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บทคัดยอ 

กุงแหงเปนผลิตภัณฑอาหารที่สามารถนํามาเปนสวนประกอบอาหารหลายประเภท ไดแก

สมตํา ยํา น้ําจิ้ม เปนตน จึงตองเนนความสะอาดและความปลอดภัย เนื่องจากกุงแหงอาจมีการ

ปนเปอนของเชื้อราได งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อคัดแยกและจัดจําแนกเชื้อราเสนสายที่พบในกุง

แหงในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา ทั้งหมด45 ตัวอยาง โดยนํากุงแหงมาบดแลวเจือจางดวย

สารละลาย phosphate bufferดวยวิธี dilution methodจากนั้นเพาะเลี้ยงเชื้อราโดยวิธีspread 

plate บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) บมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 7 วัน 

พบวาสามารถคัดแยกเชื้อราเสนสายไดทั้งหมด 147 ไอโซเลท และจากผลการศึกษาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาของเชื้อราเสนสาย พบวาสามารถจัดจําแนกเชื้อราเสนสายไดทั้งหมด 2 คลาสคือคลาส

Zogomycetesประกอบดวย 1 จีนัสและ 1 สปชีส ไดแก Rhizopussp. BP3, คลาส

Deuteromycetesประกอบดวย 5 จีนัสและ 15 สปชีส ไดแก Aspergillusfumigatus 

BP1,Aspergillusterreus BP2, AspergillusnigerBP4,Penicillium sp. BP7,Aspergillusflavus 

BP12, Aspergillussp. BP18, Penicillium sp.BP19, Botryissp.BP20,Fusariumsp. BP25, 

Penicillium sp. BP29, Fusariumsp. BP31, Aspergillussp. ST6,Fusariumsp.ST8, 

Fusariumsp. KB10 และTrichoderma sp. TS24 และไมสามารถจําแนกได3 ไอโซเลท คือ BP14, 

BP26 และ KB10  

 

 

คําสําคัญ: การคัดแยก การจัดจําแนก กุงแหง เช้ือรา  

  



 

กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตองขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตยชอบบุญ 

อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องการคัดแยกและจัดจําแนกเชื้อราเสนสายที่พบในกุงแหงในเขต

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่กรุณาเสียสละเวลาในการใหคําปรึกษา แนะนําแนวทาง วิธีการ

และขั้นตอนการศึกษา ในการทํางานวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนการตรวจทาน แกไขงานวิจัยนี้ใหมีความ

ถูกตองสมบูรณ ทําใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

ขอขอบพระคุณคณาจารย ประจําวิชา ที่ใหคําแนะนําอันเปนประโยชนเพื่อใหงานวิจัยนี้

สมบูรณยิ่งขึ้น  

ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร ดร.สุวรรณี พรหมศิริ ที่ใหความอนุเคราะหใน

การใชหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา รวมถึงคณาจารยและเจาหนาที่ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทุกทานที่

คอยใหคําแนะนํา ตลอดระยะเวลาในการทําวิจัย 

สุดทายน้ีขอขอบพระคุณคุณพอคุณแม ที่คอยใหกําลังใจ ตลอดจนการสนับสนุนทําใหงานวิจัย

ฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 

 

 

 ดวงเดือน ลักษณาวงค และคณะ 
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บทที่ 1 

รูปแบบการพิมพ 

 รายงานปญหาพิเศษเปนผลงานทางวิชาการที่ตองการความถูกตองทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ 

ดังนั้นกอนที่นักศึกษาจะเริ่มเขียนรายงานปญหาพิเศษควรตองศึกษาหลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับรูปแบบ

การพิมพใหเขาใจอยางถองแท นอกจากนี้ตองตรวจทานแกไขตนฉบับใหถูกตองสมบูรณกอนการ

จัดพิมพตนฉบับ เพื่อจะใหรายงานปญหาพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน จึงไดกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบ

ทั่วไปในการพิมพโครงงานวิจัยไวดังนี ้

1.1 ภาษาที่ใช 

 อาจพิมพรายงานเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับหลักสูตรหรือดุลยพินิจ

ของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมหลักสูตร แตหากพิมพเปนภาษาไทยในสวนของคําศัพทเทคนิค 

(technical term) ใหอางอิงตามศัพทวิทยาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยใหวงเล็บ

ภาษาอังกฤษกํากับตามหลังได เชน การเตรียม (preparation) หากคํานั้นไมปรากฏตามศัพท

วิทยาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สามารถสะกดคํานั้นตามวิธีบัญญัติศัพทของราชบัณฑิตสถาน

เปนเกณฑ เชน ซอล-เจล(sol-gel) และเมื่อใชคํานี้ตอไปอีกในรายงาน สามารถเขียนเปนภาษาไทยได

เลย โดยไมตองมีวงเล็บอีก 

1.2 การพิมพ 

 กระดาษพิมพตั้งแตหนาปกในเปนตนไป ใหใชกระดาษสีขาวคุณภาพดี ไมมีบรรทัดขนาด

มาตรฐาน 5.8 x 11 นิ้ว (A4) ขนาด 80 แกรม/ปอนด และพิมพหนาเดียวเทานั้น โดยใหจัดหนาการ

พิมพชิดขอบหนาและขอบหลังในลักษณะที่เรียกวา กระจายแบบไทยยกเวนการพิมพบรรณานุกรมให

จัดชิดซาย 

 

 



 

1.3 ตัวพิมพ 

 1.3.1 ขอความใหพิมพดวยเครื่องพิมพคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําหรับพิมพขอความ 

เชน Microsoft Word และเครื่องพิมพชนิดเลเซอร (Laser printer) 

 1.3.2 พิมพดวยตัวอักษรสีดําขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้งเลม และพิมพขอความ

หนาเดียวเทาน้ัน 

 1.3.3 ใหใชตัวพิมพ TH SarabunPSK ตลอดทั้งเลมการพิมพภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 1.3.4 กําหนดมาตรฐานขนาดตัวพิมพดังน้ี 

ก) การพิมพรายละเอียดทั่วไปใหใชตัวพิมพปกติขนาด 16 พอยด 

ข) การพิมพช่ือบทและหัวขอสําคัญใหใชตัวพิมพหนาขนาด 20 พอยด 

ค) การพิมพหัวขอหลักและหัวขอรองใหใชตัวพิมพหนาขนาด 16 พอยด 

1.4 การเวนวางขอบกระดาษ 

 กําหนดใหเวนขอบกระดาษวางทั้ง 4 ดาน ดังนี ้

 1.4.1 ขอบกระดาษดานบน (หัวกระดาษ) ใหเวน 1.5 นิ้ว 

 1.4.2 ขอบกระดาษดานลาง ใหเวน 1 นิ้ว 

 1.4.3 ขอบกระดาษดานซายมือ 1.5 นิ้ว 

 1.4.4 ขอบกระดาษดานขวามือ 1 นิ้ว 

1.5 การลําดับหนา 

 1.5.1 สวนนํา ใหลําดับหนาของรายงานปญหาพิเศษดวยตัวอักษร ก ข ค ตามลําดับ (เวน

ตัวอักษร ฃ และ ฅ ) ใหนับหนา ก ตั้งแตหนาปกใน โดยไมตองพิมพอักษรหรือตัวเลขกํากับใหพิมพ

ตั้งแตหนา ข เปนตนไป ที่หนากระดาษดานบนทางขวา ระยะหัวกระดาษจากดานบนมีระยะเทากับ 

0.6 นิ้ว 

 1.5.2 สวนเนื้อความ (Text) และสวนอื่นๆ ทั้งหมด ใหลําดับเลขหนาดวยอารบิกใหพิมพ

หมายเลขลําดับไวที่หนากระดาษดานบนทางขวา ระยะหัวกระดาษจากดานบนมีระยะเทากับ 0.6 นิ้ว 



 

ยกเวนเมื่อขึ้นตนบทใหมทุกบทหรือหนาที่กําหนดไวโดยเฉพาะจะไมพิมพหนานั้น แตใหนับหนารวม

ดวย 

1.6 การเวนระยะพิมพ 

 1.6.1 เวนระยะพิมพระหวางบรรทัดใหตั้งคาเปน  1 ชวงบรรทัดพิมพ ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจ

ของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ 

 1.6.2 การยอหนา ใหเวนระยะพิมพเวนจากเสนขอบหนา 0.50 นิ้ว เปนยอหนาของหัวขอ

รองลําดับแรก สวนการยอหนาหัวขอรองลําดับตอมาควรเวนจากเสนขอบหนา 0.70 นิ้ว หรือเปน

ขนาดของการยอหนาปกติทั้งฉบับ ครั้งละ 0.25 นิ้ว หรือตามความเหมาะสมแตตองเปนรูปแบบ

เดียวกันทั้งฉบับ 

 1.6.3 การพิมพเนื้อหาใหเวนระหวางประโยค 1 ชวงตัวอักษร และกําหนดใหเวนหนึ่งชวง

ตัวอักษรหลังเครื่องหมายจุลภาค (.) เครื่องหมายทวิภาคหรือจุดคู (:) เครื่องหมาย (;) เครื่องหมาย

มหัพภาค (.) เครื่องหมายปรัศนี (?) และเครื่องหมายอัศเจรีย (!) และเวนหนึ่งชวงตัวอักษรทั้งหนาและ

หลังเครื่องหมายวงเล็บนอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

สอบ 

1.7 การจัดหัวขอการพิมพ 

 การจัดหัวการพิมพกําหนดใหใชระบบมีตัวเลขกํากับ โดยใหเวนบรรทัด 1 บรรทัดระหวาง

หัวขอหลักทั้งกอนและหลังหัวขอหลัก สวนหัวรองลําดับถัดไปเวน 1 บรรทัดกอนหัวขอรอง 

นอกจากน้ันไมใหเวนบรรทัด โดยมีรูปแบบการพิมพดังน้ี 

 1.7.1 หัวขอรอง ใหพิมพที่ยอหนาแรก หัวขอยอยใหพิมพที่ยอหนา 2 หัวขอยอยๆ ถัดลงไป

ใหพิมพที่ยอหนา 3 หรือ 4 ตามลําดับ และขอความภายใตหัวขอยอย ใหพิมพตอเนื่องจากหัวขอนั้น

เลย โดยใหตั้งแท็บเริ่มตนที่ 0.5 นิ้ว และระยะถัดไปเพ่ิมระยะ 0.25 นิ้ว ตามลําดับ 

 1.7.2 หัวขอภาษาไทยที่จําเปนตองมีภาษาอังกฤษกํากับภาษาอังกฤษทุกคําใหขึ้นตนดวย

ตัวพิมพใหญ ยกเวนคํานําหนานามที่อยูในวลีหรือประโยค คําบุพบท คําสันธาน 

 1.7.3 ขอความในเนื้อหาที่จําเปนตองมีภาษาอังกฤษกํากับในบางสวน ใหใชภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนช่ือเฉพาะ 



 

 1.7.4 ขอความเน้ือหาที่เปนสมการหรือสูตรที่ซับซอน ใหแยกลงมาพิมพไวกลางหนากระดาษ

หางจากขอความบนและลางอยางละ 2 ชวงบรรทัดปกติ 

 

 1.7.5 กําหนดใหใชตัวเลขกํากับหัวขอ รวมกับการใชเครื่องหมายมหัพภาคกํากับ แตไมใช

ตัวเลขมากเกิน 4 ตําแหนง เชน 1.1.1.1 หากจําเปนตองมีหัวขอยอยอีกใหจัดหัวขอการพิมพโดยใช

ตัวเลขและวงเล็บปด เชน 1) กอน หลังจากนั้นใหใชตัวเลขและวงเล็บปด เชน 1.1) 

1.8 การอางอิง 

การเขียนรายงานรายวิชา "ปญหาพิเศษ" ควรมีการอางอิงจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ เชน 

รายงานการวิจัย รายงานการประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ เปนตน รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ

โสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เปนตน บางครั้งอาจจําเปนตองอางอิงจากแหลงขอมูล

ทุติยภูมิ  ซึ่งไมวาจะเปนการอางอิงขอมูลในลักษณะใดผูอางอิงจะตองมีจริยธรรมในการอางถึงผูเขียน

ดวย โดยจะตองมีรายการอางอิงที่ระบุแหลงขอมูลใหถูกตองตามระบบสากลนิยม และตองใชระบบ

เดียวกันเทานั้น สามารถสรุปความหมายของคําวา "การอางอิง (citation)" คือ การบอกรายละเอียด

ของแหลงสารสนเทศที่นํามาใชอางอิงในการศึกษาเพื่อประกอบงานเขียนหรืองานแตง อาจเปน

หนังสือ ตํารา หรือรายงานการวิจัย โดยทั่วไปการอางอิงมีรูปแบบที่นิยมเขียน 3 รูปแบบ คือ 1) การ

อางอิงเชิงอรรถหรือการเขียนอางอิงที่อยูตอนลางของหนา  2) การเขียนอางอิงที่อยูทายบท และ 3) 

การเขียนอางอิงที่แทรกในเนื้อหา โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดกําหนดใหใชการเขียนอางอิงที่แทรกในเนื้อหา โดยอางอิง

ม า ต ร ฐ า น รู ป แ บ บ ก า ร เ ขี ย น  APA ( ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ด า ว น โ ห ล ด ไ ด จ า ก 

https://sci.skru.ac.th/a/download/APA.pdf) 
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