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บทคัดย่อ 

กล้วยหอมทองเป็นผลไม้ที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ส่วนทีน่ิยมนำมาบริโภค คือ ส่วนผล 

ทำให้ส่วนเปลือกกลายเป็นของเหลือทิ้ง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณสารประกอบฟี

นอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเปลือกกล้วยหอมทองเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ใน

เวชสำอาง รวมถึงเพ่ือเป็นการลดปริมาณและเพ่ิมมูลค่าให้กับเปลือกกล้วยหอมทอง โดยทำการสืบค้น

และรวบรวมข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระของเปลือกกล้วยหอมทองรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง ซึ่งจากการศึกษา

พบว่า เปลือกกล้วยหอมทองมีสารประกอบฟีนอลิกอยู่ในปริมาณท่ีสูง อีกท้ังยังมีความสามารถในการ

ต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย จึงสรุปได้ว่าสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองมีสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระที่เหมาะสมจะนำไปประยุกต์ใช้ในเวชสำอางต่อไปได้ 
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The Study on Phenolic Compounds and Antioxidant Effect of Hom 

Thong Banana Peels for Cosmeceutical Applications 

Chananat Malee and Puttaporn Songsri 

ABSTRACT 

Hom Thong banana is a common fruit in Thailand. The part that is popular for 

consumption is the fruit, which results in the peel becoming a waste product. The 

objective of this research was to study the amount of phenolic compounds and 

antioxidant effect of Hom Thong banana peel as basic information for application in 

cosmeceuticals and including to reduce the quantity and add value to the Hom 

Thong banana peel By searching and collecting reliable data on the study of 

phenolic compounds and antioxidant effect of Hom Thong banana peels as well as 

their application in cosmeceuticals. Which the study found banana peel contain high 

amounts of phenolic compounds. It also has the ability to fight free radicals as well. 

Therefore, it can be concluded that the Hom Thong banana peel extract contains 

phenolic compounds and suitable antioxidant activity which can be applied in 

cosmeceutical applications. 
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บทนำ  

 

กล้วยหอมทอง (Musa acuminata) จัดอยู่ในวงศ์ Musaceae พบได้ท่ัวไปในประเทศไทย 

เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการจำหน่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ กล้วยหอมทองสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย โดยส่วนที่

นำมาใช้ประโยชน์ คือ ส่วนเนื้อผล ทำให้หลังจากการบริโภคและการแปรรูปจะมีเปลือกกล้วยหอม

ทองซึ่งคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของผลกล้วยหอมทองกลายเป็นของเหลือทิ้งจำนวนมาก มีรายงาน

การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเปลือกกล้วยสายพันธุ์ต่างๆพบว่า มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

กลุ่มสารประกอบฟีนอลิกอยู่ปริมาณมาก ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ คือ ต้านอนุมูล

อิสระ ต้านการอักเสบของผิวหนัง ต้านการเกิดมะเร็ง ต้านการเกิดเนื้องอก และยับยั้งจุลชีพ ทั้งนี้

อนุมูลอิสระ (Free radical) คือ โมเลกุลที่ไม่เสถียรและมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีใน

ลักษณะปฏิกิริยาลูกโซ่ สามารถเข้าทำปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลต่างๆที่อยู่รอบข้างในทันทีที่ถูกสร้าง

ขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ เป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดโรคต่างๆหลาย

ชนิด เช่น มะเร็ง เนื้องอก ความแก่ชราก่อนวัย เป็นต้น ดังนั้นสารต้านอนุมูลอิสระจึงเป็นสารที่

สามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของอนุมูลอิสระได้ 

ในปัจจุบันสุขภาพเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจมากขึ้น เวชสำอาง (Cosmeceuticals) เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาคุณสมบัติของเครื่องสำอางหรือยาไว้ด้วยกัน นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ใน

วงการอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมที่เป็นสารสังเคราะห์ รวมทั้งยังต้องไม่มี

การฉายรังสี ไม่มีการใช้วัตถุดิบที่ปนเปื้อนหรือตัดแต่งพันธุกรรม ทำให้เวชสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับความสนใจให้เป็นตัวช่วยในการดูแลเรื่องสุขภาพจึงมีการผลิตเวชสำอางหลากหลายรูปแบบทั้ง

ผลิตภัณฑ์ป้องกันอันตรายจากแสงแดด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกาย เช่น โบท็อกซ์ เป็นต้น ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์บางส่วนสร้างปัญหาให้กับผู้บริโภค คือ มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคใน

ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติที่ไม่มี

ส่วนผสมของสารสังเคราะห์ ไม่มีการใช้วัตถุดิบที่ปนเปื้อนหรือตัดแต่งพันธุกรรม ส่งผลให้ปัจจุบันสาร

สกัดจากพืชเหลือทิ้งจากการบริโภคและการแปรรูปนั้นมีบทบาทอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม  

ด้วยเหตุนี้เพ่ือเป็นการลดปริมาณเปลือกกล้วยหอมทองที่เหลือทิ้งและเป็นการเพ่ิมมูลค่า

ให้กับเปลือกกล้วยหอมทองจึงมีแนวคิดนำเปลือกกล้วยหอมทองมาศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพด้วย

การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย Maduwanthi and 

Marapana (2021) ได้ทำการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร

สกัดจากเปลือกกล้วยหอมทองที่ถูกกระตุ้นให้สุกด้วยเอทีฟอนพบว่า ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของ

สารสกัดจากเปลือกกล้วยก่อนถูกกระตุ้น เท่ากับ 39.69±0.77 mgGAE/g และหลังถูกกระตุ้น เท่ากับ 
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27.51±3.47 mgGAE/g และ Kraithong and Issara (2021) ได้ทำการศึกษาสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพที่มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปพัฒนาเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารของเปลือกกล้วยหอม

ทองพบว่า มีสารประกอบฟีนอลิก เท่ากับ 26.96 mgGAE/g ซึ่งคาดว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนี้จะ

นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางให้มีคุณภาพที่ดีต่อไปได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเปลือกกล้วยหอมทองเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง 

รวมถึงเพ่ือเป็นการลดปริมาณและเพ่ิมมูลค่าให้กับเปลือกกล้วยหอมทอง ซึ่งสามารถนำความรู้

เบื้องต้นจากงานวิจัยในครั้งนี้ไปต่อยอดในงานอ่ืนๆต่อไปได้ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ  

 

1. การสืบค้นข้อมูล 

ทำการสืบค้นข้อมูลปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเปลือกกล้วย

หอมทองจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ (ScienceDirect Web of Science และ ThaiJO) 

 

2. การรวบรวมข้อมูล 

ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระของเปลือกกล้วยหอมทอง 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ทำการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเปลือกกล้วยหอม

ทองจากข้อมูลที่รวบรวมมาศึกษาและเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

 

4. การประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง 

ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการนำสารประกอบฟีนอลิกจากเปลือกกล้วยหอมทองมา

ประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง  
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 ผลการศึกษา 

  

1. ผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง 

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง 

 

ตัวทำละลาย วิธีการทดสอบ สรุปผล อ้างอิง 

น้ำ และ 

70% เอ

ทานอล 

วิธี Folin-Ciocalteu ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่สกัด

ด้วยตัวทำละลายน้ำและ 70% เอ

ทานอล เท่ากับ 20.47±0.14 

mgGAE/g และ 55.94±1.19 

mgGAE/g ตามลำดับ 

จุรีย์ และคณะ 

(2019) 

น้ำผสมเมทา

นอล 

วิธี HPLC ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่สกัด

ด้วยตัวทำละลายน้ำผสมเอทานอล 

เท่ากับ 53.9±3.1 mgGAE/g 

พงศธร และ

คณะ (2551) 

95% เอ

ทานอล 

วิธี Folin-Ciocalteu ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่สกัด

ด้วยตัวทำละลาย 95% เอทานอล 

เท่ากับ 35 mgGAE/g 

Anal et al. 

(2012) 

น้ำผสมเมทา

นอล 

วิธี Folin-Ciocalteu ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่สกัด

ด้วยตัวทำละลายน้ำผสมเอทานอล 

เท่ากับ 36.69±0.77 mgGAE/g 

Maduwanthi 

and  

Marapana 

(2021) 

 

หมายเหตุ GAE (Gallic Acid Equivalent) 

 

จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง พบว่า การสกัด

ด้วยตัวทำละลายต่างกันส่งผลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่สกัดได้จากเปลือกกล้วยหอมทอง

อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากผลการศึกษา (ตารางท่ี 1) จะเห็นว่าความสามารถในการสกัดสารของตัวทำ

ละลายอินทรีย์กลุ่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เมทานอล และเอทานอล หรือตัวทำละลายร่วมของน้ำกับ

แอลกอฮอล์จะให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากกว่าตัวทำละลายน้ำเพียงอย่างเดียว   
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2. ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง 

 

ตารางท่ี 2 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง 

 

ตัวทำละลาย วิธีการทดสอบ สรุปผล อ้างอิง 

95% เอ

ทานอล 

วิธี 2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) 

radical 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระ 

DPPH เท่ากับ 84.5±6.48 

Anal et al. 

(2012) 

เอทานอล วิธี 2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) 

radical และ Ferric-

reducing antioxidant 

power (FRAP) 

ความสามารถในการยับยั้งอนุมูล

อิสระ DPPH และ FARP ที่ร้อย

ละ 50 (IC50) เท่ากับ 139.50 

และ 198.80 ตามลำดับ 

Navghare 

and 

Dhawale 

(2017) 

น้ำผสมเมทา

นอลและ

กรดฟอร์มิก 

วิธี Ferric-reducing 

antioxidant power (FRAP) 

และ 2,2-Azino-bis-3-

ethylbenzthiazoline-6-

sulphonic acid (ABTS) 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ FRAP และ 

ABTS เท่ากับ 14.0±1.7 µM 

Trolox-eq/g และ 242.2±34.8 

µM Trolox-eq/g ตามลำดับ 

Rabello et 

al. (2014) 

น้ำ วิธี 2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) 

radical 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระ 

DPPH เท่ากับ 76.81 

Said et al. 

(2020) 

 

หมายเหตุ Trolox-eq (Trolox equivalent) 

 

ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง (ตารางที่ 2) พบว่า 

สารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวทำละลายที่ใช้สกัดและวิธี

วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยบางวิธีวิเคราะห์ให้ผลไปในทางเดียวกัน แต่ค่าท่ีได้จะต่างกัน

เนื่องจากตัวทำละลายที่ใช้สกัดต่างกัน ซึ่งเห็นได้จากการศึกษาของ Anal et al. (2012) กับ Said et 

al. (2020) ที่ทำการสกัดด้วยตัวทำละลาย 95% เอทานอล และน้ำ ตามลำดับ โดยวิเคราะห์

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical 
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เหมือนกัน แต่ผลการศึกษาที่ได้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้ตัวทำละลาย

ในการสกัดที่ต่างกัน โดยตัทำละลายอินทรีย์กลุ่มแอลกอฮอล์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 

 

3. ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง 

โดยทั่วไปเวชสำอางแต่ละชนิดต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้บริโภค

เป็นหลัก ดังนั้นคุณภาพต่างๆ เช่น ความคงสภาพ สี และกลิ่นจึงขึ้นอยู่กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม่มี

มาตรฐานกำหนดแน่นอน จากการศึกษาการนำสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองมาประยุกต์ใช้ในเวช

สำอาง ธนะเศรษฐ์ และคณะ (2561) ทำการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดเปลือกกล้วยหอม

ทองพบว่า ผลิตภัณฑ์มีความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 6.54-6.56 ซึ่งตรงตามมาตรฐานของสำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสม

สมุนไพรควรอยู่ที่ 3.5-7.5 และยังมีความคงสภาพดีหลังจากเก็บไว้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ นอกจากนี้ยัง

มีการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอ่ืนๆในเปลือกกล้วยสายพันธุ์อื่นๆ รวมถึงเปลือกผลไม้เหลือทิ้ง

เพ่ือการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง โดยงานวิจัยของ พนิดา และคณะ (2021) ทำการศึกษาสบู่เหลวจาก

สารสกัดเปลือกกล้วยน้ำว้าพบว่า ผลิตภัณฑ์มีความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 6.31-6.45 และมีความคง

สภาพดี ไม่เกิดการเปลี่ยนสีและการแยกชั้นหลังจากเก็บไว้เป็นเวลา 14 วัน วิภาดา และ อัจฉรา 

(2564) ทำการพัฒนาผลิตโลชั่นบำรุงผิวด้วยสารสกัดฟีนอลจากเปลือกกล้วยไข่พบว่า ผลิตภัณฑ์มี

ความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 6-7 และมีความคงสภาพดี ไม่เกิดการแยกชั้น ไม่เกิดฟองอากาศหลังจาก

เก็บไว้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ Roriz et al. (2022) ทำการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือก

แก้วมังกรพบว่า สารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรแสดงฤทธิ์ต้านการสลายเม็ดเลือดและแบคทีเรีย โดยไม่

เกิดพิษต่อเซลล์ นอกจากนี้ยังพบเบตาไซยานิน ซึ่งเป็นสารให้สีจากธรรมชาติที่ปลอดภัยสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเวชสำอางได้  

 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของเปลือกกล้วยหอมทองพบว่า ตัวทำละลายมีผล

ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่สกัดได้ โดยการสกัดตัวทำละลายอินทรีย์ในกลุ่มแอลกอฮอล์อย่างเม

ทานอล และเอทานอล หรือตัวทำละลายน้ำร่วมของน้ำกับแอลกอฮอลล์ให้ปริมาณสารประกอบฟี

นอลิกสูงกว่าตัวทำละลายน้ำเพียงอย่างเดียว เนื่องจากความเข้ากันได้ของขั้วสารสกัดกับตัวทำละลาย

แต่ละชนิดแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย เช่น อุณหภูมิ และเวลาในสกัด รวมไปถึงวิธีที่

ใช้ทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา และคณะ (2559) ที่

ทำการศึกษาการสกัดสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้วิธีการทดสอบ 
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Folin-Ciocalteu พบว่า การสกัดด้วยตัวทำละลายน้ำผสมเอทานอลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก

สูงสุด เท่ากับ 36.99±3.29 mgGAE/g รองลงมาคือตัวทำละลายน้ำ เท่ากับ 20.44±0.85 mgGAE/g 

และสุดท้ายคือตัวทำละลายเอทานอล เท่ากับ 0.74±0.09 mgGAE/g  

จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมทองพบว่า ฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารประกอบฟีนอลิก โดยจะมีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารสกัดและวิธีวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เลือกใช้ อีกทั้งสารต้านอนุมูล

อิสระแต่ละกลุ่มมีจลนศาสตร์และกลไกในการเกิดปฏิกิริยากับวิธีการทดสอบแตกต่างกันไป ทั้งนี้เมื่อมี

การนำสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมทองมาประยุกต์ใช้ในเวชสำอางพบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง

ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และมีความคงสภาพดี ไม่เกิดการแยกชั้น ไม่เกิดการเปลี่ยนสีและกลิ่น ซ่ึง

ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และช่องทางในการพัฒนาเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้ของเหลือทิ้งเพ่ือให้เกิด

มูลค่าเพ่ิม โดยนำมาสกัดเป็นสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางเวชสำอางต่อไปได้ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเปลือกกล้วยหอมทองพบว่า 

เปลือกกล้วยหอมทองมีสารประกอบฟีนอลิกอยู่ในปริมาณที่สูง อีกทั้งยังมีความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระอีกด้วย ซึ่งปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่พบในการศึกษานี้

ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมทองเป็นทางเลือกที่ดีที่จะนำไปศึกษาและพัฒนาต่อเพ่ือใช้

ประโยชน์ทางเวชสำอาง นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งทางการเกษตรและยังเป็น

การช่วยลดปริมาณขยะทางการเกษตรอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพอ่ืนๆของสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมทองเพ่ือนำไปพัฒนาต่อยอดเป็น

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ให้ความสนับสนุนทุนการทำวิจัย 

และขอขอบคุณ อ.ดร.พุทธพร ส่องศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่กรุณาให้

คำปรึกษาในการค้นคว้าวิจัยตลอดจนการแก้ไขงานวิจัยจนกระท่ังเสร็จสมบูรณ์ 
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