. minutillus ได้

การจาแนกพันธุ์ของมะม่วงโดยเทคนิค HAT-RAPD และ SCAR
โดย
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มะม่วง (Mangifera indica L.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มะม่วงแต่ละพันธุ์
มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นอ่อนที่คล้ายคลึงกัน ทาให้การจาแนกพั นธุ์ของมะม่วงก่อนการออกผลทาได้
ยาก การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจาแนกพันธุ์ของมะม่วงโดยเทคนิค HAT-RAPD และ SCAR ซึ่งพืชที่
ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 10 พันธุ์ ได้แก่ ขายตึก ทองดา บางขุนศรี อี้เหวิน ทับทิมทอง น้าดอกไม้ มหาชนก
อกร่อง อกร่องทอง และเออร์วิน การศึกษาเริ่มจากการสกัด DNA จากเนื้อผลของมะม่วงแต่ละพันธุ์และเพิ่ม
ปริมาณชิ้น DNA แบบสุ่มโดยเทคนิค HAT-RAPD โดยใช้ RAPD primer จานวน 20 primer ผลการศึกษา
พบว่ามี 16 primer ที่ให้รูปแบบของแถบ DNA ที่แตกต่างกันระหว่างพันธุ์ ซึ่งได้แก่ primer หมายเลข
NAPS714, NAPS718, NAPS720, NAPS721, NAPS726, NAPS727, NAPS729, NAPS733, NAPS735,
NAPS742, NAPS743, NAPS751, NAPS762, NAPS770, NAPS784 และ NAPS793 จากนั้นจึงคัดเลือกแถบ
DNA ที่ได้จาก primer NAPS742 เพื่อนาไปทดลองทา SCAR marker โดยการ clone ชิ้น DNA ขนาด
ประมาณ 900 คู่เบส และนาไปหาลาดับนิวคลีโอไทด์ เพื่อออกแบบคู่ของ SCAR primer และเมื่อนาไปทดสอบ
กับ genomic DNA ของมะม่วงทั้ง 10 พันธุ์ พบว่าคู่ของ SCAR primer ดังกล่าวให้แถบ DNA ที่จาเพาะและ
แม่นยา โดยจะพบแถบ DNA ขนาดประมาณ 900 คู่เบสในมะม่วงจานวน 7 พันธุ์จากทั้งหมด 10 พันธุ์ ดังนั้น
การใช้เทคนิค HAT-RAPD ร่วมกับ SCAR เพื่อจาแนกพันธุ์ของมะม่วงในครั้งนี้ ผลที่ได้ในเบื้องต้นนอกจากจะให้
DNA fingerprint ของมะม่วงแต่ละพันธุ์แล้ว ยังได้แถบ DNA ที่มีความจาเพาะจากคู่ของ SCAR primer ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจาแนกกลุ่มพันธุ์ของมะม่วงในระยะต้นกล้าที่มีจาหน่ายในเรือนเพาะชา

Expression patterns of fatty acid biosynthesis genes in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
during fruit developments
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Oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) is a tropical oil bearing plant. During fruit
development, oil palm fruit is very active at the fatty acid biosynthesis.The fatty acid
biosynthesis is composed of several genes for instance, fatty acyl-ACP thioesterase A, B
(FATA and FATB) and stearoyl-ACP desaturase (SAD). The FATA is one of the key genes
involved in the plastidial fatty acid biosynthesis pathway and encodes thioesterase, with a
higher specificity for oleic acid-ACP (18:1-ACP). On the other hand, the FATB encodes
thioesterases with a preference for saturated fatty acids with 8-18 carbons. The SAD responds
to converting stearic acid (18:0) to oleic acid (18:1). Up to now, no one has thoroughly
researched on fatty acid biosynthesis genes in oil palm fruit. The aim of the present study
was to study the expression patterns of fatty acid biosynthesis genes in oil palm during fruit
developments. The expression patterns of FATA, FATB and SAD genes were examined on 0,
30, 60, 90,120, 150 and 180 days after pollination (DAP). The FATA and FATB genes express
all the times except 150 day after pollination. Whereas, SAD illustrates expression pattern at
all time except 90 and 120 days. Our results provide essential information for cloning and
functional characterization of fatty acid biosynthesis in oil palm.

อัตราการอยู่รอดของเซลล์อสุจิกรหลังจากการแช่แข็งด้วยสารละลายเจือจางที่เติมแอลโพรลีนและแอลกลูตา
มีน
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การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารละลายเจือจางน้าเชื้อที่เติมแอลโพรลีน
และแอ
ลกลู ตามีน ต่ออัตราการอยู่ร อดของเซลล์อสุ จิที่ผ่านการแช่แข็ง โดยเก็บน้าเชื้อจากพ่อพันธุ์สุ กร สายพันธุ์
Doroc jersey ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น แล้วนามาใส่ในสารละลายเจือจางที่เติมแอลโพรลีนและแอลกลูต ามีนที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน (20, 40, 80 mM) และสารละลายที่ไม่เติมแอลโพรลีนและแอลกลูตามีน (กลุ่ม
ควบคุม) หลังจากนั้นนามาแช่แข็งในน้ายาแช่แข็งและเก็บไว้ในไนโตรเจนเหลว (-196oC) อย่างน้อย 1 สัปดาห์
อุ่นคืนสภาพน้าเชื้อโดยการทาละลายน้าเชื้อที่อุณหภูมิ 50oC 12 วินาที และบ่มต่อที่อุณหภูมิ 37 oC 20 นาที
จากนั้นตรวจสอบอัตราการรอดของเซลล์อสุจิ โดยย้อมสี Hoechst 33342 และสี Propidium iodide (PI) ผล
การตรวจสอบพบว่ากลุ่มที่เติมแอลโพรลีน เปอร์เซ็นต์อัตราการรอดของเซลล์อสุจิสูงที่สุดอยู่ในกลุ่มที่เติมแอล
โพรลีน 80 mM (16.3 ± 4.7 %) ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดของเซลล์
อสุจิในกลุ่มควบคุม (16.5 ± 1.3 %) เปอร์เซ็นต์อัตราการรอดของเซลล์อสุจิในกลุ่มที่เติมแอลกลูตามีน 20 mM
(28 ± 10.4 %), 40 mM (36.5 ± 6.1 %) และ 80 mM (39.2 ± 8.1 %) มีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม (16.5 ±
1.3 %) อย่างมีนัยสาคัญ

คาสาคัญ: การแช่แข็งน้าเชื้อ แอลโพรลีน แอลกลูตามีน อสุจิสุกร

อัตราการอยู่รอดของเซลล์อสุจิกรหลังจากการแช่แข็งด้วยสารละลายเจือจางที่เติมแอลคาร์นิทีนและอินโน
ซิทอล
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนวลธนัตถ์ ปองไป และนางสาวมินตรา ศักดิ์ดี
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารละลายเจือจางน้าเชื้อที่เติมแอลคาร์นิทีน และอิน
โนซิทอลต่ออัตราการอยู่รอดของเซลล์อสุจิที่ผ่านการแช่แข็ง โดยเก็บน้าเชื้อจากพ่อพันธุ์สุกร สายพันธุ์ Doroc
jersey ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น แล้วนามาใส่ในสารละลายเจือจางที่เติมแอลคาร์นิทีน และอินโนซิทอลที่มี
ความเข้มข้นแตกต่างกัน (2.5, 5.0, 7.5 mM) และสารละลายที่ไม่ติมแอลคาร์นิทีน และอินโนซิทอล (กลุ่ม
ควบคุม) หลังจากนั้นนามาแช่แข็งในน้ายาแช่แข็งและเก็บไว้ในไนโตรเจนเหลว (-196oC) อุ่นคืนสภาพน้าเชื้อ
โดยการทาละลายน้าเชื้อที่อุณหภูมิ 38oC และตรวจสอบอัตราการรอดของเซลล์อสุจิ โดยย้อมสี Hoechst
33342 และสี Propidium iodide (PI) ผลการตรวจสอบพบว่าอัตราการรอดของเซลล์อสุจิสูงที่สุดในกลุ่มที่
เติมอินโนซิทอล 2.5 mM (34.66 %) กลุ่มที่มีอัตราการอัตราการรอดของเซลล์อสุจิสูงรองลงมาได้แก่ กลุ่มที่
เติมแอลคาร์นิทีน 2.5 mM (34.50 %) ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราการรอดของเซลล์อสุจิในกลุ่มควบคุม (33.33 %)
ส่วนกลุ่มที่มีที่เติมแอลคาร์นิทีนและอินโนซิทอลที่ความเข้มข้น 5.0 และ 7.5 mM ส่งผลให้อัตราการรอดของ
เซลล์อสุจิลดต่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากผลการทดลองครั้งนี้ทาให้สามารถพัฒนาสารละลายเจือ
จางน้าเชื้อที่ใช้ในการแช่แข็ง เพื่อให้ได้อสุจิที่มีคุณภาพดีหลังการแช่แข็งต่อไป

คาสาคัญ: การแช่แข็งน้าเชื้อ แอลคาร์นิทีน อินโนซิทอล อสุจิสุกร

การแยกยีนบางส่วนของ Toll receptor 2 จากกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
Molecular isolation of a partial Toll receptor 2 gene from Macrobrachium roseubergii
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวอรพรรณ มานะจิตต์ และนางสาวสโรชา เชิดโฉม
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

กุ้งก้ามกราม( Macrobrachium rosenbergii ) เป็นกุ้งน้าจืดที่สาคัญของภูมิภาคเอเชียใต้ ปัจจุบันกุ้ง
ก้ามกรามเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง มีผู้สนใจในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพิ่ม
สูงขึ้น อีกทั้งยังเริ่ มต้น ธุร กิจ ผลิ ตเชิงพัฒ นาการเพื่อการส่ งออก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการเลี้ ยงกุ้ง
ก้ามกรามนั้นอาจประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น โรคกุ้ง ซึ่งอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมในบ่อเพาะฟักไม่
เหมาะสม หรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่มักเกิดกับลูกกุ้ง ซึ่งได้มีรายงานการศึกษาหน้าที่ของยีนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง เช่น Toll receptor ในกุ้งชนิดต่าง ๆ โดยมีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่
จาเพาะในการป้องกันการบุกรุกของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ทาการวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับยีน Toll receptor 2 ในกุ้งก้ามกราม โดยได้ทา
การแยกยีนบางส่วน โดยใช้เทคนิค PCR ร่วมกับ degenerated primers พบแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ
1,300 bp จากนั้นโคลนเข้าสู่ pGEM-T easy vector , Ligation, Transformation และคัดเลือกโคลนที่มี
recombinant plasmid ด้วย EcoRI พบโคลนที่คาดว่ามี insert Toll receptor 2 จานวนทั้งหมด 3 โคลน
คือโคลนที่ 2, 4, และ 5 จึงทาการส่งตัวอย่างเพื่อหาลาดับดีเอ็นเอ
ผลจากการส่งตัวอย่างเพื่อหาลาดับดีเอ็นเอเมื่อนาไปทาการวิเคราะห์ด้วย TBLASTX ภายใต้ฐานข้อมูล
ของ NCBI พบว่าโคลนที่ 2 และ 4 คล้ายกับ calcium channel, voltage dependent และ gamma
subunit 7 ตามลาดับ ซึ่งไม่ตรงกับ Toll receptor 2 และโคลนที่ 5 ไม่ตรงกับข้อมูลใดในฐานข้อมูลของ
NCBI จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคต

การแยกยีนบางส่วนของ Toll receptor 3 จากกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
Molecular isolation of a partial Toll receptor 3 gene from Macrobrachium rosenbergii
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสมนา สกุลยา และนางสาวอาทิตา เมืองประชา
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

กุ้งนั บว่าเป็น สัตว์เศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่ อการส่ งออกของไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้กุ้งก้ามกราม
(Macrobrachium rosenbergii) เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของกุ้งที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งการ
เพาะเลี้ยงกุ้งเชิงอุตสาหกรรมยังประสบปัญหาเชื้อก่อโรคในกุ้ง อย่างไรก็ตามได้มีการพบว่ากุ้งก้ามกรามมี
ความสามารถในการกาจัดเชื้อไวรัสออกไปได้ ในขณะที่การติดเชื้อไวรัสในกุ้งสายพันธุ์อื่นๆจะส่งผลกระทบต่อ
กุ้งอย่างรุนแรงทาให้ได้ผลผลิตลดลงเป็นจานวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาและรายงานเกี่ยวกับบทบาท
หน้ า ที่ ข องยี น Toll receptor ที่มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บระบบภู มิ คุ้ ม กั น ของกุ้ง แบบไม่ จ าเพาะ (innate
immunity) แต่พบว่ายังไม่มีการรายงานเกี่ยวกับยีน Toll receptor 3 ในกุ้งก้ามกราม การศึกษาวิจัยนี้จึง
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกและศึกษาองค์ประกอบของยีน Toll receptor 3 โดยการทา PCR เพื่อหาลาดับดีเอ็นเอ
บางส่วนของยีน Toll receptor 3 โดยการใช้ degenerate primers
ในการศึกษาเบื้องต้นได้ทาการเพิ่มจานวนยีน Toll receptor 3 ด้วย degenerate primers โดยใช้
เทคนิค PCR หลังจากการทา Gel Electrophoresis พบแถบดีเอ็นเอขนาด 2,000 bp ซึ่งคาดว่าจะเป็นขนาด
ของยีน Toll 3 receptor จากนั้นตัดเจลบริเวณที่มีแถบดีเอ็นเอมาทา DNA purification นาดีเอ็นเอบริสุทธิ์ที่
ได้มา ligation กับ pGEM-T Easy vector และโคลนพลาสมิดที่ได้เข้าสู่ E. coli (transformation) จากนั้นทา
การคัดเลือกโคโลนีของ E. coli ที่มีสีขาวด้วยวิธี Blue-White selection เพื่อเป็นการยืนยันว่าโคโลนีที่เกิดขึ้น
มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pGEM-T Easy-Toll 3 และทาการสกัดพลาสมิดและวิเคราะห์ผลของการตัดรีคอม
บิแนนท์พลาสมิดด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะ (EcoRI) หลังจากการทา Gel Electrophoresis พบว่าโคลนที่ 2 มีรี
คอมบิแนนท์พลาสมิดจึงทาการส่งตัวอย่างพลาสมิดเพื่อหาลาดับดีเอ็นเอต่อไป
ผลการวิจัยเมื่อได้รับลาดับนิวคลีโอไทด์และนาไปวิเคราะห์ผ่าน blastx ในฐานข้อมูล NCBI ผลที่ได้คือ
โปรตีน lectin 3 ซึ่งมีหน้ าที่ตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่จาเพาะของกุ้งก้ามกราม ซึ่งยังไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย จึงยังต้องทาการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทาการแยกยีนบางส่ วนของยีน Toll 3
receptor ได้ต่อไป

การแยกยีน TRAF6 ของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
Molecular Cloning of tumor necrosis factor receptor-associated factor 6 (TRAF6) of
Macrobrachium rosenbergii
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวจุฑามาศ หมดภัย และนางสาวชลลดา ใยสาลี
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) เป็นกุ้งน้าจืดชนิดหนึ่ง โดยธรรมชาติจะอยู่ในแม่น้า ลา
คลองแทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในจังหวั ดต่างๆ และ
ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้นอาจประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ระหว่างการอนุบาลกุ้ง เช่น คุณสมบัติของน้า โรคกุ้งหรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่มักเกิดกับลูกกุ้ง การระบาดของโรค
ติดเชื้อในกุ้งส่งผลให้อัตราการตายของกุ้งเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นอย่าง
มาก การศึกษาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันน่าจะนาไปสู่การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบัน
ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับยีนและหน้าที่ของ TRAF6 ที่มีความสาคัญเกี่ยวกับ Toll-like receptor (TLR) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับระบบ innate immunity ในกุ้งก้ามกราม ดังนั้น การศึกษาวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาวิจัยแรกของยีน
นี้ในกุ้งก้ามกรามที่จะช่วยให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ TRAF6 อันจะนาไปสู่การป้องกันการติดเชื้อก่อโรค
ในกุ้ง ซึ่ งจะเป็ น ประโยชน์ ต่อ อุต สาหกรรมการเพาะเลี้ ยงกุ้ง ก้ ามกรามในอนาคต การศึก ษาวิ จัย ครั้ง นี้ มี
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อแยกยีน TRAF6 ของกุ้งก้ามกราม
จากการศึกษาเป็นการแยกยีน TRAF6 ในกุ้งก้ามกรามโดยใช้ degenerated primers ที่ออกแบบจาก
ลาดับอะมิโนของ TRAF6 ในกุ้งขาว เพื่อเพิ่มผลผลิตของยีนบางส่วน จากการทา PCR พบว่าได้ band ของแถบ
DNA ที่มีความยาว 500 คู่เบส, 750 คู่เบส และ 1000 คู่เบส โดยคาดว่าแถบดีเอ็นเอขนาด 1000 คู่เบส น่าจะ
เป็นยีน TRAF6 ที่ได้จากกุ้งก้ามกราม จึงพยายาม clone ผลผลิต PCR ขนาด 1000 คู่เบส เข้าสู่ pGEM Teasy Vector และ Transform เข้าสู่ E. coli สายพันธุ์ XL1-blue จากการทดสอบโคลนต่าง ๆ โดยอาศัย
เทคนิค Blue-White Colony selection และการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะ ยังไม่พบชิ้น insert ในโคลนใดๆ
จึงยังไม่ได้การหาลาดับของนิวคลีโอไทด์ จึงต้องมีการทดลองในอนาคตต่อไป

Molecular Cloning of interleukin-1 receptor-associated kinase 4 ( IRAK-4 ) from
Macrobrachium rosenbergii
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวณัฐณิชา กาญจนจิตติ นางสาวพรพิมล มอญถนอม
และนางสาวรังสิมันตุ์ ธีระวงศ์ภิญโญ
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

Macrobrachium rosenbergii หรือกุ้งก้ามกราม เป็นกุ้งน้าจืดขนาดใหญ่ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
จาหน่ายได้ในราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่เนื่องจากการสูญเสียผลผลิตที่เกิด
จากกุ้งอ่อนแอ และติดโรคนั้นมีเปอร์เซนต์ที่สูงในแต่ละปี ทาให้ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งและเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก โดยทั่วไปกุ้งจะมีระบบภูมิคุ้มกัน 2 ระบบ คือระบบภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์ (Cellular immunity
system) และระบบภูมิคุ้มกันในน้าเลือด (Humoral immunity system) โดยทั้งสองระบบจะอาศัยการ
ทางานของเซลล์เม็ดเลือดเป็นหลัก (Haemocytes) ประกอบกับการทางานของยีน ซึ่งเคยมีรายงานการวิจัย
ก่อนหน้านี้พบว่ายีน interleukin-1 receptor-associated kinase 4 ( IRAK-4 ) เป็นสัญญาณตัวกลางใน
กระบวนการทางานของ Toll-like receptor (TLR) และ Toll-interleukin-1 receptor (TIR) ในระบบ
ภูมิคุ้มกันของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และพบการแสดงออกของยีนนี้มากขึ้นในกุ้งหลายชนิดเมื่อมีการติดเชื้อ
แบคทีเรีย เหตุนี้จึงเป็นตัวบ่งชี้ว่ายีน IRAK-4 อาจมีบทบาทเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันภายในของกุ้ง การวิจัย
ในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นในการค้นหายีน IRAK-4 ในกุ้งก้ามกราม เพื่อให้ทราบว่ากุง้ ก้ามกรามมียีนชนิดนี้อยู่
หรือไม่ และด้วยวิธีการศึกษาที่ใช้จะสามารถทาให้เข้าใจองค์ประกอบของยีนและอาจนาไปต่อยอดในการศึกษา
ระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกราม เพื่อลดปัญหาการติดโรคระบาดและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ต่อไป โดย
วิธีการวิจัยครั้งนี้ได้พยายามโคลนยีนจาก hepatopancrease cDNA ของกุ้งก้ามกราม เพื่อที่จะนามาศึกษา
ระบบภูมิคุ้มกันในกุ้ง โดยเริ่มจากการทา Polymerase Chain Reaction ( PCR ) เพื่อเพิ่มจานวนชิ้นดีเอ็นเอ
ส่วนที่เป็น IRAK-4 ของ M. rosenbergii โดยใช้ Taq DNA polymerase พบว่าได้แถบ DNA ขนาด 700 และ
1,000 basepair (bp) จากนั้นทาการโคลนเข้าสู่ pGEM-T Easy Vector และ transform เข้าสู่แบคทีเรีย E.
coli สายพันธุ์ XL1-blue แต่จากการตรวจสอบโคลนที่ได้ ยังไม่พบโคลนที่มีชิ้น insert ของยีนที่คาดว่าเป็น
ยีน IRAK-4 จึงยังคงต้องมีการศึกษาทดลองต่อไป

การโคลนยีนบางส่วนของ Spz จากกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium Rosenbergii)
Molecular Cloning of a partial Spätzle-like Toll ligand (Spz) gene of Macrobrachium
rosenbergii
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวฐิติญา สุธานนท์ และนายนรินทร์ รุ่งโรจน์
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) เป็นสัตว์น้าที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้นมักประสบปัญหาระหว่างการอนุบาลกุ้ง การติดเชื้อไวรัส
ในลูกกุ้ง ส่งผลให้อัตราการตายของกุ้งเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นอย่าง
มาก การวิจัยความรู้พื้นฐานในด้านชีววิทยาของกุ้งในเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน น่าจะนาไปสู่การพัฒนาการเลี้ยงกุ้ง
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการศึกษาหน้าที่ของยีนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง เช่น Spz
ที่พบในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei), กุ้งจีน (Fenneropenaeus chinensis), กุ้งกุลาดา (Penaeus
monodon) แต่ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับยีนและหน้าที่ของ Spz ในกุ้งก้ามกรามซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ innate
immunity
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับยี น Spz ในกุ้งก้ามกราม โดยทาการแยกยีน Spz ของกุ้ง
ก้ามกราม (M. rosenbergii) โดยใช้เทคนิค PCR ร่วมกับ degenerated primers พบว่าได้ band ของ DNA
ที่มีความยาว 180 คู่เบส จากนั้นจึงทาการสกัดเอาดีเอ็นเอออกจากเจล (Purification) และเมื่อทาการเชื่อมกับ
pGEM-T Easy Vector แล้ว Transform เข้าสู่ E. coli สายพันธุ์ DH5α เพื่อเพิ่มจานวนพลาสมิด และ
คัดเลือกโคโลนีโดยวิธี Blue-White colonies มาตรวจสอบโดยใช้ EcoRI ซึ่งเป็นเอนไซม์ตัดจาเพาะ
ตรวจสอบโคลนที่มี รีคอมบิแนนท์ พลาสมิด ซึ่งมี Insert Spz ปรากฏว่าได้ขนาด DNA เท่ากับผลผลิต PCR
ของ Spz gene และขนาดประมาณ 3,015 คู่เบสของ พลาสมิด (pGEM-T Easy Vector) จึงทาการหาลาดับ
ของนิวคลีโอไทด์
จากผลการวิเคราะห์ blastx ภายใต้ฐานข้อมูลของ NCBI พบว่าสามารถแยกยีน Spz ได้บางส่วน
สาหรับการศึกษาในอนาคตต้องมีการแยกยีนที่ครบสมบูรณ์ด้วยวิธี RACE ต่อไป

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้าเค็ม (Marine aquatic animals) บริเวณชายหาด
บ้านเขาเต่า อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนิตรา ต่อมคา และนางสาวชนิดา วัฒนเขจร
ชีววิทยา
ดร. รักชนก โคโต และดร. อรินทม์ งามนิยม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้าเค็ม บริเวณชายหาด
บ้านเขาเต่า อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบตีรีขันธ์ สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งน้าที่สาคัญซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้าน
และชาวประมงบริเวณอาเภอหัวหิน นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ อาศัยของสัตว์น้านานาชนิดที่มีผลต่อระบบนิเวศ
อาชีพและรายได้ของชาวบ้าน โดยทาการเก็บข้อมูลตัวอย่างสัตว์น้าจากการออกสารวจในช่วงเดือน เมษายน
พ.ศ. 2555 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เครื่องมือที่ใช้เก็บตัวอย่าง ได้แก่ สวิง ตาข่ายดักปลา และอวนปู
เป็นต้น ผลการศึกษาความหลากชนิดของสัตว์น้ารวมทั้งหมด 7 ไฟลัม 82 ชนิด ได้แก่ 1) Phylum Porifera
พบ 3 ชนิด 2) Phylum Cnidaria พบ 3 ชนิด 3)Phylum Arthropoda พบ กุ้งและกั้ง 2 ชนิด ปู 10 ชนิด
เพรียง 2 ชนิด และแมงดาทะเล 2 ชนิด 4) Phylum Mollusca พบ ทากทะเล 1 ชนิด หมึก 3 ชนิด หอยฝา
เดียว 10 ชนิด และหอยสองฝา 9 ชนิด 5) Phylum Annelida พบ 1 ชนิด 6) Phylum Echinodermata พบ
ดาวทะเล 2 ชนิด หอยเม่น 1 ชนิด 7)Phylum Chordata พบ ปลากระดูกแข็ง 25 ชนิด ปลากระดูกอ่อน 4
ชนิด และม้าน้า 1 ชนิด จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
น้าเค็มเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้าที่สาคัญของอาเภอหัวหิน จากฐานข้อมูล
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพภูมิทัศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่าพื้นที่ดังกล่าวสมควรพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ดีของอาเภอหัวหิน

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้า (Marine aquatic animals) บริเวณหาดเจ้าสาราญ
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวอรุณณีย์ สรรพากิจวัฒนา นางสาวพลอยไพลิน นิลมานนท์
และนางสาวอังคีรส ไชยฮะนิจ
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หาดเจ้าสาราญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี โดยหาดดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นหาดทรายปนโคลน ทางเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญเห็นว่าคลื่นที่มากระทบชายฝั่ง ทะเลนั้น อาจส่งผลให้
ชายฝั่งถูกกัดเซาะมากขึ้น จนอาจพังทลายลงได้ ทั้งยังส่งผลให้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งลด
น้อยลง จึงได้มีการสร้างกองหินกั้นคลื่นขึ้น เพื่อช่วยลดความแรงของคลื่นที่มากระทบชายฝั่ง อีกทั้งบริเวณห่าง
จากฝั่งออกไป ยั งมีการวางแนวปะการังเทียมด้วย ส่งผลให้ มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าวเป็นจานวนมากและเริ่มมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งหนึ่ง ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของสัต ว์น้าเค็มในบริเวณ
หาดเจ้าสาราญ
งานวิ จั ย ครั้ งนี้ คณะผู้ วิ จั ย ได้ ทาการเก็บ ตั ว อย่า งสั ตว์ น้าเค็ ม ในช่ว งเดือ นธั นวาคม 2555 ถึง เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2556 โดยทาการเก็บตัวอย่างภาคสนามและบันทึกข้อมูลโดยการถ่ายภาพตัวอย่าง จากนั้นนาสัตว์
น้าเค็มที่ได้จากการสารวจทั้งหมดมาเก็บรักษาสภาพในฟอร์มาลิน 10% แล้วนาไปจาแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต
โดยนาตัวอย่างที่เก็บได้มาวิเคราะห์และจาแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน จากนั้นก็จัดทาบัญชีรายชื่อสัตว์
น้าเค็มที่สารวจพบแต่ละจุดที่ทาการเก็บตัวอย่าง จากการสารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พบสัตว์น้าเค็ม
ทั้งหมด 92 ชนิด สามารถนามาจัดจาแนกเป็น Phylum ต่างๆ ได้ทั้งหมด 7 Phylum ดังนี้ Phylum Porifera
1 ชนิด Phylum Cnidaria 9 ชนิด Phylum Anthropoda 24 ชนิด Phylum Annelida 2 ชนิด Phylum
Mollusca 32 ชนิด Phylum Echinodermata 5 ชนิด และ
จะเห็นได้ว่ า
สิ่งมีชีวิตที่มีความหลากชนิดมากที่สุด คือ Phylum Mollusca ซึ่ง Dominant species ของบริเวณนี้ คือ
ดอกไม้ทะเลที่อยู่ใน Phylum Cnidaria หนอนท่อที่อยู่ใน Phylum Annelida หอยแมลงภู่ที่อยู่ใน Phylum
Mollusca เหรียญทรายหัวลูกศรที่อยู่ใน Phylum Echinodermata และลูกปลาสลิดหินที่เป็นปลาที่พบตาม
แนวปะการังที่อยู่ใน Phylum Chordata จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการสร้างกองหินกั้นคลื่น
เพื่อช่ว ยลดความแรงของคลื่น ที่มากระทบชายฝั่งและการวางแนวปะการังเทียมนั้น มีส่ ว นช่ว ยให้ มีความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในบริเวณดังกล่ าวเพิ่มมากขึ้น โดยพบสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยพบตามชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทั่วไป แล้วความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดให้บริเวณดังกล่าว
กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติได้

Detection novel-vasa (germ cell marker) expression in Macrobrachium rosenbergii by
RT- PCR
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวฤติมา จันบางยาง
ชีววิทยา
ดร. วุฒิพงษ์ ทองใบ

Vasa gene เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่เป็นตัวกาหนดการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ ซึ่งงานวิจัยก่อน
หน้านี้ แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกของ vasa gene ใน Scylla paramamosain ซึ่งเป็นปูทะเล ว่าถูกพบที่
บริเวณ ovary และ testis เท่านั้น ไม่พบใน hepatopancreas, gill, heart, stomach, muscle, brain และ
intestine นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับระดับและการแสดงของ vasa gene ใน ovary ของกุ้ง หอยนาง
ลม ปลา และ หนู
กุ้งก้ามกราม ( Macrobrachium rosenbergii ) เป็นกุ้งน้าจืดขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้าจืดและ
น้ากร่อย พบทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย และบางส่วนบริเวณเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
สาหรับในประเทศไทย มีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมานานกว่า 40 ปีแล้ว และเลี้ยงกันมากบริเวณภาคกลาง โดย
เฉพาะที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และราชบุรี กรมประมงได้เห็นความสาคัญของกุ้งก้ามกราม
เพราะเป็นกุ้งน้าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และในแหล่งน้ามีปริมาณลดน้อยลง โดยพบว่าสภาพน้าเป็น
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อลูกกุ้ง จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงและการอนุบาลกุ้ง เพื่อให้ได้
ผลผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเพิ่มมากขึ้น
การศึกษาในครั้งนี้จึงทาการศึกษาการแสดงออกของ novel-vasa gene ในกุ้งก้ามกราม (M.
rosenbergii) โดยตรวจสอบการแสดงออกของ novel-vasa gene จะตรวจสอบจากเนื้อเยื่อ ovary, testis,
hepatopancreas, gill และ muscle ด้วยวิธี reverse transcriptase PCR (RT-PCR) จากนั้นทามาเป็น gel
electrophoresis เพื่อเป็นการยืนยันการแสดงออกของ vasa gene ที่พบใน (M. rosenbergii)
จากการศึกษาพบการแสดงออกของ vasa gene ใน ovary และ testis เท่านั้นแสดงให้เห็นถึงความ
เกี่ยวข้องกับการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งความรู้ที่ได้อาจจะสามารถนาไปช่วย
พัฒนาการเพิ่มจานวนของกุ้งก้ามกรามที่มีจานวนลดน้อยลงในธรรมชาติได้

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Vibrio mimicus
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวอมลรดา ยินดีชัย และนางสาวภัทรดา ตันติพงษ์วณิช
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์

การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาเทคนิคทางภูมิคุ้มกันโดยการนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีมาประยุกต์ใน
การตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยการติดเชื้อโดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีที่มีความจาเพาะ
สูง โดยผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Vibrio mimicus เนื่องจาก V. mimicus มักพบการระบาดร่วมกันกับ
V. cholerae เนื่องจากมีลักษณะทางชีวเคมีคล้ายคลึงกัน แต่ความแตกต่างกันที่ V. mimicus ไม่สามารถผลิต
กรดจากน้าตาลซูโครสได้เมื่อเจริญบนอาหาร Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar (TCBS) จึงเกิด
โคโลนีสีเขียว ในขณะที่ V. cholera สามารถผลิตกรดจากน้าตาลซูโครสได้จึงเกิดโคโลนีสีเหลือง
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ V. mimicus เพื่อนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตได้มาใช้
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวินิจฉัยการติดเชื้อ V. mimicus ในสัตว์น้าและตัวอย่างอาหารทะเลต่างๆ ซึง่
การวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ เตรียมเชื้อแบคทีเรียที่ใช้เป็นแอนติเจนสาหรับปลูกภูมิคุ้มกันในหนูขาว,
ทดสอบแอนติบอดีจากซีรัมหนูขาวโดยวิธี dot blotting และ Western blotting และผลิตเซลล์ไฮบริโดมา
และคัดเลือกไฮบริโดมาโดยวิธี dot blotting จากการทดลองได้โมโนโคลนที่จาเพาะต่อ V. mimicus จานวน 6
โคลน คือ MAb – VM911 จับจาเพาะกับ VM22088 และ VM24056, MAb – VM119 จับจาเพาะกับ VM
B1.4 เท่านั้น , MAb – VM71 จับจาเพาะกับ VM24053 , VM B1.4 แต่ไม่สามารถจับกับแอนติเจนในรูปแบบ
เสียสภาพได้, MAb – VM4 จับจาเพาะกับ VM15142 , VM22088 , VM22089 , VM22090 , VM24054 ,
VM24055 , VM24056 ,VM27430 , VC22413 , VC22425 และ VCSWU แต่ไม่สามารถจับกับแอนติเจน
VM22088 ในรูปแบบเสียสภาพได้ , MAb – VM65 จับจาเพาะกับ VM และ VC ทุกไอโซเลต และเกิดปฏิกิริยา
ข้ามกับ Vibrio fluvialis (VF85) ซึ่งโมโนโคลนอลแอนติบอดีสามารถจับกับแอนติเจนขนาดใหญ่ ได้แก่
VM22088, VC และ VF ได้ ส่วน MAb – VM22 จับจาเพาะกับ VM และ VC ทุกไอโซเลต ซึ่งโมโนโคลนอล
แอนติบอดีสามารถจับกับแอนติเจนขนาดใหญ่ นั่นคือ VM22088 ได้

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Vibrio cholerae
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวพิชานี เจริญศิริ และนางสาวอัญชนา มูลสุวรรณ
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์

การปลูกภูมิคุ้มกันหนูขาวด้วย V. cholerae ไอโซเลตต่างๆ และตรวจสอบซีรัมด้วยวิธี Western
blotting พบว่าความแรงในการจับของแอนติบอดี (antibody affinity) กับแอนติเจนจากหนูแต่ละตัวแตกต่าง
กันไป เมื่อตรวจดูปฏิกิริยาระหว่างแอนติซีรัมจากหนูขาวทั้ง 4 ตัวกับแถบแอนติเจนต่างๆ ของ V. cholerae
พบว่าหนูตัวที่ 3 มีการตอบสนองดีที่สุด เนื่องจากแอนติบอดีมีความแรงในการจับสูงและสามารถจับกับ
common band ของ V. cholerae ไอโซเลตต่างๆ ได้จานวนมากกว่าหนูตัวอื่นๆ จึงใช้หนูตัวนี้ในการทาการ
ผลิตเซลล์ไฮบริโดมาต่อไป
จากการทาการผลิตเซลล์ไฮบริโดมาสามารถสร้างเซลล์ไฮบริโดมาที่ผลิตโมโน
โคลนอลแอนติบอดี (MAb) ที่จาเพาะต่อ V. cholerae จานวน 3 โคลน คือ VC-95, VC-217 และ VC-717 ซึง่
ทั้ง 3 โคลนมีความจาเพาะกับ V. cholerae O1 โดยไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามต่อเชื้อ V. mimicus, V. cholerae
สายพันธุ์อื่นๆ, Aeromonas spp. และแบคทีเรียแกรมลบชนิดอื่นๆ โดยสามารถจับกับ LPS ของ V.
cholerae O1 เป็นแถบกระจายกว้างขนาดประมาณ 20-25 kDa และ MAb ทั้ง 3 โคลนนี้มีความไวในการ
ตรวจสอบเชื้อชนิดนี้อยู่ในช่วง 105 - 106 CFU/ml จากการตรวจสอบ Class และ Subclass ของ MAb ด้วย
วิธี Sandwich ELISA พบว่า VC-95, VC-217 และ VC-717 มีเอกลักษณ์ของแอนติบอดีเป็นชนิด IgG3, IgG2a
และ IgG3 ตามลาดับ จากการทดลอง MAb ที่ผลิตได้ไม่สามารถแยก V. cholerae O1 serotype Inaba และ
Ogawa ออกจากกันได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องมีการผลิต MAb เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ MAb ที่จาเพาะต่อแต่ละ
serotype ต่อไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจาแนก V. cholerae ทั้ง 2 serotype ออกจากกันและอาจ
สามารถนา MAb ที่ผลิตได้ไปพัฒนาเป็นชุดตรวจอย่างง่ายต่อไป

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้จาแนกเชื้อ Vibrio cholerae ด้วยวิธี dot Blotting
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนภา จึงสิริโสภณ และนางสาวศิริเพ็ญ วงศ์ภักดี
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์

Vibrio cholerae เป็นแบคทีเรียก่อโรคที่ทาให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงในมนุษย์ พบ
แพร่กระจายทั่วไปในแหล่งน้าตามธรรมชาติและสัตว์น้าชนิดต่างๆ การปนเปื้อนของเชื้อชนิดนี้ก่อให้เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรคได้ ดังนั้นการตรวจหาเชื้อ V. cholerae จึงมีความสาคัญในการควบคุม การ
แพร่ระบาด ซึ่งโดยทั่วไปการตรวจสอบ V. cholerae จะใช้เทคนิคในการเพาะเชื้อและตรวจสอบทางชีวเคมี
ซึ่งเป็นวิธีที่อาศัยระยะเวลาค่อนข้างนาน และมีความแปรผันในการแปลผลสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ใช้เทคนิค
ทางภูมิคุ้มกันวิทยามาใช้ในการทดสอบ โดยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี (MAb) ที่จาเพาะต่อ V.
cholerae และทาการทดสอบด้วยวิธีการ dot blotting การวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ เตรียมเชื้อแบคทีเรีย
ที่ใช้เป็นแอนติเจนสาหรับปลูกภูมิคุ้มกันในหนูขาว, การทดสอบแอนติบอดีจากซีรัมหนูขาวและผลิตเซลล์ไฮบริ
โดมาและคัดเลือกไฮบริโดมาที่ผลิต MAb จาเพาะต่อ V. cholerae จากการทดลองสามารถผลิต MAb ที่
จาเพาะต่อเชื้อ V. cholerae ได้ 1 โคลน คือ MAb-VC66 สามารถจับจาเพาะกับเชื้อ VC 25087 โดยไม่
เกิดปฏิกิริยาข้ามกับ V. mimicus, Vibrio spp. และแบคทีเรียแกรมลบชนิดอื่นๆ จากการทดสอบ
ความจาเพาะของ MAb ด้วยวิธี Western blotting โดยนาเชื้อ VC-25087 มาแยกด้วยกระแสไฟฟ้า 15%
SDS-PAGE จากนั้นย้ายโปรตีนจากเจลลงสู่กระดาษไนโตรเซลลูโลสและบ่มกับ MAb VC-66 พบว่า MAb
สามารถจับกับแถบโปรตีนขนาด 9 kDa และ 8 kDa และมีความไวในการตรวจสอบประมาณ 107 ซึ่งสามารถ
นา MAb ที่ผลิตได้ไปใช้จาแนก V. cholerae ออกจากแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ด้วยวิธีการ dot blotting และคาด
ว่าอาจจะสามารถนา MAb นี้ไปพัฒนาเป็นชุดตรวจอย่างง่ายได้ในอนาคต

ผลของเคอร์คูมินต่อการฟื้นฟูหลอดเลือดตับอ่อนในหนูที่ถูกชักนาให้เป็นเบาหวาน
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสุนันทา ยางเอน นายนัฐพล มีมะจา นายสันติสุข กอแสงบัณฑิต
และนางสาวอรุโณทัย ศรีอุดม
ชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัทยา เพชรพิบูลย์ไทย

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เกิดจากความ
ผิดปกติของกระบวนการเมทาบอลิซึมในร่างกาย ทาให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดสูง มีผลต่อระบบการทางาน
ต่างๆของร่างกาย ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็ก (capillaries) ทาให้เกิดผล
กระทบต่ออวัยวะต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ตับอ่อน ไต และ ตับ เป็นต้น ขมิ้นชันเป็นพืชที่ใช้เป็นอาหาร มีรสเผ็ดและ
เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและต้านโรคเบาหวาน ในครั้งนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพของขมิ้นชัน
ที่มีส่วนประกอบของเคอร์คูมิน(curcumin) ในการฟื้นฟูโครงสร้างของหลอดเลือดในตับอ่อนบริเวณไอเลตส์
ออฟแลงเกอร์ฮานส์ (Islets of Langerhans) ในหนูที่ถูกชักนาให้เป็นเบาหวานด้วย Streptozotocin (STZ)
โดยการทดลองนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ หนูกลุ่มควบคุม(C), หนูกลุ่มเบาหวาน(DM), และหนูกลุ่มเบาหวาน
ที่ได้รับเคอร์คูมิน(DMC) ในปริมาณ 200 mg/kg โดยสิ้นสุดการทดลองที่ระยะเวลา 8 สัปดาห์
ผลจากการศึกษาโดยวิธี vascular corrosion cast ในหนูกลุ่ม C พบว่า capillaries มีลักษณะ
สมบูรณ์ไม่มีรอยแตกหักหรือฝ่อ และสานกันเป็นร่างแห ส่วนหนูกลุ่ม DM พบว่า capillaries มีขนาดเล็กกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่ม C โดยหลอดเลือดมีลักษณะฝ่อ ลีบแบน และหงิกงอบิดไปมา(twist) หลอดเลือด
ขนาดใหญ่บางหลอดพบว่า มีผนังเหี่ยวย่น(shrink) และในหนูกลุ่ม DMC พบว่า capillaries มีขนาดใหญ่ขึ้น
เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่ม DM แต่ขนาดและลักษณะของหลอดเลือดยังไม่สมบูรณ์เท่ากับหนูกลุ่ม C
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเคอร์คูมิน ในการฟื้นฟูโครงสร้างหลอดเลือดไอเลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ใน
ตับอ่อนของหนูที่เป็นเบาหวาน เพียงแต่การฟื้นฟูอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ เนื่องจากตับอ่อนเป็นบริเวณที่
ได้รับผลกระทบจากความผิดปกติของโรคเบาหวานมากที่สุด

การปลดปล่อยสารสกัดใบขี้เหล็กจากบีดแอลจิเนต -ไคโตซาน
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายฐิตินันท์ สุ่มใหญ่ และนางสาวกาญจนา พิพัฒน์เจริญวงศ์
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

ปัจจุบันประเทศไทยนิยมนาสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้น ขี้เหล็กมีสรรพคุณ
ในการรักษาโรคหลากหลายชนิด โดยเฉพาะโรคบางชนิดต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
เช่น โรคหืด โรคหนองในและโรคเบาหวาน แต่สารสาคัญที่อยู่ในสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่าง
กัน บางครั้ งอาจมีการสลายตัวก่อนที่ร่างกายจะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้ ร่างกายสามารถดูดซึม
สารสาคัญที่มีในใบขี้เหล็กไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้จึงได้ทาการศึกษาอัตราส่วน
ของไคโตซานต่อแอลจิเนตต่อสารสกัดจากใบขี้ เหล็ก (CTS:ALG:สารสกัด) โดยเลือกศึกษาอัตราส่วนดังต่อไปนี้
1:0.1:0.5, 1:0.3:0.5, 1:0.5:0.5, 1:1:0.5 และ 1:2:0.5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและหาองค์ประกอบที่
เหมาะสมในการเตรียมบีดจากสูตรผสมของแอลจิเนตและไคโตซาน สาหรับปลดปล่อยสารสกัดจากใบขี้เหล็ก
ภายใต้สภาวะเลียนแบบกระเพาะอาหารและลาไส้เล็ก โดยมุ่งเน้นให้การปลดปล่อยยาในลาไส้เล็กได้นานและ
ต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดจานวนครั้งในการรับประทานยา ผลการศึกษา พบว่า
ยาในสูตรแรกเมื่อทาการหยดบีด พบว่าไม่ฟอร์มเป็นบีด ส่วนยาอีก 4 สูตร เมื่อทาการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของบีด พบว่า บีดมีลักษณะค่อนข้างกลม การศึกษาการบวมตัวของบีดในสภาวะที่เป็นกรด บีดที่มี
อัตราส่วนของ CTS:ALG:สารสกัด = 1:1:0.5 มีการบวมตัวเพิ่มมากขึ้นทีละน้อย เช่นเดียวกันกับบีดอีกสองสูตร
ที่ได้ทาการทดลอง แต่แตกต่างจากบีดที่มีอัตราส่วนของไคโตซานต่อแอลจิเนตต่อสารสกัดจากใบขี้เหล็ก เท่ากับ
1:2:0.5 เนื่องจากบีดในสูตรนี้ มีการบวมตัวอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น สาหรับประสิทธิภาพในการ
กักเก็บยา พบว่า บีดที่มีอัตราส่วนของ CTS:ALG:สารสกัด = 1:2:0.5 มีประสิทธิภาพในการกักเก็บยาได้ดี ที่สุด
คือ 42.65% รองลงมา คือ บีดที่มีอัตราส่วนของ CTS:ALG:สารสกัด = 1:1:0.5 มีประสิทธิภาพในการกักเก็บยา
21.61% ส่วนบีดที่มีอัตราส่วนของ CTS:ALG:สารสกัด = 1:0.5:0.5 และ 1:0.3:0.5 มีประสิทธิภาพในการกัก
เก็บยา 17.80% และ 9.94% ตามลาดับ เมื่อทดสอบการควบคุมการปลดปล่อยสารสกัดจากใบขี้เหล็ก พบว่า
บีดที่มีอัตราส่วนของ CTS:ALG:สารสกัด = 1:1:0.5 จะมีการปลดปล่อยสารสกัดออกมาทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ส ภาวะเลี ย นแบบกระเพาะอาหารและมี การปลดปล่ อยสารสกัดออกมาเพิ่มมากขึ้นภายใต้ส ภาวะ
เลียนแบบลาไส้เล็ก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า บีดที่ มีอัตราส่วนของ CTS:ALG:สารสกัด = 1:1:0.5 เป็นสูตรที่ดีที่สุด
สาหรับใช้ควบคุมการปลดปล่อยสารสกัดจากใบขี้เหล็ก

การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อแบคทีเรีย Vibrio fluvialis
Production of polyclonal antibody against Vibrio fluvialis
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายเปรม สุรัตน์
ชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์

Vibrio fluvialis เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปแท่ง ที่สามารถพบได้ทั่วไปในน้าทะเลและสภาพแวดล้อม
อื่นๆ ทั่วโลก โดยอาศัยเป็นแบคทีเรียประจาถิ่นของสัตว์ทะเล ต่อมาได้พบว่า V. fluvialis นั้นเป็นเชื้อก่อให้เกิด
โรคขึ้นในสัตว์ทะเลหลายชนิด เช่น กุ้ง รวมถึงในมนุษย์ที่รับประทานอาหารทะเลที่ปรุงอย่างไม่เหมาะสมซึ่งอาจ
เพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องได้
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตโพลี
โคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อแบคทีเรีย V. fluvialis สาหรับการแยกและเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาการ
ตรวจสอบเชื้อ V. fluvialis ออกจาก Vibrio spp. อื่นๆ โดยทาการปลูกภูมิคุ้มกันในหนูขาว 4 ตัว ด้วยการฉีด
เชื้อ V. fluvialis บริเวณช่องท้อง จานวน 4 ครั้ง ทุกๆ 2 สัปดาห์ หลังจากปลูกภูมิคุ้มกันหนูขาวครั้งสุดท้าย
ผ่านไป 1 สัปดาห์ ทาการเจาะเก็บเลือดจาก Orbital sinus บริเวณเบ้าตามาทาการปั่นแยกเพื่อเก็บส่วนซีรัม
นาไปทดสอบด้วยวิธี Western Blotting และ Dot Blotting ผลการทดลองพบว่าโพลีโคลนอลแอนติบอดีของ
หนูตัวที่ 2 สามารถใช้ในจาแนกเชื้อ V. fluvialis ออกจาก Vibrio spp. อื่นๆ ได้ในทั้ง 2 วิธีที่ใช้ทดสอบซึ่งจะ
สามารถนาไปผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไปในอนาคตได้

การปลดปล่อยสารสกัดใบพลูคาวจากบีดแอลจีเนต – ไคโตซาน
The Controlled Release of Houttuynia cordata Thunb. From Alginate Chitosan Beads
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนัตดา มนต์มีศีล นางสาววิกานดา กอมขุนทด
และนางสาวสุรัญญา กาแพงแก้ว
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

พลูคาวเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางยา มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์และไวรัส
ปัจจุบันมีการนามาใช้ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร รักษาอาการอักเสบ ขจัดสารพิษ และลดไข้ แต่การ
ใช้ยาสมุนไพรยังมีข้อบกพร่องคือต้องรับประทานยาในปริมาณที่มากและบ่อยครั้ง ในงานวิจัยนี้จึงนาพอลิเมอร์
มาใช้ในการกักเก็บสารสกัดใบพลูคาวเพื่อลดความถี่ในการรับประทานยาและทาให้การรับประทานสมุนไพรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สาหรับพอลิเมอร์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ไคโตซาน (Chitosan ; CS) และแอลจีเนต
(Alginate ; ALG) โดยทาการศึกษาสารสกัดจากใบพลูคาวผสมกับพอลิเมอร์ตามอัตราส่วนต่างๆ 5 สูตร คือ
ไคโตซาน : แอลจีเนต : สารสกัดใบพลูคาว 1:0.1:0.5 , 1:0.3:0.5 , 1:0.5:0.5 , 1:1:0.5 และ 1:2:0.5
จากนั้นนาไปทดสอบในสภาวะเลียนแบบกระเพาะอาหาร (pH 1.2) และลาไส้เล็ก (pH 7.4) ผลการศึกษา
พบว่าอัตราส่วนของ CS:ALG:สารสกัดใบพลูคาว 1:2:0.5 เป็นอัตราส่วนที่บีดมีการบวมตัว 10%
มี
ประสิทธิภาพในการกักเก็บสารสกัดใบพลูคาว 100±0.001% และสามารถชะลอการปลดปล่อยสารสกัดใบ
พลูคาวในสภาวะเลียนแบบกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนอื่นๆ เนื่องจาก
ในช่วงสภาวะกรดมีการปลดปล่อยสารสกัดใบพลูคาวออกมาในปริมาณน้อย 8.26±0.003% และมีการ
ปลดปล่อยเพิ่มขึ้นตามลาดับเมื่ออยู่ในสภาวะเบส ซึ่งสามารถปลดปล่อยได้มากที่สุด 100±0.008% ดังนั้น
สามารถสรุปได้ว่าอัตราส่วนของไคโตซาน : แอลจีเนต : สารสกัดใบพลูคาว 1:2:0.5 มีความเหมาะสมต่อการ
ควบคุมการปลดปล่อยสารสกัดใบพลูคาว

การปลดปล่อยแบบควบคุมสารสกัดใบรางจืดจากแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสินาภรณ์ พรมรักษ์ และนางสาวปรีชญาภา ราชธร
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์

การควบคุมการปลดปล่อยสารสกัดใบรางจืดจากแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ โดยใช้ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ใน
การศึกษา ซึ่งไคโตซานถือเป็นพอลิเมอร์ที่เหมาะสมสาหรับการกักเก็บและปลดปล่อยสารสาคัญในตัวยา เพื่อ
เป็นการช่วยลดความถี่ในการรับประทานยาและทาให้การรับประทานยาสมุนไพรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
โดยนาใบรางจืดมาสกัดด้วยเอทานอลและนามาเชื่อมกับไคโตซานซึ่งเป็นพอลิเมอร์และพิสูจน์เอกลักษณ์โดย
นามาส่องดูการกระจายตัวของสารสกัดใบรางจืดด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
จากนั้นนามาศึกษาการ
ควบคุมการปลดปล่อยสารสกัดใบรางจืด ในสภาวะเลียนแบบสภาวะกระเพาะอาหาร(pH 1.2) และลาไส้เล็ก
(pH 7.4) โดยพบว่าสารสกัดใบรางจืดที่เชื่อมด้วยไคโตซานในอัตราส่วน 1:3 (สารสกัดใบรางจืด : ไคโตซาน)
เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการปลดปล่อยสารจากสารสกัดใบรางจืด และจากการศึกษาการหาเปอร์เซ็นต์
การกักเก็บสารสกัดใบรางจืดในแผ่นฟิล์มไคโตซาน (% Encapsulation) พบว่าอัตราส่วนที่มีการกักเก็บสาร
มากที่สุด คือ 2:1 ซึ่งสามารถเก็บกักสารได้มากถึง 99.19% แต่การปลดปล่อยสารมีประสิทธิภาพค่อนข้างน้อย
ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาอัตราส่วนของสารสกัดใบรางจืดและไคโตซานให้มีความสามารถในการปลดปล่อยสาร
ได้ดียิ่งขึ้น

การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi
Production of polyclonal antibody against Vibrio harveyi
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายอาณัติ พาเสนา
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ และศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล

Vibrio harveyi เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อน ที่เป็นสาเหตุสาคัญของโรคเรืองแสง หรือ Vibriosis
ในสัตว์น้า เช่น กุ้งขาว กุ้งกุลาดา ปลาทะเล เป็นต้น ลักษณะของโรคคือ กุ้งและปลาที่ติดเชื้อจะอ่อนแอ
เคลื่อนไหวช้าลง ไม่ว่ายน้า ไม่กินอาหาร ลาตัวมีสีขาวขุ่นจากการตายของเนื้อเยื่อ มีปรากฏการณ์เรืองแสงสี
เขียวคล้ายแสงหิ่งห้อย โดยสังเกตสัตว์น้าได้ในเวลากลางคืนที่มืดสนิท การติดเชื้อ V. harveyi เป็นการติดเชื้อ
ฉวยโอกาสในสัตว์น้าที่อ่อนแอ ส่งผลให้สัตว์น้ามีอัตราการตายสูงขึ้น โดยเฉพาะการติดเชื้อ V. harveyi ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก การตรวจและแยกเชื้อ V. harveyi
ในสัตว์น้า ทาได้ยาก เนื่องจากมีความหลากหลายของสายพันธุ์สูง และมีความใกล้ชิดกับ Vibrio spp. ชนิดอื่น
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดี (polyclonal antibody - PAb) ที่
ความจาเพาะต่อ V. harveyi สาหรับใช้จาแนก V. harveyi ออกจาก Vibrio spp. และแบคทีเรียชนิดอื่นๆ
โดยใช้วิธี dot blotting และ Western blotting และพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี
(monoclonal antibody - MAb) ต่อไป โดยการปลูกภูมิคุ้มกันในหนูขาวด้วยเชื้อ V. harveyi ในรูปแบบ
heat - killed และ formalin fixed ที่บริเวณช่องท้อง จานวน 4 ครัง้ ทุกๆ 2 สัปดาห์ จากนั้นเก็บเลือดจาก
หนูขาวจากแอ่งเลือดบริเวณตา ทาการปั่นแยกซีรัมและดูดซับแอนติบอดีที่ไม่จาเพาะ ทดสอบความจาเพาะของ
PAbs ด้วยวิธี Western blotting พบว่า PAbs ของหนูขาวตัวที่ 2 มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการจับการแถบ
โปรตีนและ lipopolysaccharide ของเชื้อ V. harveyi โดยสามารถจับโปรตีนขนาด 26 และ 31 kD ของเชื้อ
V. harveyi โดยไม่เกิดการจับข้ามกับเชื้อ V. parahaemolyticus และเมื่อทดสอบด้วยวิธีการ Dot blotting
พบว่าเกิดการจับข้ามกับ Vibrio spp. น้อยที่สุด การผลิต PAbs ในงานวิจัยนี้สามารถใช้ทดสอบเพื่อยืนยันการ
ติดเชื้อ V. harveyi ได้ในเบื้องต้น หรือใช้สาหรับแยกเชื้อ vibrios ออกจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบชนิดอื่นได้
จาเป็นต้องทาการทดสอบทางชีวเคมี หรือการใช้วิธีทางด้านโมเลกุล (เทคนิค PCR) เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังต้องมี
การพัฒนาผลิต Mab ที่มีความจาเพาะสูงกว่า ดังนั้นจึงคัดเลือกหนูตัวที่ 2 เพื่อผลิต MAb ที่มีจาเพาะต่อ V.
harveyi สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการจาแนกแบคทีเรียชนิดนี้ต่อไป

การศึกษามิญชวิทยาของหอยลาย Paphia undulata
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวณัฏฐธิดา จันเทร์มะ
ชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล

หอยลายเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ถูกจัดอยู่ใน Phylum Mollusca, Class Bivalvia หรือ
Pelecypodia หอยลายที่นามาศึกษามิญชวิทยาในงานวิจัยนี้จัดอยู่ใน Species Paphia undulata มีชื่อ
สามัญว่า short necked clam, surf clam, venus clam, carpet clam หรือ undulating clam
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ 1) ส่วนหัวที่ไม่ค่อยเจริญ 2) ส่วนเท้าที่เป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรง ช่วยใน
การเคลื่อนที่อยู่ที่ด้านท้อง 3) อวัยวะภายใน (visceral mass) เป็นบริเวณกลางๆลาตัวที่มีอวัยวะภายในของ
หอยลายอยู่ 4) แมนเทิล (mantle) เป็นเยื่อปกคลุมตัวช่วยในการสร้างเปลือกของหอยลาย
การศึกษามิญชวิทยาของหอยลายในงานวิจัยนี้ใช้วิธี paraffin section ซึง่ เป็นเทคนิคที่เป็นที่นิยม
และใช้กันอย่างแพร่หลายในการทาสไลด์ถาวร สามารถตัดเนื้อเยื่อที่มีลักษณะต่างๆกันออกไป โดยในการทา
ครั้งหนึ่งสามารถเก็บเนื้อเยื่อได้เป็นจานวนมาก สไลด์ที่ได้นั้นก็มีความบางพอที่จะให้แสงจากกล้องจุลทรรศน์
ส่องผ่านได้ถึง
โดยขั้นตอนการทาจะต้องอาศัยเครื่องมือหลักที่ใช้ในการตัดเนื้อเยื่อมีชื่อเรียกว่า
เครื่อง
microtome โดยเนื้อเยื่อที่ถูกตัดจะฝังตัวอยู่ใน paraffin หรือ wax
จากงานวิจัยนี้พบว่า ระบบทางเดินอาหารของหอยลายเป็นระบบทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ มีปาก
(mouth) และมีทวารหนัก (anus) ในระบบย่อยอาหารมี digestive gland ทาหน้าที่ในการหลั่งน้าย่อยเพื่อ
ย่อยอาหาร ระบบหายใจของหอยลาย ใช้เหงือกในการหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นระบบเปิด (Open
circulatory system) มีไตเป็นในการอวัยวะขับถ่าย มีปมประสาท (visceral ganglion) ในการควบคุมการ
ทางานของอวัยวะภายในต่างๆ อวัยวะในการสืบพันธุ์ของหอยลายคือ gonad ซึ่งในเพศผู้จะมีอสุจิ (sperm)
ส่วนในเพศเมียจะพบไข่ (egg) ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ ทาให้สามารถนาข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้เป็นองค์ความรู้
ในการศึกษามิญชวิทยาของหอยลาย รวมถึงอวัยวะต่างๆของหอยลาย ตลอดจนอาจนาไปสู่การศึกษามิญช
วิทยาและอวัยวะต่างๆของสิ่งมีชีวิตอื่นในกลุ่มมอลลัส หรือสิ่งมีชีวิตชั้นสูงต่อไป

ผลของสารสกัดหยาบจากใบสิรินธรวัลลีต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด
โดย
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สิรินธรวัลลี ( Bauhinia sirindhorniae K. & S.S. Larsen Nord) หรือชื่อพื้นเมืองว่า สามสิบสอง
ประดง เป็นพืชถิ่นเดียวและหายากของไทย มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ เช่น รักษาฝีหนอง แก้
ปวดตามข้อ บารุงระบบประสาท สมองและการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายป้องกันโรคความดัน เป็นต้น โดย
วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบเอทานอลจากใบสิริธรวัลลีต่อการเจริญของ
จุลินทรีย์ก่อโรคได้แก่ Escherichia coli, Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus ซึ่งมีอายุที่ 48
ชั่วโมง โดยมีเซลล์เริ่มต้น คือ 1.43x105, 2.5x1010 และ 2.1x109 CFU/ml ตามลาดับ ทาการทดสอบด้วย
วิธีการสกัดหยาบ (crude extract) จากใบสิรินธรวัลลี และใช้ตัวทาละลาย Dimethyl sulfoxide (DMSO)
โดยจะใช้อัตราส่วนของสารสกัดหยาบเอทานอลจากใบสิริธรวัลลีต่อ DMSO เป็น 100 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร
และตรวจสอบผลการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์โดยการวัดวงใส (clear zone) ผลการทดลองพบว่า สารสกัด
หยาบเอทานอลจากใบสิริธรวัลลี สามารถยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus ได้ดีที่สุด โดยมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวงใสขนาด 9.4 มิลลิเมตร และสามารถยับยั้งการเจริญของ Escherichia coli, Bacillus
subtilis ได้ดีรองลงมา โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสขนาด 7.7 และ 6.5 มิลลิเมตร ตามลาดับ และ
สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ดีกว่า DMSO ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม

ผลของเคอร์คูมินต่อการรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอตาในหนูที่ถูกชักนาให้เป็นเบาหวาน
โดย
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เบาหวาน (Diabetes mellitus) เป็นโรคที่ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกาย ผู้ที่
ป่วยด้วยโรคเบาหวานมานานจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางตามากขึ้นจากการที่หลอดเลือดในจอรับภาพถูก
ทาลาย แม้ว่า วิธี การรั ก ษาในปั จ จุ บั น จะได้ผ ลดี แต่ อาจมีผ ลข้ างเคีย งหรือภาวะแทรกซ้อ นเกิดขึ้ นได้ จึง มี
การศึก ษาสารในสมุ น ไพรที่เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่อ น ามาประยุก ต์ ใช้ เ ป็น แนวทางเลื อ กในการรั กษาโรคต่า งๆ
เนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อย ได้แก่สารเคอร์คูมิน (curcumin) ซึ่งเป็นสารประกอบที่พบในขมิ้นชัน (Curcuma
longa L.) การศึกษานี้ทาการทดลองในหนูเพศผู้ (Rat) 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม (Control) กลุ่มที่
2 กลุ่มที่ถูกชักนาให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีด Streptozotocin (DM) และกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ถูกชักนาให้เป็น
เบาหวาน และได้รับการรักษาด้วยสารสกัด curcumin (DMC) ระยะเวลาการศึกษา 12 สัปดาห์ ทาการฉีด
พลาสติกเข้าไปสู่หลอดเลือดในดวงตาโดยวิธี microvascular casting จากนั้นนาโครงสร้างหลอดเลือดไป
ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลอดเลือดในส่วน
choroid ของหนูทั้ง 3 กลุ่ม
ผลการศึกษา กลุ่มควบคุมมีการเรียงตัวของหลอดเลือด arteries และ arterioles อย่างเป็นระเบียบ
การแตกแขนงของหลอดเลือด capillaries ประสานเป็นร่างแหอย่างหนาแน่น ซึ่งทาให้ไม่มีการรั่วไหลของสาร
ที่อยู่ภายในหลอดเลือด กลุ่ม DM พบความเสียหายของหลอดเลือดได้ชัดเจนที่หลอดเลือด capillaries ถูก
ทาลาย มีลักษณะเหี่ยวและมีขนาดที่เล็กลง การประสานเป็นร่างแหไม่หนาแน่น ส่วนหลอดเลือด arteries และ
arterioles มีการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบมีการขด (twist) ของหลอดเลือดและผนังหลอดเลือดด้านในขรุขระ
สังเกตจาก vascular cast ที่มีผิวไม่เรียบ อาจพบ blind ending คือหลอดเลือดที่หยุดการเจริญ กลุ่ม DMC
พบว่าหลอดเลือด arteries และ arterioles เรียงตัวเป็นระเบียบมากขึ้น ผนังหลอดเลือดด้านในขรุขระลด
น้อยลง พบหลอดเลือดที่เป็นขดน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่ม DM แต่อาจยังคงพบหลอดเลือด capillaries มี
ลักษณะเหี่ยว การประสานเป็นร่างแหไม่หนาแน่น สรุปได้ว่าเคอร์คูมินมีประสิทธิภาพช่วยปรับปรุงคุณภาพของ
หลอดเลือดไปในทางที่ดีขึ้น หลอดเลือดของหนูที่ถูกชักนาให้เป็นเบาหวานมีความเสียหายอย่างชัดเจนเมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม และเมื่อได้รับการรักษาด้วยเคอร์คูมิน พบว่าหลอดเลือดขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้แก่
arterioles และ arteries มีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นส่วนหลอดเลือด capillaries ยังพบความเสียหาย

การศึกษากายวิภาคของพลานาเรีย (Dugesia sp.) ด้วยเทคนิค Paraffin section
โดย

นายมณีวัฒน์ กิจวัฒนานุสนธิ์
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาของพลานาเรียรวมไปถึงระบบต่างๆ ที่อยู่ใน
ตัวพลานาเรีย โดยใช้เทคนิค Paraffin section ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นที่นิยม และใช้กันอย่างแพร่หลายในการทา
สไลด์ถาวร เนื่องจากสามารถใช้ได้ทั้งเนื้อเยื่อพืช และเนื้อเยื่อสัตว์ซึ่งสามารถตัดเนื้อเยื่อที่มีลักษณะต่างๆกัน
ออกไป เช่น ขนาดเล็ก ใหญ่ ยาว หรือ แม่แต่มีความอ่อนนุ่มก็ตาม โดยในการทาครั้งหนึ่งสามารถเก็บเนื้อเยื่อ
ได้เป็นจานวนมาก โดยสีที่ใช้ในการย้อมเนื้อเยื่อคือ Haematoxylin และ Eosin ซึ่งทาให้เห็นโครงสร้างภายใน
ของเนื้อเยื่อได้อย่างชัดเจน ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า พลานาเรียมีการรวมตัวของ cephalic ganglia ที่
บริเวณส่วนหัวเพื่อกาหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ และยังกระจายไปตามลาตัวเหมือนส่วนของทางเดินอาหาร
แต่ต่างกันตรงที่ทางเดินอาหารมีการแตกออกเป็น 3 แขนงใหญ่ คือ ทางด้านหัว 1 กิ่ง และ กิ่งที่ยื่นไปทางหางมี
2 กิ่ง ทั้ง 3 กิ่งจะมีแขนงย่อยแตกออกไปเรียกว่า Diverticulum และในส่วนของ pharynx พบว่ามีเนื้อเยื่อชั้น
กลางที่ประกอบไปด้วยพาเรนไคน์มาซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่มีความจาเพาะ และแทรกอยู่ตามโพรงที่มีเนื้อเยื่ออื่นอยู่
พาเรนไคน์มาสามารถปรับสภาพรูปร่างในเวลาที่หนอนตัวแบนต้องใช้กล้ามเนื้อในการทากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการเคลื่อนที่ หรือ การสืบพันธุ์ ซึ่งจากผลการทดลองนี้ทาให้สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้เป็น
องค์ความรู้ทางด้านการศึกษาทางด้านเนื้อเยื่อวิทยา และ ยังพบว่าพลานาเรียเป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น โดย
การเพิ่มขึ้นมาของเนื้อเยื่อชั้น mesoderm ซึ่งแสดงถึงความสาคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดวิวัฒนาของ
เนื้อเยื่อ รวมไปถึงอวัยวะต่าง ของสัตว์ชั้นสูงต่อไป

การกระจายตัวของ -synuclein อิมมูโนแอคทีฟเซลล์ในพยาธิกระเพาะอาหาร Paramphistomum
cervi ของวัว
Distribution of -synuclein immuno reactive cells in Cattle rumen fuke Paramphistomum
cervi.
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวบุษกร ภู่ห้อย
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ปันยารชุน

Paramphistomum cervi เป็นพยาธิตัวแบนที่อาศัยในกระเพาะอาหาร (Rumen fluke) ของสัตว์
เคี้ยวเอื้อง เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค Paramphistomosis ส่งผลให้สัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นโรคกระเพาะอาหารและ
ลาไส้อักเสบ การผลิตน้านมลดลง อัตราการเสียชีวิตของสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีอายุยังน้อยสูง เป็นผลให้การค้าด้าน
ปศุสัตว์ไม่ได้กาไรเท่าที่ควร ทาให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ จึงได้ทาการศึกษาลักษณะโครงสร้างของพยาธิที่
ใช้สร้าง Alpha-synuclein (-synuclein) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านระบบประสาท และวิวัฒนาการของ
พยาธิต่อไป ในการทดลองจะเก็บตัวอย่างของ P. cervi จากโรงฆ่าสัตว์ หลังจากนั้นล้างใน Normal Saline
Solution แล้วจึงนาไป Fixed ประมาณ 12-24 ชั่วโมง เพื่อดึงน้าออกจากเนื้อเยื่อแป้งต่อไป แล้วนาไป
Dehydrate โดยเริ่มจาก 70% Alcohol, 80% Alcohol, 90% Alcohol, 95% Alcohol และ 100%
Alcohol อย่างละประมาณ 15 นาที จากนั้นนาเนื้อเยื่อไปแช่ใน Xyline 1 และ Xyline 2 อย่างละประมาณ
1 ชั่วโมง แล้วนาไปแช่ Paraffin อีกประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อนาไปขึ้น Block จากนั้นจึงนาเนื้อเยื่อพยาธิไป
ตัดด้วยเครื่อง Microtome และนาเนื้อเยื่อไปขึ้นสไลด์ที่ Code ด้วย Gallatin ทิ้งไว้ให้แห้ง 12-24 ชั่วโมง แล้ว
จึงนาไป Deparaffin และล้างด้วย PBS ที่ pH 7.4 3 ครั้ง หลังจากนั้นนาไปลง 0.3% H2O2 10 นาที แล้วล้าง
PBS ที่ pH 7.4 2 ครั้ง จากนั้นจึงนาไปแช่ BSA Serum ½ ชั่วโมง ล้างด้วย PBS ที่ pH 7.4 2 ครั้ง แล้วลง 10
antibody 12-24 ชั่วโมง ล้างด้วย PBS ที่ pH 7.4 อีก 2 ครั้ง และลง 20 antibody 12-24 ชั่วโมง จากนั้นเติม
Substrate (DAB) แล้วนาไป Permount ปิด Clover glass ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาการ
แสดงออกของ -synuclein บนเนื้อเยื่อของ P. cervi
โดยในการศึกษาการแสดงออกของ -synuclein บนเนื้อเยื่อของ P. cervi พบว่า -synuclein
เป็นโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นในพยาธิ และสามารถพบได้ในเนื้อเยื่อประสาทของพยาธิเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งระบบ
ประสาทนั้นเป็นส่วนสาคัญในการดารงชีวิตของพยาธิภายในโอสต์ เอนไซม์เหล่านี้จึงได้กลายเป็นเป้าหมายใน
การศึกษาด้านระบบประสาท และการวิวัฒนาการของพยาธิต่อไป

ผลของสารสกัดหยาบจากใบจาปี (Magnolia alba DC.) ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค
บางชนิด
Effect of Magnolia alba DC. Crude Extracts on Growth Inhibition of Some Pathogenic
Bacteria
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกนกขวัญ โพธิ์กนกวัฒน์
ชีววิทยา
อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย คนไทยจึงมีภูมิ
ปั ญ ญาเรี ย นรู้ การใช้ พืช สมุน ไพรในการบ าบัด รัก ษาโรคมาเป็น เวลานาน และในปัจ จุบั น ผู้ บ ริโ ภคนิ ยมใช้
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากขึ้น เนื่องจากเชื่อว่ามีประสิทธิภาพที่ดี มีอาการข้างเคียงน้อยและปลอดภัยต่อ
สุขภาพมากกว่าสารเคมีสังเคราะห์ จาปี (Magnolia alba DC.) เป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกในประเทศมานานแล้ว
และในปั จ จุ บั น สนใจปลู ก เพื่ อ การค้ า เพิ่ ม ขึ้ น โดยส่ ว นใหญ่ มั ก เก็ บ ดอกเพื่ อ ท าพวงมาลั ย และมี ก ารน าไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง นอกจากนี้จาปียังมีสรรพคุณทางยา โดยส่วนดอกใช้เป็นยาบารุงหัวใจ
ระบบประสาท ระบบเลือดและแก้ปวดศีรษะ เนื่องด้วยจาปีปลูกมากในประเทศไทย อีกทั้งมีสรรพคุณทางยาที่
ใช้รั กษาโรคกัน มา การศึ กษานี้ จึ งใช้ ส ารสกั ดหยาบจากใบของจาปีแห้ งด้ ว ยแอลกอฮอล์ ความเข้มข้ น 95
เปอร์เซ็นต์ มาทดสอบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค ได้แก่ Escherichia coli, Bacillus subtilis
และ Staphylococcus aureus อายุ 2 วัน ที่มีเซลล์เริ่มต้น 1.4x105, 2.5x1010 และ 2.1x109 CFU/ml
ตามลาดับ ผลจากการศึกษาพบว่า สารสกัดหยาบจากใบจาปีที่นามาทดสอบ สามารถยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรีย Escherichia coli, Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus ได้ โดยเกิดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางวงใส (clear zone) ขนาด 9.0, 6.7 และ 14.5 มิลลิเมตร ตามลาดับ

ผลของสารสกัดหยาบจากใบกระดังงาไทย (Cananga odorara Hook. & Thoms) ในการยับยัง้ การ
เจริญของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด
Effect of Cananga (Cananga odorara Hook. & Thoms) Crude Extracts on Growth
Inhibition of Some Pathogenic Bacteria
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวจิราพร ศิริไพบูลย์
ชีววิทยา
อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์

พืชสมุนไพรถูกนามาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต เนื่องจากในพืชสมุนไพรนั้นมี
สารสาคัญบางชนิดที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคได้ โดยเฉพาะการนามาใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ใน
ปัจจุบันสารสกัดที่ได้จากพืชสมุนไพรกาลังได้รับความสนใจ
และมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดจากพืช
สมุนไพรมากขึ้น ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อต้องการศึกษาผลของสารสกัดหยาบ จากใบเพสลาด
ของกระดังงาไทย (Cananga odorara Hook. & Thoms) ด้วยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ในการทดสอบผล
ยับยั้งต่อแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Bacillus
subtilis โดยมีเซลล์เริ่มต้น 1.4x105, 2.5x1010 และ 2.1x109 CFU/ml ตามลาดับ ซึ่งจากการทดลองพบว่าสาร
สกัดหยาบจากใบกระดังงาไทย มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ E. coli และ B. subtilis ได้ โดยมี
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส (clear zone) มากที่สุดที่ 7.8 และ 7.0 มิลลิเมตร ตามลาดับ ส่วนผลจากการ
ทดสอบการยับยั้งการเจริญของ S. aureus พบว่า ไม่เกิดวงใสรอบ ๆ paper disk ที่ชุบสารสกัด แสดงว่าสาร
สกัดหยาบจากใบกระดังงาไทยไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อนี้ได้

ผลของสารสกัดหยาบจากใบย่านางแดงในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด
EFFECT OF Bauhinia strychnifoli Craib CRUDE EXTRACTS ON GROWTH INHIBITION OF
SOME PATHOGENIC BACTERIA
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวจิราวรรณ วงษ์สวัสดิ์
ชีววิทยา
อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์

การทดสอบความสามารถการยับยั้งของสารสกัดธรรมชาติจากใบย่านางแดงด้วยวิธีการสกัดหยาบ
(crude extract) หลังจากนาไประเหยแห้งแล้ว และใช้ตัวทาละลาย Dimethyl sulfoxide (DMSO) นาสาร
สกัดที่ได้ไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ก่อ ทั้ง 3 ชนิด คือ Escherichia coli,
Staphylococcus aureus และ Bacillus subtillis ที่มีอายุเชื้อ 48 ชั่วโมง โดยมีเซลล์เริ่มต้นที่ 1.43x 105,
2.5x1010 และ 2.1x109 CFU/ml บนอาหาร Nutrient agar พบว่าสารสกัดสามารถยับยั้งการเจริญของ E.
coli โดยมีขนาดของโซนใส (clear zone) มากที่สุดถึง 10.0 มิลลิเมตร และเชื้อ Bacillus subtilis ได้
เล็กน้อยที่มีขนาดโซนใส 7.8 มิลลิเมตร ในช่วงระยะเวลาการบ่ม 24 ชั่วโมง ซึ่งสรุปได้ว่า สารสกัดใบย่านาง
แดงมีฤทธิ์ในการในการยับยั้งเชื้อ E. coli ดีที่สุด และดีกว่า DMSO ซึ่งเป็นชุดควบคุม

การศึกษากายวิภาคของกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri) ด้วยเทคนิค Paraffin section
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายนนทพัฒน์ เบ็ญจธรรม
ชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล

กุ้งฝอย (Macrobachium lanchesteri) เป็นสัตว์น้าจืดที่พบได้ง่ายในประเทศไทย และได้รับความ
นิยมอย่างสูงในการรับประทานและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แต่ในปัจจุบันนั้น กุ้งฝอยยังเป็นสัตว์ที่
ได้รับความสนใจศึกษาทางด้านชีววิทยาน้อย ทาให้เกษตรกรนั้น ยังไม่ประสบความสาเร็จในการเพาะเลี้ยง
ขยายพันธุ์กุ้งฝอยมากนัก
ดังนั้นจึงเป็นที่มาของงานวิจัยศึกษากายวิภาคของกุ้งฝอยชิ้นนี้ เพื่อที่จะเพิ่มองค์ความรู้พิ้นฐานเกี่ยวกับ
กุ้งฝอย สาหรับผู้ที่จะนาไปศึกษาต่อ โดยใช้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานได้ การศึกษานี้นาตัวอย่างกุ้งฝอย
(Macrobachium lanchesteri) มาสลบด้วยน้าแข็ง จากนั้นตัดเพียงส่วนหัวไว้ แล้วนาไปคงสภาพใน
D vi s n ‘ s fix ive หลังจากนั้นนาตัวอย่างไปทาการดึงน้าออกจากเซลล์(dehydration) ด้วย ethanol
ความเข้มข้นต่างๆ ทาเนื้อเยื่อให้ใสด้วยการแช่ใน xylene และ เติม paraplas เข้าไปในเซลล์ด้วยการแช่
ตัวอย่างใน paraplas เหลว หลังจากนั้นนาตัวอย่างไปฝังลงในแม่พิมพ์ paraplas นาตัวอย่างไปตัดด้วยเครื่อง
ตัดแบบมือหมุน หนา 10 ไมโครเมตร ย้อมด้วยสี heamatoxylin และ eosin ทาเป็นสไลด์ถาวรแล้วนาไป
ศึกษาตรวจสอบ ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ถ่ายภาพบันทึกผล
จากการศึกษาพบอวัยวะภายในของกุ้งฝอยที่สาคัญได้แก่ hepatopancreas, ventral nerve cord,
segmental ganglia, testis, ovary, green gland, eye, และheart
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กุ้งฝอยมีอวัยวะกายในที่ทางานในระบบต่างๆ มีการสืบพันธุ์แบบแยกเพศ มี
ทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ ระบบขับถ่ายของเสียและรักษาสมดุลของร่างกาย ระบบไหลเวียนเลือด และ ระบบ
ประสาท แล้ว และอวัยวะภายในเกือบทั้งหมดของกุ้งฝอยนั้นอยู่ที่บริเวณ cepharothorex

การศึกษาผลของสมุนไพรหญ้าดอกขาวต่อการฟื้นฟูของเซลล์ประสาทที่บริเวณสมองส่วนกลางใน
สัตว์ทดลองที่ได้รับสารนิโคติน
Study of Vernonia cinerea Less for Recovery of Neuron at Midbrain in Nicotine-Treated
Animal Model
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายณฐ สุขุขาวดี นายเกียรติวงศ์ พรหมราช และนางสาวพรรัตน์ เทิดอวยพร
ชีววิทยา
ดร. มนตรี มณีภาค และรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์

ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่เป็นจานวนมากส่งผลให้เกิดโรคต่างๆมากมายผู้สูบและคนใกล้ชิด ควันบุหรี่มีสาร
ต่างๆมากกว่า 4000 ชนิด และที่มีมากที่สุด ซึ่งรู้จักกันดี คือ สารนิโคติน ( Nicotine )ในการสูบแต่ละครั้ง
ร่างกายได้รับนิโคตินประมาณ 50 ไมโครกรัม และในขณะสูบบุหรี่ ระดับนิโคตินในเลือดจะเพิ่มสูงถึง 25-50 นา
โนกรัมต่อมิลลิลิตร นิโคตินมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ โดยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งกระตุ้นการหลั่งสารหลายชนิด(neurotransmitters )ซึ่งสารเหล่านี้ยังมีผลต่อหัวใจและหลอด
เลือดหลายประการ
จากการศึกษาที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยหลายฉบับกล่าวถึง สมุนไพรหญ้าดอกขาวซึ่งสามารถลดความ
อยากบุหรี่ลงได้ และยังมีการบรรจุ สมุนไพรหญ้าดอกขาว ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติล่าสุด โดยสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สารสกัดที่ได้จากสมุนไพรหญ้าดอกขาว ยังมีสาระสาคัญที่มีฤทธิ์ในการ
ต่อต้านอนุมูลอิสระ และ สารนิโคตินอีกด้วย
การทดลองในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาการฟื้นฟูของเซลล์ประสาทที่
บริเวณสมองส่วนกลางจากสมุนไพรหญ้าดอกขาวในสัตว์ทดลองที่ได้รับสารนิโคตินในช่วงเวลา 3 เดือน พบว่า
เนื้อเยื่อสมองส่วนกลางในกลุ่มสัตว์ทดลองที่ได้รับสารนิโคตินนั้น มีเซลล์ประสาทบางส่วนถูกทาลาย เส้นเลือด
ที่มาหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ เซลล์ประสาทมีจานวนลดลง เส้นใยประสาทมีช่องว่างมากขึ้นและเกาะตัวไม่แน่น
เมื่อเทียบกับกลุ่มสัตว์ทดลองควบคุม และพบว่าในกลุ่มสัตว์ทดลองที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยสมุนไพรหญ้าดอกขาว
เซลล์ประสาทที่ได้รับความเสียหายจากสารนิโคตินมีการฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นใกล้เคียงกับกลุ่มสัตว์ทดลองควบคุม
เส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ เซลล์ประสาทกลับมามีมากขึ้น เส้นใยประสาทมีช่องว่างระหว่างเซลล์
น้อยลงและเกาะตัวแน่นขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มสัตว์ทดลองที่ได้รับสารนิโคติน
จากการทดลองจึงสามารถสรุปได้ว่า สมุนไพรหญ้าดอกขาวมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่
บริเวณสมองส่วนกลางในสัตว์ทดลองที่ได้รับสารนิโคติน

การศึกษาคุณภาพน้าในลุ่มน้าแม่กลองโดยใช้การประเมินทางชีวภาพร่วมกับการประเมินทางกายภาพและ
ทางเคมี
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวณัฐชา ศิริโชตินันท์ นางสาวธนาภรณ์ เบ้าคา นางสาววรัญญา วิริยะกิจนุกูล
และนางสาวศิรินันท์ จตุนาม
ชีววิทยา
ดร. วิศรุตตา อัตถากร

น้าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด หากแหล่งน้ามีคุณภาพดี ก็จะส่งผลดีต่อ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้านั้น ทาให้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ สิ่ง
เหล่านี้สามารถบ่งบอกคุณภาพของแหล่งน้านั้นได้ โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในหน้าดินบางชนิดมี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมาก จึงสามารถนามาใช้เป็นดัชนีในการชี้วัดคุณภาพน้าได้
และเนื่องจากในประเทศไทยมีแม่น้าที่สาคัญอยู่หลายสายซึ่งต่างถูกนามาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การอุปโภค บริโภคในครัวเรือน และทางเศรษฐกิจ แม่น้าจึงมีความสาคัญกับวิถีชีวิตคนไทยเป็น
อย่างมาก ดังนั้นการดูแลรักษาคุณภาพของแหล่งน้าให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและมีความสาคัญ
ลุ่มน้าแม่กลองเป็นแม่น้าที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ประกอบด้วยแม่น้าสายหลัก ๆ หลายสาย มี
การใช้ประโยชน์จากแม่น้าสายนี้กันอย่างแพร่หลาย จึงอาจทาให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรมลง ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะทาการศึกษาคุณภาพน้าจากแม่น้านี้ โดยสุ่มเลือกลาธารที่เป็นสาขาจากลุ่มน้าแม่กลอง มาทา
การประเมินคุณภาพของน้าโดยดูจากความหลากหลายและความหนาแน่นของกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน
หน้าดินซึ่งเป็นการตรวจสอบทางชีวภาพ ร่วมกับปัจจัยทางกายภาพคือลักษณะพื้นที่ อุณหภูมิและการไหลของ
กระแสน้า และปัจจัยทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า
(Dissolve oxygen) โดยแบ่งลาธารที่ศึกษาออกเป็น 3 สถานี ให้แต่ละจุดห่างกัน 10 เมตร ผลที่ได้คือทั้ง 3
สถานี มีลักษณะทางกายภาพที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ลักษณะภูมิประเทศ, ความใสของน้า และ
อุณหภูมิ (24-24.5 ºC) มีความใกล้เคียงกัน สาหรับการวัดผลทางเคมี ได้แก่ ค่า pH (pH = 7) และ ค่า
ออกซิเจนที่ละลายในน้า (6.465±0.025 mg/l , 5.56±0.025 mg/l และ 6.4±0.025 mg/l) ก็มีค่าใกล้เคียงกัน
และผลทางปัจจัยทางชีวภาพ พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในสถานีที่ 1 รวม 7 อันดับ 19 วงศ์ จานวน
ทั้งสิ้น 92 ตัว เป็นวงศ์ Chironomidae, Psychomiidae มากที่สุด สถานีที่ 2 พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้า
ดิน รวม 5 อันดับ 6 วงศ์ จานวนทั้งสิ้น 152 ตัว เป็นวงศ์ Psychomiidae มากที่สุด และสถานีที่ 3 พบสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังหน้าดิน รวม 6 อันดับ 6 วงศ์ จานวนทั้งสิ้น 19 ตัว เป็นวงศ์ Chironomidae มากที่สุด และ
เมื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีที่มีผลต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินโดยใช้
ค่าคะแนนในระบบ BMWP (Biological Monitoring Working Party) /ASPT และ Shannon-Wiener
Dive si , H’ (ln) พบว่ามีคะแนน เท่ากับ 5.1, 4.57 และ 4 ตามลาดับสถานี และค่า Shannon-Wiener
Dive si ,H’ (In) เท่ากับ 2.310, 1.190 และ 1.314 ตามลาดับ แสดงว่าคุณภาพน้าทั้ง 3 สถานีมีคุณภาพดี

ใกล้เคียงกัน แต่อาจมีการปนเปื้อนเล็กน้อย จากการศึกษานี้พบว่า ผลการประเมินทางชีวภาพ กายภาพและ
เคมี มีความสอดคล้องกัน ทาให้สรุปได้ว่า ลาธารนี้มีคุณภาพน้าที่ค่อนข้างดี แต่เนื่องจากในละแวกที่
ทาการศึกษานั้นมีแปลงเกษตรกรรมอยู่มาก และมีบ้านเรือนตั้งอยู่ จึงอาจส่งผลให้แหล่งน้ามีการปนเปื้อนได้
เล็กน้อย แต่หากในอนาคตมีการใช้น้าแหล่งนี้เพิ่มมากขึ้น อาจทาให้น้ามีคุณภาพแย่ลง และส่งผลเสียต่อมนุษย์
เราในที่สุด ดังนั้นทุกคนจึงควรตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งน้าและช่วยกันดูแลรักษาให้ยั่งยืนตลอดไป

การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของ Fasciola hepatica พยาธิใบไม้ตับของวัวด้วยวิธีการย้อมสี
Hematoxylin และEosin
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายวิจินต์ รวมฉิมพลี
ชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา ปันยารชุน และดร. อรินทม์ งามนิยม

Fasciola hepatica เป็นพยาธิใบไม้ตับของสัตว์เคี้ยวเอื้อง (วัว ควาย แพะ แกะ) เป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดโรค Fascioliasis ส่งผลให้สัตว์เคี้ยวเอื้องมีอาการ ซูบผอม เบื่ออาหาร ท้องอืดบ่อย ๆ โลหิตจาง
ปริมาณน้านมลดลงมีอาการบวมน้าใต้คาง ท้องผูกสลับกับท้องเสีย และตายในที่สุด มักพบในแกะเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นปัญหาต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทาให้การค้าไม่ได้กาไรเท่าที่ควร เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ โรค
Fascioliasis พบได้ทั่วไปในทวีปอเมริกา เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และยุโรป โรคนี้สามารถพบได้ในพยาธิ
2 ชนิด คือ F. hepatica และF. gigantica โดยในประเทศไทยมักพบ F. hepatica ค่อนข้างน้อย และยังมีผู้ที่
ทาการพยาธิชนิดนี้ไม่มากนัก ดังนั้นจึงทาการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของพยาธิ เพื่อเป็นแนวทางให้สาหรับผู้ที่
จะวิจัยหรือทางานเกี่ยวข้องกับ F. hepatica และนาไปพัฒนาใช้กับงานด้านปศุสัตว์ได้ โดยวิธีการเริ่มจากการ
เก็บพยาธิจากโคแช่ใน B in’s fix ive และดึงน้าออกจากเนื้อเยื่อด้วย ethyl alcohol แล้วจึงนาไปทา
paraffin section ที่ความหนา 8 m จากนั้นย้อมเนื้อเยื่อด้วย heamatoxylin และย้อมสีซ้าด้วย eosin ล้าง
สีด้วย ethyl alcohol ทาเนื้อเยื่อให้ใสโดยผ่านไซลีน ผนึกด้วยเปอร์เมาต์ และปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ได้สไลด์
ถาวร นาไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง จากการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของ F. hepatica พบว่า
ปากจะอยู่ด้านสุดของลาตัว ล้อมรอบด้วยกล้ามเนื้อ พบหลอดคอ (pharynx) และหลอดอาหาร (esophagus)
ลาไส้แยกออกเป็น 2 แขนงไปสิ้นสุดที่ส่วนท้ายของลาตัวและปลายตัว ระบบสืบพันธุ์เป็น hemapphrodite มี
อวัยวะเพศทั้ง 2 เพศ อยู่ในตัวเดียวกัน อวัยวะเพศผู้จะมี testes 2 อัน มี sperm duct อวัยวะเพศเมีย
ประกอบด้วยรังไข่ 1 อัน มีท่อนาไข่ (oviduct) ซึ่งจากผลการทดลองนี้ทาให้สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองใช้เป็นองค์ความรู้ทางด้านการศึกาทางด้านเนื้อเยื่อวิทยา
และนาไปพัฒนาสาหรับงานวิจัยอื่น ๆ
ทางด้านปศุสัตว์ได้โดยดูจากงานวิจัยนี้เป็นแบบแผนเริ่มต้น

การพัฒนาไส้ซาลาเปาจากเนื้ อปลา
(Development of fish- fillet in salapao)
โดย

ภาควิชา
อาจารย์ทป่ี รึกษา

นางสาวจันทิมา กรพิพฒ
ั น์
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คหกรรมศาสตร์
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งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับซาลาเปาไส้ปลา โดยทาการหาสูตรมาตรฐานของ
การทาซาลาเปา 3 สูตร มาทาการทดสอบและนาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ 7-Point
Hedonic scale โดยใช้ผทู้ ดสอบ 30 คน วิเคราะห์และแปรผลโดยการทดสอบทางสถิตดิ ว้ ยวิธ ี ANOVA
ทีร่ ะดับนัยสาคัญ p<.05 ผลการศึกษาพบว่าสูตรซาลาเปาทัง้ 3 สูตร ได้รบั คะแนนการยอมรับไม่แตกต่าง
กัน ผูว้ จิ ยั จึงเลือกซาลาเปาทีม่ สี ่วนประกอบเป็ นแป้งสาลี ยีสต์ เนยขาว น้าตาลทราย เกลือและน้า มา
พัฒนาใส่ไส้ทป่ี ระกอบจากปลา 3 ชนิด คือ พะแนงปลาทูน่า ยาปลาทู และสตูปลาแมคเคอเรล จากนัน้
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ 7-Point Hedonic scale โดยใช้ผทู้ ดสอบ 30 คน นาข้อมูลมา
วิเคราะห์และแปรผลโดยการทดสอบทางสถิตดิ ว้ ยวิธ ี ANOVA ทีร่ ะดับนัยสาคัญ p<.05 พบว่า ทัง้ 3 สูตร
ได้รบั คะแนนการยอมรับไม่แตกต่างกัน ในระดับปานกลาง ผูว้ จิ ยั จึงเลือกพะแนงปลาทูน่ามาเปรียบเทียบ
กับสูตรซาลาเปาไส้หมูสบั โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์และแปรผลโดยการทดสอบ
ทางสถิติ ด้วยวิธ ี t-test ผลการศึกษาพบว่า ซาลาเปาไส้พะแนงทูน่าได้รบั การยอมรับเทียบเท่ากับ
ซาลาเปาไส้หมูสบั จากนัน้ รวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้วยโปรแกรม Immucal-N ซึง่ พบว่า
ซาลาเปาไส้พะแนงปลาทูน่า นัน้ มีพลังงานและปริมาณของไขมันน้อยกว่าซาลาเปาไส้หมูสบั และปริมาณ
โปรตีนทีใ่ กล้เคียงกัน นอกจากนี้การบริโภคเนื้อปลาทีม่ คี ุณภาพนัน้ จะให้กรดไขมันโอเมกา 3 นัน้ มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ

คาสาคัญ ซาลาเปา,ไส้ปลา

โครงงาน
โดย

อาจารยที่ปรึกษา
ภาควิชา

การหาพื้นที่ของวงรีในแบบจําลองเรขาคณิตไฮเพอรโบลิกในวงกลมหนึ่งหนวย
Finding Area of Ellipses in Hyperbolic Geometry Model in Unit Circle
นายกัมพลศักดิ์
สอนราช
เลขประจําตัวนิสิต 52102010073
นายประทีป
จิตรกัมพล
เลขประจําตัวนิสิต 52102010082
นายวรรัฐ
หิรัญ
เลขประจําตัวนิสิต 52102010089
นายวีระชัย
สุวรรณอาภา เลขประจําตัวนิสิต 52102010091
อาจารย ดร.ขวัญ เพียซาย
คณิตศาสตร

บทคัดยอ
โครงงานนี้เปนการหาพื้นที่ของวงรีในแบบจําลองเรขาคณิตไฮเพอรโบลิกในวงกลมหนึ่งหนวยซึ่ง
แบบจําลองดังกลาวเปนระนาบของเรขาคณิตไฮเพอรโบลิกเชิงวิเคราะหในวงกลมหนึ่งหนวยของยุคลิด ผล
การศึกษาพบวาพื้นที่ของวงรีโดยใชการแบงกั้นเปน 1 ชวงมีคาประมาณ 547.648 พื้นที่ของวงรีโดยใชการแบง
กั้นเปน 2 ชวงมีคาประมาณ 1947.19260 พื้นที่ของวงรีโดยใชการแบงกั้นเปน 4 ชวงมีคาประมาณ 4739.73096
และพื้นที่ของวงรีโดยใชการแบงกั้นเปน 8 ชวงมีคาประมาณ 10261.29268

แนวทางหนึ่งของการเลือกที่นั่งในการชมภาพยนตร
A Way to Choose the Seats in the Theater
จัดทําโดย

จารุวัตร นาควิมล พัฒน จํารูญหิน เกษศิรินทร ขันธศุภ อรชา อาจสามารถศิริ

อาจารยที่ปรึกษา

อ.ดร.ขวัญ เพียซาย

ภาควิชา

คณิตศาสตร

บทคัดยอ
แนวทางหนึ่งของการเลือกที่นั่งในการชมภาพยนตร คือ การเลือกจากที่นั่งที่ทําใหเราสามารถมองจอ
ภาพยนตรไดอยางชัดเจน หรืออาจกลาวไดวาเปนการเลือกจากที่นั่งแถวที่ x + 1 นับจากจอภาพยนตร (โดยที่
0 ≤ x ≤ 20 ) ที่ทําใหมุมการมองจอภาพยนตร θ มีขนาดมากที่สุด ซึ่งพบวา ความสัมพันธระหวาง x กับ θ
เปนดังนี้
⎛ a 2 + b 2 − 100 ⎞
⎟
2ab
⎝
⎠

θ = arccos ⎜

เมื่อ a 2 = (3 + x cos α )2 + (11.8 − x sin α )2 , b2 = (3 + x cosα )2 + ( x sin α − 1.8)2 และ α เปนมุมระหวาง
แนวระดับกับแนวพื้นเอียงซึ่งเปนที่ตั้งของที่นั่งในการชมภาพยนตร จากการตรวจโดยอนุพันธอันดับสอง พบวา
สําหรับมุมเอียง α = 20° นั้น คา x = 2.91337 เปนคาที่ทําให θ มีคามากที่สุดซึ่งเทากับ 0.943356 เรเดียน
หรือประมาณ 54 องศา ดังนั้น การเลือกที่นั่งชมภาพยนตรในแถวที่ 4 นับจากจอภาพยนตร ทําใหมุมการมองจอ
ภาพยนตรมีขนาดมากที่สุด

ความน่าจะเป็นร่วมกันของการเรียงสับเปลี่ยนแบบสุ่มบน 0, 1, 2 ซึ่งสัมพันธ์กับแถวลาดับเชิงตั้งฉาก
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวจินตนา แสนหนองหว้า, นางสาวเปรมฤทัย พิมพ์วงษ์,
นางสาวภัทรมน ประชาญสิทธิ์
คณิตศาสตร์
อาจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์

ให้ A  aij  เป็ น แถวล าดั บ เชิ ง ตั้ ง ฉากใน OA  32 ,3,3, 2  และ 1 ,  2 ,  3 เป็ น การเรี ย ง
สับเปลี่ยนแบบสุ่มบน 0, 1, 2 ที่เป็นอิสระต่อกัน
ในโครงงานนี้เรากาหนดให้  : 0, 1, 20, 1, 2  0, 1, 2 เป็นฟังก์ชันแบบสุ่ม นิยามโดย
  i1 , i2    3  ai 3  เมื่อ i1  1  ai1  และ i2   2  ai 2  สาหรับบาง i 1, 2, , 32  เราต้องการหา
1) P    i1 , i2   i3 
2) P    i1 , i2   i3 ,   j1 , j2   j3  และ
3) P    i1 , i2   i3 ,   j1 , j2   j3 ,   k1 , k2   k3 
เมื่อ i1, i2 , i3 0, 1, 2

การพัฒนาระบบ LBS เพื่อให้ข้อมูลและช่วยนาทางการท่องเที่ยว
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาว กนกวรรณ เปรื่องประยูร, นางสาว วิรวรรณ ปิ่นทอง
นางสาว พรทิพา กาญจนวิภากุล
คณิตศาสตร์
อาจารย์นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา และ อาจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการและเทคโนโลยี ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน อุปกรณ์พกพา
ในระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ โดยท าการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ด้ ว ยภาษาจาวาที่ มี ชื่ อ ว่ า "SWU TINS"
(Srinakharinwirot Travel Information and Navigating System) ซึ่งสามารถนาทาง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครได้ด้วยระบบ LBS (Location Based Service) หรือการบริการระบุตาแหน่งและ
สถานที่จากสัญญาณดาวเทียม ขั้นตอนการทางานคือ แอพพลิเคชั่น จะเชื่อมต่อกับแผนที่ของ Google และทาการ
ดึงค่าจากระบบ GPS บนอุปกรณ์พกพาเพื่อทาการแสดงตาแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกหมวดหมู่
สถานที่ขึ้นมาแสดงบนแผนที่ได้ 4 หมวดคือ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม และปั๊มน้ามัน อีกทั้งยังสามารถ
ให้ผู้ใช้ขอเส้นทางการเดินทาง โดยจะคานวนและทาการแสดงเส้นทางจากที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้กับสถานที่ที่เลือก

การรู้จาหมายเลขรางวัลบนภาพถ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวอรพรรณ หอมสุวรรณ์, นางสาวกมลชนก นราวุธ, นางสาวดลฤดี กสิหัตถ์
คณิตศาสตร์
อาจารย์ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์

โครงงานวิจัยนี้ได้นาเสนอระบบรู้จาหมายเลขรางวัลบนภาพถ่ายสลากกินแบ่งรัฐ บาลเพื่อนามาช่วยในการ
อ่านออกเสียงหมายเลขให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยระบบนี้จะทางานบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับกล้องเว็บแคม
ซึ่งกระบวนการทางานของระบบเริ่มจากให้ผู้ใช้ถ่ายภาพสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังจากนั้นระบบจะนาภาพถ่ายที่ได้
เข้าสู่กระบวนการในการตรวจหาหมายเลขรางวัลบนภาพถ่ายนั้น แล้วทาการรู้จาหมายเลขทั้ง 6 หลัก และสุดท้าย
ทาการอ่านออกเสียงหมายเลขรางวัลบนสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้พิการทางสายตา
สาหรับขั้น ตอนการรู้ จาจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้ (1) ขั้นตอน Candidate digit
detection จะทาการระบุบริเวณที่น่าจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในภาพ หลังจากนั้น (2) ขั้นตอน Digit template
matching จะท าการรู้ จ าตั ว เลขของบริ เ วณดั ง กล่ า วโดยใช้ ก ารเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นของภาพโดยใช้ ค่ า
Normalized Cross Correlation และในตอนท้าย (3) ขั้นตอน Digit Grouping จะทาการจับกลุ่มของตัวเลขที่
ติดกัน 6 ตัวเพื่อสร้างเป็นชุดของหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการรู้จา
จากการทดลองเราพบว่าผลลัพธ์การรู้จาเมื่อทดสอบกับภาพทดสอบจานวน 100 ภาพที่มุมมองที่แตกต่าง
กันได้แก่ ภาพเอียงซ้าย ภาพเอียงขวา และภาพถ่ายตรง ระบบมีความแม่นยาในการรู้จา 77%

การแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวอักษรภาษาอังกฤษ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนภาวรรณ เกิดแก้ว, นางสาวนันทิศา บุญชุม, นางสาวอุมาพร สีหะวงษ์
คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศา ชุตินารา

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อทาการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อ่านได้จาก
โปรแกรม OCR ( Optical Character Recognition) การทางานจะทาการแก้ไขเฉพาะภาษาอังกฤษ (a – z ,
A – Z) โดยแบ่งการดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้โครงสร้างแบบ trie ขั้นที่ 2
ทาการค้นหาข้อมูล โดยนาอินพุตที่ได้ไปทาการค้นหาในฐานข้อมูล แล้ววิเคราะห์ความน่าจะเป็นของคา โดยใช้
หลักการ N-Gram ความถูกต้องของผลการทดลองอยู่ที่ 66%

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับบริหารจัดการโครงการ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายชเยศ ดีวรรณวงค์, นายอติชาต สัตย์เพริศพราย, นางสาวจันทรานนท์ เจริญกิจขจร
คณิตศาสตร์
อาจารย์ศุภชัย ไทยเจริญ

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ หลายๆหน่วยงาน ยังมีการเก็บข้อมูลโครงการ ในรูปแบบที่ล้าสมัย เช่น ตารางใน
Microsoft Excel หรือไฟล์เอกสารใน Microsoft Word เป็นต้น การเก็บข้อมูลเช่นนี้ จะทาให้การจัดการโครงการ
นั้น สามารถจัดการได้ยาก ไม่เพียงแต่การติดตามดูแลการดาเนินงานของโครงการเท่านั้น แต่ยังรวมถึง การเชื่อม
ข้อมูลโครงการเข้ากับระบบสารสนเทศอื่นๆ หรือการที่ระบบสารสนเทศอื่นๆ นั้นจะมาเรียกใช้ข้อมูลเหล่านี้ ก็จะทา
ได้ยากเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะค้นหาและจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ทางคณะผู้จัดทาจึงได้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นอย่าง
ง่ายสาหรับบริหารและจัดการโครงการ โดย แอพพลิเคชั่นนี้จะอยู่บนพื้นฐานโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบคือ
MVC หรือ Model-View-Controller พัฒนาโดยใช้ภาษา C# ทางานบนเทคโนโลยี .NET Framework โดย
Application นี้จะให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูลโครงการลงในฐานข้อมูลกลางซึ่งใช้ Microsoft SQL Server เพื่อ
ช่วยในการติดตามและดูแลการดาเนินโครงการ แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบโครงการที่ดาเนินงานได้อย่างไม่ตรงตาม
เป้าหมาย โดยผ่านทาง SMS, E-Mail และการออกรายงาน อย่างไรก็ตามแอพพลิเคชั่น ที่ได้พัฒนาขึ้ นมานั้นยังคง
เป็นแค่ตัวเริ่มต้น ที่จาเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ทางคณะผู้จัดทาโครงงานหวังว่าโครงงานชิ้นนี้ จะมี
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในหัวข้อนี้ไม่มากก็น้อย

ระบบการทดสอบออนไลน์แบบโอเพนซอร์สและการแลกเปลี่ยนข้อคาถามของข้อสอบ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวปิยธิดา เกษมสุข, นางสาวอัญธิสาข์ เหลืองศิธัญญะ, นางสาววิชญาพร ภิญโย
คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการทางานระบบทดสอบออนไลน์ที่เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพน
ซอร์ส ผู้ วิจัยได้เลือกศึกษาระบบ ATutor และ Moodle ซึ่งเป็นระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และระบบ TAO (Testing Assisté par Ordinateur) ซึ่งเป็นระบบการทดสอบออนไลน์ที่มีการนาไป
ใช้ในการศึกษาของโครงการ Programme for International Student Assessment หรือ PISA มาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้
ผลจากการศึกษา 1) สามารถติดตั้งระบบ ATutor, Moodle และ TAO บนระบบปฏิบัติการวินโดว์และ
บนเซิร์ฟเวอร์ 2) เปรียบเทียบการทางานของทั้ง 3 ระบบ 3) สร้างข้อคาถามเกี่ยวกับฐานข้อมูล เพื่อเปิดให้ผู้
ทดสอบเข้าทาการทดสอบผ่านระบบ TAO 4) ศึกษาและทดสอบการแลกเปลี่ยนข้อคาถาม

การพัฒนาเกมบนมือถือด้วยเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกนกพร แสงปลาย, นางสาวกัญญพัชร์ องค์สิริวัฒนกุล,
นางสาวสัญลักษณ์ ตาละลักษมณ์
คณิตศาสตร์
อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่นที่ประยุกต์ใช้เข้ากับเทคโนโลยีเอ็น
เอฟซี ซึ่งมีอยู่ในอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ท โดยนาเสนอออกมาในรูปแบบเพอเวซีพเกมที่ผู้เล่นซึ่งเป็น
นักเรียนจะต้องทาการตามหาแท็กเอ็นเอฟซี เพื่อเข้า สู่ชุดคาถามต่างๆในเกมและทาแบบทดสอบสาหรับการสะสม
คะแนน ชุดคาถามดังกล่าวอาจารย์จะเป็นผู้สร้างตามข้อกาหนดต่างๆของโปรแกรม โดยการสร้างแท็กอาจารย์
จะต้องเลือกชุดคาถามผ่านโมดูลในแอปพลิเคชั่น ที่เชื่อมโยงกับข้อคาถามที่อาจารย์ได้สร้างไว้แล้วในระบบเอติว
เตอร์ โดยแอปพลิเคชั่นนี้ได้พัฒนาบนแอนดรอยด์แพลตฟอร์มเวอร์ชั่น 2.3.3 และ 4.0 ด้วยภาษา Java,xml,php
และพัฒนาร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งตัวอย่างรายวิชาที่ใช้ในการทดลองเป็นรายวิชา CP342Database
System โดยมีกลุ่มผู้ทดลองเป็นนิสิตวิทยาการคอมพิวเตอร์

การนาเสนอข้อมูลสินค้าด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงบนแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวพีรัญญา ภุชงครัตน์, นางสาวสุนิสา ฉายกระจ่าง, นางสาวสุนิสา ฉายกระจ่าง
คณิตศาสตร์
อาจารย์นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา และ อาจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์

งานวิ จั ย นี้ มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึ กษาเทคโนโลยี โ ลกเสมือ นผสานโลกจริง ซึ่ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ร วมเอา
สภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน เป็นการจาลองภาพเสมือนจริงให้เกิดการซ้อนทับกับโลกของความ
เป็นจริง และนาเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงที่พัฒนาเข้ากับโทรศัพท์เคลื่ อนที่บนแอนดรอยด์แพลตฟอร์มมา
ใช้ในการนาเสนอสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นได้กาหนดให้ QR Code ที่มีอยู่บนหีบห่อของ
สินค้าเป็นมาร์คเกอร์ แอปพลิเคชันจะทาการอ่านมาร์คเกอร์และคานวณค่าตาแหน่งเชิงสามมิติแล้วทาการแสดง
ภาพเสมือนจริงลงบนมาร์คเกอร์ แล้วจึงทาการเชื่อมต่อกับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและระบบฐานข้อมูลบนเครื่องแม่
ข่ายที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้า เช่น เมนูอาหารที่มีสินค้านี้เป็นส่วนประกอบ สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่ขายสินค้า เป็นต้น

การใช้ฐานข้อมูล NoSQL จัดเก็บพิกัดภูมิศาสตร์และสถานที่สาคัญ เพื่อแสดงผลผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายสิทธิโชค ครองบุญ, นายอนณ งามวุฒิวร, นางสาววรรณวิศา อ่าศรีเวียง
คณิตศาสตร์
อาจารย์ศุภชัย ไทยเจริญ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้งานฐานข้อมูล NoSQL ซึ่งทางคณะผู้จัดทาโครงงานได้เลือกใช้
ฐานข้อมูล MongoDB เพราะเป็นฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยได้พัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นที่ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อจัดเก็บพิกัดภูมิศาสตร์ของสถานที่และเขต/อาเภอต่างๆ
ของประเทศไทย ข้อมูลประชากร และข้อมูลรหัสไปรษณีย์ ซึ่งตัวเว็บแอพพลิเคชั่นนี้จะแสดงตาแหน่งที่อยู่จากพิกัด
GPS ของผู้ใช้งาน พร้อมแสดงข้อมูลเขต/อาเภอ ข้อมูลประชากร รหัสไปรษณีย์ และสถานที่ใกล้เคียงให้ผู้ใช้ทราบ
หรือผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาข้อมูลต่างๆได้จากชื่อเขต/อาเภอได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังมีระบบผู้ดูแลที่สามารถ
เพิ่มเติม แก้ไข หรือลบข้อมูลต่างๆ ผ่านหน้าจอเว็บแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

การบูร ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรั บสร้ า งแหล่งเรียนรู้ดิจิตอลด้า นพรรณไม้ของมหาวิทยาลัยศรี น
ครินทรวิโรฒ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายไชยวัฒน์ จิระพงศ์พัฒนา, นางสาววศินี สายบัวทอง, นางสาวแก้วตา มั่งคั่ง
คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบเว็บแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยบูรณา
การเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย อั นได้แก่ การออกแบบฐานข้อมูลด้านพรรณไม้ การกาหนดพิกัดของ
พรรณไม้ การเข้าถึงฐานข้อมูลพรรณไม้แต่ละชนิดผ่าน QR Code การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย การ
นาเสนอบทความด้านพรรณไม้ พร้อมทั้งช่องทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ และการนาไปใช้เพื่อการ
บารุงรักษาพรรณไม้ในของมหาวิทยาลัย
ผลจากการศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาระบบเว็ บ ไซต์ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นพรรณไม้ สามารถออกแบบ
ฐานข้อมูลด้านพรรณไม้ สามารถบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้จริงทั้งบนคอมพิวเตอร์และบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้แก่ชุมชน

การยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านหลายมิติ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายชาตรี งามเบญจวงศ์, นายพรฉัตรชัย สังฆมานนท์, นายนบพรหม พละสมบูรณ์
คณิตศาสตร์
อาจารย์วราภรณ์ วิยานนท์

ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลเอกสารสาคัญต่างๆ นิยมใช้บริการผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นมากขึ้น เพราะมีความ
สะดวก รวดเร็ว แต่ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่อาจจะยังไม่ปลอดภัยพอ และยังไม่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งาน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรูปแบบการรักษาความปลอดภัยสาหรับเว็บแอปพลิเคชัน โดย
เน้นการยืน ยันตัวตน ทางทีม วิจั ยจึงได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฏี การยืนยันตัว ตนในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ
ตัวอย่างที่ประกอบด้วย การสมัครสมาชิก การเปลี่ยนรหัสผ่าน การยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านหลายมิติโดยใช้แนวคิด
การยืนยันตัวตนในสภาพแวดล้อมสามมิติ และใช้เทคโนโลยี HTML5 และ WebGL ในการพัฒนา ผลลัพธ์ที่ได้ คือ
ระบบตัวอย่างที่สามารถนาไปพัฒนาเพิ่มเติมได้ โดยมีการทดสอบความสามารถเบราว์เซอร์ที่รองรับการแสดง
กราฟิกสามมิติ ได้แก่ Mozilla Firefox และ Google Chrome โดยมีผลคะแนนอยู่ที่ 54 กับ 52 คะแนน
ตามลาดับ ความซับซ้อนของรูปแบบการยืนยันตัวตนของระบบ พิจารณาจากค่าปริภูมิรหัสผ่าน ซึ่งมีค่ามากกว่า
รหัสผ่านที่เป็นตัวอักษรอยู่ประมาณ 1.29 เท่า จากการทดสอบโจมตีด้วย SQL Injection ปรากฏว่าสามารถ
ทนทานต่อการโจมตีได้ 100% และจากผลการศึกษาความพึงพอใจจากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง สามารถใช้งานระบบได้ดี และมีความพึงพอใจกับระบบถึง 73 เปอร์เซ็นต์

การค้นคืนภาพอาคารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยภาพ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวรุ่งรวี รสชื่น, นางสาววนิดา แซ่ตั้ง และ นายวรัชญ์ วาสบุญมา
คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระพี กรานคายี

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการค้นคืนภาพจากฐานข้อมูลภาพ โดยใช้หลักการด้านคอมพิวเตอร์วิ
ทัศน์ และใช้อาคารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นกรณีศึกษา ในการประมวลผลภาพใช้เทคนิคการ
เปรียบเทียบค้นคืน ได้แก่ Scale Invariant Feature Transform (SIFT), Random Sample Consensus
(RANSAC) และ cluster pruning ภาพถ่ายที่ใช้สาหรับค้นคืนอาจเป็นภาพบางส่วนของอาคารหรือเต็มอาคาร
ผลลัพธ์จากโปรแกรมแสดงภาพอาคารที่ใกล้เคียงกับภาพอินพุตมากที่สุด 5 อันดับแรกพร้อมรายละเอียดของ
อาคาร

การศึกษาและติดตั้งระบบเดสก์ท็อปเวอร์ชวลไลเซชั่น
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายวิทวัส เจริญทรัพยานันต์, นายเสฎฐวุฒิ พิรัญเจริญ, นายภูมิ รถกิจ
คณิตศาสตร์
อาจารย์สาโรช เมาลานนท์

โครงการนี้เป็นการศึกษาทดลองและติดตั้งระบบเดสก์ท็อปเวอร์ชวลไลเซชั่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จาลองเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเสมือนจริงขึ้นมาไว้ บนกลุ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ทาการศึกษาการเข้าใช้งานผ่าน
ทางโพรโทคอลวีเอ็นซีและสไปค์ ทดลองทาการย้ายเครื่องเดสก์ท็อปที่อยู่บนระบบเดสก์ท็อปเวอร์ชวลไลเซชั่น
การศึกษาในครั้งนี้ได้ทดลองติดตั้งโดยใช้ระบบ Ovirt ซึ่งเป็นระบบโอเพนซอร์สในการ บริหารจัดการเครื่อง
เดสก์ ท็ อ ปเสมื อ น หน่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และการจั ด การเครื อ ข่ า ยเสมื อ น การทดลองติ ด ตั้ ง ระบบใช้ เ ครื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง ติดตั้งส่วนควบคุมหนึ่งเครื่อง ส่วนที่เป็นโฮสต์สองเครื่อง และส่วนที่เป็นหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลอีกหนึ่งเครื่องผลการทดลองสามารถติดตั้งและทดสอบการใช้งานได้อย่างดี การศึกษาในครั้งนี้สามารถนาไป
ประยุกต์การให้บริการเครื่องเดสก์ท็อปหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในห้องปฏิบัติการของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
แต่ทั้งนี้ ต้องติดตั้งระบบบนเครื่องในระดับเครื่องเซิร์ฟเวอร์อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
ให้ n เป็นจำนวนนับใดๆ และ S เป็นกึ่งริงสลับที่ซึ่งมี 0 เป็นศูนย์
นิยาม


Mn (S) =

[aij ]n×n | aij ∈ S ทุก 1 ≤ i, j ≤ n

จะได้ว่า Mn (S) เป็นกึ่งริงซึ่งมีศูนย์ภายใต้การบวกและการคูณปกติ และเรียก Mn (S) นี้ว่า
เมทริกซ์กึ่งริงเต็มรูปแบบขนาด n × n เหนือกึ่งริงสลับที่ S สำหรับ A ∈ Mn (S) และ
i ∈ {1, 2, . . . , n} เราให้ Ri (A) แทนแถวที่ i ของเมทริกซ์ A และจะกล่าวว่า A เป็น
เมทริกซ์คงตัวซ้ำ k แถว ถ้ามี i1 , i2 , . . . , ik ∈ {1, 2, . . . , n} ซึ่ง Ri1 (A) = Ri2 (A) =
· · · = Rik (A) = [ a a · · · a ] เมื่อ a ∈ S r {0} และ Rl (A) = [ 0 0 · · · 0 ]
เมื่อ l ∈ {1, 2, . . . , n} r {i1 , i2 , . . . , ik } นอกจากนี้เรากล่าวว่าเมทริกซ์คงตัวซ้ำ k แถว
A และ B ของ Mn (S) สมนัยกันมอดุโล k ถ้ามี i1 , i2 , . . . , ik ∈ {1, 2, . . . , n} ที่ทำให้
Ri1 (A) = Ri2 (A) = · · · = Rik (A) = [ a a · · · a ], Ri1 (B) = Ri2 (B) = · · · =
Rik (B) = [ b b · · · b ] เมื่อ a, b ∈ S r {0} และ Rl (A) = Rl (B) = [ 0 0 · · · 0 ] ทุก
l ∈ {1, 2, . . . , n} r {i1 , i2 , . . . , ik } ให้ A เป็นเมทริกซ์คงตัวซ้ำ k แถว นิยาม

k

A

คือเซตของเมทริกซ์คงตัวซ้ำ k แถวทั้งหลาย ซึ่งสมนัยมอดุโล k กับ A
ในโครงงานนี้จะศึกษาว่า

k

A

เป็นกึ่งริงย่อยสลับที่ของ Mn (S) นอกจากนี้ เราได้ศึกษา

การคูณกันของเมทริกซ์ ซึ่งมีรูปแบบ
h



A=




A(1)

i
k1 ×k1


h
i
(2)
A

k2 ×k2









...
h
i
A(m)

km ×km

n×n

เมื่อ n = k1 + k2 + · · · + km และ [A(1) ]k1 ×k1 , . . . , [A(m) ]km ×km เป็นเมทริกซ์ย่อยของ A
และสมาชิก Aij ของ A ที่ไม่อยู่ใน [A(1) ]k1 ×k1 , . . . , [A(m) ]km ×km เป็น 0 หมด
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ABSTRACT
Let n be a positive integer and S be a commutative semiring with zero 0.
Define
Mn (S) = { [aij ]n×n | aij ∈ S for all 1 ≤ i, j ≤ n } .
Then Mn (S) is a semiring with zero under usual addition and multiplication and
we call Mn (S) the full n × n matrix semiring over a commutative semiring S. For
A ∈ Mn (S) and i ∈ {1, 2, . . . , n}, we let Ri (A) be the ith row of the matrix A
and we call A the repeated k row constant matrix if there exist i1 , i2 , . . . , ik ∈
{1, 2, . . . , n} such that Ri1 (A) = Ri2 (A) = · · · = Rik (A) = [ a a · · · a ] where
a ∈ S r {0} and Rl (A) = [ 0 0 · · · 0 ] where l ∈ {1, 2, . . . , n} r {i1 , i2 , . . . , ik }.
Moreover, for A and B are repeated k row constant matrices, A is said to be
congruence to B modulo k if there exist i1 , i2 , . . . , ik ∈ {1, 2, . . . , n} such that
Ri1 (A) = Ri2 (A) = · · · = Rik (A) = [ a a · · · a ], Ri1 (B) = Ri2 (B) = · · · =
Rik (B) = [ b b · · · b ] where a, b ∈ S r {0} and Rl (A) = Rl (B) = [ 0 0 · · · 0 ]
for all l ∈ {1, 2, . . . , n} r {i1 , i2 , . . . , ik }. Let A be the repeated k row constant
matrix. Define

k

A

is the set of all repeated k row constant matrices which
k

are congruence to A modulo k. In this project we study on
that

k

A

A

and show

is a commutative subsemiring of Mn (S). Moreover, we study the

multiplication of matrices the form
h
i
(1)
A

i
k1 ×k1 h

(2)

A
k2 ×k2
A=

...

h




(m)

A

i

km ×km









,

n×n

where n = k1 + k2 + · · · + km and [A(1) ]k1 ×k1 , . . . , [A(m) ]km ×km are submatrices of
A and all elements Aij of A which are not in [A(1) ]k1 ×k1 , . . . , [A(m) ]km ×km are 0.
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rs*(n)

โดย
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คณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.เสริมศรี ไทยแท้
ให้ Z แทนเซตของจานวนเต็ม และ Z* แทนเซตของจานวนเต็มที่ไม่เป็นลบ
กาหนดให้ rs (n) แทนจานวนวิธีการเขียน ให้อยู่ในรูปผลบวกของจานวนเต็มยกกาลังสอง
จานวน s ตัว และ rs* (n) แทนจานวนวิธีการเขียน ให้อยู่ในรูปผลบวกของจานวนเต็มที่ไม่เป็นลบยก
กาลังสอง จานวน s ตัว นั่นคือ n  x12  x22   xs2 โดยที่ xiZ*
ในโครงงานนี้ เราศึกษา rs* (n) ในมอดุโ ล s ส าหรับ s ใดๆ และศึกษาความสั มพัน ธ์
ระหว่าง rs (n) และ rs* (n)

เมทริกซ์คงตัวซ้าแถวเหนือริงสลับที่ซึ่งมีศูนย์ และเมทริกซ์แบบบล็อกบนเส้นทแยงมุมของเมทริกซ์ทแยงมุม
โดย

นางสาวเกียรติสุดา สัจจาวัฒนา
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ให้ n เป็นจานวนนับใดๆ และ S เป็นกึ่งริงสลับที่ซึ่งมีศูนย์ 0 นิยาม
M n (S )  {  aij 


n  n

| aij  S ทุก 1  i, j  n } จะได้ว่า M n (S ) เป็นกึ่งริงซึ่งมีศูนย์ภายใต้

การบวกและการคูณปกติ และเรียก M n (S ) นี้ว่า เมทริกซ์กึ่งริงเต็มรูปแบบขนาด n  n เหนือกึ่งริงสลับที่
S สาหรับ A M n (S ) และ i  {1, 2,K , n } เราให้ Ri  A  แทนแถวที่ i ของเมทริกซ์ A
และจะกล่าวว่า A เป็นเมทริกซ์คงตัวซ้้า k แถว ถ้ามี i1 , i2 ,K , ik  {1,2,K , n} ซึ่ง
Ri1 (A)  Ri2 (A)  L  Rik (A)   a a K a  เมื่อ a S \{0} และ
Rl (A)   0 0 K 0  โดยที่ l{1,2,K , n}\{i1 , i2 ,K , ik } โดยที่ Ri  A  คือแถวที่ i
ของเมทริกซ์ A นอกจากนี้เรากล่าวว่าเมทริกซ์คงตัวซ้า k แถว A และ B ของ M n (S ) สมนัยกันมอด
k ถ้ามี i1 , i2 ,K , ik  {1,2,K , n} ที่ทาให้ Ri1 (A)  Ri2 (A)  L  Rik (A)   a a K a 
Ri1 (B)  Ri2 (B)  L  Rik (B)   b b K b  เมื่อ a, bS \{0} และ

Rl (A)  Rl (B)   0 0 K 0  ทุก l {1, 2,K , n }\{ i1 , i2 , K , ik } ให้ A เป็นเมท
ริกซ์คงตัวซ้า k แถว นิยาม = k A ? คือเซตของเมทริกซ์คงตัวซ้า k แถวทั้งหลายซึ่งสมนัยกับ A ใน
งานวิจัยนี้จะศึกษาว่า = k A ? เป็นกึ่งริงย่อยสลับที่ของ M n (S ) นอกจากนี้ เราได้ศึกษาการคูณกัน
ของเมทริกซ์ซึ่งมีรูปแบบ

A 

  A(1) 
 k1  k1


 A(2) 


 k k

2
2








O










 A(m) 


 k k 
m
m n  n

เมื่อ n  k1  k2  ...  km และ [ A(1) ]k
สมาชิก Aij ของ A ที่ไม่อยู่ใน [ A(1) ]k

 k1
1

 k1
1

,..., [ A( m) ]km  km เป็นเมทริกซ์ย่อยของ A และ

,..., [ A( m) ]km  km เป็น 0 หมด
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การเลเบลวิทยุ c ของกราฟเชื่อมโยง G เป็นการกาหนดค่าของจานวนเต็มบวกไปยังจุดของกราฟ G
โดยที่สาหรับจุดที่แตกต่างกัน การกาหนดค่าของจานวนเต็มบวกจะต่างกัน นั่นคือ c เป็นฟังก์ชัน 1–1
จาก V(G) ไปยังเซตจานวนเต็ม เราเรียกค่าของจานวนเต็มบวกของจุด x  V(G) ว่า เลเบล c(x) ซึ่งการ
กาหนดค่าต้องสอดคล้องกับอสมการ
d(u, v) + | c(u) – c(v) | ≥ 1 + diam G
สาหรับทุก ๆ 2 จุดที่แตกต่างกัน u, v ของกราฟ G โดยที่ diam G ที่เป็นเส้นผ่านกลางของ G
แล้ว เลขวิทยุ rn(c) ของการเลเบลวิทยุ c เป็นเลเบลที่มีค่ามากที่สุดของจุดของกราฟ G และเลขวิทยุ
rn(G) ของกราฟ G เป็นค่าที่น้อยที่สุดของ rn(c) เมื่อเทียบกับทุกๆ การเลเบลวิทยุ c ในกราฟ G เราจะ
ศึกษาขอบเขตสาหรับเลขวิทยุของกราฟวัฏจักรที่มีสามเหลี่ยมหนึ่งรูปและความสัมพันธ์ระหว่างเลขวิทยุของ
กราฟวัฏจักรและกราฟวัฏจักรที่มีสามเหลี่ยมหนึ่งรูป

การทาให้เสถียรภาพแบบเลขชี้กาลัง สาหรับระบบเชิงเส้นไม่แน่นอนที่มีเพอร์เทอร์เบชั่นไม่เชิงเส้น และตัว
หน่วงที่แปรผันตามเวลาแบบช่วงในสถานะ และตัวควบคุม
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บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการเสถียรภาพแบบเลขชี้กาลัง สาหรับระบบเชิง
เส้นไม่แน่นอนที่มีเพอร์เทอร์เบชั่นไม่เชิงเส้น และตัวหน่วงที่แปรผันตามเวลาแบบช่วงในสถานะ และตัว
ควบคุม ซึ่งตัวหน่วงที่ขึ้นอยู่กับเวลาเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่เป็นช่วง หมายความว่าสามารถหาขอบเขตล่าง
และขอบเขตบนของตัวหน่วงที่แปรผันตามเวลาได้ แต่ฟังก์ชันตัวหน่วงไม่จาเป็นจะต้องหาอนุพันธ์ได้ การ
พิสูจน์จะใช้ฟังก์ชัน Lyapunov-Krasovskii รวมกับ สมการของ Leibniz-Newton จะได้เงื่อนไขที่เพียงพอที่
ขึ้นอยู่กับตัวหน่วงสาหรับเสถียรภาพเลขชี้กาลังซึ่งจะอยู่ในเทอมของระบบอสมการเมทริกซ์เชิงเส้นที่ไม่ใช่
เมทริกซ์ถ่วงน้าหนักอิสระใด ๆ ตัวอย่างเชิงตัวเลขจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลทฤษฎีบท

บทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน : ปั จจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อความอ้วนของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โดย

น.ส.ขวัญฤทัย นาคถนอม
นายปิ ยะกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์
น.ส.ธนาพร อารมย์ดี
น.ส.เพชรสุ ดา ภูกาม
น.ส.ภัสสรนันท์ เอี่ยมรัตนเมธีกุล

เลขประจาตัว 52102010249
เลขประจาตัว 52102010263
เลขประจาตัว 52102010834
เลขประจาตัว 52102010838
เลขประจาตัว 52102010840

ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์กาญจนา พานิชการ
ในปั จจุบนั ความอ้วนแฝงมากับบุคคลทุกหมู่เหล่าและชนชั้นไม่วา่ จะเป็ นเด็ก ผูใ้ หญ่ ทุกเพศ ทุก
ภูมิภาค สาเหตุหลักหรื อปัจจัยทางตรงที่ทาให้บุคคลเป็ นโรคอ้วนนั้นมาจากร่ างกายสะสมพลังงานจากอาหาร
ที่บริ โภคมากกว่าการที่ร่างกายจะเผาผลาญออกไป นอกจากปัจจัยทางตรงแล้วยังมีปัจจัยที่เสริ มสาเหตุหลัก
ได้แก่ กรรมพันธุ์ โรคประจาตัว การไม่ออกกาลังกาย สาเหตุต่างๆ ที่สามารถตรวจสอบและวิจยั ได้
ทางการแพทย์ นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอื่นๆ เช่น การอดนอน การขับถ่าย อายุ เพศ ความเครี ยด
ปัจจัยที่เสริ มสาเหตุหลัก รวมทั้ง ปั จจัยอื่นๆ ที่กล่าวมา ต่างเป็ นปั จจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อโรคอ้วน
ซึ่ งบางครั้งปั จจัยทางอ้อมเหล่านี้ถูกมองข้าม ส่ งผลทาให้บุคคลทัว่ ไปมีโอกาสเป็ นโรคอ้วนได้ง่ายกว่าปั จจัย
ทางตรง
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อความอ้วนของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณั ฑิต ชั้นปี ที่
1 - 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จานวน 180 คน เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
ผลการศึกษาเป็ นดังนี้
1. จากการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่า เพศ กับ ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กนั
2. จากการวิเคราะห์ดว้ ย Kruskal Wallis Test และ Multiple Comparison พบว่า ระยะเวลาในการ
นอนต่อวันของนิสิตที่มีดชั นี มวลกายอยูใ่ น กลุ่มน้ าหนักต่ากว่ามาตรฐาน , กลุ่มน้ าหนักมาตรฐาน , กลุ่มน้ าหนัก
เกินมาตรฐาน , และ กลุ่มอ้วน แตกต่างกันอย่างน้อยสองกลุ่ม กลุ่มที่แตกต่างกันได้แก่ กลุ่มต่ากว่ามาตรฐาน
และ กลุ่มอ้วน
3. จากการวิเคราะห์ดว้ ย Multinomial Logistic Regression ทาให้ได้ สมการถดถอยโลจิสติก 3
สมการ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ดัชนีมวลกาย (BMI) กับ ปั จจัยทางอ้อม โดยมี กลุ่มมาตรฐาน เป็ นกลุ่ม
อ้างอิง (reference group) ดังนี้

สมการถดถอยโลจิสติก สมการที่ 1 คือ
 Pกลุ่ มต่ากว่่ามาตรฐาน 

log 
 Pกลุ่ มมาตรฐาน  

= -2.584 + 0.350 Xเพศ

สมการที่ 2 คือ
 Pกลุ่ มสูงกว่่ามาตรฐาน 

log 
 Pกลุ่ มมาตรฐาน  

= -1.080 + 1.149 Xเพศ

สมการที่ 3 คือ
 Pกลุ่ มอ้วน 

log 
 Pกลุ่ มมาตรฐาน  

= -0.879 + 0.638 Xเพศ

ชื่อโครงงาน :
โดย

บทคัดย่อ
ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

นายเจษฏา
นางสาวเปรมิกา
นางสาวสโรชา
นางสาวจุรีรัตน์
นายธีระชัย

เพ็ญสุ ข
รัตนบุรี
ปอประสิ ทธิ์
ศรี บุญเรื อง
อังศุวทิ ยาธร

เลขประจาตัว
เลขประจาตัว
เลขประจาตัว
เลขประจาตัว
เลขประจาตัว

52102010250
52102010265
52102010271
52102010831
52102010835

ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์กาญจนา พานิชการ
ในปั จจุบนั สภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนี้ได้ส่งผลกระทบต่อคนในสังคม และก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ เช่น ปั ญหาทาง
เศรษฐกิจ ปั ญหาทางสังคม ปั ญหาครอบครัว ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาอาชญากรรม
ปัญหาอาชญากรรม เป็ นปั ญหาที่คุกคามสวัสดิภาพ ความสงบเรี ยบร้อย และ ความสุ ขของคนใน
สังคม คดีอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กบั ความยากจนของคนในสังคม ความเหลื่อมล้ าของการดารงชีวิต
ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท ความนิยมวัตถุนิยมที่เพิ่มขึ้น และ ปัญหายาเสพติด
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม จานวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ กับ ตัวแปรอิสระ ด้านภาค, ด้านเศรษฐกิจ,
ด้านประชากร, ด้านสังคม, ด้านยาเสพติด, และ ด้านวัตถุนิยม
ขอบเขตของการศึกษา คือ ประชากรของจังหวัด 76 จังหวัดของประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จาก เวบไซต์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ และ เวบไซต์ของศูนย์ปฏิบตั ิการ
กระทรวงยุติธรรม
ผลการศึกษาพบว่า จานวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อประชากร 100,000 คน) มีความสัมพันธ์
เชิงเส้นอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 กับตัวแปรอิสระ 7 ตัว ได้แก่ กรุ งเทพและปริ มณฑล, ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรื อน, จานวนประชากรอายุระหว่าง 0 ถึง 9 ปี (ต่อ ประชากร
100,000 คน), ร้อยละของจานวนคู่สมรสที่จดทะเบียนหย่า, จานวนผูต้ ิดยาเสพติดที่อยูใ่ นการคุมประพฤติ
และฟื้ นฟูสมรรถภาพ (ต่อประชากร 100,000 คน), และ จานวนโทรศัพท์มือถือ (ต่อประชากร 100,000 คน)

การศึกษาค่าใช้จ่ายส่วนตัวและปัญหาทางการเงินของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวญาณิสา กาญจนศรีสุนทร, นางสาวณัฐณิชา วชิรพงษ, นายณัฐพร ควรชม
นางสาวจริณญา จิตรมิตร, นางสาวเบญจวรรณ ย่ามเทวรัณย์
คณิตศาสตร์
อาจารย์สุกัญญา อินทรภักดิ์

การศึกษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิ ตร จําแนกตามเพศ ชั้นปี ที่พักอาศัย และรายได้ต่อเดือนของนิสิต
และเพื่อศึกษาและวิ เคราะห์ปั ญหาทางการเงินของนิสิ ตคณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร จําแนกตามเพศ ชั้ นปี และที่พักอาศัย โดยค่าใช้จ่ายส่วนตัวจําแนกออกเป็น 7 ด้านคือ ด้านค่าที่
พักอาศัย ด้านค่าอาหาร ด้านค่าเดินทาง ด้านการบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ ด้านค่าอุปกรณ์การเรี ยน ด้านค่า
โทรศัพท์ และด้านค่าใช้ จ่ายอื่นๆ และปัญหาทางการเงินจําแนกออกเป็น 7 ด้านคือ ด้านค่าที่พักอาศัย ด้าน
ค่าอาหาร ด้านค่าเดินทาง ด้านการบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ ด้านค่าเสื้อผ้าและการแต่งกาย ด้านค่าของใช้
ส่วนตัว ด้านค่าอุปกรณ์การเรียน และด้านค่าธรรมเนี ยมการศึกษา โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ชั้นปีที่ 1-4 ของ
ทุกสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา 2554 จํานวน 350 คน นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวสถิติคื อ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที ค่าสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดี ยว ค่าสถิติ
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาวิจัย ปรากฏผลดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตรของ
เพศหญิงไม่ต่างจากเพศชายที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรของ
ทุกชั้นปีไม่ต่างกันทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยของนิ สิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่
พักอาศัยอยู่ที่บา้ นแตกต่างจากนิสิตที่พักอาศัยอยู่ที่หอพัก ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4. รายได้ที่ได้จากผู้ปกครองและรายได้ที่ ได้จากการทํางานพิเศษมีผลต่อค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของนิสิตที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 สมการพยากรณ์ที่ได้ คือ
5. ปัญหาทางการเงินของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิ ตรไม่มี
ความสัมพันธ์กับเพศ ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05
6. ปัญหาทางการเงินของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรมี
ความสัมพันธ์กับชั้นปีการศึกษาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

7. ปัญหาทางการเงิ นของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรมี
ความสัมพันธ์กับที่พักอาศัย ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05

การเปรียบเทียบความแตกต่างในการทาไร่มันสาปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพกับปุ๋ยเคมี
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกมลพร สืบเซ่ง, นางสาวนันทกานต์ เนตรธานนท์, นายนิธิกร จิตสัมฤทธิ์
นางสาวภัทราพร ภู่งาม, นางสาวอัฏฐพร ชินมหาวงศ์
คณิตศาสตร์
อาจารย์สุกัญญา อินทรภักดิ์

การศึกษาครั้งนี้มีจุดม่งหมายเพื่อเปรียบเทียบต้นทุน ผลผลิต และกําไรที่ได้จากการทําไร่มันสําปะหลัง
ระหว่างการใช้ปุ๋ยชีวภาพกับปุ๋ยเคมี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายกับรายรับและจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกําไรที่ได้จากการปลูกมันสําปะหลัง
กับระยะเวลาในการปลูกและปริมาณผลผลิตของมันสําปะหลัง และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของปุ๋ย
กับคุณสมบัติของปุ๋ยที่ใช้ โดยจําแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของปุ๋ย ด้านผลผลิตที่ได้จากปุ๋ย ด้านความ
เหมาะสมของราคาปุ๋ย และด้านความสะดวกในการใช้ปุ๋ย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ครัวเรือน
เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการทําไร่มันสําปะหลัง ของหมู่บ้านมาบเฮียง ตําบลหนองโพรง จังหวัดปราจีนบุรี
จํานวน 40 ครัวเรือน และ ครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีในการทําไร่มันสําปะหลัง ของหมู่บ้านสามขา ตําบล
ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 50 ครัวเรือน นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบซี การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และสถิติทดสอบไคสแควร์
ผลการศึกษาวิจัย ปรากฏผลดังนี้
1. ต้นทุนเฉลี่ยในการทําไร่ มันสํ าปะหลังของการใช้ปุ๋ยชีวภาพน้อยกว่าต้นทุนเฉลี่ ยในการทําไร่มัน
สําปะหลังของการใช้ปุ๋ยเคมี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
2. กําไรเฉลี่ยที่ได้มาจากการทําไร่มันสําปะหลังของการใช้ปุ๋ยชีวภาพมากกว่ากําไรเฉลี่ยในการทําไร่มัน
สําปะหลังของการใช้ปุ๋ยเคมี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. รายจ่ายของเกษตรกรขึ้นอยู่กับรายรับของเกษตรกรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สมการพยากรณ์ที่ได้ คือ
4. ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยในการทําไร่มันสําปะหลังของการใช้ปุ๋ยชีวภาพน้อยกว่าหรือ เท่ากับปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยในการทําไร่มันสําปะหลังของการใช้ปุ๋ยเคมี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
5. กําไรเฉลี่ยที่ได้รับจากการทําไร่มันสําปะหลังกับระยะเวลาในการปลูกและปริมาณผลผลิตของมัน
สําปะหลังไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
6. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ชนิ ดของปุ๋ยและคุณสมบัติของปุ๋ย ชนิดของปุ๋ยกับคุณภาพของปุ๋ย และ
ผลผลิตที่ได้จากปุ๋ยไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่ชนิดของปุ๋ยกับความเหมาะสมของราคาปุ๋ยมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง และชนิดของปุ๋ยกับความสะดวกในการใช้ปุ๋ยมีความสัมพันธ์ในระดับน้อย

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา
เอสพลานาร์ดและเครือเอสเอฟซิเนม่าซิตี้ สาขาเซนทรัลพระราม 9
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวประวีณา เชื้อนุ่น, นายศุภณัฐ แสงแดง, นางสาวสุดารัตน์ อุ่ยเจริญชัย
นางสาวอิสราภา ศศิวิมลรัตนา, นายธนรัตน์ นันทไพบลูย์
คณิตศาสตร์
อาจารย์สุกัญญา อินทรภักดิ์

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ชมภาพยนตร์ที่เข้ามาใช้บริการใน
โรงภาพยนตร์ทั้ง2 เครือ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ที่เข้ามาใช้บริการโรงภาพยนตร์ทั้ง 2
เครือ (3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ทั้ง 2 เครือ (4) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเอสพลา
นาร์ด และเครือเอสเอฟซิเนม่าซิตี้ สาขาพระราม 9
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น ผู้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา
เอสพลานาร์ด และเครือเอสเอฟซิเนม่าซิตี้ สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 ที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี โดยสุ่มแบบโควต้า
จํานวนเครือละ 200 คน ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยมีจํ านวนทั้งหมด 6 ข้อดังนี้ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน วันที่ช มภาพยนตร์ ความถี่ในการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ และส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความพึง
พอใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของโรงภาพยนตร์ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
โรงภาพยนตร์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการบริการของพนักงาน ด้านการอํานวยความสะดวก และด้านการ
ประชาสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า
1. ค่า ใช้จ่ ายโดยประมาณในการใช้บริ การโรงภาพยนตร์ จะขึ้นอยู่ กับอายุของผู้ ที่มาใช้บริก ารโรง
ภาพยนตร์ และความถี่ในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
2. ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้ชมภาพยนตร์ ในวันเสาร์ -อาทิตย์และ
วันหยุดนั กขัตฤกษ์มากกว่าค่าใช้จ่ ายโดยประมาณในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้ ชมภาพยนตร์ ในวัน
ธรรมดาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. เครือโรงภาพยนตร์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในด้านความ
คมชัดของภายนตร์ ด้านความเหมาะสมของราคาอาหารหน้าโรงภาพยนตร์ และด้านความเพียงพอของห้องน้ํา
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

4. ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้ชมภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
สาขาเอสพลานาร์ดใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้ชมภาพยนตร์ เครือ
เอสเอฟซิเนม่าซิตี้ สาขาเซ็นทรัลพระราม 9ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีน
ครินทรวิโรฒ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวณัฐชนก ทาคา, นางสาวสุภาภรณ์ ชวดคา,นายนวชล พรมมา
นางสาวเยาวภา ผิวละออ, นางสาวศิริกาญจน์ รวมพล
คณิตศาสตร์
ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1.) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้แก่ เพศ อายุ คณะ ชั้นปี และรายได้ต่อเดือน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
โทรศัพท์มือถือ(2.)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้านข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานโทรศัพท์มือถือความรู้ ความ
เข้าใจ ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ (3.)เพื่อศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้แก่ เพศ อายุ คณะ ชั้นปี และ
รายได้ต่อเดือนที่มีผลต่อระดับของเหตุผลการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชั้นปีที่ 2-4 จานวน 9 คณะ
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะพล
ศึกษาวิทยาลั ย นวั ตกรรมสื่ อสารสั ง คมคณะทันตแพทยศาสตร์ และสานักวิช าเศรษฐศาสตร์แ ละนโยบาย
สาธารณะ ประจาปี การศึกษา 2555โดยไม่รวมศูนย์องครักษ์ จานวน 390คน โดยใช้การสุ่ มตัว อย่างแบบ
Quota Sampling จากจานวนประชากรทั้งหมด 9,387 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้ว ย
แบบสอบถามเรื่ องปั จ จั ย ที่มี อิทธิ พลต่อ พฤติก รรมการเลื อกซื้อโทรศัพท์ มือถื อ ของนิสิ ต ระดั บปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ แบบสอบถามทั่วไปแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
โทรศัพท์มือถือ และข้อเสนอแนะ
จากการวิ จั ย พบว่ า ราคาโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความรู้ ความเข้ า ใจในการใช้ ง าน
โทรศัพท์มือถือ แต่มีความสัมพันธ์กับลักษณะประชากรศาสตร์และลักษณะการใช้งานโทรศัพท์มือถือ เครือข่าย
โทรศัพท์มือถือที่เลือกใช้บ ริการ สถานที่ที่เลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ ไม่มีความสั มพันธ์กับลักษณะการใช้งาน
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และความรู้ ความเข้ า ใจในการใช้ ง านโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แต่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ระยะเวลาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางประชากรศาสตร์และ
ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ แต่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการใช้งานโทรศัพท์มือถื อ และ
ระดับ เหตุผลการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือทุกด้าน จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ด้านราคาโทรศัพท์มือถือ จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิติบนพื้นเอียงโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเร่ง
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

กัลยา หงส์ทอง , นัชรีญา พรหมชาติ , อรพรรณ วงษ์หาจักร
ฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา ศิลป์สกุลสุข

การทาโครงงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาหลักการทางานของเซนเซอร์ตรวจจับความเร่ง เพื่อ
ศึกษาการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเร่งกับการทดลองหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต จากการ
ทดลองบนพื้นเอียงที่ลักษณะพื้นผิวมีความแตกต่างกัน เพื่อศึกษาการใช้ Digital Storage Oscilloscope ใน
การตรวจวัดสัญญาณจากเซนเซอร์ตรวจจับความเร่ง และเพื่อวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตที่ได้จาก
การทดลองบนพื้นเอียงโดยที่ใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเร่ง และเปรียบเทียบกับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต
ทีไ่ ด้จากการสังเกต ซึ่งทดลองกับคู่ผิวสัมผัส 5 คู่ จากผลการทดลองพบว่า
การทาชุดการทดลองพื้นเอียงเพื่อหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตของคู่ผิวสัมผัส 5 คู่ที่ได้จากการ
ทดลองแบบสังเกตและการทดลองแบบที่มีเซนเซอร์ตรวจจับความเร่งต่อเข้ากับเครื่อง Digital Storage
Oscilloscope ซึ่งทาการทดลองจานวน 20 ครั้งในแต่ละคู่พื้นผิวสัมผัส จากการทดลองพบว่ า การไถลของคู่
ผิวสัมผัสแต่ละคู่ที่มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตน้อยจะเกิดการไถลได้ง่ายกว่าคู่ผิวสัมผัสที่มีสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทานสถิตมาก ซึ่งจากการทดลองสามารถเรียงลาดับคู่ผิวสัมผัสที่มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตจากน้อย
ไปมาก ได้ดังนี้คือ กระดาษกับผ้ากามะหยี่ กระดาษกับกระดาษ กระดาษกับไม้ ไม้กับไม้ และไม้กับผ้ากามะหยี่
ตามลาดับ จากข้อมูลจะสังเกตว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากเครื่อง Digital Storage Oscilloscope จะ
มีค่ามากกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการสังเกต ที่ผลออกมาเป็นแบบนี้อาจเกิดจากสัญญาณรบกวนกับ
เครื่องตรวจจับความเร่ง ทาให้มีการแกว่งของข้อมูลซึ่งสามารถสังเกตได้ตอนทาการทดลองที่แสดงบนหน้าจอ
ของเครื่อง Digital Storage Oscilloscope

ผลของการปรับสภาพต่อความแข็งและพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครมเมียมสูง
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

จักรพงษ์ กิตติพงศ์ธนกิจ , วิไลวรรณ พลอยม่วง , อาวุธ รัตนกุลชัยวัฒน์
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร. อารียา เอี่ยมบู่

โครงงานนี้ศึกษาผลของปริมาณซิลิกอน อุณหภูมิที่ใช้ในการอบ และระยะเวลาที่ใช้ในการอบ ต่อความ
แข็งและอัตราการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง โดยซิลิกอนที่เจือในเหล็กหล่อโครเมียมสูง มีปริมาณร้อย
ละ 0.3 – 3 อุณหภูมิที่ใช้ในการอบตั้งแต่ 700 – 1,000 องศาเซลเซียส และระยะเวลาที่ใช้อบมีระยะเวลา
ตั้งแต่ 2 – 8 วัน จากการศึกษาค่าความแข็งจุลภาคแบบวิกเกอร์ส พบว่าเมื่อเจือซิลิกอนเป็นปริมาณร้อยละ 2
จะมีความแข็งมากที่สุด และความแข็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการอบเพิ่มขึ้น จากการศึกษาการกัดกร่อน
พบว่าเมื่อเจือซิลิกอนปริมาณร้อยละ 2 เหล็กหล่อโครเมียมสูงจะมีอัตราการกัดกร่อนมากที่สุด

การวิเคราะห์และสร้างวงจรกาเนิดสัญญาณสุมแท้จริง
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นราเทพ สกุลนิธิเมธา , พลวัฒน์ ไชยสาร , สุรเชษฎ์ โฆษิตนพคุณ
ฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา ศิลป์สกุลสุข

โครงงานนี้นาเสนอการสร้างตัวเลขสุ่มจากวงจรกาเนิดสัญญาณสุ่ มจากสัญญาณรบกวนแบบขาว โดย
ศึกษาวงจรต้นแบบที่ใช้ IC ชมิตต์ทริกเกอร์ 74LS14 ในการแปลงสัญญาณรบกวนเป็นสัญญาณสุ่มแบบ TTL
ซึ่งมีระดับตัดสิน ศักย์สูงศักย์ต่าคงตัว ในกาหนดสัญญาณ 0 และ1 และทาการเปลี่ยนชมิตต์ทริกเกอร์เป็นแบบ
ทรานซิสเตอร์เพื่อให้สามารถปรับระดับการตัดสิ นศักย์สูงศักย์ต่าได้ เพื่อศึกษาผลของระดับการตัดสินศักย์สูง
และศักย์ต่าที่ให้ผลการกระจายตัวเลข 0 และ 1 เป็นแบบสุ่มได้ดี และได้ทาการศึกษาผลของความถี่ในการเก็บ
ตัวเลขสุ่มที่ระดับศักย์ที่ให้ผลดี พบว่า วงจรสร้างสัญญาณรบกวนแบบขาวที่ใช้แรงเคลื่อน 12 V เมื่อประกอบ
กับชมิตต์ทริกเกอร์ที่มีระดับการตัดสินผล VT   2.2 V และ VT   1.8V มีความถี่ในการสุ่มระดับ 0 และ
1 เท่ากับ 1000 ตัวอย่างต่อวินาที ผลที่ได้ทาการทดสอบด้วยวิธี Block of N Zeros or Ones Test วิธี
Equidistribution of N-bit Blockซึ่งให้ผลการกระจายตัวเลขสุ่มได้ดี มีความสมดุลของตัวเลข 0 และ 1 และ
ทดสอบความแปรปรวนด้วยวิธี entropy of N-bit block โดยทดสอบที่ 8 บิต ให้ค่าเท่ากับ 7.83215 จะเห็น
ว่าตัวเลขสุ่มที่ได้มีความแปรปรวนน้อย
คาสาคัญ : สัญญาณสุ่ม, สัญญาณรบกวนแบบขาว, วิธีทดสอบ Block of N Zeros or Ones Test, วิธีทดสอบ
Equidistribution of N-bit Block, วิธีทดสอบ entropy of N-bit block

การผลิตและการเผาเส้นใยซิลิกาที่ได้จากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

กนกพร ตุ้มระย้า , ชลธิชา แป้นเชื้อ , เนมิกา กังวานสุระ
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.ปณิธาน วนากมล

ในปัจจุบันเส้นใยนาโนที่ผลิตด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง กาลังเป็นที่สนใจ โดยส่วนใหญ่สารตั้ง
ต้นมักจะเป็นพอลิเมอร์ แต่งานวิจัยในครั้งนี้จะใช้ซิลิกามาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเส้นใยเนื่องจากมีคุณสมบัติ
บางประการที่ดี เช่นความเป็ นรู พรุ นสูง ไม่ว่องไวในการทาปฏิกิริยา อีกทั้งยังสามารถนาไปประยุกต์ได้ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นวัสดุทนไฟหรือวัสดุดูดความชื้น และใช้เป็นสารตัวเติมในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็น
ต้น ในกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งเป็นวิธีการที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตและได้ผลลัพธ์ที่ดี คณะผู้จัดทาจึง
ทาการผลิตเส้นใยซิลิกาด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปิน -นิ่ง โดยเตรียมสารตั้งต้น ที่มีส่วนผสมระหว่างเตตระ
เอทิล ออโทซิลิเกต (TEOS) เอทิลแอลกอฮอล์ (C2H6O) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) และน้ากลั่น (H2O) ในสัดส่วน
โดยโมล TEOS:C2H6O:HCl:H2O เท่ากับ 1:2:0.01:2 นาสารตั้งต้นมาผ่านกระบวนการโซลเจลจนได้สารละลาย
หนืด หลังจากนั้นนามาบรรจุในกระบอกฉีดสารละลายเพื่อเตรียมฉีดออกมาเป็นเส้นใยซิลิกา ภายใต้เงื่อนไข
ความต่างศักย์ 15 กิโลโวลต์ ระยะทางระหว่างกระบอกฉีดกับแผ่นรองรับเส้นใย 15 เซนติเมตร และขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของปลายเข็มโลหะ 0.9 มิลลิเมตร นาเส้นใยที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนาเส้นใยทั้งสองชุดไปวิเคราะห์โครงสร้างภายนอกและลักษณะพื้นผิว
ของเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด(SEM) วิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันและโครงสร้างทางเคมี
ของสารในเส้นใยด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรด สเปคโตรสโคปี (FTIR) และวิเคราะห์โครงสร้าง
ผลึก การจัดเรียงตัวของอะตอมในเส้นใยด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสี (XRD)
จากการวิเคราะห์ด้วยSEM พบว่าเส้นใยที่ได้มีลักษณะเรียวยาว ไม่มีเม็ดลูกปัดปรากฏบนเส้น -ใยโดย
ก่อนเผาเส้นใยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.506 ± 0.17 ไมโครเมตร และหลังเผาเส้นใยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 0.419 ± 0.12 ไมโครเมตร จากการวิเคราะห์ด้วยFTIR พบว่าเส้นใยที่ได้ทั้งก่อนและหลังการ
เผาประกอบไปด้วยหมู่ซิลินอล(Si-OH) และหมู่ซิลอกเซน (Si-O-Si) โดยหลังจากการเผาพบว่ามีหมู่ซิลินอล (SiOH) หายไปบางส่วน และจากการวิเคราะห์ด้วยXRD พบว่าเส้นใยที่ได้ทั้งก่อนและหลังการเผาแคลไซน์มี
โครงสร้างเป็นอสัณฐาน

การทาสวิตซ์โดยใช้ตัวนายวดยิ่ง
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ปฤษฐ มีนาทุ่ง , ปิยมาศ ปันพร และพรกมล ระวาส
ฟิสิกส์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายศึกษากระบวนการเตรียมสาร Y123 ด้วยเครื่อง Ball Mill การเตรียมสารด้วย
กระบวนการเผาแบบผงและกระบวนการเผาแบบหลอมที่ 980°C วัดความต้านทานไฟฟ้าเพื่อนาไปหาสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าแล้วนาไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพต้านทานกับอุณหภูมิ เพื่อหาค่าอุณหภูมิ
วิกฤต แล้วนาสารที่ได้มาวัดความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่างๆ สุดท้ายนาตัวนายวดยิ่งมาประยุกต์โดยการ
นามาทาสวิทซ์ด้วยวงจรไฟฟ้าที่ใช้ทรานซิสเตอร์ช่วยในการประยุกต์ใช้งานการ ทาสวิทซ์โดยใช้ตัวนาไฟฟ้ายวด
ยิ่ง เลียนแบบมาจากคู่มือการทดลองของ Robert W. Dull ซึ่งในงานวิจัยนี้อาศัยสมบัติของสถานะปกติของ
ตัวนายวดยิ่งที่มีค่าความต้านทานแปรตามอุณหภูมิ ซึ่งความต้านทานมีขนาดประมาณ 10 โอห์มที่ระยะห่าง
ระหว่างขั้วเท่ากับ 1.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นประกอบวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และชุดวงจรของตัวนายวดยิ่ง
แล้วสามารถทดสอบการเป็นสวิตซ์ได้โดยนาตัวนายวดยิ่งใส่ในบิกเกอร์ เปิดวงจรไฟจะดับเมื่อเทไนโตรเจนเหลว
ลงไป ในบิกเกอร์ไฟก็จะติดและเมื่อไนโตรเจนเหลวละเหยหมดไปไฟก็จะดับอีกครั้งหนึ่ง

แบบจาลองวงจรเสมือนสาหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ภาควิชา
โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ฟิสิกส์
นายยิ่งยศ นาคะโยคี , นายคณิศร์ ฤทธิรักษ์ และนายพิทยา จ้อยศรีเกตุ
อาจารย์ ดร. อนุศิษฏ์ ทองนา

โครงงานนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงได้แก่ จานวน
ชั้นของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) การส่งผ่านแสงของจานวนชั้นฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์
และการศึ กษาการสู ญเสี ย เชิ งกระแสของเซลล์ แสงอาทิต ย์ช นิดสี ย้ อมไวแสงด้ว ยแบบจาลองวงจรเสมือ น
(equivalent circuit model) ชนิดตัวต้านทาน 2 ตัว (Rsh และ Rs) และเปรียบเทียบระหว่างผลการทดลอง
และผลทางทฤษฎีเพื่อหาค่า Rsh และ Rs พบว่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงเรียงตาม
จานวนชั้น 1 2 3 4 5 และ 6 มีค่าดังนี้ 0%, 0.0255%, 0.0360%, 0.0502%, 0.0179% และ 0.00454% ค่า
ประประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นตามลาดับและสูงสุดที่จานวนชั้นฟิล์ม 4 ชั้น และประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อจานวน
ชั้นฟิล์มเพิ่มขึ้น การส่งผ่านแสงจะลดลงเมื่อจานวนของชั้นฟิล์มเพิ่มขึ้น ค่า Rsh และ Rs จากการเปรียบเทียบผล
การทดลองและผลทางทฤษฎีเรียงตามจานวนชั้นฟิล์มมีค่า (4000, 0.10261), (7000, 0.12882), (8000,
0.05895), (9000, 0.11134), (10000, 0.08515) ตามลาดับ ที่ชั้นความหนาของฟิล์ม 4 ชั้นเป็นความหนาที่
เหมาะสมเนื่องเปอร์เซ็นการส่งผ่านแสง ความสามารถในการดูดซับสีย้อม และการรวมตัวของอิเล็กตรอนและ
โฮล (Rsh) เหมาะสมที่สุด ขณะที่ความหนาของชั้นฟิล์มต่ากว่าจะมีเปอร์เซ็นการส่งผ่านแสงดีแ ต่ความสามารถ
ในการดูดซับสีย้อมต่าและการรวมตัวของอิเล็กตรอนและโฮลสูง ที่ความหนาของชั้นฟิล์มมากกว่าจะมีการดูด
ซับสีย้อมสูงและการรวมตัวของอิเล็กตรอนและโฮลต่าแต่เปอร์เซ็นการส่งผ่านแสงต่า

การปั่นเส้นใยซิลิกาด้วยไฟฟ้าสถิต และการประยุกต์ใช้เส้นใยเป็นวัสดุเสริมแรงในพอลิเมอร์เชิงประกอบ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ศศิธร เมืองมูล , อโณทัย สาลีอ่อน และ อรชีรา อนุบุตร
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.ปณิธาน วนากมล

ในโครงงานฉบับนี้เป็นการศึกษาการปั่นเส้นใยซิลิกาด้วยไฟฟ้าสถิตและประยุกต์ใช้เส้นใยเป็นวัสดุ
เสริมแรงในพอลิเมอร์เชิงประกอบ โดยการเตรียมสารละลายตั้งต้นจากวิธีการโซลเจล สารตั้งต้นที่ใช้คือ
เตตระเอทิลออโทซิลิเคต(TEOS) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) เอทิลแอลกอฮอล์ (C2H6O) และน้ากลั่น (H2O) ใน
สัดส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:2:0.01:2 ตามลาดับ ค่าศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าฟ้าสถิตคือ 15 กิโล
โวลต์ ระยะห่างระหว่างปลายเข็มโลหะกับอุปกรณ์รองรับเส้นใย 15 เซนติเมตร เส้นใยซิลิกาที่ได้มี ลักษณะ
โครงสร้ างแบบอสั ณฐาน และเส้ นใยมีลักษณะเรี ยวยาว ไม่ปรากฏเม็ดปมบนเส้ นใย ขนาดของ เส้นใยไม่
สม่าเสมอ โดยก่อนการเผาเพื่อกาจัดสารอินทรีย์ที่ตกค้างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยมีค่าเฉลี่ย 0.550±
0.263 ไมโครเมตร และหมู่ฟังก์ชันที่พบประกอบไปด้วยหมู่ไฮดรอกซิล (O-H) หมู่คาร์บอนิล(C=O) หมู่ไซลอก
เซน(Si-O-Si) และหมู่ ไซลานอล(Si-OH) และเมื่อผ่านการเผาเพื่อกาจัดสารอินทรีย์ที่ตกค้างที่อุณหภูมิ 800
องศาเซลเซียส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยที่ได้มีค่าเฉลี่ย 0.475± 0.159 ไมโครเมตร และพบว่าหมู่ไซ
ลานอล(Si-OH) ที่เลขคลื่น 958 cm-1 ได้ขาดหายไปและหมู่ไฮดรอกซิล (O-H) ที่เลขคลื่น 3442-3457 cm-1 มี
การดูดกลืนลดลงเนื่องจากการสลายตัวจากการให้ความร้อน ในการประยุกต์ใช้เส้นใยเป็นวัสดุเสริมแรงในพอลิ
เมอร์เชิงประกอบ เมื่อนาพอลิเมอร์เชิงประกอบที่มีเส้นใยซิลิกาเป็นวัสดุเสริมแรงเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลกับ
พอลิเมอร์ที่ไม่มีเส้นใยซิลิกาเป็นวัสดุเสริมแรงด้วย เครื่องทดสอบแรงดึง พบว่าค่าเฉลี่ยแรงในการดึง ค่าเฉลี่ย
ความเค้น สู งสุ ด และค่าเฉลี่ ย ความเครี ยด ณ จุดขาดของพอลิ เมอร์เชิงประกอบที่มีเส้ นใยซิลิ กาเป็นวัส ดุ
เสริมแรงมีค่าสูงกว่าพอลิเมอร์ที่ไม่มีเส้นใยซิลิกาเป็นวัสดุเสริมแรง

การหาจุดศูนย์กลางของรูปทรงโดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยมคอนเวกซ์อย่างง่ายโดยวิธีการเดินแบ่ง
ส่วนตามจุดยอด
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

จิรวัฒน์ ริ้วรุจิเรข
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.สุพิชญ์ แขมมณี

โครงงานนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการหาตาแหน่งของจุดศูนย์กลางของรูปทรงโดยประมาณของรูป
หลายเหลี่ยมคอนเวกซ์อย่างง่ายที่มีจุดยอด n จุดใดๆ โดยใช้วิธีการเดินแบ่งส่วนตามจุดยอด ซึ่งจุดศูนย์กลาง
ของรูปทรงที่ได้จากวิธีนี้เป็นจุดปลายของเวกเตอร์ตาแหน่งเฉลี่ยของเวกเตอร์ตาแหน่งของมวลทุกตัวในระบบ
อนุภาค และเมื่อเปรียบเทียบกับจุดศูนย์กลางของรูปทรงที่ได้จากการใช้สูตรของแบชีนและเดตเมอร์ พบว่าจุด
ศูนย์กลางของรูปทรงที่ได้จากการเดินแบ่งส่วนตามจุ ดยอดจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากสูตรของแบชีนและ
เดตเมอร์เมื่อมวลมีการกระจายตัวกันไม่มาก ซึ่งหากมวลมีการกระจายกันมาก จะทาให้จุดศูนย์กลางของ
รูปทรงที่ได้จากการเดินแบ่งส่วนตามจุดยอดอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของรูปทรงที่ได้จากสูตรของเบชีนและเดต
เมอร์มากตามไปด้วย

ผลของความต่างศักย์และระยะห่างระหว่างขั้วต่อสีของแอโนไดซ์ไทเทเนียม
โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา

กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ , เนตรนพิศ มนัสศิลา และ อนุศรา คาโสภาภาควิชา
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.อารียา เอี่ยมบู่

โครงงานนี้ศึกษาถึงปัจจัยในกระบวนการแอโนไดเซชัน ดังนี้ 1. ผลของความต่างศักย์ของกระบวนการ
แอโนไดเซชันโดยทาการแอโนไดซ์ไทเทเนียมในกรดอะซิติกที่มีความเข้มข้น 12 โมล ความต่างศักย์ระหว่าง 10
ถึง 80 โวลต์ 2. ผลของระยะห่างระหว่างขั้ว แอโนดและขั้วแคโทด โดยกาหนดให้ระยะห่างเท่ากับ 1 และ 3
เซนติเมตร ผลการทดลองแสดงทั้งความต่างศักย์ และระยะระหว่างขั้วมีผลต่อการเกิดสีของไทเทเนียม เมื่อ
ระยะระหว่างขั้ว 1 เซนติเมตร ความต่างศักย์ที่ใช้ในการแอโนไดเซชันเพิ่มขึ้นฟิล์มมีความหนาเพิ่มขึ้น ทาให้
ไทเทเนียมที่ผ่านกระบวนการแอโนไดเซชันมีสีที่หลากหลาย ในขณะที่ระยะระหว่างขั้ว 3 เซนติเมตรถึงแม้ว่าจะ
เพิ่มความต่างศักย์พบว่าความหนาของฟิล์มไม่เพิ่มขึ้น จากผลการทดลองแสดงว่าไทเทเนียมที่ผ่านการแอโนได
เซชันมีสีเหลืองทอง
คาสาคัญ การแอโนไดเซชัน ไทเทเนียม สี

การออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจจับเวลาการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบดิจิตอล
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

กนกวรรณ เกสร , เปรมทัศน์ พ้นภัย และ ภูริดา ลี้ตระกูล
ฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา ศิลป์สกุลสุข

โครงงานนี้ได้นาความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างเครื่องมือที่
สามารถตรวจจับ เวลาของวัตถุซึ่งเคลื่ อนที่ผ่านระหว่างสองตาแหน่ง โดยการออกแบบและสร้างเครื่องมือ
ตรวจจั บ เวลาการเคลื่ อนที่ ของวัต ถุแบบดิจิตอล ซึ่ง ประกอบด้ว ยวงจรอิเล็ กทรอนิคส์ 3ส่ ว น ได้แก่ วงจร
ตรวจจับแสง วงจรสร้างคลื่นรูปสี่เหลี่ยม และวงจรนับลูกคลื่นและแสดงผล ซึ่งวงจรทั้งหมดจะทางานร่วมกัน
โดยมีการกาหนดเงื่อนไขการเข้าออกของข้อมูลดิจิตอลภายในวงจรด้วยเกทควบคุม โดยเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่าน
โฟโต้-ไดโอดตัวที่ 1 วงจรจะเริ่มต้นการนับ และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านโฟโต้ไ ดโอดตัวที่ 2 วงจรจะหยุดการนับ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือทดแทนการจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลาในการทดลองทางฟิสิกส์พื้นฐาน อันจะ
ช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากอุปกรณ์ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้องและแม่นยา เมื่อนาเครื่องมือ
ตรวจจับเวลาการเคลื่อนที่ของวัตถุแ บบดิจิตอลมาใช้กับการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียง สามารถ
ใช้ตรวจจับเวลาแทนนาฬิกาจับเวลาได้
คาสาคัญ เครื่องมือตรวจจับเวลาการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบดิจิตอล โฟโต้ไอโอด ดิจิตอล วงจรตรวจจับ
แสง วงจรสร้างคลื่นรูปสี่เหลี่ยม วงจรนับลูกคลื่น วงจรแสดงผล การเคลื่อนที่บนพื้นเอียง

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากท่อนาโนคาร์บอนเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ปิยาภรณ์ หอมจันทร์ และสุนิสา เสวกวิหารี
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร. อนุศิษฏ์ ทองนา

โครงงานวิจัยนี้ได้ศึกษาหลักการเตรียมเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดจากท่อนาโนคาร์ บอนด้วยเทคนิคการจุ่ม
(dip coating) และศึกษาผลของตัวประสานและการอบอ่อนต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้ อม
ไวแสง โดยแบ่งการเตรียมเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ ท่อนาโนคาร์บอนในสารละลายเอทา
นอล ท่อนาโนคาร์บอนผสมกับตัวทาประสานเอทิ ลเซลลูโลสในสารละลายเอทานอล และท่อนาโนคาร์บอน
ผสมกับตัว ประสานเอทิลเซลลูโลสในสารละลายเอทานอลที่ อบอ่อนที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ได้ผล
ประสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ดั ง นี้ 0.0001% 0.01% และ 0% ตามล าดั บ พบว่ า เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จ ากท่ อ นาโน
คาร์ บ อนผสมกับ ตัว ประสานเอทิ ล เซลลู โ ลสในสารละลายเอทานอลให้ ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดเนื่องจากท่อโน
คาร์บอนมีการกระจายตัวอย่างสม่าเสมอมากกว่าเทียบกับการเตรียมแบบอื่น

การศึกษาปืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดขดลวดเหนี่ยวนา
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

กวิน อินทะ , มาโนช แยบเกษตร และ จักรกรี โพธิ์ศรี
ฟิสิกส์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการศึกษาหลักการทางานของปืนเหล็กไฟฟ้าชนิดขดลวดเหนี่ยวนา
ศึกษาการทางานเกี่ยวกับปัจจั ยต่างๆทีมีผลต่ออัตราเร็วของลูกปืน และศึกษาอัตราเร็วของกระสุ นปืน ปืน
แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดขดลวดเหนี่ยวนาจะใช้สนามแม่เหล็กในการเร่งลูกกระสุนให้มีอัตราเร็ว โดยที่กระสุนที่มี
เลือกใช้ในการทดลองครั้งนี้ก็คือกระสุนที่มีความยาว 4.00 เซนติเมตร วางที่ระยะโผล่พ้นปากกระบอกปืน
0.50 เซนติเมตร ซึ่งเป็นกระสุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จากการทาการทดลองยิงด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้า 20
จากค่าความถี่ของความต้านทานที่ปรับค่าได้เป็น 105.91 เฮิร์ต พบว่าวัดระยะกระสุนที่เคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด
(ระยะตาบลตก)เท่ากับ 107.50 เซนติเมตร มีความเร็ว 5.12 เมตรต่อวินาที และวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านแต่ละ
ขดลวดจากขดลวดขดที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็น 0.23, 0.193, 0.25 และ 0.22 ตามลาดับ จากข้อมูลค่าความเข้ม
เฉลี่ยของสนามแม่เหล็กที่เป็นตาแหน่งด้านหน้าซึ่งเป็นด้านที่ใช้ขับเคลื่อนกระสุน สาหรับค่าความเข้มเฉลี่ย
สนามแม่เหล็กที่มากที่สุดที่ไหลผ่านขดลวดขดที่ 1, ขดที่ 2, ขดที่ 3, และขดที่ 4 เท่ากับ 0.783, 1.180, 0.690
และ 0.833 ตามลาดับ และจะเห็นได้ว่านอกจากขนาดของกระสุนที่เลือกมาอย่างเหมาะสมแล้ว ค่าความถี่ของ
ความต้ า นทานที่ ป รั บ ค่ า ได้ ด้ ว ย เพราะจากกราฟแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระยะต าบลตก ( ) และ
แรงเคลื่อนไฟฟ้า (V) จะมีบางค่าของความต้านทานที่ทาให้ความเร็วของกระสุนแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่
ละช่วงความถี่ แต่จะมีค่าความต้านทานบางความถี่ที่ไม่สามารถขับกระสุนออกไปได้ จึงวัดค่าความเร็วไม่ได้
เพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องเลือกขนาดของกระสุนที่เหมาะสมแล้ว จะต้องเลือกปรับค่าความถี่ของความ
ต้านทานให้เหมาะสมกับวงจรด้วย เพื่อที่จะได้ผลการทดลองที่เป็นไปตามที่ต้องการและมี ประสิทธิภาพมาก
ที่สุด

การศึกษาสีของการแอโนไดซ์อะลูมิเนียม – เงิน
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

พรพรรณ บุญวัน , เบ็ญจวรรณ ดีลา และ มลฐิตา กลางณรงค์
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร. อารียาเอี่ยมบู่

โครงงานนี้ศึกษาสีของอะลูมิเนียม – เงิน ที่ผ่านกระบวนการแอโนไดเซชัน ในสารละลายกรดซัลฟู ริก
โดยให้ค่าความต่างศักย์ที่ 5 โวตล์ จากนั้นนาไปย้อมสี จากผลการทดลองแสดงว่า อะลูมิเนียม – เงิน เมือผ่าน
กระบวนการแอโนไดเซชันมีลักษณะสัณฐาน และสามารถย้อมสีติดบริเวณรอยเชื่อมระหว่างอะลูมิเนียมกับเงิน
คาสาคัญ : อะลูมิเนียม – เงิน สี การแอไดเซชัน

การศึกษาระบบระบายความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวณิศาธร นาเจริญพินิจ , นางสาวนิภาพร ต่ายเกิด และนางสาวมาศฤดี หนูแป้น
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ

การวิจัย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการทางานของเซลล์ แสงอาทิตย์ และผลของการ
ระบายอากาศจากพลังงานแสงอาทิตย์ การศึกษาผลของการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายนอกและภายในชุด
การทดลองในช่วงเวลา 10.00 -14.00 น. ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 พบว่า มี
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิและความชื้นภายนอกและภายใน โดยผลต่างของอุณหภูมิและความชื้นภายนอก
และภายในชุดทดลอง จะมีค่าลดลงเมื่อต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับระบบระบายอากาศ ทาให้ชุดทดลองมี
ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีขึ้น

การศึกษาความหนาแน่นของพระสมเด็จวัดระฆัง
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

พัชรินทร์ วงษ์ลอย และ ภูริช พิศาลสาคร
ฟิสิกส์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการศึกษาความหนาแน่นของพระสมเด็จวัดระฆัง ซึ่งทาการศึกษา
ความหนาแน่นขององค์พระ และคาดคะเนวัสดุที่ใช้ในการสร้างองค์จากความหนาแน่น โดยวัสดุที่ใช้ในการ
คาดคะเน ได้แก่ ปู นพลาสเตอร์ ปูน ขาว ดินสอพอง และยาแนว ผลการทดลอง พบว่าพระเก่ามีค่าความ
หนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 1.40 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร พระใหม่มีค่าความหนาแน่ นเฉลี่ยประมาณ 1.23 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ปูนพลาสเตอร์มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 0.97 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปูนขาวมีค่าความ
หนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 0.84 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดินสอพองมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 2.23 กรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และยาแนวมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ ยประมาณ 1.34 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากการศึกษาจึง
คาดคะเนได้ว่า ปูนขาว และปูนพลาสเตอร์ น่าจะหนึ่งในวัสดุในการสร้างองค์พระสมเด็จวัดระฆัง และจาก
การศึกษาโครงสร้ างภายนอกพบว่าสี ของปูนขาวมีค วามใกล้ เคี ยงกับสี องค์พระตัว อย่าง ซึ่งสอดคล้ องกั บ
ประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษามาและสอดคล้องกับค่าความหนาแน่นที่ได้ทาการศึกษา

ผลการปรับสภาพทางความร้อนต่อความแข็ง และพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะผสมอะลูมิเนียม
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

วรินทรา ลมเชย ,อัจฉราภรณ์ ธนกิจการค้า และพรชัย รอดสันเที๊ยะ
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.อารียา เอี่ยมบู่

โครงงานนี้เป็นการศึกษาผลการปรับสภาพทางความร้อนต่อความแข็งและพฤติกรรมการกัดกร่อนของ
โลหะผสมอะลูมิเนียม A319 A390 และ A356 ที่ไม่ผ่านและผ่านกระบวนการอบละลายและการบ่ม รวมทั้งใช้
กระบวนการทางความร้อนแบบ T5 และ T6 ที่อุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ กัน จากผลการทดลองพบว่า ความ
แข็งของชิ้นงานตัวอย่าง A390 ที่ผ่านการอบละลายที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และบ่ม
ที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ให้ความแข็งสูงสุดกว่าสภาวะอื่น ๆ ในโครงงานนี้ เท่ากับ
174 HV ซึ่งความแข็งเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการบ่มที่เหมาะสมกับอุณหภูมิ และอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงาน
ตัวอย่าง A319 ที่ผ่านการอบละลายที่อุณหภูมิ 503 องศาเซลเซียส และบ่มที่อุณหภูมิ 170+190 องศา
เซลเซียส ให้อัตราการกัดกร่อนสูงสุดกว่าสภาวะอื่น ๆ ในโครงงานนี้ เท่ากับ 0.000593 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งอัตรา
การกัดกร่อนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากในช่วงที่ทาการทดลองไม่เกิดฟิล์มป้องกันการกัดกร่อน

กฎของเคปเลอร์ในปริภูมิเวลาชวาร์สชายด์ 3 และ 4 มิติ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ธนัช ศังขะกฤษณ์ , พีชญ์ ชมทอง
ฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ มุศิริ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาผลเฉลยของสมการจีโอเดสิกในปริภูมิเวลาชวาร์สชายด์ 4 มิติ โดย
อาศัยทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อแก้สมการจีโอเดสิกโดยอาศัยทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป เห็นได้ว่า ปริภูมิเวลาโค้ง
จะส่งผลต่อการโคจรของวัตถุบนปริภูมิเวลาโค้งนั้นๆ โดยจากการศึกษาใน 4 มิติ ทาให้พบค่าคงที่ของการ
เคลื่อนที่จ านวน 3 ตัว ค่า คงที่ตัว แรกมีความเกี่ยวข้องกับพลั งงานรวมของระบบ ส่ว นค่าคงที่อีก 2 ตัว
ประกอบด้วย โม-เมนตัมเชิงมุมของการเคลื่อนที่ในแนว  และ โมเมนตัมเชิงมุมของการเคลื่อนที่ในแนว  ซึ่ง
มีความแตกต่างจากปัญหาของเคปเลอร์ในกลศาสตร์แบบฉบับใน 3 มิติ ในปริภูมิเวลาราบ โดยพจน์ที่เพิ่มขึ้นมา
นั้น แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการโคจรมีการรบกวนเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอิทธิพลของปริภูมิเวลาโค้ง ต่อมา เมื่อ
ได้สมการการเคลื่อนที่โดยอาศัยแนวคิดของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแล้ว ก็จะนาผลที่ได้มาศึกษาการโคจรของ
ดาวพุธรอบดวงอาทิตย์ แล้วหาค่าการส่าย (Precession) ที่เกิดขึ้นกับระบบ
คาสาคัญ : กฎของเคปเลอร์, ปริภูมิเวลาชวาร์สชายด์, ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป, จีโอเดสิก

การเตรียมและวัดสมบัติของตัวนายวดยิ่ง Y134
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

เกียรติพงศ์ สมศรี , นันทวัฒน์ พุ่มพวง และปราชญ์กิตติ หมายเจริญ
ฟิสิกส์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษากระบวนการเตรียม และ สมบัติทางฟิสิกส์ของสารตัวนายวดยิ่ง Y134 ซึ่งเตรียม
ด้วยวิธีปฏิกริยาสถานะของแข็งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ กระบวนการเผาแบบผง การอบ และการขึ้นรูป
เผาที่อุณหภูมิสูงสุด 950 องศาเซลเซียส และกระบวนการหลอมซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การเผาแบบ
ผง การอบ และการเผาแบบหลอม สารตัวนายวดยิ่งที่เตรียมด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็ง มีลักษณะพื้นผิวไม่
เรียบ ดาเป็นประกาย มีความหนาแน่น 3.79 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร สารตัวนายวดยิ่งที่เตรียม
ด้วยกระบวนการเผาแบบหลอม
มีลักษณะพื้นผิวไม่เรียบเช่นเดียวกัน และ มีความหนาแน่น 4.087
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ผู้วิจัยได้ทาการวัดอุณหภูมิวิกฤตด้วยชุดทดลองที่สร้างขึ้น โดยการใส่กระแสไฟฟ้า
ที่แตกต่างกันเพื่อหาสภาพต้านทานไฟฟ้าพบว่า Y134 ที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งมีค่า อุณหภูมิ
วิกฤต Offset 90 เคลวิน และอุณหภูมิวิกฤต Onset 99 เคลวิน Y134 ที่เตรียมด้วยกระบวนการเผาแบบ
หลอมมีอุณหภูมิวิกฤต Offset 90 เคลวินและอุณหภูมิวิกฤต Onset 94 เคลวิน จากการวัดด้วยเครื่องกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าสารมีลักษณะผิวหน้าไม่เรียบ มีรูพรุน จากการวัดด้วยเครื่องวัดการ
กระจายตัวของรังสีเอกซ์พบว่าสารทั้งสองประกอบด้วย ยิทเทรียม (Y) แบเรียม (Ba) คอปเปอร์ (Cu) และ
ออกซิเจน(O) และไม่มีสารอื่นเจื อปน นอกจากนี้ผลจากเครื่อง FTIR แสดงให้เห็นว่า ภายในสารมีพันธะคู่
ระหว่างธาตุคาร์บอนและออกซิเจน (C=O) จากการวิเคราะห์ด้วยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์พบว่าสารที่ได้จากการ
เตรียมด้วยกระบวนการหลอมและปฏิกิริยาสถานะของแข็งไม่แตกต่างกัน

การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะผสมอะลูมิเนียมที่ผ่านการปรับสภาพทางความร้อน
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายวิศุทธิ์ ผดุงเจริญ และนายศุภชัย ทองเข็ม
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร. อารียา เอี่ยมบู่

โครงงานนี้ได้ทาการการศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะผสมอะลูมิเนียม ของชิ้นงานตัวอย่างที่
ผสมปริมาณ , อุณหภูมิที่ใช้ในการอบ และระยะเวลาของวันที่ใช้อบแตกต่างกัน โดยทดสอบด้วยวิธีการจุ่มแช่
และคานวณหาอัตราการกัดกร่ อนจากน้าหนักที่ห ายไป แล้ วนาผลการทดลองมาเปรียบเที ยบหาค่าความ
ต้านทานการกัดกร่อน ซึ่งค่าที่มีความความต้านทานการกัดกร่อนมากที่สุด จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ จานวนชั่วโมง
ที่ใช้อบ และกระบวณการหล่อขึ้นรูป และจากการศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อน โลหะผสมอะลูมิเนียมที่ขึ้นรูป
ด้วยกระบวนการหล่อแบบกึ่งแข็ง และอบที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18 ชั่วโมง มีอัตราการกัด
กร่อน 0.0161 มิลลิกรัมต่อปี แสดงว่าโลหะผสมอะลูมิเนียม A356 ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วนกระบวนการหล่อแบบ
กึ่งแข็งและอบที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18 ชั่วโมงจะทนต่อสภาพการกัดกร่อนในสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ได้ดีที่สุด
คาสาคัญ การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะผสมอะลูมิเนียมที่ผ่านการปรับสภาพทางความร้อน

การศึกษามุมสัมผัสและพฤติกรรมการกัดกร่อนของแอโนไดซ์ไทเทเนียม
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ปวัณภัทร์ โพชะเรือง , ปานฝัน กุลทอง และภัทรสุดา ใยดี
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร. อารียา เอี่ยมบู่

โครงงานนี้ได้ศึกษาสมบัติการมีขั้วและพฤติกรรมการกัดกร่อนของไทเทเนียมที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิว
ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน โดยใช้อิเล็กโทรไลต์ที่ประกอบด้วยเอททิลีนไกล-คอล แอมโมเนียมฟลูออไรด์
และน้า พบว่าพื้นผิวไทเทเนียมที่ไม่ผ่านกระบวนการแอโนไดเซชันเป็นพื้นผิวแบบมีขั้ว และพื้นผิวไทเทเนียมที่
ผ่านกระบวนการแอโนไดเซชัน เป็นพื้นผิ วแบบไม่มีขั้ว
และไทเทเนียมที่ไม่ผ่ านกระบวนการและผ่าน
กระบวนการแอโนไดเซชันเกิดการกัดกร่อนในสภาวะจาลองของร่างกายน้อยมาก

การศึกษารูปแบบการเลี้ยวเบนของสลิตเดี่ยวและช่องเปิดสี่เหลี่ยม
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

กรกมล แถบเงิน และ ณัชวรรณ น่วมทะนงค์
ฟิสิกส์
อาจารย์ สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล

โครงงานเรื่องการศึกษารูปแบบการเลี้ยวเบนของสลิตเดี่ยวและช่องเปิดสี่เหลี่ยม เป็นการศึกษารูปแบบ
การเลี้ยวเบนของแสงด้วยวิธีเชิงตัวเลขของสลิตเดี่ยวและช่องเปิดสี่เหลี่ยมทาการศึกษาทั้งการเลี้ยวเบนแบบ
ฟรอนโฮเฟอร์และการเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนล โดยเปรียบเทียบกราฟความเข้มแสง โดยการสร้างโปรแกรมจาก
หลักการของฮอยเกนส์ กับใช้วิธีการคานวณโดยใช้ฟูเรียร์ ออปติค (Fourier Optics) แล้วใช้โปรแกรมเขียน
กราฟความเข้มแสงในโปรแกรมแมทเทอร์เมติกา (Mathematica) ผลการศึกษาพบว่ากราฟความเข้มแสงที่ได้
จากโปรแกรมที่สร้างจากทั้งสองวิธี มีลักษณะเหมือนกันทั้งการเลี้ยวเบนผ่านสลิตเดี่ยวและช่องเปิดสี่เหลี่ยมทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ

การผลิตและวิเคราะห์เส้นใยคาร์บอนจากกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

สิรินนันท์ สมศิริวัฒน์ และอัยริน ศรีมาวงษ์
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.ปณิธาน วนากมล

งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการผลิ ต เส้ น ใยคาร์ บ อนจากพอลิ เ มอร์ พ อลิ อ ะคริ โ ลไนไตรล์
(Polyacrylonitrile: PAN) โดยการเตรียมสารละลายพอลิเมอร์ PAN ในตัวทาละลายไดเมทิลฟอร์มาไมด์
(DMF) ที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก และใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์ ในกระบวนการปั่น
ด้วยไฟฟ้าสถิต วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของเส้นใยก่อนการทาเสถียร หลังการทาเสถียร และ
หลังการคาร์บอนไนซ์ โดยทาการวิเคราะห์เส้นใยที่ผลิตจากเข็มโลหะ 2 ชนิด คือ เข็มสีชมพู (1.2 มิลลิเมตร)
และเข็มสีเหลือง (0.9 มิลลิเมตร) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(SEM) เครื่องวิเคราะห์ด้วยอินฟราเรด (FTIR) และเครื่องวิเคราะห์ผิววัสดุ (XPS) สาหรับการวิเคราะห์ด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าเส้นใยที่ได้จากเข็มสีชมพู (1.2 มิลลิเมตร) ก่อนการทา
เสถียร หลังการทาเสถียรและหลังการคาร์บอนไนซ์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7457 ไมโครเมตร 0.5939
ไมโครเมตร และ 0.6469 ไมโครเมตร ตามลาดับ สาหรับเข็มสีเหลือง (0.9 มิลลิเมตร) ก่อนการทาเสถียรวัด
ขนาดเส้ นใยได้เส้น ผ่านศูนย์ กลางประมาณ 0.7136 ไมโครเมตร เมื่อวิเคราะห์ ด้ว ยเครื่องวิเคราะห์ด้ว ย
อินฟราเรด (FTIR) พบว่ามีความหลากหลายของหมู่ฟังก์ชันทั้งแบบยืดและแบบงอที่ช่วงเลขคลื่นต่างๆ โดยเส้น
ใยก่อนการทาเสถียรจะยังมีพันธะเดี่ยวและพันธะคู่อยู่ภายในเส้นใยพอลิเมอร์ เส้นใยหลังการทาเสถียรมี
ลักษณะพันธะเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับเส้นใยก่อนการทาเสถียร และเส้นใยหลังการคาร์บอนไนซ์จะไม่สามารถ
วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเครื่อง FTIR ได้ เมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ผิววัสดุ (XPS) พบว่าเส้นใยก่อนการ
ทาเสถียรมีหมู่ฟังก์ชันของ C-H และเส้นใยหลังทาเสถียรมีหมู่ฟังก์ชันของ C-N ที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
โมเลกุลของ PAN ก่อนทาเสถียร และหลังการทาเสถียร เส้นใยหลังทาคาร์บอนไนซ์พบหมู่ฟังก์ชันของ C-C
จานวนมากซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันที่สาคัญของเส้นใยคาร์บอน

การศึกษาอัตราส่วนของตัวประสานในถ่านชีวมวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

นพพล ภาณุสุวัฒน์ , ศศิธร ชาวระหาญ และอุไรลักษณ์ อินทรกาเนิด
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการในการผลิตถ่านชีวมวลอัดแท่ง การให้ความร้อนของถ่าน
ชีวมวลที่มีอัตราส่วนตัวประสานที่แตกต่างกัน และปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเผาไหม้ของ ถ่านชีวมวลอัด
แท่งโดยวิธีการบีบอัดแบบใช้ตัวประสานในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
จากการวิจัยพบว่า ถ่านชีวมวลอัดแท่งอัตราส่วนตัวประสานร้ อยละ 30 โดยปริมาตร มีลักษณะ
ทางกายภาพดีที่สุด ขณะที่ถ่านชีวมวลอัดแท่งอัตราส่วนตัวประสานร้อยละ 25 โดยปริมาตร มีอัตราการให้
พลังงานความร้อนดีที่สุด

สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ แสดงความสั ม พั น ธ์ ท างเฟสของกระแสและความต่ า งศั ก ย์ ใ นวงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับที่ประกอบด้วย RLC
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

วาริศา ตีนา ฐิติพร ดวงจรัส และนรีรัตน์ เทศกาล
ฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา ศิลป์สกุลสุข

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับแสดงความสัมพันธ์ทางเฟสของกระแสและ
ความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบด้วย RLC เพื่อใช้ประกอบการสอนในหัวข้อเรื่องวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ เฟสเซอร์ และการวิเคราะห์วงจรที่ประกอบไปด้วยตัวต้านทาน (R) ขดลวดเหนี่ยวนา(L) และตัว
เก็บประจุ(C) นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
โดยผู้ทาโครงงานได้ศึกษาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบไปด้วย RLC และโปรแกรม Visual Basic
เพื่อนามาใช้ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลที่ได้คือได้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบไปด้วยหน้าต่างทั้งสิ้น 10
หน้าต่าง จากนั้นผู้ทาโครงงานได้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อ โดยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาทดลองใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และประเมินผล
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินพบว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับแสดงความสัมพันธ์ทางเฟสของกระแส
และความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบด้วย RLC เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้ง่ายและ
สะดวก ช่วยลดขั้นตอนในการคานวณหาค่าต่างๆทาให้รวดเร็วและมีความแม่นยาสามารถประมวลผลออกมาได้
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังทาให้ผู้ใช้งานสามารถทาความเข้าใจกับเนื้อหาเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสสลับและเฟส
เซอร์ได้มากขึ้น โดยมีผลการประเมินระดับความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
4.28

ฟิสิกส์ของบาสเกตบอล (Physics of basketball)
โดย
ภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ชมพูนุท บรรณกิจ และ วนิดา โกวิวัฒน์
ฟิสิกส์
อาจารย์อิทธิศักดิ์ ลัชชานนท์

โครงงานเรื่องฟิสิกส์ของบาสเกตบอลมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการประยุกต์ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ในการวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษาและเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ของกีฬาบาสเกตบอลโดยมีเป้าหมาย
เพื่อศึกษามุมที่ดีที่สุ ดที่ใช้ในการชูทลูกบาสเกตบอลให้ ล งห่ว งที่ระยะหนึ่งๆ ซึ่งจะนาไปสู่รูปแบบการชูทที่
สมบูรณ์ที่สุด ในการศึกษาค้นคว้ามีขอบเขตการศึกษาเป็นความสัมพันธ์ของมุม ตาแหน่ง ความเร็วต้นในการชูท
ลูกบาสเกตบอล
จากการทาการศึกษาค้นคว้า เราพบว่า ลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกบาสเกตบอลที่เกิดจากการชูท
เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ ดังนั้นเราสามารถใช้สมการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ ในการคานวณหา
มุมที่ดีที่สุดที่ใช้ในการชูทลูกบาสเก็ตบอล สมการที่ใช้ในการคานวณเป็นสมการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ที่
ไม่คิดแรงต้านอากาศ เนื่องจากลูกบาสเกตบอลการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่าทาให้แรงต้านอากาศมีผลกระทบ
ต่อการเคลื่อนที่ของลูกบาสเกตบอลน้อยมากจึงสามารถละเลยผลกระทบจากแรงต้านอากาศได้ ในการ
คานวณหามุม ที่ ดี ที่สุ ด เราจะกาหนดให้ เ ส้ นทางการเคลื่ อนที่ ของลู ก บาสเกตบอลผ่ า นพิกั ดหนึ่งซึ่ งเป็ นจุ ด
ศูนย์กลางของห่วงโดยให้เป็นพิกัด (L,h) แต่การชูทลูกบาสเกตบอลอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการชูท จึงมี
การศึกษาขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยังทาให้ลูกบาสเกตบอลสามารถลงห่วงได้
ผลจากการศึกษาเราพบว่ าที่ความเร็ว v 0 แต่ละค่าจะมีมุม  0 ที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการชูทลูก
บาสเกตบอลให้ลงห่วง โดยมุม  0 จะอยู่ในช่วง 90๐>  0 > arctan(h/L) และมุมที่ดที ี่สุดที่ใช้ในการชูทคือมุมที่
ใช้ความเร็วในการชูทน้อยที่สุดหรือใช้แรงในการชูทน้อยที่สุด โดยเราสามารถหามุมที่ใช้ความเร็วในการชูทน้อย
ที่สุด  0m และความเร็วที่ใช้ในการชูทน้อยที่สุด v 0m ได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วต้นกับ มุมที่ใช้
ในการชูท และสามารถคานวณหาความเร็วในการชูทน้อยที่สุดและความเร็วที่ใช้ในการชูทน้อยที่สุด ได้จาก
สมการของ  0m และ v 0m ที่พิกัด(L,h) ใดๆ
จากการศึกษาขอบเขตความคลาดเคลื่อนในการชูทที่ยังทาให้ลูกบาสเกตบอลลงห่วง( L )ได้ จะได้
สมการของ L ทีข่ ึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของห่วง(Dr) เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกบาสเกตบอล(Db) และมุม
ในการลงห่วง(  e ) ของลูกบาสเก็ตบอล ซึ่งมุม  e จะขึ้นอยู่กับมุม  0 และระยะพิกัด(L,h) ใดๆ

