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คาํนาํ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไ์ดจ้ดัการประชุมวิชาการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี โดยร่วมกับ

กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงศกึษาธิการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และสาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ จดัใหมี้การประชุม

ทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 ระหวา่งวนัท่ี 5-7 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ภายใตห้วัขอ้ “นวตักรรมสรา้งสรรคไ์ทย เพ่ือ

เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่ งยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals 

(SDGs)) เพ่ือมุ่งส่งเสริมใหน้ักวิชาการและคณาจารยจ์ากสาขาต่างๆ นาํเสนอผลงานวิจัย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ประสบการณ ์และความชาํนาญ ระหว่างนกัวิชาการ คณาจารยข์องภาครฐัและภาคเอกชน 

ซึ่งจะนาํไปสูค่วามรว่มมือทางการวิจยัและยงัเปิดโอกาสใหนิ้สิต นกัศกึษา ไดแ้สดงผลงานทางวิชาการ โดย

ความรูแ้ละวิทยาการใหม่ๆ ดงักล่าว ยงัไดถ่้ายทอด เผยแพรสู่่สาธารณชน อนัจะนาํมาซึ่งความกินดี อยู่ดี 

และการพฒันาประเทศอยา่งยั่งยืน  

การนาํเสนอผลงานวิชาการประกอบดว้ยภาคบรรยายจาํนวน 177 เร่ือง และภาคโปสเตอรจ์าํนวน 

105 เร่ือง รวม 282 เร่ือง แบง่ออกเป็น 12 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพืช สาขาสตัว ์สาขาสตัวแพทยศาสตร ์สาขา

ประมง สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์สาขาวิทยาศาสตร ์สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขา

ศกึษาศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ และสาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นบทคดัย่อฯ เล่มท่ี 1 ซึ่งรวบรวมเร่ืองเต็มผลงานวิจยัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ทัง้ภาคบรรยายและภาคโปสเตอรข์อง สาขาพชื สาขาสัตว ์สาขาสัตวแพทยศาสตร ์สาขาประมง และ

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์ซึ่งไดผ้่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ประจาํสาขา  และนาํเสนอในการประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58   

ในนามของคณะกรรมการดาํเนินงานจดัการประชุมทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 ขอขอบคุณ นักวิจัย 

นักวิชาการ คณาจารยท่ี์ไดน้าํผลงานมานาํเสนอ และผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการในครัง้นี ้

ขอขอบคณุคณะกรรมการทกุฝ่ายท่ีสละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รว่มมือกนัจดัเตรียมการประชมุ 

จนทาํใหก้ารประชมุทางวิชาการครัง้นีส้าํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร. ศรปราชญ ์ธไนศวรรยางกรู) 

รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั 

ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานจดัประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 

 



 

ความสมบูรณข์องการเสนอผลงาน 

ในการประชุมทางวชิาการ คร้ังที ่58 

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ประกอบดว้ย หนังสือรับรองการมาเสนอผลงาน 

และการได้ตพีมิพล์งในเอกสารบทคัดย่อ 
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I 

 

สารบัญ 

สาขาพชื (Subject: Plants) 

 หน้า 

ภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

1. พช.5/O68 Allelopathic Effect of Lantana camara in vitro Tissue – An Interested 

Natural Herbicide 

โดย Varaporn Veraplakorn 

2 

2. พช.20/O74 OsSWEET11 and OsSWEET14: The Possible Key Genes Involved in 

Bacterial Blight Susceptibility in Rice Cultivar RD47 

โดย Khruathip Ketthong, Francois Grandmottet, Kawee Sujipuli,  

Sirirat Sanyong and Kumrop Ratanasut 

3 

3. พช.4/O67 Optimizing the Sex Ratio for Mass Production of Sycanus collaris (F.) 

(Hemiptera: Reduviidae) 

โดย Pornsawan Poopat and Tewee Maneerat 

4 

4. พช.34/O143 

 

สมบติัของวสัดผุสมลีโอนารไ์ดตแ์ละความเป็นไปไดใ้นการใชเ้ป็นวสัดปุรบัปรุง

ดินและปุ๋ ย 

โดย จริยา อามาตยม์นตรี, แสงดาว แลนรอด-เขาแกว้  

และ กรรณิการ ์สจัจาพนัธ ์

5 

5. พช.12/O69 การใชแ้พกโคลบิวทราซอลเพ่ือควบคมุการเจริญเติบโตของไมป้ระดบัสาํหรบั

สวนขวด 

โดย วาสิณี ยนัตะนะ, ณฏัฐ พิชกรรม, พชัรียา บญุกอแกว้  

และ ทศัไนย จารุวฒันพนัธ ์

6 

6. พช.21/O75 Effect of Nitrogen to Phosphorus Ratios in Combination with 

Cytokinins on in vitro Growth and Development of Dendrobium sonia 

‘Earsakul’ 

โดย Jutamas Saengjanchay, Anupan Kongbangkerd 

and Kumrop Ratanasut 

7 

7. พช.19/O73 Effect of Chitosan on Growth of Musa acuminata ‘Kluai Khai’ in Liquid 

Media Culture System 

โดย Wimonmas Kunkeaw, Siripong Premjet, Kawee Sujipuli  

and Duangporn Premjet 

8 

 

 

 

 

 



II 

 

   หน้า 

าคบรรยาย (Oral Presentation)  

8. พช.13/O70 ผลของบราสสิโนสเตียรอยดแ์อนาลอกตอ่คณุภาพการเก็บรกัษาของผล

สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวีย 

Effect of a Brassinosteroids Analogue on Storage Quality of ‘Pattawia’ 

Pineapple 

โดย คชาภรณ ์ศรีคลา้ย, เจนจิรา ชมุภคูาํ, พชัรียา บญุกอแกว้,  

วีรศิลป์ สอนจรูญ และ คณพล จฑุามณี 

9 

9. พช.27/O141 ผลของการใหก้รดซาลไิซลิกทางใบตอ่ปริมาณและคณุภาพผลผลิตของ 

มะเขือเทศเชอรี่ 

โดย นภาพรรณ หนิมพานิช, พิจิตรา แกว้สอน และ ปริยานชุ จลุกะ 

10 

10. พช.18/O72 Effect of Field Medium Moisture Levels on Some Physiological 

Changes under Drought Stress in Cherry Tomato (Solanum 

lycopersicum ‘CH154’) 

โดย Thanaboon Plakunmonthon and Sukhumaporn Saeng-ngam 

11 

11. พช.25/O114 

 

ผลของนํา้หมกัจากมลูหนอนไหมตอ่ความงอกของเมลด็พนัธุพ์ริกขีห้น ู

(Capsicum annuum L.) 

โดย รวินทรนิ์ภา แวว่สอน, เบญญา มะโนชยั และ พิจิตรา แกว้สอน 

12 

12. พช.114/O71 การใหแ้สงเสริมจากหลอดไดโอดเปลง่แสงรว่มกบัสตูรสารละลายธาตอุาหาร

สาํหรบัผลิตหญา้หวาน (Stevia rebaudiana Bert.) ในระบบ NFT 

โดย ชญานิศ ทิพยดาราพาณิชย,์ เบญญา มะโนชยั  

และ ปริยานชุ จลุกะ 

13 

    

ภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation)  

1. พช.1/P30 ผลของสารปรบัปรุงดินจากขีเ้ถา้ลอยท่ีมีตอ่การเจริญเติบโต ผลผลติ และ

องคป์ระกอบผลผลิตของมนัสาํปะหลงัท่ีปลกูในดินอดุมสมบรูณต์ํ่า 

Effect of Soil Conditioner from Fly Ash on Growth, Yield and Yield 

Components of Cassava in Infertile Soil 

โดย กญัญรตัน ์จาํปาทอง, ทิมทอง ดรุณสนธยา, สราวธุ รุง่เมฆารตัน,์ 

ภศัจี คงศีล, ปิยะ กิตติภากลุ, สายณัห ์ทดัศรี และ ทรงยศ โชติชติุมา 

15 

2. พช.2/P31 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาลม์นํา้มนัสายพนัธุด์รูาในระยะปาลม์

เริ่มเจริญเติบโตในแปลงปลกู 

Comparison of Growth of Dura Oil Palm Clones in Young Palm Stage 

โดย หทัยา วฒันพฤกษ,์ เฉลิมพล ภมิูไชย,์ ปิยะ กิตติภาดากุล,  

ธานี ศรีวงศช์ยั และ อเนก ลิ่มศรีวิไล 

16 

 

 

 



III 

 

 หน้า 

ภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation)  

3. พช.3/P32 การเจริญเติบโต ผลผลิตชีวมวล และคณุสมบติัทางพลงังานของกระถินยกัษ ์

10 พนัธุ/์สายพนัธุ ์ท่ีปลกูเพ่ือใชเ้ป็นไมเ้ชือ้เพลิงในจงัหวดัลพบรุ ี

Growth, Biomass Yield and Energy Properties of 10 Varieties/Lines of 

Leucaena leucocephala Grown for Use as Fuelwood in  

Lopburi Province 

โดย อศัวภมิู ทองนาค, สราวธุ รุง่เมฆารตัน,์ ธนพล ไชยแสน,  

เจตษฎา อตุรพนัธ,์ สายณัห ์ทดัศรี และ ทรงยศ โชติชติุมา 

17 

4. พช.23/P59 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตแองเจโลเนียท่ีปลกูโดยใชปุ้๋ ยเคมี 

Comparison of Growth and Yields of Angelonia angustifolia with 

Chemical Fertilizers 

โดย อิศร ์สปิุนราช และ สมิุตรา สปิุนราช 

18 

5. พช.6/P33 การปรบัปรุงพนัธุข์า้วปทมุธานี 1 ใหท้นนํา้ท่วมฉบัพลนั โดยวิธีผสมกลบั

รว่มกบัใชเ้ครื่องหมายดีเอน็เอช่วยในการคดัเลือก 

Breeding of Pathum Thani 1 Rice Variety for Submergence Tolerance 

by Marker Assisted Backcrossing 

โดย คมจกัร บริรกัษ,์ ธานี ศรีวงศช์ยั และ ภศัจี คงศีล 

19 

6. พช.7/P34 การจดักลุม่และประเมินลกัษณะทนเคม็จากเกลือโซเดียมคลอไรดข์องขา้ว

พืน้เมืองภาคใต ้

Clustering and Screening for Salt Tolerance from NaCl of the Southern 

Landrace Rice Varieties 

โดย ปิยวรรณ ชะนะ, ธานี ศรีวงศช์ยั, เฉลิมพล ภมิูไชย ์ 

และ ภทัรพร ภกัดีฉนวน 

20 

7. พช.22/P55 การพฒันาพนัธุข์า้วปทมุธานี 1 ใหต้า้นทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลโดยวิธีผสม

กลบัและใชเ้ครื่องหมายดีเอน็เอช่วยในการคดัเลือก 

Development of Pathum Thani 1 Rice Variety for Brown Planthopper 

Resistance by Marker-assisted Backcrossing 

โดย พีรวสั ธรรมิรตันเกษม, ธานี ศรีวงศช์ยั และ ภศัจี คงศีล 

21 

8. พช.35/P107 การใชเ้ชือ้รา Metarhizium anisopliae ควบคมุแมลงพาหะโรคใบขาวออ้ย 

ในสภาพไร ่

Field Application of Metarhizium anisopliae to Control Insect Vector 

of Sugarcane White Leaf Disease 

โดย ปาริชาติ จาํรสัศร,ี ณิชานนัท ์เกินอาษา และ ศิริพร ดอนเหนือ 

22 

 

 

 

 



IV 

 

 หน้า 

ภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation)  

9. พช.8/P35 การทดสอบพนัธุข์า้วโพดไรล่กูผสมในฤดแูลง้ ปี 2561-2562 ในจงัหวดั

นครราชสีมา 

On-Farm Trials for Hybrid Field Corn in Dry Season 2018-2019  

at Nakhon Ratchasima Province 

โดย สดใส ช่างสลกั, สาํราญ ศรีชมพร, ชฎามาศ จิตตเ์ลขา,  

ปวีณา ทองเหลือง, วราภรณ ์บญุเกิด, แสงแข นา้วานิช,  

ประพนธ ์บญุราํพรรณ, กิตติศกัดิ ์ศรีชมพร, ธญัธิตา ศรีสรุะ,  

ประกายรตัน ์โภคาเดช และ พรเทพ แช่มชอ้ย 

23 

10. พช.9/P36 ผลของวสัดปุลกูชนิดตา่ง ๆ ตอ่การเจริญเติบโตของตน้กลา้ปาลม์นํา้มนัพนัธุ์

ลกูผสมสรุาษฎรธ์านี 1 ในระยะอนบุาลแรก 

Effect of Various Types of Growing Media on Vegetative Growth of Oil 

Palm Seedling Suratthani 1 Variety in Pre-Nursery 

โดย ชยัวฒัน ์นนัทโชติ, ปริญดา หรูนหีม, กฤษณพงศ ์โตน่วธุ  

และ สารีรตัน ์ไชยสอง 

24 

11. พช.10/P37 การใชส้ารปลอดภยักระตุน้ความตา้นทานโรคแอนแทรคโนสของผลพริกขีห้นู
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ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมประมงปลายนํา้ตอ่มาตรการ

ภาครฐัในระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั            

Satisfaction of Downstream Fishery Industry Operators on Governmental 

Measures of Traceability System        
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Allelopathic Effect of Lantana camara in vitro Tissue – An Interested Natural Herbicide  

 

Varaporn Veraplakorn1* 

 

ABSTRACT 

 Allelopathic effect of Lantana camara toward many plant species has been reported. Plant 

allelochemicals have been indicated efficiently usages of growth regulator, herbicide and insecticide 

etc. The present research, in vitro tissues of lantana, including leaf and two types of callus (NB callus 

and D callus) was determined allelopathic efficiently. NB callus, a light green and white compact callus, 

was induced and proliferated on Murashige and Skoog (MS) medium containing 21.5 µM 1-

naphthalene acetic acid combination with 22.5 µM N6-benzyladenine. D callus, a light brown compact 

callus, was induced and proliferated on MS medium supplemented with 0.5 µM 2,4-

dichlorophenoxyacetic acid. The extract of leaf, NB callus and D callus at the concentrations of 0-1% 

were treated on Sorghum bicolor seed to determine germination inhibition efficiency. In addition, NB 

callus extract was treated on seedling of S. bicolor and Brassica campestris to assess seedling growth 

inhibition efficiency. The extract of NB callus showed the highest germination inhibition percentage with 

the lowest lethal dose 50. Low concentration of NB callus extract expressed allelopathic hormesis by 

increasing seedling growth of B. campestris and S. bicolor. At 0.2% of the extract concentration 

induced the highest relative growth rate (RGR) of shoot and root of B. campestris for 185.3% and 

169.5% of control, respectively. In addition, at 0.4% extract concentration promoted shoot RGR of S. 

bicolor up to 121.1% of control. This suggested an interesting lantana in vitro tissue as an allelochemical 

resource for further study to replace synthetic chemicals for sustainable agricultural development. 
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OsSWEET11 and OsSWEET14: The Possible Key Genes Involved in Bacterial Blight 

Susceptibility in Rice Cultivar RD47 

 

Khruathip Ketthong1,2, Francois Grandmottet1,2, Kawee Sujipuli1,2, Sirirat Sanyong1 and Kumrop Ratanasut1,2* 

 

ABSTRACT 

 Bacterial blight (BB), caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), is one of the major 

diseases that impacts rice production in Asia. Rice cultivar RD47 popularly grown in lower Northern 

Thailand is susceptible to BB disease. The RD47 and IRBB21 plants artificially inoculated with two Xoo 

isolates, Xoo16PT005 and Xoo16PK002, isolated from Phichit and Phisanulok provinces, respectively. 

The RD47 cultivar was completely susceptible whereas the IRBB21 cultivar carrying the BB resistance 

gene, Xa21, was strongly resistant to both Xoo isolates. Lesion lengths occurred on Xoo-inoculated 

leaves indicated that Xoo16PK002 was more virulent than Xoo16PK005.  Expression analysis of two BB 

susceptibility genes, OsSWEET11 and OsSWEET14 in the cultivar RD47 inoculated with Xoo16PT005 

and Xoo16PK002 revealed that the expression of both genes was very low or undetectable at 0 hour 

after Xoo inoculation and obviously induced within 48 hours after Xoo inoculation. This presumes that 

the two Xoo isolates, Xoo16PT005 and Xoo16PK002 produce the transcription activator-like effectors 

that are compatible to the effector-binding element of the OsSWEET11 and OsSWEET14 promoters 

leading to activate the transcription. This finding suggests that the OsSWEET11 and OsSWEET14 genes 

may play a major role in the BB susceptibility of rice cultivar RD47.  
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Optimizing the Sex Ratio for Mass Production of Sycanus collaris (F.) (Hemiptera: Reduviidae) 
 

Pornsawan Poopat1* and Tewee Maneerat1 

 

ABSTRACT  

Biological control of insect pests by releasing natural enemies relies on a stable mass 

production of natural enemies. In Thailand, Sycanus collaris (F.) (Hemiptera: Reduviidae) has been 

mass-multiplied and released to control leaf-eating caterpillars and small beetles in the forests and 

agricultural crops. In order to mass produce S. collaris for release, there are gaps in knowledge about 

the process. The aim of this study was to determine the most suitable sex ratio of S. collaris which 

produced the maximum number of offsprings using yellow mealworm, Tenebrio molitor (F.) (Coleoptera: 

Tenebrionidae) as diet. Colonies with adult sex ratios of 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5 (male: female) were 

reared separately to compare egg quantity, quality and adult lifespan. The results showed no significant 

differences in number of egg mass, number of eggs/eggmass, percentage hatchability, longevity of 

male and female, and oviposition period (p>0.05). Lifespan of males were 20-52 d, 28-59 d, 23-41, 42-

57 d and 35-64 d and lifespan of females were 49-61 d, 36-96 d, 7-94 d, 31-101 d and 43-101 d under 

differences of sex ratios at 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5, respectively. Overall, sex ratio of 1:4 is 

recommended for this assassin bug because it resulted in the highest number of offspring and longest 

adult lifespan. 
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สมบัตขิองวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดนิและปุ๋ย 

Properties of Leonardite-mixed Materials and Their Potential to be used as Soil Amendment 

and Fertilizer 

 
จริยา อามาตย์มนตรี1 แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ว1 และ กรรณิการ์ สจัจาพนัธ์1* 

Chariya Armatmontree1, Saengdao Landrot-Khaokaew1 and Kannika Sajjaphan1* 

 
บทคัดย่อ 

 ลีโอนาร์ไดต์จากเหมืองแม่เมาะ (Le) มีความเป็นกรดจดัมาก (pH 1.2) ดงันัน้จงึไม่ควรนํามาใช้กบัดินทัว่ไป

โดยตรง ทําการศึกษาวสัดุผสมลีโอนาร์ไดต์ (Le-mix) 4 สูตร  [ วสัดุผสมประกอบด้วย Le 40% ยิปซัมเทียม 20% 

ร่วมกบัขีเ้ถ้าแกลบ (RHA) 40% แล้วเติมนํา้ปราศจากไอออน (สตูร 1) หรือแอมโมเนียเหลว (สตูร 2) สําหรับสตูรท่ี 3 

และ 4 วิธีการเหมือนกับสูตรท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ แต่ใช้แกลบไบโอชาร์แบบชาวบ้าน (RHB) แทน RHA] ผล

การศกึษาพบวา่ Le-mix ทัง้ 4 สตูร มีศกัยภาพใช้เป็นแหล่งของอินทรียวตัถุ (OM) และธาตอุาหารพืชได้ โดย Le-mix 

ทัง้ 4 สูตร มี OM > 10% EC < 9 dS/m Ca และ S ทัง้หมดและส่วนท่ีสกัดได้ด้วย Mehlich-III สูงกว่า 3.5 % และ 1 

% ตามลําดบั ปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทัง้หมดสงูกวา่ 0.2  และ 0.1% ตามลําดบั Le-mix 1 และ 3 มี pH 

< 5 ไนโตรเจน (N) ต่ํา และ  C/N ratio > 20:1 Le-mix 2 และ 4 มี pH > 6.5  C/N ratio < 20:1  และ N ทัง้หมด > 1 

% การใช้ RHA ผสมให้ผลคล้ายกับการใช้ RHB เน่ืองจาก RHA ผลิตง่ายกว่า RHB จึงสามารถใช้เป็นวัสดุตัวเติม

ทางเลือกในการผลิต Le-mix ได้ 

 

ABSTRACT 
Mae Moh leonardite (Le) is strongly acidic (pH 1.2). Thus it should not be directly applied to 

soil. Four formulas of leonardite-mixed materials (Le-mix) were studied [A mixture consisting of 40% Le, 

20% synthetic gypsum, and 40% rice hush ash (RHA) was prepared, then plunged into a solution of 

deionized water (Formula1) or liquid ammonia (Formula2( . The protocol of Formulas 3 and 4 were 

identical to those of Formulas 1 and 2, respectively, except RHA was replaced by farmer rice hush 

biochar (RHB)]. Results revealed that the four Le-mix samples had the potential to be used as sources 

of organic matter (OM) and plant nutrients.  All four Le-mix had OM content > 10%, EC < 9 dS/m, as 

well as total and Mehlich-III [Ca] and [S] higher than 3.5 and 1%, respectively. The total amounts of K 

and Mg were above 0.2 and 0.1%, respectively. The Le-mix No. 1 and 3 had pH < 5, low N, and C/N 

ratio > 20:1. The Le-mix No. 2 and 4 had pH >6.5, total N >1% and C/N ratio < 20:1. Using RHA instead 

of RHB provided similar results. Since RHA is more convenient to produce than RHB, it could be 

alternative additive employed to prepare Le-mix. 

 
 

Key words: leonardite, rice husk biochar, organic farming, fertilizer, soil amendment, rice hush ash 
* Corresponding author; e-mail address: agrkkj@ku.ac.th, agrsdk@yahoo.co.th 
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การใช้แพกโคลบิวทราซอลเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับสาํหรับสวนขวด 

 Paclobutrazol Application for Growth Control of Ornamental Plants for Terrarium 
 

วาสิณี ยนัตะนะ1 ณฏัฐ พิชกรรม1* พชัรียา บญุกอแก้ว1 และ ทศัไนย จารุวฒันพนัธ์1 

Vasinee Yantana1, Nath Pichakum1*, Patchareeya Boonkorkaew1 and Tassanai Jaruwattanaphan1 

 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันผู้ คนท่ีอาศัยในพืน้ท่ีจํากัดนิยมจัดสวนขวดมากขึน้เพ่ือให้ได้อยู่ใกล้กับธรรมชาติ แต่สวนขวดมี

ปัญหาต้นไม้โตเร็ว การวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาการใช้แพกโคลบิวทราซอลสําหรับควบคมุการเจริญเติบโต

ของไม้ประดบัสําหรับสวนขวด โดยทดลองราดแพกโคลบิวทราซอลความเข้มข้น 0 (ชุดควบคมุ), 25, 50, 75 หรือ 100 

มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 10 มิลลิลิตรต่อกระถาง กบัพืช 6 ชนิด จํานวน 1 ครัง้ ท่ีปลูกในกระถางขนาด 3 นิว้ วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ วดัการเจริญเติบโตด้านความสูงทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม ภายหลงัการราดสาร

เป็นเวลา 2 สปัดาห์ และวดัพืน้ท่ีใบในสปัดาห์สดุท้ายของการทดลอง ผลการทดลองสามารถแบ่งการตอบสนองของ

พืชตอ่สารได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ท่ี 1 พืชตอบสนองตอ่สารทัง้ด้านความสงูทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม และพืน้ท่ีใบ มี

จํานวน 3 ชนิด คือ บีโกเนีย ลายเบญจรงค์ใบแดง และไข่มกุ กลุม่ท่ี 2 พืชตอบสนองตอ่สารในบางปัจจยั มีจํานวน 3 

ชนิด คือ ผกัเป็ดออสเตรเลีย เฟิร์นราชินีเงิน และออม จากการทดลองแนะนําให้ใช้แพกโคลบิวทราซอลท่ีความเข้มข้น 

25 มิลลิกรัมตอ่ลิตรจํานวน 1 ครัง้ สําหรับควบคมุการเจริญเติบโตของ บีโกเนีย ลายเบญจรงค์ใบแดง ไข่มกุ และผกั

เป็ดออสเตรเลีย 
 

ABSTRACT 

Nowadays, people living in a limited area prefer to organize terrariums to be close to nature. 

But the terrarium has problems such as plants grow so fast. This research aimed to study the 

paclobutrazol application for growth control of ornamental plants in terrarium. The 0 (control), 25, 50, 

75 or 100 milligrams per liter of paclobutrazol were applied 10 milliliters per pot 1 time with 6 

experimental plants in 3 inch pot. A completely randomized design measured height, canopy width 

after 2 week and leaf area in last week. The results showed that plant response can be divided into 2 

groups: first group plants responded to paclobutrazol in height, canopy width and leaf area were 3 

species; Begonia sp., Pilea involucrate and Pilea sp. Second group the plants responded to 

paclobutrazol in some factors, there were 3 species; Alternanthera sp., Pteris ensifomis and Syngonium 

podophyllum. In the experiment, it was recommended to use paclobutrazol at a concentration of 25 

milligrams per liter 1 time for controlling the growth of plants in 4 species; Begonia sp., Pi. involucrate, 

Pilea sp. and Alternanthera sp. 
 

Key words: landscaping, green area, plant growth retardant 
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Effect of Nitrogen to Phosphorus Ratios in Combination with Cytokinins on in vitro Growth and 

Development of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ 
 

Jutamas Saengjanchay1,3, Anupan Kongbangkerd2,3 and Kumrop Ratanasut1,3* 

 

ABSTRACT 

Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ is one of the most important tropical hybrid orchids in Thailand. It 

has only purple color and never been improved to develop other new colors. The possible new 

approach to improve is genetic engineering, which commonly needs in vitro culture for plant 

transformation and regeneration. In this study, we observed the effect of diverse nitrogen to phosphorus 

ratios, including 1:1, 0.25:1.5 and 0.25:3 relative to common amounts used in the basal MS medium, in 

combination with cytokinins, benzylaminopurine or BA (1, 2.5 and 5 mg/L) and thidiazuron or TDZ (0.5, 

1 and 2 mg/L), on growth development of D. Sonia ‘Earsakul’ in vitro culture. All tested combinations 

induced shoot multiplication but no shoots underwent the transition to reproductive development in the 

16-week period. The number of shoots generated from ½ MS medium supplemented with all N:P ratio 

and TDZ combinations were higher than all N:P ratio and BA combinations. However, the combinations 

of 0.25× N, 1.5× P and 1-2 mg/L of TDZ gave maximum shoot numbers and statistically significant 

difference from all N:P ratio and BA combinations. Most shoots generated from the media containing 

TDZ, particularly at high concentrations, were abnormal with dwarf shoots and short leaves. In contrast, 

most shoots derived from media supplemented with BA were normal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: BA, benzylaminopurine, in vitro culture, TDZ, thidiazuron 
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Effect of Chitosan on Growth of Musa acuminata ‘Kluai Khai’ in Liquid Media Culture System 
 

Wimonmas Kunkeaw1, Abraham Kusi Obeng4, Siripong Premjet2,3, Kawee Sujipuli1,3  

and Duangporn Premjet1,3*  

 

ABSTRACT 

 Micropropagated of Musa acuminata ‘Kluai Khai’ using sword suckers cultured on MS 

semisolid media with 5 mg/l of 6-Benzylaminopurine (6-BA) has low multiplication shoot rate. Liqiud 

cultures system has advantages in increasing in number of shoot multiplication, minimizing cost of 

media, shorten cultures time. Chitosan is a natural, safe, and cheap product of chitin deacetylation, 

widely used in agriculture. It has been proven to stimulate plant growth, to protect the safety of edible 

products, and to induce abiotic and biotic stress tolerance in various horticultural commodities. The 

research objective was to study the effect of concentration of chitosan on liquid media system of M. 

acuminata ‘Kluai Khai’. Sword suckers were cultured on MS liquid medium supplemented with 0 or 5 

mg/L 6- Benzylaminopurine (BA) and 0, 5, 10, 15, or 20 mg/L of chitosan. The experiment was set up 

using 2×5 factorials in Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications. After 2 months, 

explants cultured on the medium supplemented with 5 mg/L BA and with 15 mg/L chitosan produced 

significantly (p<0.05) high number of shoots and buds (2.16±1.41 shoots/explant) and (2.00±1.16 

buds/explant), respectively. The highest (p<0.05) number of root and leaf (4.00±2.27 leaves/explant 

and 7.17±6.02 roots/explant, respectively) were observed in explants cultured on the medium 

supplemented with 5 mg/L BA and 10 mg/L chitosan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: chitosan, 6- benzylaminopurine (BA) 
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ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย 

Effect of a Brassinosteroids Analogue on Storage Quality of ‘Pattawia’ Pineapple 
 

คชาภรณ์ ศรีคล้าย1 เจนจิรา ชมุภคูํา1* พชัรียา บญุกอแก้ว1 วีรศลิป์ สอนจรูญ2 และ คณพล จฑุามณี3 

Kachaporn Srikray1, Jenjira Chumpookum1*, Patchareeya Boonkorkaew1, Weerasin Sonjaroon2                               

and Kanapol Jutamanee3 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของการพ่ นสารละลายบราสสิ โนสเ ตี ยรอยด์ แอนาลอก )7,8-dihydro-8α-20-

hydroxyecdysone; DHECD (ต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธุ์ ปัตตาเวีย ทําการพ่น DHECD 

ความเข้มข้น 0.5, 0.75 และ 1.0 µM รอบทรงพุ่มในแปลงปลกูทกุเดือนจนสิน้สดุการทดลอง เก็บเก่ียวสบัปะรดใน

ระยะผลสกุแก่ 50% แล้วนํามาเก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพนัธ์ 85 เปอร์เซ็นต์ 

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าการพ่นสารละลาย DHECD ความเข้มข้น 0.5 และ 1.0 µM และการเก็บรักษาผล

สบัปะรดท่ีอณุหภมิู 10 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้นานท่ีสดุถงึ 28 วนั สามารถชะลอการสญูเสียนํา้หนกั 

ความแน่นเนือ้ การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผล การเกิดอาการไส้สีนํา้ตาล การฉ่ํานํา้ และรอยตําหนิภายในเนือ้

ผลได้  

 

ABSTRACT 

This experiment studied the effect of brassinosteroids analogue (7,8-dihydro-8α-20-

hydroxyecdysone; DHECD) on storage quality of ‘Pattawia’ pineapple. Pineapple plants were sprayed 

with DHECD at 0.5, 0.75 and 1.0 µM in every month until the end of experiment. Fruits were harvested 

at 50% maturity and subsequently stored at 10 °C and 25 °C, 85% relative humidity for 4 weeks. The 

result showed that DHECD at 0.5 and 1.0 µM treatment and fruit stored at 10°C could slow down weight 

loss and loss of firmness, appearance, and reduce internal browning, fresh translucency and most 

decrease internal defect score.  
 

 

 

 

 

Key words: pineapple, internal browning, brassinosteroids analogue                                                                                                                                                                               
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ผลของการให้กรดซาลิไซลิกทางใบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศเชอร่ี 

Effect of Foliar Application of Salicylic Acid on Yield and Quality of Cherry Tomato (Solanum 

lycopersicum var. cerasiforme) 
 

นภาพรรณ หนิมพานิช1* พิจิตรา แก้วสอน1 และ ปริยานชุ จลุกะ1 

Napapan Nimpanich1*, Pichittra Kaewsorn1 and Pariyanuj Chulaka1 

 

บทคัดย่อ 

กรดซาลิไซลิกมีความสําคัญในการควบคุมการเติบโตและช่วยลดสภาวะเครียดให้กับพืช การทดลองนีมี้

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิก (SA) ทางใบต่อผลผลิตของมะเขือเทศเชอร่ี ทําการ

ทดลอง ณ แปลงทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 

2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD แบ่งวิธีการให้ SA ความเข้มข้น 0.5 mM เป็น 4 

รูปแบบคือ 0 mM พ่นนํา้เปล่า (ชุดควบคุม) พ่น SA 1 ครัง้ก่อนย้ายกล้า 3 วนั (3 DBT) พ่น SA 4 ครัง้หลงัย้ายกล้า 10 

วนั (10 DAT) และพ่น SA 3 ครัง้หลงัย้ายกล้า 14 วนั (14 DAT) ปลูกมะเขือเทศในวัสดุปลูกผสมระหว่างขุยมะพร้าว

และกาบมะพร้าวสบัท่ีผ่านการล้างนํา้เปล่า อตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร ภายใต้โรงเรือนตาข่ายหลงัคาพลาสติก พบว่า 

การพ่น SA ก่อนการย้ายกล้า 3 วนั (3 DBT) ส่งเสริมให้มีจํานวนดอก ณ 21 วนัหลงัย้ายปลกูมากท่ีสุด คือ 8.11 ดอก

ต่อต้น แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุม (7.33 ดอกต่อต้น) นอกจากนีย้ังส่งเสริมให้ขนาดผล ปริมาณกรดท่ี

ไทเทรตได้ และปริมาณวิตามินซีมากกว่าชุดควบคุม ในขณะท่ีการพ่น SA ก่อนและหลงัย้ายกล้าไม่มีผลต่อนํา้หนัก

ผลผลิตดีและผลผลิตรวม 
 

ABSTRACT  
 Salicylic acid plays a role in controlling growth and reducing plant stress. The objective of this 

experiment was to study the effect of foliar salicylic acid (SA) on cherry tomato yield. The experiment was 

done at experimental field, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 

during November 2018 to April 2019. Completely randomized design was layout. The 0.5 mM SA was foliar 

sprayed for 4 treatments those were 0 mM (control), at 3 days before transplanting (3 DBT), every 10 days 

after transplanting (10 DAT) or every 14 days after transplanting (14 DAT). Tomato seedlings were 

transplanted into the mixture of coconut coir and chopped husk (1:1 v/v) inside net house. The results 

showed the 3 DBT gave the highest number of flower at the day of 21 days after transplanting (8.11 flowers 

per plant), but it was not significantly different with control treatment (7.33 flowers per plant). In addition, the 

size, titratable acidity and vitamin C content of fruits in the 3 DBT were higher than control treatment. 

However, foliar spraying with SA before or after transplanting did not show the significant difference in 

marketable yield and total yield. 

Key words: salicylic acid, plant growth, vitamin C, yield 
* Corresponding author; e-mail address: napapan.ni@ku.th  

 
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

11 

Effect of Field Medium Moisture Levels on Some Physiological Changes under Drought Stress  

in Cherry Tomato (Solanum lycopersicum ‘CH154’) 
 

Thanaboon Plakunmonthon1,2 and Sukhumaporn Saeng-ngam1, 2* 

 

ABSTRACT 

Water content in soil affect to the productivity of plants. Nowadays, drought stress is a major 

problem in agricultural area in Thailand it affects to yield of tomato. The objective of this research is to 

evaluate the effect of field medium moisture levels on some physiological changes such as chlorophyll 

fluorescence, photosynthetic pigment content and total soluble sugar content in cherry tomato 

(Solanum lycopersicum ‘CH154’). The experiments was set in Completely Randomized Design (CRD) 

with four replicates and three treatments, including control plants in normal, water content in medium 

moisture level at 65% and 55% field capacity. The results showed that drought condition significantly 

decreased the chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), performance index (Pi), chlorophyll a, chlorophyll b, 

total chlorophyll and carotenoids content in tomato plants when compared with control plants (p<0.05). 

The total soluble sugar content increased under water content at 65% field capacity but it decreased 

under drought condition at 55% field capacity. However, the efficiency of photosynthesis (Fv/Fm) and 

performance index (Pi) significantly decreased under water content at 55% field capacity when 

compared with 65% field capacity (p<0.05). These results indicated that water content at 55%field 

capacity decreased chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), performance index (Pi), chlorophyll a, 

chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids more than the water content in medium moisture level 

at  65% field capacity in tomato plant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Key words: field capacity, chlorophyll fluorescence, drought, tomato 
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ผลของนํา้หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธ์ุพริกขีห้นู (Capsicum annuum L.) 

Effects of Silkworm Waste Bio-extract on Chilli (Capsicum annuum L.) Seed Germination 

 

รวินทร์นิภา แว่วสอน1 เบญญา มะโนชยั1 และ พิจิตรา แก้วสอน1* 

Rawinnipha Waewsorn1, Benya Manochai1 and Pichittra Kaewsorn1* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของนํา้หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพริกขีห้นูพันธุ์ ห้วยสีทน แบ่งเป็น 2  

การทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 6 ทรีตเมนต์ การทดลองท่ี 1 ศึกษาการดดูนํา้ของเมล็ดท่ีแช่

นํา้ในนํา้หมกัฯ ท่ีความเข้มข้นตา่งกนั พบวา่เมลด็ท่ีแช่ในนํา้หมกัฯ ท่ีความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v 

เป็นเวลา 24 ชัว่โมง มีความชืน้ไมแ่ตกต่างทางสถิติ (37.9-40.5 เปอร์เซ็นต์) การทดลองท่ี 2 ศกึษาผลของการแช่เมลด็

ในนํา้หมกัฯ ท่ีมีความเข้มข้นต่างกนัต่อความงอกของเมล็ดพนัธุ์พริกขีห้นู พบว่าเมล็ดท่ีแช่ในนํา้หมกัฯ ความเข้มข้น 

0, 0.1, 1.0 และ 10%v/v มีความงอกสูงท่ีสุด มีจํานวนวันท่ีเมล็ดมีรากงอก (DTE) และมีเวลาเฉลี่ยใมนการงอก 

(MGT) น้อยท่ีสดุ 

 

ABSTRACT 

 The study on effect of silkworm waste bio-extract on germination of ‘Huay Sri Thon’ chilli seed 

was divided into 2 experiments, which designed in CRD with 6 treatments. The experiment 1 was the study 

of imbibition of chili seed in different bio-extract. The results showed that moisture content of the seeds in 0, 

0.1, 1.0, 10, 50 and 100 %v/v for 24 hours were not significantly different (37.9-40.5%). The experiment 2 

was the determination the effect of different concentration of bio-extract on chili seed germination. The 

results showed that soaking seeds in bio-extract at 0, 0.1, 1.0 and 10%v/v had the highest germination, the 

fastest days to emergence (DTE) the fastest mean germination time (MGT). 

 

 

 

 

 

 

Key words: germination, seed vigor, mean germination time, bio-extract 
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การให้แสงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่งแสงร่วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารสาํหรับผลิต 

หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bert.) ในระบบ NFT 

Application LED Supplemental Light with Nutrient Solution for Stevia rebaudiana Bert. 

Production Using NFT System 

 
ชญานิศ ทพิยดาราพาณิชย์1 เบญญา มะโนชยั1* และ ปริยานชุ จลุกะ1 

Chayanit Tippayadarapanich1, Benya Manochai1* and Pariyanuj Chulaka1 

 

บทคัดย่อ 

 ผลของการให้แสงเสริมจากหลอดไดโอดเปลง่แสง (ไมใ่ช้แสง ให้แสงสีขาว ให้แสงสีแดง) ร่วมกบัสตูร

สารละลายธาตอุาหารสองสตูร (Enshi และ Resh’s Tropical Wet Summer) สําหรับการผลิตหญ้าหวานท่ีปลกู

ด้วยระบบ NFT ศกึษา 2 ฤดปูลกูคือ ช่วงฤดฝูน (กรกฎาคม - ตลุาคม 2561) และช่วงฤดแูล้ง (ธนัวาคม 2561 - 

มีนาคม 2562) บนัทกึข้อมลูความสงูต้น จํานวนใบ พืน้ท่ีใบ นํา้หนกัสด นํา้หนกัแห้ง และสารสตีวิโอไซด์ พบวา่ใน

ฤดฝูนการให้แสงเสริมเพียงอย่างเดียวมีผลเชิงบวกตอ่ความสงู จํานวนใบ พืน้ท่ีใบ และปริมาณสารสตีวิโอไซด์ 

ในช่วงฤดแูล้งพบวา่การให้แสงร่วมกบัสตูรสารละลายธาตอุาหาร Enshi มีผลเชิงบวกตอ่ความสงู พืน้ท่ีใบ และ

ปริมาณสตีวิโอไซด์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่สามารถผลติหญ้าหวานด้วยระบบ NFT โดยใช้สารละลายธาตุ

อาหารสตูร Enshi และการผลิตในช่วงฤดฝูนควรให้แสงเสริมจากหลอด LED สีขาวหรือสีแดงเพ่ือเพ่ิมการ

เจริญเติบโตและสตีวิโอไซด์ 

 

ABSTRACT 

 Effects of 3 LED supplemental lights (no LED, white, and red) and 2 nutrient solution formulas 

(Enshi and Resh’s Tropical Wet Summer) on Stevia rebaudiana Bert. production using NFT system was 

conducted in 2 growing seasons, wet season (July – October 2018) and dry season (December 2018 

– March 2019). Parameter such as plant height, leaf number, leaf area, leaf fresh weight, leaf dry weight, 

and stevioside content were recorded. In wet season, LED supplemental light had positive effect on 

plant height, leaf number, leaf area and stevioside content. In dry season, LED supplemental light and 

Enshi nutrient solution had positive effect on plant height, leaf area, and stevioside content. The results 

indicated that stevia could be grown in NFT system with Enshi nutrient solution. However, production 

during the wet season should use white or red LED supplemental light to promote growth and 

stevioside.  

 

 

Key words: stevioside, leaf dry weight, LED, nutrient solution 
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ผลของสารปรับปรุงดนิจากขีเ้ถ้าลอยท่ีมีต่อการเจริญเตบิโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต

ของมันสาํปะหลังท่ีปลูกในดนิอุดมสมบูรณ์ตํ่า 

Effect of Soil Conditioner from Fly Ash on Growth, Yield and Yield Components of Cassava in 

Infertile Soil 

 

กัญญรัตน์ จาํปาทอง1 ทิมทอง ดรุณสนธยา2 สราวธุ รุ่งเมฆารัตน์1 ภศัจี คงศีล1 ปิยะ กิตติภากลุ1  

สายณัห์ ทดัศรี1 และ ทรงยศ โชตชิตุิมา1* 

Kanyarat Champathong1, Timtong Darunsontaya2, Sarawut Rungmekarat1, Pasajee Kongsil1,  

Piya Kittipadakul1, Sayan Tudsri1 and Songyos Chotchutima1* 

 

บทคัดย่อ 

การทดลองนีท้ดสอบการใช้สารปรับปรุงดินจากขีเ้ถ้าลอยท่ีมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ

องค์ประกอบผลผลิตของมันสําปะหลัง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จํานวน 3 ซํา้ มี 8 

กรรมวิธี คือ 1 ไม่ใส่ปุ๋ ยเคมีและขีเ้ถ้าลอย (Control) 2. ใส่ปุ๋ ยเคมี สตูร 15-15-15 อตัรา 50 กก./ไร่ และ 15-7-18 

อตัรา 50 กก./ไร่ (F) 3. F+โดโลไมท์ อตัรา 250 กก./ไร่ 4. F+ปุ๋ ยคอก อตัรา 1,000 กก./ไร่ 5. F+ขีเ้ถ้าลอย อตัรา 

250 กก./ไร่ 6. F+ขีเ้ถ้าลอย อตัรา 500 กก./ไร่ 7. F+ขีเ้ถ้าลอย อตัรา 1,000 กก./ไร่ และ 8. F+ขีเ้ถ้าลอย อตัรา 

2,000 กก./ไร่ พบวา่ การใสปุ่๋ ยเคมีร่วมกบัขีเ้ถ้าลอย อตัรา 2,000 กก./ไร่ ให้นํา้หนกัสดของหวัมนัสําปะหลงัสงูสดุ 

แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว และการใส่ปุ๋ ยเคมีร่วมกับขีเ้ถ้าลอย อัตรา 250 500 และ 

1,000 กก./ไร่ สว่นโลหะหนกัในหวัมนัสําปะหลงัไมพ่บความแตกตา่งทกุกรรมวิธี 

 

ABSTRACT 

This study was investigated the effects of soil conditioners from fly ash on growth, yield and 

yield components of cassava in infertile soil. The experimental design was arranged in Randomized 

Complete Block Design with 3 replications and consisted of 8 treatments viz, 1. no chemical fertilizer 

and fly ash 2. chemical fertilizer formular 15-15-15 rate 50 kg/ rai and 15-7-18 rate 50 kg/ rai (F) 3. 

F+manure rate 1,000 kg/rai (MF) 4. F+dolomite rate 250 kg/rai (DF) 5 to 8 F+fly ash rate 250, 500, 1,000 

and 2,000 kg/rai (FF250, FF500 FF1000 and FF2000). The results showed that the application of FF2000 

provided the highest of root weight yield, which was no significantly difference from F, FF250 FF500 

and FF1000. There was no significantly different in heavy metal under different treatments. 

 
 
Key words: cassava, fly ash, yield component, soil conditioner 
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การเปรียบเทียบการเจริญเตบิโตของปาล์มนํา้มันสายพันธ์ุดูราในระยะปาล์มเร่ิมเจริญเตบิโตใน

แปลงปลูก 

Comparison of Growth of Dura Oil Palm Clones in Young Palm Stage 
 

หัทยา วัฒนพฤกษ์1 เฉลมิพล ภมูิไชย์1* ปิยะ กิตติภาดากลุ1 ธานี ศรีวงศ์ชยั1 และ อเนก ลิม่ศรีวิไล.2 

Hattaya Wattanapurk1, Chalermpol Phumichai1, Piya Kitipadakul1, 

Tanee Sreewongchai1 and Anek Limsrivilai2 

 

บทคัดย่อ 

งานทดลองนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและการทํานายค่าการผสมพนัธุ์ใน

ระยะปาล์มเร่ิมเจริญเติบโตในแปลงปลูกอายุ 3 ปีจากประชากรดูราทัง้หมด 6 ประชากร จํานวน 376 ต้น 

ประกอบด้วยประชากร A-F จากการผสมระหว่างพ่ีน้องและการผสมตวัเอง โดยประเมินคา่พารามิเตอร์ทางพนัธุกรรม

ด้วยวิธี Best Linear Unbiased Prediction และหาค่าอตัราพนัธุกรรม ค่าสหสมัพนัธ์ และการจดัลําดบัโดยใช้คา่การ

ผสมพันธุ์  พบว่า ลกัษณะท่ีมีค่าอตัราพันธุกรรมสูงได้แก่ ความยาวทางใบและความยาวใบย่อย มีสหสมัพันธ์ของ

ลกัษณะการเจริญเติบโตพบวา่ ลกัษณะความยาวทางใบกบัความกว้างโคนก้านใบมีคา่สหสมัพนัธ์ในทางบวกเทา่กบั 

0.60 และพืน้ท่ีใบมีค่าสหสมัพนัธ์ในทางบวกกบัจํานวนใบย่อย ความยาวใบย่อยและความกว้างใบย่อยเท่ากบั 0.63 

0.79 และ 0.76 ตามลําดบัและการจดัอนัดบั 15 ต้นแรกท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุจากการรวมทุกลกัษณะ พบว่าประชากร

กลุ่ม A และ B ท่ีเกิดจากการผสมระหว่างพ่ีน้องมีจํานวน 9 ต้นและประชากร E ท่ีเกิดจากการผสมตวัเองมีจํานวน 6 

ต้น ซึง่ผลจากการประเมินค่าทางพนัธุกรรมและทํานายค่าการผสมพนัธุ์ประชากรกลุ่ม A การเจริญเติบโตท่ีดีซึง่มาก

จากการผสมระหวา่งพ่ีน้อง  

 
 

ABSTRACT 

 The objective of this study was to estimate the genetic parameters and predicted breeding 

values in three years old. From six crosses dura parents and 376 progeny test data of population  

A-F, from two sib cross and selfing. By best linear unbiased prediction (BULP) was used to predicted 

breeding values, heritability, correlation and ranking. The results showed that the heritability was higher 

for rachis length and leaflet length. Correlation analysis of growth found that rachis length positively 

correlated with petiole of width 0.60 and leaf area was positively correlated with leaflet number, leaflet 

length and leaflet width which 0.63, 0.79 and 0.76, respectively, The selected 15 highest ranking 

genotypes could become potential female parents in future crosses programs. 

 
Key words: growth, dura oil palm, young palm stage 
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การเจริญเตบิโต ผลผลิตชีวมวล และคุณสมบัติทางพลังงานของกระถนิยักษ์ 10 พันธ์ุ/สายพันธ์ุ 

ท่ีปลูกเพ่ือใช้เป็นไม้เชือ้เพลิงในจังหวัดลพบุรี 

Growth, Biomass Yield and Energy Properties of 10 Varieties/Lines of Leucaena leucocephala 

Grown for Use as Fuelwood in Lopburi Province 
 

อัศวภมิู ทองนาค1 สราวธุ รุ่งเมฆารัตน์1 ธนพล ไชยแสน1 เจตษฎา อตุรพนัธ์1 สายณัห์ ทดัศรี1 และ ทรงยศ โชติชตุิมา1* 

Aussawabhoom thongnak1, Sarawut Rungmekarat1, Tanapon Chisan1, Jetsada Authapun1,  

Sayan Tudsri1 and Songyos Chotchutima1* 

 

บทคัดย่อ 

กระถินยกัษ์เป็นหนึ่งในไม้โตเร็วท่ีเหมาะสมในการผลิตชีวมวล เน่ืองจากคณุภาพของเชือ้เพลิงมีความสม่ําเสมอ 

การทดลองนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินการเจริญเติบโต ผลผลิตชีวมวล และคุณภาพทางพลงังานของกระถินยักษ์

สําหรับใช้เป็นเชือ้เพลิงชีวมวลทดแทนแกลบและฟางข้าว โดยทําการทดลองท่ีสถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อําเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี โดยกรรมวิธีประกอบด้วยกระถินยกัษ์ จํานวน 2 พนัธุ์ ได้แก่ 

ทารัมบ้า คนัน่ิงแฮม และ 8 สายพนัธุ์ ได้แก่ Leucaena leucocephala subsp. Glabata 34/92, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 3/7, 5/3  

และ 5/7 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อกสมบูรณ์ (RCBD) จํานวน 4 ซํา้ ผลการทดลองพบว่ากระถินยกัษ์สายพนัธุ์  

2/2 และพนัธุ์ทารัมบ้า มีความสงูมากกวา่สายพนัธุ์ 3/4, 3/7 และพนัธุ์คนัน่ิงแฮม และพนัธุ์ทารัมบ้ามีผ่านศนูย์กลางลําต้น

มากกว่าสายพนัธุ์ 3/4, 3/7 และพนัธุ์คนัน่ิงแฮม อย่างมีนยัสําคญั กระถินยกัษ์สายพนัธุ์ 5/3 มีผลผลิตชีวมวลรวมแห้งสงู

กวา่พนัธุ์คนัน่ิงแฮมอย่างมีนยัสําคญั กระถินยกัษ์พนัธุ์ทารัมบ้ามีปริมาณไนโตรเจนสงูกวา่สายพนัธุ์ 3/1, 5/7, 34/92, 3/7, 

5/3 และพนัธุ์คนัน่ิงแฮมตามลําดบั อย่างมีนัยสําคญัย่ิง อีกทัง้กระถินยักษ์พันธุ์ทารัมบ้ามีปริมาณซลัเฟอร์สูงกว่าสาย

พนัธุ์ 3/1 อย่างมีนยัสําคญัย่ิง กระถินยกัษ์สายพนัธุ์ 2/1 และ 2/2 มีคา่ความร้อนสงูกวา่ L.leucocephala subsp Glabata 

34/92 ซึง่กระถินยกัษ์สายพนัธุ์ 5/3 เป็นพนัธุ์ท่ีเหมาะสมสําหรับใช้เป็นเชือ้เพลิงในจงัหวดัลพบุรี เน่ืองจากมีผลิตชีวมวล

รวมสงูและให้คา่ความร้อนสงู   

 

ABSTRACT 
Leucaena is a fast-growing tree. It is suitable as bioenergy crops because its fuel quality is consistent. The 

objective of the study was to determine growth, yield components, biomass yield and energy properties for use as 
fuelwood replacing rice husk and rice straw. The field experiment was conducted at the Lopburi Research Station, 
Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Khok Charoen District, Lopburi Province. The treatment consisted of 10 
varieties/lines of leucaena viz. Taramba and Cunningham, Leucaena leucocephala subsp. Glabata 34/922/1, 2/2, 
3/1, 3/4, 3/7, 5/3 and 5/7. The experiment was arranged in RCBD with 4 replications. The results showed that 2/2 
and Taramba were taller than 3/4, 3/7 and Cunningham. Taramba presented higher stem diameter than 3/4, 3/7 and 
Cunningham. Line 5/3 showed higher total biomass yield than Cunningham. In case of energy properties, Tarramba 
has higher nitrogen than 3/1, 5/7, 34/92, 3/7, 5/3 and Cunningham. Tarramba has higher sulfur than 3/1. Lines 2/1 
and 2/2 showed higher heating value than L.leucocephala subsp. Glabata 34/92. Line 5/3 was the suitable variety 
for use as fuelwood in Lopburi province because of its high biomass yield and heating value. 
 
Key words: Varieties/lines of Leucaena, Biomass yield, Energy propertie 
* Corresponding author; e-mail address: fagrsyc@ku.ac.th 
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การเปรียบเทียบการเจริญเตบิโตและผลผลิตแองเจโลเนียท่ีปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี 

Comparison of Growth and Yields of Angelonia angustifolia with Chemical Fertilizers 
 

อิศร์ สุปินราช1* และ สมุิตรา สปิุนราช1 

Iss Supinrach1* and Sumidtra Supinrach1 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตแองเจโลเนียท่ีปลกูโดยใช้ปุ๋ ยเคมี 10 กรรมวิธีคือ 1) 

ไมใ่สปุ่๋ ย 2) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 0.5 กรัมตอ่กระถางให้ทกุวนั 3) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 0.5 กรัมตอ่กระถาง

ให้ทุก 3 วนั 4) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5 กรัมต่อกระถางให้ทุก 5 วนั 5) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อตัรา 1 กรัมต่อ

กระถางให้ทุกวนั 6) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 1 กรัมต่อกระถางให้ทกุ 3 วนั 7) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 1 กรัมต่อ

กระถางให้ทุก 5 วนั 8) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 2 กรัมตอ่กระถางให้ทกุวนั 9) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 2 กรัมต่อ

กระถางให้ทุก 3 วนั 10) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 2 กรัมต่อกระถางให้ทุก 5 วนั โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์ (CRD) มี 10 ซํา้ต่อทุกกรรมวิธี ปลกูลงกระถางขนาด 15 เซนติเมตร ในวสัดปุลกูคือแกลบดิบ แกลบดํา 

ดินร่วน มลูไก่ ในอตัราส่วน 3:2:1:0.5 ส่วนโดยปริมาตร เป็นระยะเวลา 9 สปัดาห์ พบวา่ การใช้ปุ๋ ยเคมีเกรด 16-

16-16 อตัรา 1 กรัมตอ่กระถางโดยให้ทกุ 5 วนั มีผลทําให้อตัราการรอดตาย จํานวนก่ิง ความยาวราก และนํา้หนกั

รากของแองเจโลเนียดีท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ 32.8 เซนติเมตร 28.0 เซนติเมตร 24.80 

เซนติเมตร และ 2.70 กรัม ตามลําดบั 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to comparison of growth and yields of Angelonia angustifolia 

with chemical fertilizers. The experiment used completely randomized design (CRD) with 10 

replications and 10 treatments as following by 1) no chemical fertilizers 2) chemical fertilizers 16-16-16, 

0.5 g/pot everyday 3) chemical fertilizers 16-16-16, 0.5 g/pot 3 days/week 4) chemical fertilizers 16-16-

16, 0.5 g/pot 5 days/week 5) chemical fertilizers 16-16-16, 1 g/pot everyday/week 6) chemical fertilizers 

16-16-16, 1 g/pot 3 days/week 7) chemical fertilizers 16-16-16, 1 g/pot 5 days/week 8) chemical 

fertilizers 16-16-16, 2 g/pot everyday/week 9) chemical fertilizers 16-16-16, 2 g/pot 3 days/week 10) 

chemical fertilizers 16-16-16, 2 g/pot 5 days/week, they moved into 15 cm pots containing growing 

media consisting of rice husk, black rice husk ash, soil, chicken manure in 3:2:1:0.5 ratio during 9 weeks 

period accordingly. It was found that survival rate, no. stem, canopy width, root length and root weight 

of those the chemical fertilizers 16-16-16 1 g/pot 5 days/week were greatest 100 %, 32.8 cm., 28.0 cm., 

24.80 cm. and 2.70 g, respectively. 
 

Key words: chemical fertilizers 16-16-16, potted plant 
* Corresponding author: e-mail address: rungpop116@gmail.com 
 
1สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 52000 
1Department of Plant Science, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology, Lampang 
52000  



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

19 
 

การปรับปรุงพันธ์ุข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนนํา้ท่วมฉับพลัน โดยวิธีผสมกลับ 

ร่วมกับใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก 

Breeding of Pathum Thani 1 Rice Variety for Submergence Tolerance  

by Marker Assisted Backcrossing 
 

คมจักร บริรักษ์1 ธานี ศรีวงศ์ชยั1* และ ภศัจี คงศีล1 

Komjak Borirak1, Tanee Sreewongchai1* and Pasajee Kongsil1 

 

บทคัดย่อ 

ปทุมธานี 1 เป็นพนัธุ์ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง คณุภาพข้าวสกุ นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม เป็นท่ีนิยม

ของผู้ บริโภค เกษตรกรนิยมปลูกในพืน้ท่ีนาชลประทาน แต่ไม่ทนนํา้ท่วมฉับพลัน การศึกษาครัง้นีจ้ึงมี

วตัถปุระสงค์ เพ่ือถ่ายทอดลกัษณะทนนํา้ท่วมฉบัพลนัจากข้าวพนัธุ์หอมชลสิทธ์ิ สูข้่าวพนัธุ์ปทมุธานี 1 โดยใช้การ

ปรับปรุงพนัธุ์แบบผสมกลบัร่วมกบัการใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอช่วยในการคดัเลือก โดยผสมข้ามระหว่างข้าวพนัธุ์

ปทุมธานี 1 และข้าวพนัธุ์หอมชลสิทธ์ิ สร้างเป็นลกูผสมชัว่ท่ี 1 และผสมกลบัไปยงัพนัธุ์ปทมุธานี 1 จนได้ลกูผสม

กลบัชัว่ท่ี BC2F1 ใช้เคร่ืองหมายดีเอน็เอ RM23887 ท่ีจําเพาะกบัยีน sub1 ท่ีควบคมุลกัษณะทนนํา้ท่วมฉับพลนั 

คดัเลือกร่วมกับการประเมินการทนนํา้ท่วมฉับพลนั ได้ลูกผสมกลบัชัว่ท่ี BC2F2 ท่ีทนนํา้ท่วมฉับพลนัจํานวน 10 

สายพนัธุ์ โดยมี 2 สายพนัธุ์ได้แก่ PH17-1 และ PH17-24 ให้ผลผลิตสงูกวา่พนัธุ์ปทมุธานี 1 อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ นอกจากนีส้ายพนัธุ์ท่ีพฒันาขึน้ทัง้ 10 สายพนัธุ์เป็นข้าวท่ีมีอมิโลสต่ําและมีกลิ่นหอมเหมือนพนัธุ์ปทมุธานี 1   

 
 

ABSTRACT 

 Pathum Thani 1 is a photoperiod insensitive rice variety and the quality of rice is soft, 

sticky and fragrant. Thus, this made its popular with consumers. Farmers prefer to grow suck rice variety 

in lowland with irrigated areas but does not tolerate to submergence. This study aimed to introgress the 

submergence tolerance from Homchonlasit to Pathum Thani 1 variety by backcross breeding with 

marker assisted selection. Pathum Thani 1 and Homchonlasit varieties were crossed to produce F1 

hybrids and backcrossed with Pathum Thani 1 to produce BC2F1 progenies. The RM23887 marker 

which is a specific marker of submergence tolerant gene (sub1 gene) was used to assist the selection 

process. The 10 lines of BC2F2 progenies were selected. It was found that two lines including PH17-1 

and PH17-24 were higher yield than Pathum Thani 1 variety with statistically significant difference. In 

addition the 10 developed lines were low amylose and aroma like Pathum Thani 1 variety. 
 

 
 
Key words: Pathum Thani 1, submergence tolerance, backcross, RM23887 marker 
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การจัดกลุ่มและประเมินลักษณะทนเค็มจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ของข้าวพืน้เมืองภาคใต้ 

Clustering and Screening for Salt Tolerance from NaCl of the Southern Landrace Rice Varieties 

 

ปิยวรรณ ชะนะ1 ธานี ศรีวงศ์ชยั1* เฉลมิพล ภมูิไชย์1 และ ภทัรพร ภกัดีฉนวน2 

Piyawan Chana1, Tanee Sreewongchai1*, Chalermpol Phumichai1 and Phattharaporn Pakdeechanuan2 

 

บทคัดย่อ 

พนัธุ์ข้าวพืน้เมือง มีศกัยภาพในการปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทําให้เป็นแหล่งเชือ้พันธุกรรมท่ี

สําคัญในการปรับปรุงพันธุ์ เ พ่ือให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อม การทดลองนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกลุ่ม

ความสมัพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลชนิด SSR และประเมินลกัษณะทนเค็มในข้าวพืน้เมือง

ภาคใต้ จํานวน 17 พนัธุ์ ท่ีระดบัความเข้มข้น 0, 50, 100, 150 และ 200 mM จากการทดลองพบว่าสามารถจัด

กลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพืน้เมืองภาคใต้ 17 พันธุ์ ด้วยเคร่ืองหมาย SSR ได้ 4 กลุ่ม โดยมีค่า 

cophenetic correlation เท่ากับ 0.77 การจัดกลุ่มความสมัพนัธ์ทางพันธุกรรมนีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และการ

ประเมินลกัษณะทนเค็มพบว่าข้าวพืน้เมืองภาคใต้ทัง้หมด 8 พนัธุ์  คือ พนัธุ์ข้าวขาว พันธุ์หอมลูกเขย พันธุ์หอม

จนัทร์ พนัธุ์สงัข์หยด พนัธุ์จําปา พนัธุ์แมข่าว พนัธุ์เลบ็นก และพนัธุ์ลกูขอ สามารถทนตอ่สภาพดินเค็มได้ ท่ีระดบั

ความเข้มข้น 150 mM เช่นเดียวกับพันธุ์  Pokkali ซึ่งจัดเป็นพันธุ์ทนเค็มปานกลาง ข้าวพืน้เมืองภาคใต้ท่ีทนต่อ

สภาพดินเคม็ สามารถใช้เป็นพนัธุ์ให้ลกัษณะทนเค็ม (donor parent) ในการปรับปรุงพนัธุ์ข้าวท่ีสามารถปลกูได้

ในพืน้ท่ีดินเคม็ 

 

ABSTRACT 

Landrace rice varieties have potentially adapted to the environment. Therefore, they are the 

important genetic resources for breeding program tolerance to the environmental stress. The aims of this 

study were to evaluate the genetic relationship analysis and salt tolerance conditions of the 17 southern 

landrace varieties were tested for the genetic relationship analysis using SSR marker and salt tolerance 

of various concentrations of 0, 50, 100, 150 and 200 mM. The results showed that could be grouped by 

SSR marker in to 4 clusters and cophenetic correlation was 0.77, which is the reliability of rice germplasm 

grouping was moderate. Screening for salt tolerance showed that eight Southern landrace variety, Khao’ 

khao, Homlookkoey, Homjan, Sangyod, Jumpa, Maekhao, Lebnok and Lookkhoa showed the ability of 

salt tolerance at 150 mM of NaCl as compared with Pokkali variety which classified as moderately salt 

tolerant variety. Thus, the southern landrace with salt tolerance can be used as donor parent for breeding 

of salt tolerance rice under saline soil. 
Key words: Southern landrace rice, Salinity tolerance, Saline soil  
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การพัฒนาพันธ์ุข้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลโดยวิธีผสมกลับ 

และใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก 

Development of Pathum Thani 1 Rice Variety for Brown Planthopper Resistance 

by Marker-assisted Backcrossing 
 

พีรวัส ธรรมิรัตนเกษม1, ธานี ศรีวงศ์ชยั1* และ ภศัจี คงศีล1 

Peerawat Tammirattanakasame1, Tanee Sreewongchai1* and Pasajee Kongsil1 

 

บทคัดย่อ 

ข้าวพนัธุ์ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้า ไมไ่วต่อช่วงแสง คณุภาพข้าวสกุนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม เป็นท่ีนิยม

ของผู้บริโภค แต่อ่อนแอต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพนัธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้

ต้านทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล โดยใช้ข้าวสายพันธุ์  No.20-145-1-9 เป็นพันธุ์ให้ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ ท่ีมียีน

ต้านทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลจากพนัธุ์ Rathu Heenati และยีนควบคมุลกัษณะอมิโลสต่ําจากพนัธุ์ปทุมธานี 1 

ผสมข้ามกับพันธุ์ปทุมธานี 1 ท่ีเป็นพันธุ์ รับ และใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอท่ีวางตัวอยู่ใกล้กับยีนต้านทานเพลีย้

กระโดดสีนํา้ตาล คือ RM518 และ KRNP6 ช่วยในการคดัเลือก ได้สายพันธุ์ลูกผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 จํานวน 6 

สายพนัธุ์ นําไปทดสอบความต้านทานตอ่เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล พบว่าทัง้ 6 สายพนัธุ์แสดงลกัษณะต้านทาน ผล

การปลูกทดสอบผลผลิตเบือ้งต้น พบว่าสายพันธุ์  PR17-2 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 และสายพันธุ์ ท่ี

พฒันาขึน้ทัง้ 6 สายพนัธุ์มีอมิโลสต่ํา มีกลิ่นหอม และมี 3 สายพนัธุ์ท่ีมีทรงต้นคล้ายกบัพนัธุ์ปทมุธานี 1 แสดงให้

เห็นวา่การใช้เคร่ืองหมายดีเอน็เอมีประสิทธิภาพช่วยในการคดัเลือกสายพนัธุ์ท่ีลกัษณะท่ีต้องการได้  
 

ABSTRACT 

Pathum Thani 1(PTT1) is a photoperiod insensitive rice variety and quality of cooked rice is soft, sticky 

and fragrant. It is popular with consumers, but It is susceptible to brown planthopper (BPH). The objective of 

this study was to develop PTT1 rice variety for BPH resistance. The rice line No.20-145-1-9 with BPH resistance 

from Rathu Heenati and low amylose from PTT1 was used as donor for crossing with PTT1 variety, recurrent 

parent. The RM518 and KRNP6 markers which are linked with BPH resistant genes, were used for assisting to 

select the favorable genotypes plants. Six BC2F2 lines were selected and evaluated for BPH resistance, and it 

was found that all the lines showed resistance. The preliminary yield trial indicated that line PR17-2 was higher 

yield than PTT1. Six BC2F2 lines were low amylose content and aroma and three BC2F2 lines has plant type 

similar to those of PTT1. The results showed that the using of DNA markers was effective for selection of desired 

lines.  
 
Key words: rice, Pathum Thani 1, brown planthopper resistance, low amylose content, marker-assisted backcrossing (MABC) 
* Corresponding author; e-mail address: agrtns@ku.ac.th 
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การใช้เชือ้รา Metarhizium anisopliae ควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อยในสภาพไร่ 

Field Application of Metarhizium anisopliae to Control Insect Vector  

of Sugarcane White Leaf Disease 

 

ปาริชาติ จาํรัสศรี1 ณิชานนัท์ เกินอาษา1 และ ศิริพร ดอนเหนือ2* 

Parichat Jamrutsri1, Nichanun Kernasa1 and Siriporn Donnua2* 

 

บทคัดย่อ 

เพลีย้จกัจัน่ปีกลายจุดสีนํา้ตาลเป็นแมลงพาหะท่ีสําคญัในการแพร่กระจายเชือ้ไฟโตพลาสมาสาเหตโุรค

ใบขาวอ้อย ในการทดลองควบคมุประชากรของเพลีย้จกัจัน่ปีกลายจุดสีนํา้ตาลในแปลงอ้อยท่ีพบอาการใบขาว 

ในพืน้ท่ีตําบลหนองตากยา อําเภอท่าม่วง จังหวดักาญจนบุรี โดยการพ่นเชือ้ราเขียว Metarhizium anisopliae 

ความเข้มข้น 1×108  โคนิเดียต่อมิลลิลิตร อัตรา 70 ลิตรต่อไร่ ในระยะอ้อยตอ ทําการฉีดพ่นเดือนละ 1 ครัง้ 

ติดต่อกัน 3 เดือน ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 สํารวจจํานวนประชากรเพลีย้จักจั่น ปีกลายจุดสี

นํา้ตาล ทุก 15 วนั โดยใช้กับดกัแสงไฟ เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2562 พบ

จํานวนประชากรของเพลีย้จักจั่นปีกลายจุดสีนํา้ตาลเพ่ิมขึน้ตัง้แต่ช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนแล้ว

ลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถงึเดือนสิงหาคม จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยแบบ CRD ในแปลงท่ีพ่น

เชือ้ราเขียวและไม่พ่นด้วยโปรแกรม R พบว่าแปลงท่ีมีการพ่นราเขียวในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมมีจํานวน

เพลีย้จกัจัน่ปีกลายจุดสีนํา้ตาลน้อยกว่าแปลงท่ีไม่มีการพ่น แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 99%  
 

ABSTRACT 

Leafhopper, Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) is the key insect vector of sugarcane white 

leaf disease caused by phytoplasma.  Controlling of M. hiroglyphicus population in sugarcane field with 

biocontrol fungus was conducted at Nong Tak Ya, Sub-district, Tha Muang District, Kanchanaburi Province. 

The 1×10 8 conidia per milliliter of green muscadine fungus, Metarhizium anisopliae of 70 liters per rai was 

used to spray under field conductors of 2 month-old plants every month for three months from February to 

April, 2019. Leafhoppers were collected by using light traps every 15 days for 7 months from February to 

August, 2019. Population of M. hiroglyphicus was increased since April to June, and decreased from July 

to August, 2019. Lower number population of M. hiroglyphicus was found in July to August in spraying  field 

than in non-spraying fields with significantly different at 99% confidence level by CRD analysis using R 

program. 
Key words:  Matsumuratettix hiroglyphicus, sugarcane white leaf, Metarhizium anisopliae, biological control, insect vector 
* Corresponding author; e-mail address: fagrspd@ku.ac.th 
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การทดสอบพันธ์ุข้าวโพดไร่ลูกผสมในฤดูแล้ง ปี 2561-2562 ในจังหวัดนครราชสีมา 

On-Farm Trials for Hybrid Field Corn in Dry Season 2018-2019  

at Nakhon Ratchasima Province 
 

สดใส ช่างสลัก1* สาํราญ ศรีชมพร1 ชฎามาศ จิตต์เลขา1 ปวีณา ทองเหลอืง1 วราภรณ์ บญุเกิด1   

แสงแข น้าวานิช1 ประพนธ์ บญุรําพรรณ1 กิตติศกัดิ์ ศรีชมพร1 ธญัธิตา ศรีสรุะ2  

ประกายรัตน์ โภคาเดช1 และ พรเทพ แช่มช้อย1 

Sodsai Changsaluk1*, Sumran Srichomporn1, Chadamas Jitlakha,1 Paweena Thongluang1, Waraporn 

Bunkoed1, Sangkhae Nawanich1, Prapon Bunrumphan1, Kittisak Srichomporn1, Tantita Srisura2,  

Prakayrat Phokadete1 and Porntep Chamchoy1 
 

บทคัดย่อ 

การทดสอบพนัธุ์ข้าวโพดไร่ลกูผสมพนัธุ์ปรับปรุงใหม่ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการทดล

องตัง้แตปี่ 2559 ถึง 2562 ทัง้ในฤดปูลายฝนและฤดแูล้ง ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือคดัเลือกพนัธุ์ข้าวโพดไร่ลกูผสมท่ีมี

ศกัยภาพการให้ให้ผลผลิตสงูและปรับตวัได้ดีในพืน้ท่ีจงัหวดันครราชสีมา  การทดลองอยู่ในระยะสดุท้ายของการ

วิจยั โดยดําเนินการระหวา่งเดือนธนัวาคม 2561 ถงึ เมษายน 2562  วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ภายใน

บล็อก จํานวน 3 ซํา้12 พนัธุ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมจาก 13 แปลงปลูก พบว่าพนัธุ์ปรับปรุงใหม่ KSX5720, 

KSX5810 KSX5908 และ KSX5614 ให้ผลผลิตสูงไม่แตกต่างกับพันธ์ุการค้า S7328 DK6818 P4554 และ KKK 

Super โดยให้ผลผลิตระหวา่ง 1,309-1,429 กก./ไร่ ซึง่สงูกวา่พนัธุ์เปรียบเทียบ SW4452 ตัง้แต ่10- 19 เปอร์เซน็ต์ 

และมีเสถียรภาพดี เหมาะสมท่ีจะเลือกเป็นพนัธุ์สง่เสริมให้เกษตรกรใช้ตอ่ไป 

 

ABSTRACT 

 On-farm trials were tested new hybrid field corn of Kasetsart University during 2016 to 2019, 

both in late rainy season and dry season. The objective was selected new hybrid field corn varieties 

which high yield and good stability on farmers’ field at Nakhon Ratchasima province. The research was 

the last stage, during December 2018 – April 2019. The experimental design was RCBD with 3 

replications, 12 varieties, across 13 locations. The results of combined analysis from 13 locations 

showed that new hybrids; KSX5720, KSX5810, KSX5908 and KSX5614  gave high yield as same as 

commercial hybrids; S7328, DK6818, P4554, KKK Super and PAC339 with mean grain yield of 1,309 - 

1,408 kg/rai. They had higher yield than checked; SW4452 for 10-19% and good stability, suitable for 

recommend to farmers in the area. 
 
 
 
Key words:  field corn, hybrid, on-farm trial, pre-commercial variety, yield 
* Corresponding author, email address: ijsssc@ku.ac.th 
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ผลของวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเตบิโตของต้นกล้าปาล์มนํา้มันพันธ์ุลูกผสม 

สุราษฎร์ธานี 1 ในระยะอนุบาลแรก 

Effect of Various Types of Growing Media on Vegetative Growth of 

Oil Palm Seedling Suratthani 1 Variety in Pre-Nursery 

 

ชัยวัฒน์ นันทโชติ1* ปริญดา หรูนหีม1 กฤษณพงศ์ โตน่วธุ1 และ สารีรัตน์ ไชยสอง1 

Chaiyawat Nantachot1*, Parinda Hrunheem1, Kritsanapong Tonwuth1 and Sareerat Chaisong1  

 

บทคัดย่อ 

การศกึษาผลของวสัดุปลูกชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํา้มนัพันธุ์ลกูผสมสุราษฎร์

ธานี 1 ท่ีระยะอนุบาลแรก ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ พืชสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือน

กรกฎาคม – ตุลาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 5 ซํา้ 4 

กรรมวิธี ได้แก่ ดิน:ขุยมะพร้าว อตัราส่วน 2:1, ดิน:ขุยมะพร้าว อตัราส่วน 1:1, ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก อตัราส่วน 

2:1:1, ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก อตัราส่วน 2:1:1 โดยปริมาตร ผลการทดลองพบว่าท่ีระยะ 1 เดือนหลงัจากย้ายปลูก

วสัดุ ดิน แกลบดํา ปุ๋ ยคอก อตัราส่วน 2:1:1 มีการเจริญเติบโตของต้นกล้าดีท่ีสดุ (p<0.01) โดยมีความกว้างและ

ความยาวใบ เท่ากบั 2.99 และ 8.31 เซนติเมตร ตามลําดบั ท่ีระยะ 2 เดือนหลงัจากย้ายปลกู มีความสงูต้น (18.58 

เซนติเมตร) และจํานวนใบรูปหอก (2.72 ใบ) สงูท่ีสดุ และท่ีระยะ 3 เดือนหลงัจากย้ายปลกู มีเส้นผ่านศนูย์กลางลํา

ต้น (1.23 เซนติเมตร) เส้นรอบวงโคนต้น (3.87 เซนติเมตร) สงูท่ีสุด ซึง่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

(p<0.05) ดงันัน้ วสัดุปลูก ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก อตัราส่วน 2:1:1 เหมาะสมสําหรับใช้ปลูกต้นกล้าปาล์มนํา้มัน

พนัธุ์ลกูผสมสรุาษฎร์ธานี 1 ในระยะอนบุาลแรก 

 

ABSTRACT 
 The effect of various types of growing medium on vegetative growth in pre-nursery of oil palm 
seedling Suratthani 1 hybrid variety was studied.   The experiment was implemented from July to October 
2019 at Suratthani Seed Research and Development Center. Experimental design was Completely 
Randomized Design (CRD) with five replications and 4 treatments included  soil : coconut coir (2:1 v/v), soil 
: coconut coir (1:1 v/v), soil : coconut coir : manure (2:1:1 v/v), soil : rice husk charcoal : manure (2:1:1 v/v). 
Result showed that, soil : rice husk charcoal : manure (2:1:1 v/v) was  the best of seedling growth (p<0.01) 
at month seedling showed the best of blade width and leaf length (2.99 and 8.31 cm., respectively). At 2 
month after sowing the seedling was the best of plant height (18.58 cm.) and number of lanceolate leaf (2.72 
)  and  3 months after sowing the seedling was the best of stem diameter (1.23 cm.)  and stem girth (3.87 
cm.) had significant difference (p<0.05) when testing the mixture of soil : rice hush charcoal : manure (2:1:1 
v/v). Therefors soil : rice husk charcoal : manure (2:1:1 v/v) suitable to use as an growing medium for oil 
palm seedling Suratthani 1 hybrid variety on pre-nursery. 
 
Key words: oil palm, pre-nursery, growing media 
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การใช้สารปลอดภัยกระตุ้นความต้านทานโรคแอนแทรคโนสของผลพริกขีห้นูหลังการเก็บเก่ียว 

Use of Substances Generally Recognized as Safe Induced the Resistance of Anthracnose 

Disease in Chilli Fruit after Harvest  
 

วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย1* บญุญวดี จิระวฒุิ1 และ รัตตา สทุธยาคม1 

Weeraporn Dejnumbunchachai1*, Boonyawadee Chirawut1 and Ratta Suttayakom1 

 

บทคัดย่อ 

 การทดสอบประสิทธิภาพสารกลุ่มปลอดภัย 4 ชนิด ในการกระตุ้นความต้านทานและควบคมุโรคแอนแทรค

โนสของพริก คือ กรดซาลิไซลิก กรดออกซาลิก โพรพิลพาราเบน และโพแทสเซียมซอร์เบท โดยใช้ความเข้มข้นของสาร 

5 ระดับ คือ 100 250 500 750 และ 1,000 มก./ล. จากนัน้คัดเลือกสารท่ีไม่ยับยัง้การเจริญของเส้นใยของเชือ้รา 

Colletotrichum capsici บนอาหารเลีย้งเชือ้ได้ คือ กรดออกซาลิก และโพแทสเซียมซอร์เบท ทุกความเข้มข้น กรดซาลิ

ไซลิกท่ีความเข้มข้น 100 250 500 และ 750 มก./ล. และโพรพิลพาราเบนท่ีความเข้มข้น 100 มก./ล. โดยนํามาทดสอบ

การกระตุ้นความต้านทานโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก ท่ีได้รับการปลกูเชือ้รา C. capsici พบว่าการจุ่มผลพริกด้วย

กรดซาลิไซลิก ทุกความเข้มข้น มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชือ้รา C. capsici ของพริกได้ดี มีขนาดแผล 0.46-0.50 

ซม. เม่ือเปรียบเทียบกบัทรีทเมนต์ควบคมุ (การจุ่มด้วยนํา้) ท่ีมีขนาดแผล 1.74 ซม. โดยการจุ่มผลพริกด้วยกรดซาลิไซ

ลิก ความเข้มข้น 500 มก./ล. นาน 3 นาที และบ่มกระตุ้นความต้านทานบนผลพริก 12 ชัว่โมง สามารถลดความรุนแรง

ของโรคแอนแทรคโนสได้ดีท่ีสุด มีขนาดแผลเล็กท่ีสดุเท่ากับ 0.26 ซม. สมัพนัธ์กบัการชักนําการสร้างเอนไซม์ไคติเน

สท่ีมีคา่สงูสดุ เท่ากบั 1.65 units/mg protein 

 

ABSTRACT 

 The effectiveness of 4 substances generally recognized as safe including salicylic acid, oxalic acid, 

propyl paraben and potassium sorbate at of 100, 250, 500, 750 and 1,000 mg/l were in vitro tested to inhibit the 

growth of Colletotrichum capsici, compared to water (control) and a synthetic fungicide (positive control). In vitro 

experiment, oxalic acid and potassium sorbate at all concentrations of salicylic acid at concentrations of 100, 250, 

500 and 750 mg/l and propyl paraben at the concentration of 100 mg/l did not inhibit mycelial growth of C. capsici 

These tested GRAS substances were used to induce anthracnose disease resistance on chilli fruits were that 

inoculated with C. capsici. We found that salicylic acid at all concentrations showed the most efficiency to control 

the lesion diameters of inoculated chilli to 0.46-0.50 cm. as compared to 1.74 cm. of untreated fruit (control) 

lesions. Dipping in salicylic acid at 500 mg/l for 3 min and incubated for 12 hr, then inoculated with C. capsici 106 

conidia/ml showed the most efficiency to control C. capsici lesions to 0.26 cm. and induced the highest chitinase 

activity at 1.65 units/mg protein. 
Key words: chilli, induce resistance, generally recognized as safe (GRAS) 
* Corresponding author; e-mail address: tar_doa@yahoo.co.th 
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การใช้นํา้ร้อนควบคุมโรคผลเน่าท่ีเกิดจากเชือ้ Bipolaris cactivora ของแก้วมังกรหลังการ 

เก็บเก่ียว 

Hot Water Treatment to Control Fruit Rot Disease Caused by Bipolaris cactivora  

of Dragon Fruit after Harvest 
 

รัตตา สุทธยาคม1* บญุญวดี จิระวฒุิ และ วีรภรณ์ เดชนําบญัชาชยั1  

Ratta Suttayakom1*, Boonyawadee Chirawut1 and Weeraporn Dejnumbunchachai1  

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาการใช้นํา้ร้อนควบคมุโรคผลเน่าของแก้วมงักรพนัธุ์เนือ้ขาวเปลือกแดง Hylocereus undatus 

(Haw.) Britt. & Rose โดยทําการปลกูเชือ้ด้วยสปอร์แขวนลอยของเชือ้รา Bipolaris cactivora ลงบนแผลและบ่ม

ในสภาพชืน้ นาน 24 ชัว่โมง จากนัน้นํามาแช่ในนํา้ร้อน 3 ระดบั คือ 53ºซ. นาน 5 นาที  55ºซ. นาน 3 นาที และ 

55ºซ. นาน 5 นาที วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 4 ซํา้ พบว่า การจุ่มผล

ในนํา้ร้อน 55ºซ. นาน 5 นาที สามารถยบัยัง้ความรุนแรงของโรคผลเน่าได้ 97.45% มีขนาดแผล 0.13 ซม. โดยมี

ประสิทธิภาพเทียบเท่าสารโพรคลอราช ความเข้มข้น 500 มก./ล. ท่ียับยัง้ได้ 97.09% ขนาดแผล 0.14 ซม. 

ในขณะท่ีชุดควบคุม (ผลปลูกเชือ้แต่ไม่จุ่มนํา้ร้อน) มีขนาดแผล 4.91ซม. และนํา้ร้อนมีผลต่อคุณภาพผลแก้ว

มงักร เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและท่ี 10ºซ. นาน 5 วนั ดงันี ้การเปลี่ยนแปลงของสีเปลือก ปริมาณของแข็งท่ี

ละลายนํา้ได้ และความแน่นเนือ้ ไมแ่ตกตา่งทางสถิติจากชดุควบคมุ  
 

ABSTRACT 

 Study on hot water treatment to control the fruit rot disease of dragon fruit white flesh, red peel 

(Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose.) with 3 levels of hot water treatments which was 53ºC for 5 

minutes, 55ºC for 3 minutes and 55ºC for 5 minutes on inoculated dragon fruit with spore suspension 

of Bipolaris cactivora by drops on the wound, incubated in moist condition for 24 hours. Experimental 

design CRD with 4 replications. The result showed that dipping fruit in hot water at 55ºC for 5 minutes 

could inhibit disease severity on fruits by 97.45% with 0.13 cm lesion size. The result did not significantly 

different with the dipping fruit in 500 mg/l of prochloraz which inhibited 97.09%, lesion size 0.14 cm. 

While the control set (inoculated fruit without Dipping in hot water) had lesion size 4.91 cm. Effect of hot 

water treatments on the storage quality of the dragon fruit at room temperature and at 10ºC for 5 days 

showed that the color change of the peel (a* value), total soluble solid and firmness were not different 

from the control set. 
 

Key words: hot water, dragon fruit, fruit rot disease 
* Corresponding author; e-mail address: rattas43@gmail.com 
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ผลของสูตรอาหารต่อผลผลิตและคุณภาพของชิงเฮา (Artemisia annua L.) ในระบบ NFT 

Effects of Nutrient Formula on Yield and Quality of Artemisia annua L. Grown in NFT System 
 

ศุภฤกษ์ หาญอนุชน1 เบญญา มะโนชยั1* และ ปริยานชุ จลุกะ1 

Supharerk Hananuchon1, Benya Manochai1* and Pariyanuj Chulaka1 

 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาการผลิตชิงเฮาด้วยระบบ NFT เพ่ือหาสูตรสารละลายธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต่อการผลิต 

ดําเนินการทดสอบ 2 ฤดูกาลคือฤดูฝนกับฤดูหนาว โดยในฤดูฝนวางแผนการทดลองแบบ completely 

Randomized Design (CRD) มี 3 ทรีตเมนต์ (สารละลายธาตอุาหารสตูร Enshi, Knop และ Resh Tropical dry 

summer) ทรีตเมนต์ละ 12 ซํา้ สว่นฤดหูนาวดําเนินการเช่นเดียวกบัฤดฝูนแตเ่พ่ิมทรีตเมนต์ปลกูในกระถางโดยใช้

ดินผสมสําเร็จรูปเป็นวสัดปุลกู ผลการทดลองพบว่าสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ส่งผลให้ชิงเฮาท่ีปลูกใน

ฤดูฝนมีนํา้หนักสด นํา้หนักแห้ง ฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระในค่า EC50 และปริมาณ artemisinin มากท่ีสดุ (p<0.05) 

โดยมีคา่เท่ากบั 77.17±22.03 กรัม/ต้น 14.37±4.40 กรัม/ต้น 0.105±0.004 ม่ิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 1.82±0.45 

มิลลิกรัม/ต้น ตามลําดบั ส่วนชิงเฮาท่ีปลกูในฤดูหนาวพบว่าสารละลายธาตอุาหารสตูร Enshi ส่งผลให้ชิงเฮามี

ความกว้างทรงพุ่ม นํา้หนกัสด นํา้หนกัแห้ง ปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวม และปริมาณ artemisinin มากท่ีสดุ 

(p<0.01) โดยมีค่าเท่ากับ 20.59±2.78 เซนติเมตร 14.20±2.99 กรัม/ต้น 2.60±0.47 กรัม/ต้น 13.25±3.22 

มิลลิกรัมสมมลูของกรดแกลลิก/ต้น และ 0.239±0.012 มิลลิกรัม/ต้น ตามลําดบั 

 

ABSTRACT 

 Artemisia annua L. production using NFT system to find out the optimum nutrients solutions were 

studied. The experiments were obtained in the rainy and cold season. In the rainy season, the 

experimental design was a completely randomized design that consisted of 3 treatments (Enshi, Knop, 

and Resh Tropical dry summer) and 12 replications. In the cold season, the experiment was operated the 

same as a rainy season but adding treatment, mixed soil media. The results showed that growing A. 

annua in Enshi nutrient solution gave the significantly highest fresh weight, dry weight, antioxidant activity 

as EC50, and artemisinin content at 77.17±22.03 g/plant, 14.37±4.40 g/plant, 0.105±0.004 mg/ml, and 

1.82±0.45 mg/plant, respectively. For winter season, growing A. annua in Enshi nutrient solution had the 

significantly highest canopy width, fresh weight, dry weight, total phenolic compound per plant, and 

artemisinin content per plant at 20.59±2.78 cm, 14.20±2.99 g/plant, 2.60±0.47 g/plant, 13.25±3.22 

mgGAE/plant, and 0.239±0.012 mg/plant, respectively. 
 
 
Key words: sweet wormwood, hydroponics, nutrient solution formula, artemisinin, antioxidant activity 
* Corresponding author; e-mail address: benya.m@ku.th 
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การใช้สารป้องกันกาํจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทาํลายต่อการควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวาน 

Non Selective Herbicide Application for Weed Control in Sweet Corn 
 

พรรณิภา เปชัยศรี1* สราวธุ รุ่งเมฆารัตน์1 จฑุามาศ ร่มแก้ว2 ชยัสทิธ์ิ ทองจู3 และ ทรงยศ โชติชตุมิา1 

Phannipa Paechaisri1*, Sarawut Rungmekharat1, Jutamas Romkaew2, Chaisit Thongjoo3 and Songyos 

Chotchutima1 

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาประสิทธิภาพของสารกําจดัวชัพืชแบบไมเ่ลือกทําลายตอ่การควบคมุวชัพืช การเจริญเติบโต และ

ผลผลิตของข้าวโพดหวาน ดําเนินงานวิจยัท่ีสถาบนัพฒันามนัสําปะหลงั วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 

ซํา้ 8 กรรมวิธี ได้แก่ สารกําจัดวชัพืช atrazine การกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วยสาร atrazine ตามด้วย paraquat ท่ี 6 

สปัดาห์หลงัปลกูการกําจดัวชัพืช 2 ครัง้ paraquat ท่ี 2 และ 4 สปัดาห์หลงัปลกู การกําจดัวชัพืชด้วย paraquat ท่ี 4 

สัปดาห์ หลังปลูก  การใ ช้สาร glufosinate-ammonium ท่ี  4 สัปดาห์หลังปลูก  การใ ช้สารกําจัดวัชพืช

atrazine+paraquat การกําจัดวชัพืชด้วยแรงงาน และไม่มีการกําจัดวชัพืช ผลการทดลองพบว่า การใช้สารกําจัด

วชัพืช 2 ครัง้ คือ การใช้ atrazine ตามด้วย paraquat ท่ี 6 สปัดาห์หลงัปลกู และการกําจดัวชัพืชด้วย paraquat ท่ี 2 

และ 4 สปัดาห์หลงัปลูก มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดี 77.5 – 85.0 เปอร์เซ็นต์ ข้าวโพดหวานไม่แสดง

อาการเป็นพิษ มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้น และนํา้หนักผลผลิตของข้าวโพดหวานมากกว่าการใช้ atrazine 

สามารถลดจํานวนต้นและนํา้หนกัแห้งของวชัพืชได้ 

 

ABSTRACT 

 The study on the efficacy of non selective herbicides on weed control, growth and yield of sweet 

corn.This study was conducted research at Tapioca Development Institute, Nakhon Ratchasima.The 

experimental design was RCBD with 4 replications 8 treatments; including atrazine as pre-emergence 

herbicide, atrazine followed by paraquat at 6 week after planting, paraquat at 2 weeks after planting 

followed by paraquat at 4 week after planting, paraquat at 4 weeks after planting, glufosinate-ammonium 

at 4 weeks after planting and atrazine + paraquat at 7 days before planting, hand weeding and non 

weeding.The results showed that 2 times of herbicide application with atrazine followed by paraquat at 6 

week after planting and paraquat at 2 week after planting followed by paraquat at 4 week after planting 

gave good weed control 77.5 –  85.0 percent, growth as for plant height and yield of sweet corn which 

were better than atrazine as pre-emergence herbicides, no toxicity to sweet corn and can be reduce the 

number and dry weight of weeds. 
Key words: weed control, non selective herbicide, herbicide, sweet corn 
* Corresponding author; e-mail address: phannipa.pae@gmail.com 
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การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกะเรกะร่อนอย่างง่ายและต้นทุนตํ่า 

Simplified and Low-Cost Plant Tissue Culture of Cymbidium aloifolium (L.) Sw.  

 

กิตติศักดิ์ โชตกิเดชาณรงค์1* วมิลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์1 และ วาสนา ประภาเลศิ1 

Kittisak Chotikadachanarong1*, Wimonrat Phottraithip1 and Wasana Prapalert1 

 

บทคัดย่อ 

 การเพาะเลีย้งต้นออ่นของกล้วยไม้กะเรกะร่อนด้วยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชอย่างง่ายบนอาหาร

วุ้นสตูร VW และอาหารวุ้นสตูรกิตติศกัด์ิ (2562) หรือสตูร KC ความเข้มข้นต่าง ๆ ได้แก่  0KC, 1/5KC, 2/5KC, 

3/5KC, 4/5KC และ KC นําไปเพาะเลีย้งในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25±2°C เปรียบเทียบกับการเพาะเลีย้งใน

อณุหภมิูห้องเฉลี่ย 29.9°C รวม 14 ชดุการทดลอง ชดุการทดลองละ 15 ซํา้ ให้แสงเป็นเวลา 16 ชัว่โมงตอ่วนั เป็น

เวลา 3 เดือน พบว่าต้นอ่อนกะเรกะร่อนท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารวุ้นสตูร VW ในห้องควบคมุอณุหภูมิ 25±2°C  ต้น

อ่อนมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากการเพาะเลี ย้งบนอาหารสูตร 2/5KC 3/5KC 4/5KC และ KC ท่ี

อณุหภมิูห้องเฉลี่ย 29.9ºC ดงันัน้การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกะเรกะร่อนโดยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชอย่างง่าย

ด้วยสตูรอาหาร KC สามารถใช้แทนอาหารสตูร VW ได้ 

 

ABSTRACT 

 Culture of Cymbidium aloifolium (L.) Sw. plantlets using simple tissue culture techniques on 

VW medium and Kittisak or KC medium various concentrations of 0KC, 1 / 5KC, 2 / 5KC, 3. / 5KC, 4 / 

5KC, and KC. They were cultured in the temperature control chamber at 25±2°C comparison with room 

temperature at 29.9°C with 16 h./d photoperiod for 3 months. It was found that the plantlet cultured on 

VW medium in temperature control chamber 25±2°C showed no different growth and development 

among treatments of 2/5KC 3/5KC 4/5KC and KC at room temperature. Therefore, the culture of this 

plant using simple plant tissue culture technique with KC medium can be used to replace VW medium. 

 

 

 

 

 
 
Key words: low cost, micropropagation, orchid 
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ประสิทธิภาพของนํา้มันหอมระเหยจากผลพริกไทย (Piper nigrum Linnaeus) ในการควบคุมไร

แดงมันสาํปะหลัง (Tetranychus truncatus Ehara) 

Efficiency of Essential Oil from Pepper Fruit (Piper nigrum Linnaeus) for Controlling the 

Cassava Red Mite (Tetranychus truncatus Ehara) 
 

พัชรินทร์ สารฤทธ์ิ1 อริญชยั ยงัจิตร1และ วนิดา อว่มเจริญ1*  

Patcharin Sararit1, Arinchai Youngjit 1 and Wanida Auamcharoen1* 

 

บทคัดย่อ 

 ไรแดงมนัสําปะหลงัเป็นศตัรูพืชท่ีสําคญัของมนัสําปะหลงั โดยไรดดูนํา้เลีย้งท่ีใต้ใบของมนัสําปะหลงั ทํา

ให้ใบมีลกัษณะเป็นจุดเด่นประกายขาว การวิจยันีจ้ึงศกึษาฤทธ์ิสมัผสัตายและรมตายของนํา้มนัหอมระเหยจาก

ผลพริกไทยต่อตวัเต็มวยัของไรแดงมนัสําปะหลงัภายใต้เง่ือนไขห้องปฏิบติัการ ผลพริกไทยสดและแห้งถูกนํามา

กลัน่ด้วยนํา้ภายใต้เคร่ืองสกดันํา้มนัหอมระเหย (Clevenger-type apparatus) เป็นเวลา 8 ชัว่โมง ก่อนท่ีจะถูก

นํามาทดสอบกบัไรแดงมนัสําปะหลงั การทดสอบฤทธ์ิสมัผสัตาย พบวา่ นํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยสดและ

แห้ง ความเข้มข้น 5% (ปริมาตร/ปริมาตร) ทําให้ไรตายสะสม 16.48, 30.63 และ 37.35% และ 3.64, 12.16 และ 

32.62% ท่ีเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลงัการทดสอบ ตามลําดบั การทดสอบฤทธ์ิรมตาย พบว่า นํา้มนัหอม

ระเหยจากผลพริกไทยสดและแห้ง ความเข้มข้น 75.76 ไมโครลิตร/ลิตร อากาศ ทําให้ไรตายสะสม 46.11 80.00% 

และ 9.44 24.44% ท่ีเวลา 2 และ 24 ชัว่โมง หลงัการทดสอบ ตามลําดบั นํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยสดจึง

มีแนวโน้มสําหรับการใช้เป็นสารรมในการควบคมุไรแดงมนัสําปะหลงัได้ 

 

ABSTRACT 
 Cassava red mite is important pest of cassava. Mites suck fluid at lower surface of cassava leaves 
resulting white spot on leaves. This research was to study the contact and fumigant toxicity effects of essential 
oils from pepper fruits on cassava red mite adults under laboratory conditions. The fresh and dry pepper fruits 
were distilled by water under essential oil extraction machine (Clevenger-type apparatus) for 8 hours before 
they were used to test on cassava red mites. For contact toxicity activity test, the results showed that the 
essential oil from fresh and dry pepper fruits at 5% (v/v) concentration induced mite accumulated mortality of 
16.48, 30.63 and 37.35% and 3.64, 12.16 and 32.62% at 24, 48 and 72 hours after treatment, respectively. For 
fumigant toxicity activity test, the results appeared that essential oil from fresh and dry pepper fruits at 75.76 
µL/L air caused mite accumulated mortality of 46.11, 80.00% and 9.44, 24.44% at 2 and 24 hours after 
treatment, respectively. Essential oil from fresh pepper fruits is a promising for using as fumigants for controlling 
cassava red mites. 
 
 
Key words: piperaceae, plant extract, spider mite, mite control 
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การประเมินผลผลิตของข้าวลูกผสมระบบ 3 และ 2 สายพันธ์ุ ท่ีพัฒนาขึน้ใหม่ 

Yield Evaluation of the Newly Developed Three-line and Two-line Hybrid Rice Varieties 
 

ธนกร กนัโต1 ธานี ศรีวงศ์ชยั1* และ ธนพล ไชยแสน1 

Tanakorn Kanto1, Tanee Sreewongchai1*and Tanapol Chaisan1 

 

บทคัดย่อ 

 ข้าวลกูผสมเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพืน้ท่ี พนัธุ์ข้าวลกูผสมจะต้องมีความดีเด่น 

(heterosis) สงูเพ่ือสามารถให้ผลผลิตสงูกว่าข้าวปกติ งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือประเมินศกัยภาพผลผลิตของข้าว

ลกูผสมในระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพนัธุ์ ท่ีมาจากสายพนัธุ์พ่อแม่ท่ีเป็นข้าวไทย โดยใช้ข้าวลกูผสมระบบ 3 สาย

พนัธุ์และระบบ 2 สายพนัธุ์ จํานวนละ 5 พนัธุ์ และพนัธุ์เปรียบเทียบ ได้แก่ กข49 และ กขผ3 ในแปลงทดสอบ 2 สถานท่ี 

โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 3 ซํา้ ผลการทดลองพบวา่ผลผลิตของข้าวลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุ์ คูผ่สม 

RD43/R9-271 ให้ผลผลิตสงูท่ีสดุ เท่ากบั 1194.50 kg/rai ซึง่สงูกวา่พนัธุ์เปรียบเทียบ กข49 และ กขผ3 เท่ากบั 7.53 และ 

23.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั และข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ คู่ผสม KUT3-27/R3-79 ให้ผลผลิตสูงท่ีสุด เท่ากับ 

1259.13 kg/rai ซึง่สงูกวา่พนัธุ์เปรียบเทียบ กข49 และ กขผ3 เท่ากบั 13.35 และ 29.85 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั จากการ

เปรียบเทียบระบบข้าวลกูผสม 3 สายพนัธุ์และ 2 สายพนัธุ์ พบวา่ ข้าวลกูผสมระบบ 2 สายพนัธุ์มีศกัยภาพในการให้ผล

ผลิตสูงกว่าระบบ 3 สายพันธุ์  ดงันัน้ข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์  จึงมีศักยภาพสําหรับใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว

ลกูผสมในเชิงการค้าตอ่ไป 

 

ABSTRACT 
 Hybrid rice is agricultural technologies used to increase rice productivity per unit area. Hybrid rice 
varieties must be high heterosis to give higher yields than normal rice. The objective of this study was to evaluate 
the yield of newly three-line and two-line hybrid rice varieties from parental lines of Thai rice. Five varieties of each 
three-line and two-line system and checked varieties, RD49 and RDH3 were used in this study. Yield trials of 
hybrid rice were conducted using in RCBD with 3 replications at two locations compared with the two checked 
varieties, RD49 and RDH3.The results showed that the highest yield of three-line hybrid rice system from 
RD43/R9-271 was highest with 1,194.50 kg/rai which was higher than the checked varieties, RD49 and RDH3 
with 7.53% and 23.18% respectively. The yield of two-line hybrid rice system from KUT3-27/R3-79 was highest 
with 1,259.13 kg/rai which was higher than the checked varieties, RD49 and RDH3 with 13.35% and 29.85%, 
respectively. Between hybrid rice of three-line and two-line system, the hybrid rice of two-line system had higher 
yield potential than the three-line system. Therefore, the parental lines from two-line system has potential to be 
used in the development of hybrid rice varieties for commercial use in the future. 
 
 
Key words: RD49, RDH3, three-line system, two-line system 
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Slow Growth Culture Media for in vitro short-term storage of Globba adhaerens Gagnep 
 

Keito Iida1, Pichittra Kaewsorn1 and Shermarl Wongchaochant1* 

 

ABSTRACT 

 Global warming and drought is the important barriers for growing Globba adhaerens Gagnep. 

and its hybrid field trial in some seasons. This study aimed to establish a short-term storage media for 

slow growth of G. adhaerens. by controlling of MS salt strength and sucrose concentration. The shoot 

explants were cultured on semi-solid ¼MS, ½MS and MS media supplemented with sucrose 0, 10, 20, 

30 and 40 g/l. The percentage of survival, plant size and new shoot induction of explants were recorded 

during cultured for 3 months. The results showed that the explants cultured on MS media supplemented 

with 30 g/l sucrose, ½MS media supplemented with 10, 20 and 30 g/l sucrose and ¼MS media 

supplemented with 20 g/l sucrose represented significantly higher percentage of survival explant than 

culture media without sucrose. Almost all of culture media supplemented with sucrose revealed the 

significantly higher average plant height and new shoot number than other treatments. In this research, 

¼MS media supplemented with 20 g/l sucrose was selected to use as short-term storage culture media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Key words: Dancing ladies ginger, conservation, sucrose, tissue culture  
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การปรับปรุงพันธ์ุข้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ 

ช่วยในการคัดเลือก 

Breeding for Blast Disease Resistance in Pathum Thani 1 Rice Variety by Using  

DNA Marker Assisted Selection 
 

รัตนภรณ์ ผังดี1 ธานี ศรีวงศ์ชยั1* และ ธนพล ไชยแสน1 

Rattanaporn Pungdee1, Tanee Sreewongchai1* and Tanapol Chaisan1 

 

ABSTRACT 

 ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นข้าวท่ีเกษตรกรไทยนิยมปลูกในพืน้ท่ีเขตชลประทาน มีคุณภาพการหุงต้มดี 

ปริมาณอมิโลสต่ํา แต่ไม่ต้านทานโรคไหม้ การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดลกัษณะต้านทานโรคไหม้

จากข้าวพันธุ์ เจ้าหอมนิลสู่ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยวิธีผสมกลบัร่วมกับการใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอช่วยในการ

คดัเลือก ข้าวพนัธุ์เจ้าหอมนิลมีความต้านทานโรคไหม้แบบกว้าง มียีนอยู่บนโครโมโซมท่ี 1 และ 11 คดัเลือกโดย

ใช้เคร่ืองหมายดีเอน็เอ RM212 และ RM319 ซึง่วางตวัอยู่บนโครโมโซมท่ี 1 สว่นโครโมโซมท่ี 11 ใช้เคร่ืองหมายดี

เอนเอ RM144 และ RM139 ผลการทดลองพบว่าในสายพันธุ์ลูกผสมกลับชั่วท่ี BC2F1 จํานวน 115 สายพันธุ์  

สามารถคัดเลือกต้นท่ีมียีนต้านทานโรคไหมทัง้ 2 โครโมโซมได้จํานวน 10 สายพันธุ์  หลังจากนัน้คัดลักษณะ

รูปทรงต้นให้เหมือนกับพันธุ์ปทุมธานี 1 ได้จํานวน 6 สายพันธุ์และจะได้นําสายพันธุ์ ท่ีคัดเลือกได้ไปทดสอบ

ผลผลิตตอ่ไป 

 

ABSTRACT 

 Pathum Thani 1 rice variety is a popular. It’s grown in irrigated areas of Thailand. Moreover, it 

has good cooking quality and low amylose content. However, that variety was susceptible to blast 

disease. The objective of the current study was to transfer the blast disease resistance from Jao Hom 

Nin variety to Pathum Thani 1 variety by backcross breeding method with marker assisted selection. 

Jao Hom Nin variety has broad spectrum blast disease resistance. It was controlled by genes on 

chromosome 1 and 11. DNA markers including RM212, RM319 on chromosome 1 and RM144, RM139 

on chromosome 11 were used to select. The results show that 115 lines of BC2F1 progenies were 

produced. The 10 lines were selected. They had genes to blast disease resistance on both 

chromosomes. In addition, six lines were selected by plant type with similar as Pathum Thani 1 variety. 

These lines will be yield trial. 

 
 
Key words: Pathum Thani 1, Jao Hom Nin, blast disease, marker assisted backcrossing 
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การปรับปรุงพันธ์ุข้าวปทุมธานี 1 ให้มีอายุเก็บเก่ียวสัน้โดยใช้พันธุกรรมออกดอกเร็ว 

จากข้าวพันธ์ุ กข61 ด้วยวิธีการผสมกลับ 

Improvement of Early Maturity in Pathum Thani 1 Rice Variety by Using Early Flowering Gene 

from RD61 Rice Variety by Backcross Method 
 

สุภาวณีิ โลกคาํลอื1 ธานี ศรีวงศ์ชยั1* และ ธนพล ไชยแสน1 

Supawinee Lokkhamlue1, Tanee Sreewongchai1*and Tanapol Chaisan1 

 

บทคัดย่อ 

 ข้าวพนัธุ์ปทุมธานี 1 เป็นข้าวท่ีมีคณุภาพการหุงต้มดี (ปริมาณอมิโลสต่ําและมีกลิ่นหอม) จึงมีการปลกู

กนัอย่างแพร่หลายในพืน้ท่ีชลประทานของประเทศไทย แต่เป็นพนัธุ์ข้าวท่ีอายุเก็บเก่ียวนาน 115 -126 วนั การ

วิจัยครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดลกัษณะอายุวนัออกดอกเร็วจากข้าวพันธุ์  กข61 ท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสัน้สู่

ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งข้าวพนัธุ์ กข 61 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงท่ีให้ผลผลิตสงู มีอายุเก็บเก่ียวสัน้ 87 - 95 

วนั ใช้เป็นพนัธุ์ให้ในการถ่ายทอดลกัษณะอายเุก็บเก่ียวสัน้การถ่ายทอดพนัธุกรรมออกดอกเร็วจากข้าว กข61 สู่

ข้าวพนัธุ์ปทมุธานีท่ีเป็นพนัธุ์รับด้วยวิธีการผสมกลบั สร้างประชากรลกูผสม F1 BC1F1 BC2F1 BC2F2 และ BC2F3 

โดยในแต่ละชัว่รุ่นมีการคดัเลือกต้นท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสัน้จากผลการวิจยัพบว่าในประชากร BC2F2 จํานวน 1,350 

ต้น  สามารถคดัได้ 39 ต้นท่ีออกดอกเหมือนข้าวพนัธุ์ กข61 มีและลกัษณะทรงต้นคล้ายข้าวพนัธุ์ปทมุธานี 1 และ

นํามาคดัเลือกได้ 10 ต้นท่ีให้ผลผลิตตอ่ต้นสงูสดุเพ่ือนําไปทดสอบผลผลิตเบือ้งต้นตอ่ไป 
 

ABSTRACT 

 Pathum Thani 1 rice variety has good cooking quality (low amylose content and fragrance), thus it 

is widely cultivated in irrigated areas of Thailand but it is a late maturing rice variety with harvesting period 

of 115 -126 days. The objective of this research was to transfer the early maturing trait from RD 61 variety to 

Pathum Thani 1 (PTT1) rice variety by backcross method. RD61 is a photoperiod insensitive and early 

maturing rice variety with 87-95 days. Early flowering trait was introgressed from RD61 variety to Pathum 

Thani 1 variety. F1, BC1F1, BC2F1, BC2F2 and BC2F3 progenies were produced and early maturing plants as 

RD61 were selected in each backcross generation by phenotypic selection. From this research, it was found 

that 39 plants from a total 1,350 BC2F2 plants had similar flowering time as RD61 and similar plant type as 

PTT1. The 50 % flowering days of 39 BC2F2 plants and RD61 were 87 days which were 21 days earlier than 

PTT 1 with 108 days. In 39 BC2F2 early maturing plants, 10 plants with high yield were selected for preliminary 

yield trial. 

 
 
Key words: early Flowering, early maturity, Pathum Thani 1 rice variety, RD61 rice variety, backcross, phenotypic selection    
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อิทธิพลของการกระตุ้นเชิงกลต่อผลผลิตของข้าวพันธ์ุหอมธรรมศาสตร์ 

Effect of Mechanical Stimulation on Yield of Hom Thammasat Rice Cultivar 
 

วรรณระวี จิตจักร1* สมชาย ชคตระการ1 และ ดสุติ อธินวุฒัน์1 

Wanrawee Jitjak1*, Somchai Chakhatrakan1 and Dusit Athinuwat 1 
 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาจํานวนครัง้และระยะเวลาสําหรับการกระตุ้นเชิงกลในระยะต้นกล้า

ของข้าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์ท่ีเหมาะสมต่อปริมาณผลผลิต วางแผนการทดลองแบบ 4×4 factorial in CRD 

ประกอบด้วย 2 ปัจจยั คือ จํานวนครัง้ (1 2 3 และ 4 ครัง้ต่อวนั) และระยะเวลาในการกระตุ้น (0 10 20 และ 30 นาที

ตอ่ครัง้) นาน 14 วนัก่อนการย้ายปลกู พบว่า จํานวนครัง้และระยะเวลาในการกระตุ้นเชิงกลมีปฏิสมัพนัธ์ต่อปริมาณ

ของผลผลิต โดยการกระตุ้นเชิงกลในระยะต้นกล้าจํานวน 1 ครัง้ต่อวนั นาน 30 นาทีต่อครัง้ มีจํานวนเมล็ดดีต่อรวง

มากท่ีสดุ เท่ากบั 98.3 เมล็ด จํานวนเมลด็ดีตอ่รวง 62.4 เมลด็ นํา้หนกัเมล็ดดีต่อรวง (62.4 กรัม) มากท่ีสดุ รวมไปถึง

ปริมาณผลผลิต (1,961.39 กิโลกรัมต่อไร่) ของข้าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์ท่ีเพ่ิมขึน้จากทรีทเมนต์ควบคุมมากถึง 

108.92 เปอร์เซ็นต์ ดงันัน้ การกระตุ้นเชิงกลในระยะต้นกล้าของข้าวพนัธุ์หอมธรรมศาสตร์จํานวน 1 ครัง้ต่อวนั นาน 

30 นาทีต่อครัง้ จึงมีความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้กับการผลิตต้นกล้าข้าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์ก่อนการย้าย

ปลกูในสภาพไร่นา 

 

ABSTRACT 

The objective of this study aims to study the number and duration of periodical growth stimulation 

in Hom Thammasat rice seedlings which is suitable before planting in the fields. The experimental design 

was used factorial in CRD consisted of times (1, 2, 3 and 4 times per day) and stimulated duration (0 10 20 

and 30 minutes per session) for 14 days before transplanting. The results showed that interaction yield 

components of Hom Thammasat rice cultivar seedling under differences of stimulated days and durations, 

mechanically stimulated at seedling 1 time per day for 30 minutes per time that will have good seeds per 

ear of rice including good (98.3 seeds, 62.4 of good seeds and 62.4 g), as well as the production of Hom 

Thammasat rice variety (1,961.39 kg per rai) which has increased 108.917 percent from the control 

treatment. Therefore, the periodical stimulation in the seedling of Hom Thammasat rice 1 time per day for 30 

minutes could be suitable for applying with the yields of Hom Thammasat rice seedlings before transplanting 

in normal field condition. 

 
Key words: Hom Thammasat rice, seedling, mechanical stimulation, brushed, yields 
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การศึกษาวัสดุอัดเม็ดผสมดนิเบาเพ่ือทดแทนดินผสมสาํหรับการปลูกพืชกระถางในอาคาร 

Study of Diatomite Pellet Medium to Substitute Mixed Soil for Indoor Pot Plant 
 

อนัญญา อษัฎายุธ1 ณฏัฐ พิชกรรม1* และ พชัรียา บญุกอแก้ว1 

Ananya Assadayudh1, Nath Pichakum1* and Patchareeya Boonkorkaew1 

 

บทคัดย่อ 
การใช้ดินผสมปลกูต้นไม้ในกระถางมกัพบปัญหาดินยบุตวัอดัแน่น การระบายนํา้และอากาศไมดี่ จงึได้

ศกึษาสตูรท่ีเหมาะสมของวสัดอุดัเม็ดผสมดินเบาเพ่ือใช้ทดแทนดินผสมสําหรับการปลกูพืชกระถาง โดยผสมดิน

เบา:ขุยมะพร้าว:ดินเหนียว อตัราส่วน 2:1:7, 4:1:5, 6:1:3 และ 8:1:1 โดยนํา้หนกั เผาท่ี 900°C วิเคราะห์สมบัติ

ทางกายภาพและทางเคมี และเลือกวสัดอุดัเมด็ท่ีมีสมบติัเหมาะสมมาทดลองปลกูต้นเดหลีใบมนั ดําเนินการวิจยั

ตัง้แต่เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าวสัดอุดัเม็ด อตัราส่วน 8:1:1 โดยนํา้หนกั มีสมบติัทาง

กายภาพและทางเคมีเหมาะสม (ความหนาแน่น 0.49 g/cm3, การสลายตวัในนํา้ 0.31%, ความจใุนการอุ้มนํา้ 

38.33%, ความพรุนรวม 54.68%, ความเป็นกรด-ด่าง 6.46,  ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 23.19 

meq/100 cm3 และค่าการนําไฟฟ้าของวสัดปุลกู 0.06 dS m-1) ซึง่ใช้ทดแทนดินผสมได้ สําหรับพืชท่ีปลกูในวสัดุ

ปลกูแตกต่างกนั 3 ชนิด ร่วมกบัการให้นํา้ 200 มิลลิลิตรตอ่ครัง้ตอ่กระถางต่อสปัดาห์ จํานวน 8 สปัดาห์ วางพืช

ในห้องท่ีมีความเข้มแสงเฉลี่ย 15 µmol m-2s-1 อณุหภมิูห้องเฉลี่ย 31ºC และความชืน้สมัพทัธ์เฉลี่ย 70% พบวา่เด

หลีท่ีปลกูในวสัดอุดัเม็ดอย่างเดียวและปลกูในดินผสมร่วมกบัวสัดุอดัเม็ด มีความสวยงามและช่วยยืดอายุการ

วางประดบัดีกวา่การปลกูในดินผสมอย่างเดียว 
 

ABSTRACT 

 Using mixed soil to grow pot plant, found problems of compacted soil collapse, poor water and 

air drainage. This research was to study the suitable properties of diatomite pellet medium to substitute 

mixed soil for pot plant. Diatomite: coconut coir: clay ratio 2:1:7, 4:1:5, 6:1:3 and 8:1:1 by weight were 

mixed and calcined at 900°C. The physical and chemical properties were analyzed and selected suitable 

properties pellet media to grow Spathiphyllum spp. This research was conducted from April 2018 until 

June 2019. It was found that the pellet media in the ratio of 8:1:1 by weight had the appropriate physical 

and chemical properties (bulk density 0.49 g/cm3, slake 0.31%, water containing capacity 38.33%, total 

porosity 54.68%, pH 6.46, CEC 23.19 meq/100 cm3, and EC 0.06 dS m-1) and could be used for replacing 

mixed soil.  Plants were grown in 3 different plant growing media, with 200 ml of water/pot/time/week for 8 

weeks in 31°C room, 15 µmol m-2s-1 average light intensity, and 70% average relative humidity. 

Spathiphyllum spp. in pellet medium and mixed soil with pellet medium, showed more beautiful and 

extended indoor display life than plants in mixed soil. 

 

Key words: expanded clay, physical property, chemical property, indoor display life 
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ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเตบิโตและการเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ 

Anoectochilus koshunensis Hayata ในสภาพปลอดเชือ้ 

Effect of Gamma Radiation on in vitro Growth and Morphological Changes of Anoectochilus 

koshunensis Hayata 
 

กัญญพร สวัสดิวงศ์1 คฑารัตน์ ชศูรีเอ่ียม2 และ เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจนัท์1* 

Kanyaphorn Sawatdiwong1, Katarut Chusreeaeom2 and Shermarl Wongchaochant1* 

 

บทคัดย่อ 

 ศกึษาผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสณัฐานวิทยาของของกล้วยไม้ 

Anoectochilus koshunensis Hayata 2 ตวัอย่าง ได้แก่ตวัอย่าง A1 และ A2 โดยฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนั

ท่ีปริมาณ 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์ ให้กบัส่วนยอดและสว่นข้อ และเพาะเลีย้งในสภาพปลอด

เชือ้เป็นเวลา 60 วนั พบว่าค่า LD50(60d) ของชิน้ส่วนยอดและชิน้ส่วนข้อท่ีได้รับรังสีของตวัอย่าง A1 เท่ากบั 38.5 

และ 33.5 เกรย์ และตวัอย่าง A2 เท่ากบั 40 และ 25.9 เกรย์ตามลําดบั ซึง่ชิน้สว่นยอดท่ีได้รับรังสีมีชีวิตรอดและ

เจริญเติบโตได้ดีกวา่ชิน้สว่นข้อ การเจริญเติบโตทางลําต้นและรากมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณรังสีท่ีเพ่ิมขึน้ โดย

หลังจากได้รับรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันในช่วงปริมาณรังสี 10-20 เกรย์ พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง

สณัฐานวิทยาจํานวน 7 ลกัษณะ 

 

ABSTRACT 

 Effects of gamma radiation on growth and morphological characteristic changes of two 

samples of Anoectochilus koshunensis Hayata i.e. A1 and A2 sample were studied. The existed shoots 

and nodes from in vitro plants were acute gamma irradiated at dose 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 and 100 

Gy and cultured for 60 days. LD50(60d) of irradiated shoots and nodes of A1 sample was 38.5 and 33.5 

Gy and A2 sample was 40 and 25.9 Gy, respectively. Growth and percentage of survival explants of 

irradiated shoots explants were better than irradiated nodes. However, growth rate of shoots and roots 

was decreased when explants were irradiated with higher gamma ray doses. The seven characteristics 

of morphological characteristic changes after acute gamma irradiation in range 10 - 20 Gy were 

observed. 

 

 

 

 

Key words: gamma irradiation, jewel orchid, mutation 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสูญเสียนํา้หนักร่างกายระหว่างการขนส่งโคเนือ้ก่อนเข้าขุน 
Factor Affecting Body Weight Loss during Transportation of Beef Cattle before Fattening Program 

 

ณัฐดนัย ปฐมโยธิน1, ศกร คณุวฒุิฤทธิรณ1*, ธนาทิพย์ สวุรรณโสภี1 และ ดนยั จตัวา1 

Natdanai Pathomyotin1, Skorn Koonawootrittriron1*, Thanathip Suwanasopee and Danai Jattawa1 

 

บทคัดย่อ 

นํา้หนกัร่างกายโคเนือ้ 7,638 ตวั ก่อนและหลงัการขนส่ง 211 เท่ียว ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถูกนํามาใช้ในการจําแนกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสญูเสียนํา้หนักร่างกายระหว่าง

การขนส่งโคเนือ้ก่อนเข้าขุนภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย โคเนือ้ท่ีขนส่ง ได้แก่ โคลูกผสมบราห์มัน 

ลกูผสมแบรงกสั ลกูผสมชาร์โรเล่ส์ และลูกผสมคละพนัธุ์ โคเนือ้ถูกชัง่นํา้หนักและนําขึน้รถขนส่งในช่วงเช้าและ

เดินทางตรงไปยงัฟาร์ม หุ่นจําลองเชิงเส้นตรงแบบผสมท่ีพิจารณาปี-เดือนท่ีขนสง่ กลุม่พนัธุ์ นํา้หนกัร่างกาย และ

ระยะทางเป็นปัจจยักําหนด และพิจารณาเท่ียวของการขนสง่และปัจจยัอ่ืนเป็นปัจจยัสุม่ถกูนํามาใช้ในการศกึษา 

ในภาพรวม โคท่ีถูกขนส่งมีนํา้หนักร่างกายเฉลี่ย 430.24±67.51 กิโลกรัม ถูกขนส่งเป็นระยะทางเฉลี่ย 

362.11±120.36 กิโลเมตร สูญเสียนํา้หนักร่างกายเฉลี่ย 22.41±9.47 กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 5.22±2.05 

ของนํา้หนกัร่างกายก่อนการขนส่ง การสญูเสียนํา้หนกัร่างกายของโคเนือ้ผนัแปรไปตามปี-เดือนท่ีขนสง่ นํา้หนกั

ร่างกาย และระยะทาง (p<0.0001) ยกเว้น กลุ่มพันธุ์  ความแตกต่างของการสูญเสียนํา้หนักร่างกายโคเนือ้

ระหว่างการขนส่งมีความสมัพันธ์ (ร้อยละ 73.6) กับความแตกต่างระหว่างการขนส่งแต่ละรอบ ผู้ ผลิตโคเนือ้

สามารถใช้ผลการศกึษาคาดคะเนการสญูเสียนํา้หนกัร่างกายโคท่ีถกูขนส่ง เตรียมการ และประเมินความคุ้มค่า

ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ABSTRACT 
Body weight of 7,638 beef cattle before and after 211 trips in the period from February 2019 to 

June 2019 was used to classify factors that influence body weight loss during transportation of beef 
cattle before fattening under the conditions of Thailand. Cattle that had been transported included 
Brahman crossbreds, Brangus crossbreds, Charolais crossbreds, and mixed crossbreds. Beef cattle 
were weighed and moved into the transport vehicle in the morning and traveled directly to the farm. 
Mixed linear model that considered year-month transported, breed group, body weight, and distance 
of transportation as fixed factors, and transportation and residual as random factors was used in the 
study. In general, the cattle were transported with average body weight of 430.24±67.51 kg, for the 
average distance of 362.11±120.36 km. They lost their average body weight of 22.41±9.47 kg or 
5.22±2.05% of the body weight before transportation. The weight loss of the beef cattle varies according 
to the year-month of transportation, body weight before transportation, and distance (p<0.0001), except 
for breed group. The difference between the weight loss of the beef cattle during transportation was 
correlated (73.6%) with the difference among the transportation. Beef producers could use these results 
to predict weight loss of the transported cattle, prepare themselves, and assess the business 
worthiness efficiently. 

 
Key words: beef cattle, transportation, loss, body weight, tropics 
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การใช้ผงแก่นตะวันทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์แหนมหมู 

Using Jerusalem Artichoke Powder as a Substitute for Cooked Rice  

in Thai Fermented Pork Sausage (Nham) 
 

ศิริพร นามเทศ1* 

Siriporn Namted1* 
 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาการใช้ผงแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke Powder หรือ JAP) ทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์

แหนมหม ูแบ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ T1 (control = การใช้ข้าวสุก 100 %) T2 (การใช้ JAP 25% ของ

ข้าวสุก) และ T3 (การใช้ JAP 50% ของข้าวสุก) โดยหมกัแหนม 2 วนัท่ีอณุหภูมิห้อง พบว่า แหนมท่ีใช้ JAP 25 

และ 50 เปอร์เซน็ต์ มีค่า pH 4.45 และ 4.51 ซึง่ สงูกวา่กลุม่ข้าวสกุ 100 เปอร์เซน็ต์ (pH=4.40) อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ (P<0.01) ตามลําดบั การใช้ผง JAP ทําให้แหนมมีค่าสี L* ลดลงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.01) 

ลกัษณะเนือ้สมัผัสของผลิตภัณฑ์แหนม JAP 25 และ 50 เปอร์เซน็ต์ มีค่าความแข็ง ความสามารถในการเกาะ

รวมกัน และความเหนียว สูงกว่ากลุ่มข้าวสุก 100 เปอร์เซ็นต์ (P<0.01)  ส่วนความยืดหยุ่นมีแนวโน้มมากขึน้ 

(P>0.05) นอกจากนีก้ารประเมิน 5-point hedonic scale พบวา่ ผู้ทดสอบชอบเนือ้สมัผสั และให้คะแนนรวมของ

แหนมท่ีเติม JAP 50 เปอร์เซ็นต์มากกว่ากลุ่มเติม JAP 25 เปอร์เซ็นต์และกลุ่มข้าวสุก 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างมี

นัยสําคญั (P<0.01) ดงันัน้ การใช้ผง JAP ทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์แหนมหมูสดัส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ ทําให้

รสชาติ ลกัษณะทางกายภาพ และความชอบของผู้บริโภคดีกวา่กวา่การใช้ข้าวสกุในผลิตภณัฑ์แหนมหม ู

 

ABSTRACT 

 This study was conducted to investigate the effects of using Jerusalem Artichoke powder (JAP) 

in substitution of cooked rice in Thai fermented pork sausage (Nham). The experiment was divided into 

3 groups: T1 (control = 100% cooked rice) T2 (using 25% JAP of cooked rice) and T3 (using 50% JAP 

of cooked rice) with 2 days fermentation period at room temperature. Using 25 and 50% JAP of cooked 

rice in Nham significantly increased pH than 100 percent cooked rice group (4.45, 4.51 and 4.40 was 

respectively, P<0.01). The JAP substitution had lower L* value than the cooked rice group (P<0.01). In 

addition, for texture characteristics, using JAP (25 and 50% of cooked rice) significantly increased 

hardness, gumminess and chewiness values (P <0.01), and springiness tend to be increased (P>0.05). 

In sensory test, use of 50% JAP of cooked rice had higher texture and overall score of preferring than 

the cooked rice 100% (P<0.01). In conclusion, the substitution of JAP for cooked rice in Nham at 50%, 

increased physical appearance and consumer satisfaction.  

 
Key words: Thai fermented pork sausage, Jerusalem artichoke powder (JAP) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างนํา้หนักตัวกับความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวเชิงการค้า 
Association between Body Weight and Backfat Thickness of Commercial Gilts 

 
สุพิชชา ศรีวรมย์1 ธนาทิพย์ สวุรรณโสภี1* และ ศกร คณุวฒุิฤทธิรณ1 

Supitcha Srivarom1, Thanathip Suwanasopee1* and Skorn Koonawootrittriron1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือจําแนกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อนํา้หนักตวั และศึกษาความผันแปรระหว่าง

นํา้หนกัตวัและความหนาไขมนัสนัหลงัของสกุรสาวเชิงการค้าท่ีอายุ 28 สปัดาห์ ประชากรท่ีศกึษาประกอบด้วย 

สกุรสาวพนัธุ์แลนด์เรซ (Landrace; L) จํานวน 1,794 ตวั ยอร์คเชียร์ (Yorkshire; Y) จํานวน 265 ตวั ลกูผสม LY 

จํานวน 686 ตวั และลูกผสม YL จํานวน 4,554 ตวั สุกรสาวทุกตวัได้รับการจัดการเหมือนกันตลอดช่วงเวลาท่ี

ศกึษา การจดัเก็บข้อมูลนํา้หนกัตวั (Body weight; BW) และความหนาไขมนัสนัหลงั (Backfat thickness; BF) 

กระทําเม่ือสกุรสาวมีอายุ 28 สปัดาห์ ปัจจัยเดือน-ปีท่ีจดัเก็บข้อมูล กลุ่มพนัธุ์ อายุ และความหนาไขมนัสนัหลงั

ถกูกําหนดเป็นปัจจยัคงท่ีในการทดสอบอิทธิพลตอ่นํา้หนกัตวัของสกุรสาว ผลการศกึษาพบว่าทกุปัจจยัท่ีศกึษามี

อิทธิพลต่อความผนัแปรของนํา้หนกัตวัของสกุรสาว (P < 0.001) สกุรสาวลกูผสมมีค่า BW สงูกว่าสกุรสาวพนัธุ์

แท้สมัประสิทธ์ิรีเกรสชัน่ของ BF มีคา่ 1.98 ± 0.06 แตเ่ม่ือพิจารณาแยกตามกลุม่พนัธุ์พบวา่สมัประสิทธ์ิรีเกรสชัน่

ของ BF มีค่าสูงท่ีสุด (2.66 ± 0.12) ในสุกรพนัธุ์  L ในขณะท่ีสุกรสาวกลุ่มพันธุ์ อ่ืนมีค่าระหว่าง 1.67 ± 0.07 ถึง 

1.92 ± 0.18 ผลการศึกษานีอ้าจนําไปสู่การใช้ประโยชน์จากค่าความหนาไขมันสันหลังท่ีเหมาะสมเพ่ือการ

คดัเลือกสกุรสาวทดแทนในแตล่ะกลุม่พนัธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to determine factors affecting body weight and study the 

association between body weight and backfat thickness of commercial gilts at 28 weeks of age. The 

studied population consisted of 1,794 Landrace (L), 265 Yorkshire (Y), 686 crossbred LY, and 4,554 

crossbred YL gilts. All gilts received the same management during the studied period. Collection for 

body weight (BW) and backfat thickness (BF) was done when the gilt reached 28 weeks of age. Year-

month of measuring, breed group of gilt, age of gilt at measuring and backfat thickness were 

considered as fixed effects for determining factors affecting BW of gilts. The results showed that all 

studied factors had significantly influenced on BW of gilts (P<0.001). Crossbred gilts had higher BW 

than purebred gilts. Regression coefficient of BF on BW was 1.98±0.06. For each breed group, 

Landrace gilts showed the highest regression coefficient (2.66±0.12), while the regression coefficients 

for the other breeds were found between 1.67±0.07 to 1.92±0.18. The results of this study may lead to 

the utilization of appropriate BF for efficient selection criteria of gilts in each breed group.  

 

 
Key words: body weight, backfat thickness, gilts 
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ความเป็นพษิของอีโคฟูมท่ีมีต่อมอดหนวดยาว, Cryptolestes spp. (Coleoptera: Cucujidae) 
Toxicity of ECO2FUME against the Flat Grain Beetle, Cryptolestes spp. (Coleoptera: 

Cucujidae) 
 

สิรีธร โพธิกัน1,2 ธนพร เภามี1  ดวงสมร สทุธิสทุธ์ิ3  นิยาภรณ์ ขวญัเกตุ1 และ อธิราช หนสูดีาํ1* 

Siritorn Potikan1,2, Tanaporn Paomee1, Dungsamorn Suthisut3, Niyaporn Khwanket1 and Atirach Noosidum1* 

 

บทคัดย่อ 
มอดหนวดยาว (Cryptolestes spp.) เป็นแมลงศตัรูท่ีสําคญัของผลิตภณัฑ์ในโรงเก็บทัว่โลก งานวิจยันีมี้

วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาความเป็นพิษของอีโคฟูม (ECO2FUME) ท่ีมีต่อระยะไข่ หนอน ดกัแด้ และตวัเต็มวยัของ

มอดหนวดยาวท่ีระดบัความเข้มข้น 0, 15.625, 31.25, 62.50, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250 ppm ระยะเวลา

รมนาน 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่ามอดหนวดยาวระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยตายใกล้ 100 

เปอร์เซ็นต์ เม่ือรมด้วยอีโคฟูมความเข้มข้น 125, 62.50, 125 และ 62.50 ppm นาน 24 ชั่วโมง ตามลําดับ ค่า

ความเข้มข้นท่ีทําให้ระยะไข่ หนอน ดกัแด้ และตัวเต็มวัยของมอดหนวดยาวตาย 90 เปอร์เซ็นต์ (LC90) มีค่า 

83.66, 48.80, 40.83 และ 9.55 ppm ตามลําดบั สําหรับค่าความเข้มข้นท่ีทําให้ระยะไข่ หนอน ดกัแด้ และตวั

เตม็วยัของมอดหนวดยาวตาย 99 เปอร์เซน็ต์ (LC99) มีคา่ 975.22, 227.30, 261.91 และ 159.92 ppm ตามลําดบั 

 

ABSTRACT 
The flat grain beetle (Cryptolestes spp.) is an important pest of stored products worldwide. The 

objective of this research is to study the toxicity of ECO2FUME against eggs, larvae, pupae and adults 

of the flat grain beetle at the rates of 0, 15.625, 31.25, 62.50, 125, 250, 500, 750, 1000 and 1250 ppm 

for 24 hours. The result showed that eggs, larvae, pupae and adults of the flat grain beetle were killed 

close to 100%, when fumigated by ECO2FUME at the rates of 125, 62.50, 125 and 62.50 ppm for 24 

hours, respectively. Lethal concentration at 90% (LC90) values of eggs, larvae, pupae and adults of the 

flat grain beetle were 83.66, 48.80, 40.83 and 9.55 ppm, respectively. The LC99 values of eggs, larvae, 

pupae and adults of the flat grain beetle were 975.22, 227.30, 261.91 and 159.92 ppm, respectively. 

 

 

 

 

Key words: ECO2FUME, fumigant, post-harvest insect pest, flat grain beetle 
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การศึกษาเบือ้งต้นเปรียบเทียบผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะ 
ของกระถนิและไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัดท่ีแตกต่างกัน 

Preliminary Study of Comparison on Yields, Forage Characteristics and Nutritive Values of 
Leucaena and Giant Mimosa at Different Cutting Ages 

 
ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง1* ฉตัรชลมาศ เกษตรกรณ์1 และ สภุาวดี มานะไตรนนท์1 

Saranpong Thongruang1*, Chatchollamas Kasetkorn1 and Supawadee Manatrinon1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเบือ้งต้นเปรียบเทียบผลผลิต ลกัษณะทางพืชอาหารสตัว์และคุณค่าทางโภชนะของกระถิน 

(Leuceana leucocephala) และไมยราบยกัษ์ (Mimosa pigra L.) ท่ีอายกุารตดั 30, 45 และ 60 วนั เก็บตวัอย่าง

พืชโดยตดัท่ีระดบัความสูง 30 เซนติเมตร จากพืน้ดิน วางแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in Completely 

Randomized Design (CRD) มี 6 ทรีตเมนท์ พบวา่ กระถินและไมยราบยกัษ์ให้ผลผลิตนํา้หนกัแห้งแตกต่างกนั

อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ไมยราบยกัษ์มีค่าความสงูมากกวา่กระถินอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p=0.035) แต่

กระถินมีคา่สดัส่วนใบตอ่ลําต้นสงูกวา่ไมยราบยกัษ์อย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ (p=0.002) กระถินและไมยราบ

ยกัษ์มีขนาดของลําต้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ค่า DM, Ash,  NDF, ADF และ ADL ของไมยราบ

ยกัษ์สงูกว่ากระถินอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) ในขณะท่ีกระถินมีค่า CP และไขมนัสงูกว่าไมยราบยกัษ์

อย่างมีนัยสําคญัย่ิงทางสถิติ (p<0.001) ไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตดั 30 วนั มีโปรตีนสูงกว่าไมยราบยักษ์ท่ีอายุ

การตดั 45 และ 60 วนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p=0.022) ดงันัน้ เม่ือพิจารณาท่ีสดัส่วนใบต่อลําต้น, ระดบั

โปรตีน และค่า NDF, ADF และ ADL ของไมยราบยกัษ์ สรุปได้ว่า ไมยราบยกัษ์ท่ีอายกุารตดั 30 วนั ท่ีปลกูในชุด

ดินเพชรบรีุ มีความเหมาะสมตอ่การนําไปใช้เป็นพืชอาหารสตัว์  
 

ABSTRACT 
 Preliminary study of comparison on yields, forage characteristics and nutritive values of 
leuceana (Leuceana leucocephala) and giant mimosa (Mimosa pigra L.) at cutting ages of 30, 45 and 
60 days old. Plant samples were collected by cutting at a height of 30 cm above the ground. The 
experimental design was 2x3 factorial in completely randomize design (CRD) of 6 treatments. The 
results showed that yields of giant mimosa and leucaena were not significantly different. Mimosa had 
significantly higher (p=0.035) tiller height than those of leucaena while leucaena had significantly higher 
(p=0.002) leaf/stem ratio than those of giant mimosa, but tiller diameter was not significantly different. 
DM, ash, NDF, ADF and ADL in giant mimosa were significantly higher (p<0.05) than those of leucaena 
while CP and fat in leucaena were significantly higher (p<0.001 ) than those of giant mimosa. Giant 
mimosa at cutting age of 30 days old had significantly higher (p=0.022) CP than those of giant mimosa 
at cutting ages of 45 and 60 days old. Therefore, when considering the leaf/stem ratio, CP, NDF, ADF 
and ADL of giant mimosa, it was concluded that giant mimosa at cutting ages of 30 days old was 
planted in Phetchaburi soil series was suitable for use as a forage crops. 

 

 

Key words: leucaena, giant mimosa, yields, forage characteristics, nutritive values 
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Nutritional Evaluation of Spent Mushroom Substrate from Pleurotus ostreatus and                   

P. citrinopileatus as Roughage for Meat Goats 
 

K. Teepalak Rangubhet1, Phongthorn Kongmun1, Somkiert Prasanpanich1 and Hsin-I Chiang2* 

 

ABSTRACT 

 The aim of this study was to evaluate the nutritional values of different spent mushroom 

substrates (SMS) as roughage for finishing goats. Spent mushroom substrates were obtained after 

cultivation of the edible oyster mushrooms, P. ostreatus and P. citrinopileatus, and used to evaluate 

their nutritional values. Nine finishing goats (BW 30.36±1.14 kg) were assigned in a 3x3 Latin square 

design. The experimental treatment was 100% of pangola hay (control, T1), 50% of SMS from P. 

ostreatus plus 50% of pangola hay (T2) and 50% of SMS from P. citrinopileatus plus 50% of pangola 

hay (T3). All goats were placed individually into metabolic crates, water available and treatment diet 

with concentrate was given for maintenance according to NRC. Each experimental period was 14 days. 

The result showed that dry matter intake was similar (P>0.05) among treatments. Organic matter, EE, 

NFE, NFC and GE intake were the highest (P<0.05) in control treatment. While, CP and CF intake were 

the highest (P<0.05) in T3 treatment. Body weight gain in T2 and T3 were significantly higher (P<0.05) 

than T1 treatment. Base on this study, it could be concluded that SMS of P. ostreatus and P. 

citrinopileatus can be used as roughage by replacing 50% of pangola hay with proper concentrate 

supplement.  However, SMS can be used as feedstuff for meat goat to merely meet nutrition 

requirement for maintenance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: roughage, feed, spent mushroom substrate, meat goat, feed intake 
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เปรียบเทียบสารละลายเจือจางนํา้เชือ้แบบสดและแบบแห้งต่อคุณภาพของนํา้เชือ้สุนัขแช่เยน็ 
Comparison of Fresh Liquid and Lyophilized Powder Extenders on Quality of Chilled Dog 

Semen 
 

จตุพร กระจายศรี1* 

Jatuporn Kajaysri1* 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษาสารละลายเจือจางนํา้เชือ้สนุขัแช่เย็นนีทํ้าการทดลองทัง้หมด 6 ซํา้ เพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพ

นํา้เชือ้สนุขัแช่เย็นในสารละลายเจือจางนํา้เชือ้ชนิดไข่แดงทริสแบบสดกบัแห้ง นํา้เชือ้สนุขัเพศผู้ จํานวน 2 ตวัอายุ

ระหวา่ง 2 และ 3 ปี ถกูรีดเก็บมารวมกนัมีความเข้มข้นมากกวา่ 300 ล้านตวั/มิลลิลิตร และอสจิุมีการเคลื่อนท่ีไป

ข้างหน้ามากกว่า 80% แบ่งนํา้เชือ้ทัง้หมดเป็น 2 กลุม่ กลุม่ 1 และ 2 เติมสารเจือจางนํา้เชือ้ชนิดไข่แดงทริสแบบสด

และแห้ง ตามลําดบั แตล่ะกลุม่มีความเข้มข้นของอสจิุ 200 ล้านตวั/มิลลิลิตรและประเมินร้อยละของ การเคลื่อนท่ี

ไปข้างหน้าของอสจิุ การมีชีวิตของอสจิุ ความสมบรูณ์ของเย่ือหุ้มอสจิุ และความผิดปกติของรูปร่างอสจิุ หลงัการแช่

เย็นท่ีอณุหภมิู 4 °C เป็นเวลา 0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48 และ 72 ชัว่โมง พบวา่ค่าเฉลี่ยร้อยละของ การเคลื่อนท่ีไป

ข้างหน้าของอสจิุ การมีชีวิตของอสจิุ ความสมบรูณ์ของเย่ือหุ้มอสจิุ และความผิดปกติของรูปร่างอสจิุ ของนํา้เชือ้ท่ี

เจือจางด้วยสารละลายแบบสดและแบบแห้ง ท่ี 72 ชัว่โมงมีค่าไมแ่ตกตา่งกนั อย่างไรก็ตามสารละลายเจือจางทัง้ 2 

ชนิดนีส้ามารถรักษาคณุภาพนํา้เชือ้ได้ดีแค ่ 6 ชัว่โมงหลงัการแช่เย็น สรุปสารละลายเจือจางนํา้เชือ้ชนิดไข่แดงทริส

แบบแห้งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกบัแบบสดในการรักษาคณุภาพนํา้เชือ้สนุขัแช่เย็น  

 

ABSTRACT 

This study of extender for chilled dog semen was 6 replications to compare the quality of chilled dog 

semen in tris egg yolk fresh and lyophilized extender. Semen from 2 male dogs with aging between 2 and 

3 years were collected and pooled together with concentration >300 million/milliliter and progressive sperm 

motility >80%. All semen was divided into 2 groups; Group 1 and 2 were diluted with tris egg yolk fresh 

extender and lyophilized extender, respectively. Each diluted semen was 200 million/milliliter sperms and 

was evaluated for percentage of progressive sperm motility, sperm viability, sperm membrane integrity and 

abnormal sperm morphology after chilling at 4 °C for 0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48 and 72 hours. The results 

showed, the average of percentage of progressive sperm motility, sperm viability, sperm membrane integrity 

and abnormal sperm morphology of diluted semen with fresh and lyophilized extender at 72 hours were not 

different. However, both extenders could preserve good semen quality just for 6 hours after chilling. It was 

concluded, the lyophilized extender had efficiency similar to the fresh extender for preserving the quality of 

chilled dog semen. 
Key words: chilled semen, dog semen, fresh extender, lyophilized extender 
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Anti-Plasmodium falciparum and Cytotoxic Activities of Acmella ciliata (Asteraceae) 

 

Oumaporn Rungsuriyawiboon1* and Jiranuch Mingmuang2  
 

ABSTRACT 

 Malaria is one of the most severe public health problems worldwide. There is an increasing 

resistance of malaria parasites to effectiveness of artemisinin-based combination therapy. Acmella 

ciliata has been widely cultivated in Southeast Asia for centuries, including Thailand. However not much 

has been done to project antimalarial properties of A. ciliata. This study thus, was aim to determine its 

potentials on, in vitro antiplasmodial activity and cytoxicity of A. ciliata (leaves, florets and roots). Three 

parts of A. ciliata from leaves, roots and florets were extracted in methanol prepared as crude extracts. 

Further investigation obtained lipophilic extracts by using a mix of solvents (chloroform and water). The 

antimalarial activity of lipophilic extracts of A. ciliata were evaluated against chloroquine-sensitive 3D7 

P. falciparum and chloroquine-resistant K1 P. falciparum, using the fluorescence-based SYBR Green I 

method. Cell control and standard dihydroartemisinin (DHA) drug were run parallel with the extracts 

tested. A. ciliata florets showed the highest activity against K1 (IC50 of 6.22±0.26 µg/mL), followed by 

the roots (IC50 6.70±0.5 µg/mL) against K1 P. falciparum. In contrast, the highest antiplasmodial 

potential was observed for the extracts of A. ciliata roots (IC50 7.42±0.36 µg/mL), followed by the florets 

(IC50 9.00±041 µg/ml) against 3D7 P. falciparum. A. ciliata leaves showed the moderately active and 

was more active against K1 than 3D7 P. falciparum. In addition, the cytotoxicity was estimated on an 

African green monkey kidney cell line (Vero). Extracts from leaves, roots and florets of A. ciliata were 

found to be non-toxic relative to Vero cell line at concentration tested (3.9 – 500 µg/ml). Phytochemical 

screening of extracts from leaves, roots and florets of A. ciliata revealed the presence of alkaloids and 

triterpenoids. The findings of this study have highlighted the potential sources for the development of 

new antimalarial drugs from the A. ciliata which rich in bioactive compounds against malaria infectious 

disease.  

 

 

 

 
 
 
 

Key words: Acmella ciliata, antiplasmodial, MTT assay, cytotoxicity 
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การปนเป้ือนของไมโครพลาสตกิในหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
Contamination of Microplastic in Green Mussel at Ao Sri Racha Chonburi Province 

 

รุจิรา สุขแสงจันทร์1* รังสวิฒุิ แก้วแสง1 จิตราภรณ์ ฟักโสภา1 และสชุาย วรชนะนนัท์1 

Roochira Sukhsangchan1*, Rangsiwut Keawsang1, Jitraporn Paksopa1 and Suchai Worachananant1 

 

บทคัดย่อ 
การศกึษาครัง้นีไ้ด้ทําการตรวจสอบการปนเปือ้นของขยะประเภทไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่ (Perna 

viridis) (จํานวนทัง้หมด 20 ตวั) นํา้ทะเล (จํานวนทัง้หมด 2 ตวัอย่าง) และตะกอนดิน (จํานวนทัง้หมด 2 ตวัอย่าง) 

บริเวณท่ีมีการเพาะเลีย้งหอยแมลงภู่ อ่าวศรีราชา จังหวดัชลบุรี ในช่วง 2 ฤดกูาล คือ เดือนเมษายน (ฤดูแล้ง) 

และเดือนตลุาคม (ฤดฝูน) พ.ศ.2562 โดยดดัแปลงวิธีการศกึษาจาก NOAA (2015) พบปริมาณไมโครพลาสติก

ในหอยแมลงภู่ตรวจพบทัง้หมด 12 ชิน้ จากจํานวน 5 ตวั คิดเป็น 2.40±1.67 ชิน้/ตวั (เมษายน) และไม่พบใน

เดือนตลุาคม นํา้ทะเลตรวจพบ 86.40 (เมษายน) และ 481.19 (ตลุาคม) ชิน้/ 1000 ลูกบาศก์เมตร และตะกอน

ดินตรวจพบ 203.60 (เมษายน) และ 1,272.60 (ตุลาคม) ชิน้/ตารางเมตร รูปร่างท่ีพบมากท่ีสุดคือแบบเส้นใย 

และสีไมโครพลาสติกท่ีพบส่วนใหญ่คือสีขาวใส และจากการยืนยันประเภทไมโครพลาสติกด้วยเคร่ือง FT-IR 

(ย่ีห้อ PerkinElmer รุ่น Spectrum Two) พบว่า ไมโครพลาสติกสามารถจําแนกได้ ทัง้หมด 4 ชนิด ได้แก่ 

Polypropylene (PP) ซึง่พบมากท่ีสุด รองลงมาคือ Polyethylene (PE) Poly(ethylene: propylene) และ Nylon 

ตามลําดบั ทัง้นี ้ปริมาณไมโครพลาสติกท่ีพบมีความแตกตา่งกนั ซึง่การเพ่ิมขึน้ของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

ช่วงเดือนตลุาคม (ฤดฝูน) อาจเกิดจากการได้รับอิทธิพลของนํา้จืดท่ีไหลลงสูท่ะเล จากการชะล้างของฝนบริเวณ

แผ่นดิน โดยการเพ่ิมขึน้ของนํา้จืดท่ีไหลลงสู่ทะเลยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํา้ มีผลให้

หอยแมลงภู่มีการกรองกินอาหารน้อยลง ทําให้ปริมาณการสะสมไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่มีปริมาณน้อยลง

ตา่งจากในช่วงเดือนเมษายน (ฤดแูล้ง) 

 

ABSTRACT 
The study aims to determine the contamination of microplastic in Green mussel (Perna viridis) (20 

samples), sea water (2 samples) and sediment (2 samples) at Sri Racha in Chonburi province in April (dry 
season) and October (wet season) 2019. The modifying of study method from NOAA (2015).  Amount of 
microplastic found varied temporally. Microplastic found in green mussel total 12 pieces from 5 individual, 
accounted for 2.40±1.67 (April) pieces per individual and none was found in October, in sea water were 86.40 
(April) and 481.19 (October) pieces per 1000 cubic meters and sediment were 203.60 (April) and 1,272.60 
(October) pieces per square meter. The most common shape is fiber, and most common color is transparent 
white. From the confirmation of the microplastics type by FT-IR Spectrometer-Spectrum Two (PerkinElmer 
Brand) showed 4 types of microplastic; the most common are Polypropylene (PP), following with Polyethylene 
(PE), Poly (ethylene: propylene) and Nylon respectively. The increase of microplastics in October (Wet season) 
may be due to the influence of fresh water runoff from land carrying terrestrial debris, hence, increasing number 
in marine environment. While decreasing of salinity from runoff might affect the filtration of mussel resulted in 
less food consumption, therefore less microplastic in wet season. 

 

Key words: microplastic, green mussel, Sri Racha 
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การสร้างอนุภาคแคโรทีนอยด์ขนาดเล็กเพ่ือใช้เพิ่มสีผิวปลาทอง 
Creation of Nanoparticle Carotenoid to Enhancing the Skin Color of Goldfish  

 
สริิพงษ์ วงศ์พรประทีป1 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล1 และ วรัณทตั ดลุยพฤกษ์2 

Siripong Wongphonprateep1, Phongchate Pichitkul1 and Varunthat Dulyapruk2 

 
บทคัดย่อ 

การเพาะเลีย้งปลาสวยงามจําหน่ายเป็นอาชีพท่ีสามารถเพ่ิมมลูคา่ให้กบัสินค้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงปลาท่ีมีสีสนั และรูปร่างตามท่ีตลาดต้องการ เกษตรกรนิยมใช้สารในกลุม่แคโรทีนอยด์จากธรรมชาติการ
เพ่ิมสีสนัในปลาสวยงาม แตพ่บปัญหาเร่ืองการเสื่อมสภาพ และความสามารถในการดดูซมึ การศกึษานีมุ้ง่เน้นใน
การพฒันาการสร้างอนภุาคขนาดเลก็เพ่ือเก็บกกัแคโรทีนอยด์สําหรับเพ่ิมสีผิวปลาทอง โดยใช้กระบวนการก่อเกิด
เจลแบบไอออนโนโทรปิก (ionotropic gelation) โดยใช้สารละลายอลัจิเนต 0.6 mg/ml ทําให้กระจายตวัด้วยคลื่น
เสียงความถ่ีสูง ผสมกับแคโรทีนอยด์ 5% (w/v) และใช้ polyoxyethylene sorbitan monooleate (Tween 80) 
เป็นตวัประสาน เติมสารละลาย CaCl2 (0.67 mg/ml) ด้วยแรงดนั 0.2 psi แบ่งสารผสมท่ีได้เป็นสองส่วน ส่วน
แรกนําสารละลายท่ีได้ไปผ่านกระบวนการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จากนัน้ถ่ายภาพด้วย Scanning electron 
microscopes (SEM) และใช้โปรแกรม Image J วดัขนาดอนภุาค พบวา่มีคา่เฉลี่ย 131.56±32.35 nm สว่นท่ีสอง
แบ่งไปวิเคราะห์ขนาดและการกระจายตวัของอนุภาคด้วยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบพลวตัในสภาพสารละลาย 
(Particle size analysis by dynamic light scattering technique)  ด้ ว ย  Zetasizer พ บ ว่ า มี ข น า ด เ ฉ ลี่ ย 
177.567±14.00 nm มีคา่ศกัย์ไฟฟ้าท่ีผิว (zeta potential) เท่ากบั -30.233±0.702 (mV) และเม่ือใช้เป็นแหลง่แค
โรทีนอยด์ในอาหารปลาทองท่ีระดบั 500 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมอาหารพบวา่เม่ือเลีย้งเป็นเวลา 8 สปัดาห์ วดัสีผิว
ด้วยระบบ CIE (L*, a*, b*) พบว่าอนุภาคแคโรทีนอยด์ขนาดเล็กสามารถเพ่ิมความเข้มของสีผิวปลาทองได้
แตกตา่งจากกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) 

 
ABSTRACT 

The production and trade of ornamental fish are rapidly profitable in their aesthetic value. 
Especially fish that have colour and in a shape as the customer ordered. Ordinarily, the natural pigment 
was added to skin colour of ornamental fish by feed. However, found the problem of deterioration and 
the ability to pigment absorption. This study focuses on the development of nanoparticles for carotenoid 
retention to the improvement of goldfish skin colour.  Carotenoid storage particles was created by 
ionotropic gelation process. The solution of alginate (0.6 mg/ml) was spread at high-frequency waves, 
then mixed with 5% (w/v)  carotenoids using polyoxyethylene Sorbitan monooleate (Tween 80)  as a 
binder. The particles was added with CaCl2 solution 0.67 mg/ml at 0.2 psi. Divide the solution into the 
test in two part for comparing particle size.  1)  Solution was freeze-dried and captured by Scanning 
Electron Microscopes (SEM). The particle size was measured with the Image J program. It was found 
that the mean size was 131.56±32.35 nm. 2) The particle size and diffraction of Dynamic light scattering 
technique with Zetasizer, 177.567±14.00 nm with a potential of -30.233±0.702 mV. The measurement 
of fish colour being done by CIE (L* , a* , b* )  system.  Moreover, this product at 500 µg/Kg, could 
increase the intensity of the colour higher than the control group during at 8 weeks with high significantly 
(P<0.05). 

 
Key words: carotene, ionotropic gelation, zeta potential, particle size 
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การเปรียบเทียบวิธีเตรียมอกปูนาทอดต่อฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชันของไขมัน 
Comparison of the Fried Rice Field Crab Thorax Preparation Methods on the Antioxidant and 

Lipid Oxidation Activities 
 

กิตติพงษ์ จิระพงษ์สุวรรณ1 เจนจิรา  นิเวศน์2 ดารชาต์ เทียมเมอืง1 กรผกา อรรคนิตย์2 และ กานต์ ทิพยาไกรศรี1*  

Kittipong Jirapongsuwan1 Jenjira Niwet2, Daracha Thiammueang1, Kornpaka Arkanit2 and Karn Tippayakraisri1* 

 

บทคัดย่อ 
การศกึษานีไ้ด้เปรียบเทียบวิธีเตรียมอกปูทอดต่อฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชนัของ

ไขมนัในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1) อกปสูด 2) อกปูอบแห้ง 3) อกปูสดแช่กรด และ 4) อกปอูบแช่กรด  ผลการศกึษา

พบว่า วิธีเตรียมอกปูแบบสดมีค่าความชืน้ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่อกปูแบบอบนัน้จะแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) ส่วนการวดัฤทธ์ิในการต้านอนุมลูอิสระจะทําการวดัปริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมด 

(TPC) และความสามารถในการกําจดัอนุมลูอิสระ DPPH  พบวา่ อกปท่ีูผ่านการอบมี TPC สงูกวา่อกปสูดอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05)  ขณะท่ีอกปูสดมีฤทธ์ิในการต้านอนุมลูอิสระสงูกว่าอกปูอบ และ พบว่า อกปูท่ีแช่

กรดทัง้แบบอบและไม่อบมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าท่ีไม่ผ่านการแช่กรดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.05) สําหรับการเกิดออกซิเดชนัในระหวา่งการเก็บรักษา 7 วนั พบวา่ คา่ Acid value (AV), Peroxide value 

(PV) และ TBARS มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยท่ีอกปูสดไม่สามารถเก็บรักษาได้นานเกิน 3 วนั ส่วนอกปูอบสามารถ

เก็บรักษาได้นานถึง 7 วนั อีกทัง้อกปท่ีูแช่กรดเสริมใบกะเพรามีแนวโน้มการเกิด PV และ TBARS ต่ํากว่าตวัอย่าง

อ่ืน (P<0.05)   

 

ABSTRACT 

This study compared the fried Rice Field thorax crab’s preparation methods namely; 1) fresh thorax 

crab 2) baking 3) acid soaking and 4) acid soaking and baking, on the antioxidant and lipid oxidation 

activities. The results showed that fresh samples were not different on the moisture (P>0.05), while baked 

samples were significantly different (P<0.05).  Total phenolic content (TPC) and DPPH radical scavenging 

activity were measured for radical scavenging activity test. The results showed that baked samples were 

significantly higher in TPC than fresh sample (P<0.05).  While the fresh samples were significantly higher in 

radical scavenging activity than the baked samples and also found both fresh and baked samples with acid 

soaking were significantly higher in radical scavenging than the ones without acid soaking (P<0.05). For the 

oxidation during storage for 7  days, the results showed that Acid value (AV), Peroxide value (PV) and 

Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) tended to be increasing. However, fresh samples could 

not be stored more than 3 days, while the baked sample could be stored for 7 days. Moreover, the acid 

soaking samples with basil leaves were lower in PV and TBARS compared with others (P<0.05).   

 

Key words: rice field crab, antioxidant activities, lipid oxidation 
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ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติ 

การต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้น่ึงปลาทูน่า 

Effect of Enzyme Concentration and Hydrolysis Time on Degree of Hydrolysis and 

Antioxidative Activities of Protein Hydrolysate from Tuna Cooking Juice 

 

ชณิตา จีระกุล1 มกุดาภรณ์ เกียรติโอฬาร1 และ เปรมวดี เทพวงศ์1* 

Chanita Jeerakul1, Mookdaporn kiettiolarn1 and Pramvadee Tepwong1* 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาวะเบือ้งต้นในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทนูา่ท่ีมี

สมบติัในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระมากขึน้ โดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์อลัคาเลสในปริมาณร้อยละ 0.5, 1.0 

และ 2.0 ปริมาตรตอ่ปริมาตรนํา้นึ่งปลาทนู่า และระยะเวลาในการย่อยเท่ากบั 60, 120, 180, 240 และ 300 นาที 

นําตวัอย่างไปวิเคราะห์คา่ระดบัการย่อยสลาย คา่การขจดัอนมุลู DPPH และคา่การจบัโลหะ ผลการศกึษาพบว่า 

ความเข้มข้นของเอนไซม์และระยะเวลาในการย่อยมีผลตอ่คา่ระดบัการย่อยสลาย คา่การขจดัอนมุลู DPPH และ

ค่าการจบัโลหะ (P≤0.05) โดยสภาวะท่ีให้ค่าระดบัการย่อยสลายสงูสุดคือ ความเข้มข้นของเอนไซม์ร้อยละ 0.5 

เวลาในการย่อย 120 นาที  มีค่าระดบัการย่อยสลายเท่ากับร้อยละ 71.67 ขณะท่ีสภาวะท่ีให้ค่าการขจดัอนุมูล 

DPPH และค่าการจบัโลหะสงูสดุคือ ความเข้มข้นของเอนไซม์ร้อยละ 1.0 เวลาในการย่อย 180 นาที และความ

เข้มข้นของเอนไซม์ร้อยละ 2.0 เวลาในการย่อย 180 นาที โดยมีคา่เท่ากบัร้อยละ 67.30 และ 67.34 ตามลําดบั 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to investigate the preliminary condition to produce protein 

hydrolysate from tuna cooking juice with antioxidative activities. Tuna cooking juice were enzymatically 

hydrolyzed using Alcalase at various concentrations of 0.5, 1.0 and 2.0% (v/v) and hydrolysis times for 

60,120, 180, 240 and 300 min. The samples were monitored by determining the degree of hydrolysis 

(DH) , DPPH radical scavenging activity (DPPH) and ferrous ion chelating assay (FIC). The results 

showed that increasing the enzyme concentration and hydrolysis time affected on an increased DH, 

DPPH and FIC (P≤0.05). The highest DH of 71.67% was observed in tuna cooking juice hydrolyzed with 

0.5% Alcalase and 120 min of hydrolysis time. In addition, the selected conditions to reach the highest 

DPPH of 67.30% and FIC of 67.46% were obtained by hydrolysis with 1.0% Alcalase for 180 min and 

2% Alcalase for 180 min, respectively. 

 

 

Key words: Tuna cooking juice, protein hydrolysate, bioactive peptides, antioxidative activities  
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องค์ประกอบการจับปูม้า อัตราการจับต่อหน่วยการลงแรงประมง และขนาดของปูม้า 
จากการทาํประมงพืน้บ้านในพืน้ท่ีจังหวัดเพชรบุรี 

Catch Composition, Catch per Unit Effort and Size of Blue Swimming Crab  
(Portunus pelagicus) from Small-scale Fishing in Phetchaburi Province 

 

สุภชัฌา ฤกษ์ปราณี 1* ศนัสนีย์ หวงัวรลกัษณ์1 อไุรรัฒท์ เนตรหาญ1  

 มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์1 จิราภษั อจัจิมางกรู1 จิราภรณ์ ไตรศกัดิ1์ และ เกริกไกร สงค์อินทร์1 

Supatcha Lurkpranee1*, Sansanee Wangvoralak1, Urairathr Nedtharnn1, 

Monissa Srisomwong1, Jirapast Adjimangkunl1, Jiraporn Trisak1 and Krerkkrai Songin1 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการจับสัตว์นํา้ อัตราการจับต่อหน่วยการลงแรง

ประมง และขนาดของปูม้า (Portunus pelagicus) จากการทําประมงปูม้า รวมทัง้ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการจับ

และขนาดปูม้าท่ีได้จากการทําประมงพืน้บ้านในจังหวัดเพชรบุรี โดยเก็บข้อมูลจากชาวประมงจํานวน 557 

ตวัอย่าง ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผลการศกึษาพบว่า ลอบปูแบบพับได้  เป็น

เคร่ืองมือประมงท่ีจบัปูม้าได้ในสดัส่วนท่ีมากท่ีสดุ (ร้อยละ 92.3) ค่ากลางของอตัราการจบัจากอวนจมปู อวน

ลอยกุ้ งสามชัน้ และลอบปูแบบพบัได้ เท่ากับ 0.081±0.036 กก./อวน 100 เมตร, 0.042±0.060 กก./อวน 100 

เมตร และ 0.149±0.116 กก./ลอบ 10 ลกู ตามลําดบั และค่ากลางของขนาดความกว้างกระดองของปูม้าท่ีได้

จากอวนจมปู ลอบปูแบบพบัได้ และอวนลอยกุ้ งสามชัน้ คือ 11.00±1.00, 12.00±1.25 และ 10.00±0.81 ซม. 

ตามลําดบั โดยเคร่ืองมืออวนจมปูเป็นเพียงเคร่ืองมือเดียวท่ีอตัราการจบัปูม้าได้รับอิทธิพลจากพืน้ท่ีทําประมง

และฤดกูาล ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลตอ่ขนาดปมู้าท่ีจบัได้ คือ ประเภทเคร่ืองมือประมง พืน้ท่ีทําประมง และฤดกูาล 

 

ABSTRACT 

This study aims to describe catch composition, catch per unit effort (CPUE) and size of blue 

swimming crab (Portunus pelagicus)  from blue swimming crab fishery including factors affecting CPUE 

and size of blue swimming crab caught by small-scale fishery in Phetchaburi Province. Samples of 557 

were collected from small-scale fishers from January 2018 to February 2019. The highest proportion of 

blue swimming crab was found in collapsible crab traps (92.3%). Median CPUE of crab gillnet, shrimp 

trammel nets, and collapsible crab traps were 0.081±0.036 kg/100 m of net length, 0.042±0.060 kg/100 

m of net length and 0.149±0.116 kg/10 traps, respectively. Median of crab carapace width by crab gillnet, 

collapsible crab traps, and shrimp trammel nets were 11.00±1.00 cm, 12.00±1.250 cm, and 10.00±0.81 

cm, respectively. The crab gill net was the only gear which it's CPUE is affected by fishing ground and 

seasons, while factors affecting size of blue swimming crab were type of fishing gears, fishing ground, 

and seasons. 

 

 

Key words:  blue swimming crab, catch per unit effort, gulf of Thailand, seasons 
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การค้าสัตว์นํา้ของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า

และพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ 

Thailand Trade in Aquatic Fauna Listed in CITES 

 

วริศรา ผโลดม1* ศิริสดุา จํานงทรง1 และ อไุรรัฒท์ เนตรหาญ1 

Varisara Palodom1*, Sirisuda Jumnongsong1 and Urairathr Nedtharnn1 

 

บทคัดย่อ 

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์  หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า

อนุสญัญาไซเตส (CITES) มีวตัถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์สตัว์ป่าและพืชป่าให้เกิดความยัง่ยืนโดย

การควบคมุการค้าระหวา่งประเทศ การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษากฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการค้าสตัว์นํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสและ

ข้อมลูสถิติท่ีเก่ียวข้อง โดยกฎหมายท่ีสําคญัของประเทศไทย ได้แก่ พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 

2562 และพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึง่มีกรมประมงมีหน้าท่ีรับผิดชอบกรณีท่ีสตัว์ป่า ซากของสตัว์ป่า 

หรือผลิตภณัฑ์ท่ีทําจากซากของสตัว์ป่าท่ีเป็นสตัว์นํา้ สําหรับการนําเข้าและสง่ออกสตัว์นํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสของประเทศ

ไทย พบว่ามีแนวโน้มการนําเข้าลดลงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 (อตัราลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 14.4 ต่อปี) ในขณะท่ีการสง่ออกมี

แนวโน้มเพ่ิมขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 (อตัราเพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยร้อยละ 13.4 ต่อปี) อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมประเทศไทยมีการ

สง่ออกมากกวา่การนําเข้าตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556 

 

ABSTRACT 

 The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 

is established to conserve and promote sustainable use of wild fauna and flora by controlling the 

international trade. This study focused on Thai laws and regulations related to trade in aquatic fauna listed 

in CITES as well as relevant statistics. The results showed that the two important laws are Wild Animal 

Reservation and Protection Act B.E. 2562 and Fisheries Royal Ordinance B.E. 2558. Department of 

Fisheries is responsible for the case of aquatic fauna, its carcasses or carcass product. Regarding 

Thailand’s import and export of aquatic fauna in CITES list, there has been a decrease in import of aquatic 

fauna into Thailand since 2015 (14.4% per year) while the export of aquatic fauna has been increased since 

2014 (1.34% per year). However, in general the export of aquatic fauna listed in CITES has been higher 

than the import of aquatic fauna listed in CITES since 2013.  

 

 

 

Key words: CITES, Trade 
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ความพงึพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ต่อมาตรการภาครัฐในระบบ

การตรวจสอบย้อนกลับ 

Satisfaction of Downstream Fishery Industry Operators on Governmental Measures of 

Traceability System 
 

สุวิมล มีไชย1* จิราภษั อจัจิมางกรู1 ศนัสนีย์ หวงัวรลกัษณ์1 และอไุรรัฒท์ เนตรหาญ1 

Suwimon Meechai1*, Jirarpast Adjimangkunl1, Sansanee Wangvoralak1 and Urairathr Nedtharnn1  

 

บทคัดย่อ 

  การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษาห่วงโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมประมง ความพงึพอใจและปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความ

พงึพอใจมาตรการภาครัฐในระบบการตรวจสอบย้อนกลบั พืน้ท่ีศกึษาอยู่ในเขตพืน้ท่ีอา่วไทยตอนในและอา่วไทย

ฝ่ังตะวนัออก วิธีการศึกษาประกอบด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการศกึษา

พบว่า ห่วงโซ่อุปทานอตุสาหกรรมประมงประกอบด้วยความสมัพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ธุรกิจการทําประมง กลุ่มผู้ รวบรวมปัจจยัการผลิต/สินค้า กลุ่มแปรรูปสตัว์นํา้เบือ้งต้น กลุ่มกิจการห้องเย็น กลุ่ม

โรงงานแปรรูปสัตว์นํา้และผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผู้ นําเข้าและส่งออก ในภาพรวม ตัวแทนผู้ประกอบการร้อยละ 

62.5 มีความพึงพอใจต่อมาตรการภาครัฐในระบบการตรวจสอบย้อนกลบัในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อมาตรการภาครัฐในระบบตรวจสอบย้อนกลบั คือ ความยากง่ายในการ

ปฏิบติังานภายใต้ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั (rs = - 0.377, p-value = 0.008) 

 

ABSTRACT 

This research was focused to supply chain of fishery industry, satisfaction and factors affecting 

the satisfaction of downstream fishery industry operators on governmental measures of traceability 

system.  The study areas were located on the inner Gulf of Thailand and the eastern Gulf of Thailand. 

In-depth interview and structured questionnaire were applied for data collection.  The result showed 

that the supply chain of fishery industry consists of six groups: fishing business operators, raw material 

or product collectors, primary processor operators, cold storage operators, processing operators and 

import and export operators. Overall, the satisfaction on the governmental measures in the traceability 

system of operator representatives was at medium level (62.5%). The factor affecting on the satisfaction 

on governmental measures in the traceability system was the practical difficulty in traceability system 

(rs=-0.377, p-value=0.008). 

 

 

Key words: satisfaction, traceability system, downstream fishery industry, supply chain 
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อัตราพันธุกรรมของลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับการสืบพันธ์ุในปลาดุกยักษ์  
Clarias gariepinus (Burchell, 1822) 

Heritability of Reproductive Traits of North African Catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822) 
 

วิษณุ ศรีไม้1,4* ศกร คณุวฒุิฤทธิรณ2 ประไพพรรณ ชยัวิชู1 วิรุฬ มณีอภยั3  

เอนก ภูอ่อ่นน่ิม4 อไุร กลุบญุ5 และ อทุยัรัตน์ ณ นคร6 

Witsanu Srimai1,4*, Skorn Koonawootrittriron2, Prapaiphan Chaivichoo1, Wiroon Manee-aphai3,  

Anake Phu-onnim4, Urai Koolboon5 and Uthairat Na-Nakorn6 

 
บทคัดย่อ 

ทําการผสมพนัธุ์ปลาดกุยกัษ์ 3 ประชากร แบบแฟคทอเรียล ติดเคร่ืองหมายรายครอบครัวและเลีย้ง
รวมกนัในบ่อผ้าใบ 2 บ่อ ได้ปลา 82 full-sibs, 27 half-sib เก็บข้อมลูเม่ือปลาเพศเมียมีอาย ุ486 วนั และ 510 
วนัในปลาตวัผู้  วิเคราะห์ข้อมลูด้วย animal model ผลการศกึษาพบวา่อตัราพนัธุกรรม (h2) มีคา่ต่ําสําหรับทุก
ลกัษณะ โดยในเพศเมียมีค่า h2  ดชันีความสมบรูณ์เพศ = 0.1321±0.0107, 0.0015±0.0001 สําหรับ relative 
fecundity และ 0.0570±0.0048 สําหรับนํา้หนักไข่ต่อฟอง ส่วนในเพศผู้ มีค่า h2 = 0.0276±0.0022, สําหรับ 
GSI, 0.0224±0.0019 และ 0 สําหรับ GSI, เปอร์เซน็ต์นํา้เชือ้มีชีวิตและความเข้มข้นนํา้เชือ้ตามลําดบั ซึง่แสดง
วา่การปรับปรุงลกัษณะเหล่านีโ้ดยการคดัเลือกจะทําได้ยาก สหสมัพนัธ์พนัธุกรรม (rg) ระหว่างนํา้หนกัตวัและ
ลักษณะการสืบพันธุ์ มีค่าต่ํา ซึ่งแสดงว่าการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมนํา้หนักตัวปลาดุกยักษ์ไม่มีผลให้กระทบต่อ
ลกัษณะการสืบพนัธุ์ 

 
ABSTRACT 

The current study was conducted by using a factorial mating design to mate three North African 

catfish strains which resulted in 82 full-sibs and 28 half-sibs. The offspring were tagged by family and 

communally reared in 2 tanks. Data of 486 days old female and 510 days old were analyzed using an 

animal model. The results revealed low heritability for all traits (h2 = 0. 1321±0. 0107 for female 

gonadosomatic index, 0.0015±0.0001 for relative fecundity and 0.0570±0.0048 for average egg weight. 

Whereas males h2 = 0. 0276±0. 0022 for GSI, 0. 0224±0. 0019 for sperm concentration and nil for 

percentage of live sperm. These implies that improvement of these traits by means of selective breeding 

is hard to achieve. Genetic correlation (rg) between reproductive traits and growth was low thus implied 

that selection that improves growth would not alter reproductive traits. 
 
Key words: heritability, genetic correlation, gonadosomatic index, fecundity, sperm concentration  
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การตอบสนองต่อการคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงการเจริญเตบิโตของปลาดุกยักษ์ 
 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) 

Selection response for growth of North African catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822) 
 

วิษณุ ศรีไม้1,4* ศกร คณุวฒุิฤทธิรณ2 ประไพพรรณ ชยัวิชู1 วิรุฬ มณีอภยั3  
เอนก ภูอ่อ่นน่ิม4 อไุร กลุบญุ5 และ อทุยัรัตน์ ณ นคร6 

Witsanu Srimai1,4*, Skorn Koonawootrittriron2, Prapaiphan Chaivichoo1, Wiroon Manee-aphai3,  
Anake Phu-onnim4, Urai Koolboon5 and Uthairat Na-Nakorn6 

 
บทคัดย่อ 

โครงการปรับปรุงพันธุ์ ปลาดุกยักษ์ โครงการแรกได้เ ร่ิมขึน้ ในประเทศไทยโดยคณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัทเบทาโกร การคัดเลือกปลา 17 ครอบครัวท่ีมีค่าการผสมพันธุ์  
(estimated breeding value; EBV) ของลกัษณะนํา้หนักตวัสูงสุด (คัดไว้ 20.73% คิดเป็นความเข้มข้นในการ
คดัเลือก 1.372 และเก็บปลาอีก 17 ครอบครัวท่ีมีคา่ EBV ของนํา้หนักตวัใกล้เคียงกบัค่าเฉลี่ยเป็นกลุ่มควบคุม 
เม่ือปลาทัง้สองกลุ่มเจริญพนัธุ์ ทําการเพาะพนัธุ์ แบบ partial factorial ได้ปลากลุ่มคดัเลือกท่ีเป็นครอบครัวร่วม
พ่อร่วมแม่ 51 ครอบครัว ครอบครัวร่วมพ่อต่างแม่ 14 ชุด และครอบครัวร่วมแม่ต่างพ่อ 13 ชุด ติดเคร่ืองหมาย
รายครอบครัวเม่ือปลาอายุ 100 วัน แล้วเลีย้งรวมกันในบ่อดิน 2 บ่อ เม่ือปลามีอายุ 160 วัน ทําการชั่งวัด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ animal model ผลการวิเคราะห์พบว่า ปลากลุ่มคดัเลือกมีนํา้หนักมากกว่ากลุ่มควบคุม 
โดยมีความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยลีสสแควร์ เท่ากบั 28 กรัม คิดเป็นความก้าวหน้าของการคดัเลือก 10.37%  

 
ABSTRACT 

The first selection program to improve growth of North African catfish (Cga) was 
established by Faculty of Fisheries, Kasetsart University and Betagro Co. Ltd. in Thailand and 
the response to one generation of selection is presented herein. The selection was performed by 
selecting the 17 families that had the highest average EBV (estimated breeding value)  for body 
weight at harvest (20. 73% selection, selection intensity = 1.372), while fish from 17 families with 
medium family EBV were kept as the control group.  When they reached maturation, mating was 
done within groups following a partial factorial mating design which eventually resulted in 51 full-
sib (14 paternal-, 13 maternal half-sib families) for the selected group. The families were tagged 
by family at 100 DAH and communally reared in two ponds. The dataset at 160 DAH (n=6,920) 
was used to estimate variance components using a multiple- traits animal model.  The results 
showed that selection response, measured as the difference between least squares mean of the 
selected and the control groups was 28.00 g (10.37%). 

 
Key words: genetic improvement, estimated breeding value, African sharp-tooth catfish, heritability, genetic correlation 
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แนวทางการปรับปรุงการเจริญเตบิโตของปลาดุกลูกผสมระหว่างปลาดุกยักษ์ และปลาดุกอุย 
ด้วยข้อมูลองค์ประกอบทางพันธุกรรม 

Approach for Improving Growth of the Hybrid between North African Catfish and Bighead 
Catfish Based on Information of Genetic Components 

 

ประไพพรรณ ชัยวิชู1 ศกร คณุวฒุิฤทธิรณ2 สาทิต ฉตัรชยัพนัธ์3 วิษณ ุศรีไม้1,4 อทุยัรัตน์ ณ นคร3 

Prapaiphan Chaivichoo1, Skorn Koonawootrittriron2, Satid Chatchaiphan3, Witsanu Srimai1,4  

and Uthairat Na-Nakorn3 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ในการหาแนวทางปรับปรุงการเจริญเติบโตของปลาลูกผสมบ๊ิกอุย 

การศกึษาทําโดยการผสมปลาดกุยกัษ์และปลาดกุอยุแบบ partial factorial ได้ 40 ครอบครัวฟลูสิบ (10 paternal 

half-sibs และ 7 maternal half-sibs) ติดเคร่ืองหมายรายครอบครัว และปล่อยเลีย้งรวมกันในบ่อดิน 2 บ่อ นํา

ข้อมูลท่ีอายุ 207 วัน มาวิเคราะห์ผลด้วย PROC MIXED procedure ในโปรแกรม SAS 9.0 พบว่า general 

combining ability (GCA) ของนํา้หนกัตวั ซึง่อธิบายอิทธิพลของความแปรปรวนของยีนแบบบวกสะสม ของปลา

ดุกยักษ์เพศผู้  (336.99) มีค่าสูงกว่า GCA ของปลาดุกอุยเพศเมีย (156.15) กรัม specific combining ability 

(SCA) ซึ่งเป็นค่าเฉพาะสําหรับพ่อแม่แต่ละคู่มีค่าต่ํา (61.94) แสดงว่าสามารถปรับปรุงนํา้หนักตัวของปลา

ลกูผสมบ๊ิกอยุได้โดยใช้พ่อแมพ่นัธุ์ท่ีผ่านการปรับปรุงพนัธุ์โดยการคดัเลือก และไมจํ่าเป็นต้องทดลองผสมข้าม 

 

ABSTRACT 
In the current study genetic components of the hybrid between ♂North African catfish (Cga) 

and ♀bighead catfish (Cma) was studied.  Male Cga and female Cma were hybridized following a 

partial factorial mating which resulted in 40 full-sibs 10 and 7 paternal and maternal half-sibs, 

respectively. They were tagged and communally reared in two earthen ponds for 77 days. Variance 

components for body weight (BW) measured at 207 days after hatching were estimated using the PROC 

MIXED procedure of SAS 9.0. The results revealed higher general combining ability (GCA) of male Cga 

(362.64) than that of the Cma females (190.32). Specific combining ability (63.19) was much lower than 

the GCA of both males and females. These results imply that growth of the hybrid can be improved by 

selective breeding to enhance growth of the parental strains. 

 

 

 
Key words: Thai walking catfish, African sharp-tooth catfish, genetic improvement, body weight 
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การพัฒนาไพรเมอร์แบบมัลตเิพล็กซ์สาํหรับเคร่ืองหมายพันธุกรรมไมโครแซเทลไลท์ของปลา
สลิด (Trichopodus pectoralis, Regan 1910) และความหลากหลายทางพันธุกรรมในฟาร์มเลีย้ง 
Development of Multiplex PCR Microsatellite Primers for Snakeskin Gourami (Trichopodus 

pectoralis, Regan 1910) and Genetic Diversity of Farmed Populations 
 

อัญลักษณ์ วชิรไชยการ1,2 อรปราง สทุธเกียรติ3 วนัศกุร์ เสนานาญ4 และอทุยัรัตน์ ณ นคร5 

Anyalak Wachirachaikarn1,2*, Onprang Sutthakiet3, Wansuk Senanan4, Uthairat Na-Nakorn5 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาไพรเมอร์ สําหรับเคร่ืองหมายพันธุกรรมไมโครแซเทลไลท์ในปลา
สลิด สามารถพัฒนาไพรเมอร์ 8 คู่ ท่ีใช้ในปฏิกริยา PCR ปฏิกริยาเดียว ผลจากการนําไพรเมอร์ 7 คู่มาศึกษา
ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของปลาสลิดจากฟาร์มเลีย้ง 4 ฟาร์ม (จากอําเภอบางพล,ี บางบ่อ และบ้านแพ้ว 
2 ฟาร์ม (n=50) พบวา่ความหลากหลายทางพนัธุกรรมระหวา่งประชากรระดบัปานกลาง (FST = 0.056; pairwise 
FST = -0.047–0.041; genetic distance = 0.034–0.087) ทกุคูป่ระชากรแตกตา่งกนั ยกเว้นระหวา่งบางพลี-บาง
บ่อ ความหลากหลายทางพนัธุกรรมภายในประชากร มีค่าดงันี ้คา่เฉลี่ยจํานวนอลัลิลตอ่ตําแหน่ง = 6.7–8.0; ค่า
สังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตี = 0.65–0.68 Effective population size มีค่าตัง้แต่ 13.2 ถึง 37.7  ผลการศึกษานี ้
สามารถนําไปใช้ในการเลือกประชากรมาใช้สร้างประชากรเร่ิมต้นตอ่ไป 
 

ABSTRACT 
 The current study aimed at developing a multiplex PCR primer panel in snakeskin gourami. As 
a result, eight primer pairs for a multiples PCR were developed and seven of them were used to assess 
genetic diversity of snakeskin gourami collected from four farms, one farm each in Amphur Bangplee 
and Bangbo and two farms in Ban Paew (n = 50). The results revealed moderate genetic diversity (FST 

= 0.056; pairwise FST = -0.047–0.041; genetic distance = 0.034–0.087), with all but one population pair 
(Bangplee vs Bangbo) was significantly different. Average number of alleles/locus of 6.7–8.0 and 
expected heterozygosity of 0.65–0.68. Effective population size ranged from 13.2 to 37.7.  
 
 
 
 
 
Key words: cultured stock, gene pool, genetic diversity, microsatellite primer, multiplex PCR  
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บทคัดย่อ 

การคัดเลือกในสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปจะประสบความสําเร็จได้เป็นต้องมีประชากรพืน้ฐานท่ีมีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมสูง การศึกษาครัง้นี มี้วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างประชากรพืน้ฐานของปลาสลิด 
(Trichopodus pectoralis) โดยการผสมข้ามประชากรโรงเพาะฟัก 3 ประชากรแบบ Nested design (พ่อ 1: แม่ 
2 ตัว) ได้ครอบครัวแบบ Full-sib ทัง้หมด 79 ครอบครัว (ครอบครัวแบบ Half-sib 16 ชุด) เลีย้งปลาแต่ละ
ครอบครัวแยกกนัในกระชงัละ 50 ตวั ซึง่ตรึงในบ่อไฟเบอร์กลาสขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 6 เมตร เม่ือปลาอายุครบ 
120 วนั นําปลาทุกครอบครัวมาติดเคร่ืองหมายสีเรืองแสง และเลีย้งคละครอบครัวในกระชังบ่อดินจํานวน 11 
กระชงั จนอายคุรบ 270 วนัจึงทําการชัง่วดั นําข้อมลูมาประมาณหาค่าอตัราพนัธุกรรมโดยใช้ Animal model ผล
ท่ีได้คือ ค่าอตัราพนัธุกรรมของลกัษณะการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงปานกลาง (0.30-0.36) แต่อตัราพนัธุกรรมของ
ลักษณะ condition factor (K) มีค่าต่ํา (0.21) โดยค่าอัตราพันธุกรรมท่ีประมาณได้มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SE) ต่ํา ในขณะท่ีคา่อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม (common environmental effect, c2) มีคา่ต่ําเช่นกนั ค่า
สหสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมระหวา่งลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัการเจริญเติบโตมีค่าสงู (rg = 0.95-0.98)และลกัษณะ K 
กบัลกัษณะการเจริญเติบโตมีคา่ปานกลาง ผลการศกึษาแสดงวา่ประชากรพืน้ฐานท่ีสร้างขึน้นี ้มีความแปรปรวน
ของยีนผลบวกสะสมสงูพอท่ีจะทําให้การคดัเลือกเพ่ือปรับปรุงลกัษณะเหล่านีไ้ด้ผลดี ซึง่จะได้ทําการคดัเลือกใน
ประชากรนีต้อ่ไป 

 
ABSTRACT 

 A base population with a broad genetic background is a prerequisite for a successful selection 
program. In the present study, a synthetic base population of snakeskin gourami (Trichopodus 
pectoralis) was established by crossing three farmed stocks following a nested mating scheme. At 120 
days after hatching (DAH), after being separately reared in hapas, all 79 full-sib families (16 half-sibs) 
obtained were tagged using elastomer tags and communally reared in 11 replications of cages until 
270 DAH. The data were analyzed using an animal model. The results showed that heritability was low 
for all traits at 120 DAH (0.0002–0.0514 for growth traits and 0.01 for the condition factor, K). At harvest 
age (270 DAH), heritability was moderate for growth traits (0.30-0.36) but low for K (0.21). All heritability 
estimates were associated with low SE, while common environmental effect (c2) was also low. Most of 
the genetic correlations (rg) among traits were extremely low at 120 DAH, while at 270 DAH, rg 
approached 1 among growth traits and was moderate between K and growth traits. Thus, due to 
sufficient additive genetic variation of growth traits in this synthetic population with minimal effects from 
genetic variation other than additive, sufficient selection response is expected.  
 
Key words: base population; synthetic population; heritability; genetic correlation; growth 
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การตอบสนองต่อการคัดเลือกในประชากรปลาสลิดและอิทธิพลของอัตราปล่อยต่อผลการวัด
ความก้าวหน้าของการคัดเลือก 

Responses to Mass Selection in a Domesticated Population of Snakeskin Gourami 
(Trichopodus pectoralis, Regan 1910) and Effects from Stocking Densities  
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บทคัดย่อ 

 การปรับปรุงพนัธุ์โดยเกษตรกรเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับสตัว์ท่ีมีมลูค่าทางเศรษฐกิจไม่สงู เพราะ
เป็นหนทางเดียวท่ีจะทําให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ ท่ีดีได้ ทัง้ยังช่วยรักษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมอีกด้วย 
อย่างไรก็ตามยงัมีความกงัวลว่าการคดัเลือกโดยวิธีการง่าย ๆ เช่น การคดัเลือกแบบหมู่ (mass selection) จะใช้
ได้ผลหรือไม่ โดยเฉพาะกบัปลาสลิด ซึง่มีการเพาะเลีย้งมายาวนานแต่ยงัไม่มีการจดัการพ่อแม่พนัธุ์ท่ีเหมาะสม 
การศกึษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์ในการศกึษาความก้าวหน้าของการคดัเลือกแบบ mass selection ในปลาสลิด
และศกึษาผลของอตัราปลอ่ยตอ่ผลการวดัความก้าวหน้าของการคดัเลือก การศกึษาทําโดยสุ่มปลาสลิดอายุ 10 
เดือนจากฟาร์มจํานวน 1000 ตวั สุม่เก็บปลาเพศเมียและเพศผู้  เพศละ 100 ตวัเป็นกลุม่ควบคมุ จากนัน้คดัเลือก
ปลาเพศเมียท่ีมีขนาด ≥ 20.8 ซ.ม. โดยปลาเพศผู้ นํามาใช้ทัง้หมด เน่ืองจากมีจํานวนไม่มากพอ (จากการ
คดัเลือกได้ค่า selection differential เท่ากับ 1.44 ซ.ม.ในปลาเพศเมียและ 0.2 ซ.ม.ในปลาเพศผู้  (selection 
intensity = 1.412 ในเพศเมีย และ 0.21 ในเพศผู้ ) เพาะพันธุ์ปลาแต่ละกลุ่ม และเลีย้งเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตในกระชงัด้วยอตัราปล่อยต่างกนั (10, 20 และ 30 ตวั/ตารางเมตร) โดยทดลอง 3 ซํา้ เก็บข้อมลูเม่ือ
ปลามีอายุ 342 วนั จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปลาชุดคดัเลือกมีความยาวมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ คิดเป็นความก้าวหน้า 2.90% อตัราพันธุกรรมประจักษ์เท่ากับ 0.42 และ การเปลี่ยนแปลง
ของลักษณะอ่ืนเน่ืองมาจากการคัดพันธุ์  (correlated response) ของนํา้หนักตัว มีค่า 8.67% อัตราปล่อยท่ี
ต่างกนัมีผลต่อ ผลตอบสนองการคดัเลือก (selection response) โดยท่ีอตัราปล่อย 10 และ 20 ตวั/ตารางเมตร 
กลุ่มคดัเลือกมีความยาวสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนัยสําคญั  แต่ทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกันเม่ือเลีย้งในความ
หนาแน่น 30 ตัว/ตารางเมตร การศึกษานีแ้สดงว่าการคัดเลือกแบบง่าย ๆ เช่น การคัดเลือกแบบหมู่ (mass 
selection) สามารถทําให้เกิดความก้าวหน้าในการคดัเลือก และควรระวงัผลจากการจดัการเช่นอตัราปล่อยท่ีสงู
เกินไป อาจบดบงัความก้าวหน้าของการคดัเลือกได้  
 

ABSTRACT 
Genetic improvement by farmers is beneficial for species with low economic value, as a way for 

farmers to access good seed stocks, and to maintain genetic diversity. However, concern has been raised 
whether the simple selection method is effective for the currently poorly managed culture stocks with long 
domestication history.  In this study, mass selection was performed in a culture stock of snakeskin 
gourami, Trichopodus pectoralis, Regan 1910, to determine whether a simple mass selection would give 
positive selection response. The selection was performed based on total length, whereby the cut-off total 
length for females was 20.80 cm while all males were recruited due to limited number of morphologically 
distinct males available. This resulted in selection differentials of 1.44 cm for total length in females, and 
0.20  cm in males (realized selection intensity was 1.412 and 0.21 for females and males, respectively) . 
The results of the growth trial showed a positive but low selection response (P<.01; 2.90% of the control). 
The realized heritability and correlated response for body weight was 0.42 and 8.67%, respectively.  In 
addition, the high stocking density used in the growth trial obscured the selection response, which was 
more apparent at low stocking densities. The recommendation was made that mass selection has potential 
to improve growth of snakeskin gourami and thus should be introduced to farmers, and that the selection 
intensity should be increased. 
 
Key words: selection differential, genetic variation, selection intensity, realized heritability 
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การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุปลานิล 
ในระบบการเลีย้งเชิงพาณิชย์ 

Estimation of Genetic Parameters for Genetic Improvement in Nile Tilapia (Oreochromis 
niloticus) under Commercial Farm Condition 

 
นิสรา กิจเจริญ1* และ ปญุชรัศมิ์ มีแก้ว1 

Nissara Kitcharoen1* and Puncharat Meekaew1 
 

บทคัดย่อ 
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการประมาณค่าอตัราพันธุกรรมโดยการประมาณค่าจากประชากรปลานิลเร่ิมต้น 139 

ครอบครัว องค์ประกอบความแปรปรวนถูกประมาณค่าด้วยวิธี restricted maximum likelihood (REML) โดยใช้ 
average information (AI) algorithm ร่วมกบัแบบจําลองสตัว์ (animal model) โดยอิทธิพลคงท่ี (fixed effect) ในแต่
ละช่วงอาย ุท่ีอายุ 2 เดือนได้แก่ กลุ่มความหนาแน่น (density group) และ กลุ่มระยะเวลาท่ีปล่อยลงเลีย้งในกระชงั 
(stocking group) ท่ีอายุ 3 เดือนได้แก่ กลุม่ความหนาแน่น (density group) กลุม่ระยะเวลาท่ีปลอ่ยลงเลีย้งในกระชงั 
(stocking group) และอายุเม่ือติดเคร่ืองหมาย PIT tag (age) ส่วนท่ีอายุ 7 เดือนได้แก่ กระชังท่ีเลีย้งปลาในแพ
ทดลอง (cage) เพศ และอาหาร โดยมีอิทธิพลสุ่มของสภาพแวดล้อมร่วมสําหรับสตัว์ครอบครัวเดียวกนั (common 
environmental effect) ได้แก่ สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระชังท่ีใช้เลีย้งปลาแยกกนัในแต่ละครอบครัว พบว่าค่า
อตัราพนัธุกรรมของนํา้หนกัมีความแตกต่างไปตามช่วงอาย ุโดยท่ีอายุ 2 เดือนคา่อตัราพนัธุกรรมของนํา้หนกัตวัมีค่า
เท่ากับ 0.014±0.189 ท่ีอายุ 3 เดือนค่าอตัราพันธุกรรมของนํา้หนักตวัมีค่าเท่ากบั 0.197±0.136 ซึ่งมีคา่ปานกลาง 
และมีค่ามากกว่าท่ีอายุ 2 เดือน ท่ีอายุ 7 เดือนค่าอตัราพนัธุกรรมของนํา้หนกัตวัมีค่าเท่ากับ 0.275±0.230 ซึง่มีค่า
ค่อนข้างสูงและมีค่ามากกว่าท่ีอายุ 2 และ 3 เดือน ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (genotypic correlation) ของ
ลกัษณะนํา้หนักปลาท่ีอายุ 3 เดือนและ 7 เดือน มีค่าเท่ากับ 0.02310 ซึ่งค่อนข้างต่ํา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถ
ปรับปรุงพนัธุ์โดยวิธีการคดัเลือกให้มีนํา้หนักตวัท่ีเพ่ิมขึน้ได้ซึ่งควรคดัเลือกท่ีอายุ 7 เดือน ในขณะท่ีค่าสหสมัพนัธ์
ทางพันธุกรรมของนํา้หนักปลาท่ีถูกเลีย้งด้วยอาหารต่างชนิด มีค่าเท่ากับ 0.91 แสดงว่าให้เห็นว่าไม่มีอิทธิพลร่วม
ระหวา่งพนัธุกรรมกบัสิ่งแวดล้อม 

 
ABSTRACT 

In this study, heritability was estimated for total weight. Estimation was made on data from 139 full-sib 
families. The analysis of variance was performed using a univariate mixed linear animal model, whereas density 
group and stocking group were treated as fixed effect for two months old, density group, stocking group and 
age at tagging were treated as fixed effect for three months old, cage, sex and feed were treated as fixed 
effect.  Variance components were analyzed following an animal model using Restricted Maximum Likelihood 
procedure (REML) employing average information (AI) algorithm. Heritability estimates (h2) for body weight 
varied considerably with ages. At 2 months old, h2 for body weight (BW; 0.014 ± 0.189) was low. At 3 months 
old, h2 of BW (BW; 0.197 ± 0.136) were higher than those estimated at 2 months old. At 7 months old, h2 of BW 
(BW; 0.272 ± 0.103) were higher than those estimated at 2 and 3 months old. Genotypic correlation between 
BW at two and three months age was 0.02310 . The heritabilities showed good prospective for selective 
breeding of body weight at harvest at 7 months age. Genetic correlations for BW at harvest between fish meal 
and non-fish meal feed was 0.91, Conclusion was that there was no significant evidence for genotype by 
environmental interaction. 

 
Key words: Nile Tilapia, heritability, growth, BLUP, selection 
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การประยุกต์ใช้แบคทีเรีย Bacillus subtilis AQHBS001 เพ่ือเพิ่มอัตราการเจริญเตบิโต ภูมิคุ้มกัน 
และความต้านทานโรค AHPND ในกุ้งขาวแวนนาไมย์ (Litopenaeus vannamei)  

Application of Bacillus subtilis AQHBS001 to Enhance Growth Rate, Immune Responses, and 
Resistance against AHPND in Pacific Whiteleg Shrimp (Litopenaeus vannamei)   

 

วีรสันต์ คิวเจริญ1* และ ประพนัธ์ศกัดิ์ ศีรษะภมูิ1 

Werasan Kewcharoen1* and Prapansak Srisapoome1 

 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการเกิดโรคระบาด Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) ได้สร้างความ

เสียหายอย่างมากให้แก่อุตสาหกรรมการเลีย้งกุ้ งขาวแวนนาไมย์ของไทย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้
การศกึษาในครัง้นีไ้ด้เลือกใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกส์ Bacillus subtilis สายพนัธุ์ AQHBS001 ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การยับยัง้แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ท่ีก่อโรค AHPND (VPAHPND) โดยการผสมอาหารให้กุ้ ง
กินเป็นเวลา 5 สปัดาห์ พบวา่การให้โปรไบโอติกส์ท่ีระดบัความเข้มข้น 1x107 และ 1x109 CFU/อาหาร 1 กิโลกรัม 
สามารถเพ่ิมอตัราการเจริญเติบโต และเม่ือพิจารณาจากค่าอตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ (FCR) ซึง่พบว่าสูง
กว่ากุ้ งในกลุ่มท่ีไมไ่ด้รับโปรไบโอติกส์ (กลุม่ควบคมุ) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) อีกด้วย นอกจากนีย้งั
พบการเพ่ิมระบบภูมิคุ้ มกันของกุ้ ง  เช่น การกลืนกินเชื อ้โรคและสิ่ งแปลกปลอมของเซลล์เม็ดเลือด 
(Phagocytosis) และช่วยเพ่ิมความสามารถในการทําลายเชือ้ก่อโรค VPAHPND ในนํา้เลือด (Bactericidal activity) 
ของกุ้งทดลองอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ยงัสามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกบัระบบภูมิคุ้มกนัให้มี
การแสดงออกท่ีสงูขึน้อย่างมีนัยสําคญั (P<0.05) นอกจากนีเ้ม่ือนํากุ้ งทดลองไปทดสอบความต้านทานต่อเชือ้ 
VPAHPND พบวา่กุ้งท่ีได้รับโปรไบโอติกส์ B. subtilis สายพนัธุ์ AQHBS001 ท่ีระดบัความเข้มข้น 1x107 และ 1x109 
CFU/อาหาร 1 กิโลกรัมมีการต้านทานเชือ้ก่อโรคได้เม่ือเทียบกบักลุม่ควบคมุ 

 

ABSTRACT 
Currently, the occurrence of the Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) that has 

caused a lot of damage to Pacific whiteleg shrimp industry of Thailand. In order to overcome this 
problem, the Bacillus subtilis AQHBS001 which is effective in inhibiting Vibrio parahaemolyticus 
(VPAHPND) was chosen to add in shrimp feed and fed to experimental shrimp for 5 weeks. The result 
clearly showed that shrimps fed with the target probiotics at 1x107 and 1x109 CFU/1 kg could be 
promoted the better growth rate by enhancing feed conversion ratio (FCR) significantly greater than 
shrimp that not receive with probiotic (P<0.05). Additionally, application of this probiotics in shrimp feed 
strongly improved the shrimp immune responses such as Phagocytosis and Bactericidal activity of 
hemolymph and also significantly elevated the expression of immune-related genes (P<0.05). Finally, 
shrimp obtained probiotics at 1x107 and 1x109 CFU/1 kg evidently exhibited disease resistance against 
VPAHPND compared with the control group. 
 

Key words: Pacific white leg shrimp, probiotic, Bacillus subtilis, Vibrio parahaemolyticus, acute hepatopacreatic necrosis 

diseases 
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ผลของโปรไบโอตกิส์ชนิดใหม่ Acinetobacter KU011TH ต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและ 
การต้านทานเชือ้ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Günther, 1864) 
Effects of a Novel Probiotic Acinetobacter KU011TH, on the Immune Responses, and Resistance 

against Aeromonas hydrophila of Bighead Catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864) 
 

อนุรักษ์ บุญน้อย1, อทุยัรัตน์ ณ นคร1 และ ประพนัธ์ศกัดิ์ ศีรษะภมูิ1* 
Anurak Bunnoy1, Uthairat Na-Nakorn1 and Prapansak Srisapoome1* 

 

บทคัดย่อ 
ผลของโปรไบโอติกส์แบคทีเรียชนิดใหม่ Acinetobacter KU011TH ซึ่งแยกได้จากปลาดุกอุย ได้ถูก

ทําการศกึษาในระดบัห้องปฏิบตัิการ โดยการควบคมุให้ปลาดกุอยุขนาด 150 กรัม ได้รับโปรไบโอติกส์ชนิดดงักลา่วใน 3 
รูปแบบคือ การผสมอาหาร (FD) การละลายในนํา้ (SOL) และการได้รับทัง้ 2 รูปแบบรวมกนั (FD+SOL) ท่ีระดบัความ
เข้มข้น 1×105-1×109 CFU/mL ในระยะเวลา 30 วนั พบวา่ ปลาดกุอยุทดลองท่ีได้รับโปรไบโอติกส์ในรูปแบบดงักลา่วมี
ค่ า  phagocytic activity, phagocytic index, lysozyme activity, respiratory burst activity, alternative 
complement pathway  และ bactericidal activity สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเ ทียบกลุ่มควบคุม  
เช่นเดียวกับ การเพ่ิมขึน้ของการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้ มกันหลายชนิดและจํานวนแบคทีเรีย 
Acinetobacter KU011TH ในนํา้เลีย้ง ผิวหนงัและเหงือกของปลาทดลอง (P<0.05) นอกจากนีย้งัพบว่าผลของการให้
โปรไบโอติกส์ดงักลา่วยงัสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิในการต้านทานทางภูมิคุ้มกันของผิวหนงัอย่าง
ชัดเจน และเป็นท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งว่าเมื่อนําปลาชุดทดลองดังกล่าวไปทดสอบความต้านทานโรคกับเชือ้ก่อโรค 
Aeromonas hydrophila พบวา่ปลาทดลองท่ีได้รับโปรไบโอตกิส์ดงักลา่วมีอตัราการรอดตายสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ผลของการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโปรไบโอติกส์ Acinetobacter 
KU011TH สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคท่ีเกิดจากเชือ้ A. hydrophila ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ปลาดกุอยุ  
 

ABSTARCT 
In the current study, the novel probiotic bacterium Acinetobacter KU0 1 1 TH, isolated from 

bighead catfish was experimented in the laboratory scale. Three application routes of feed additive (FD), 
water-soluble additive (SOL), and a combination route (FD+SOL) at concentrations of 1×105-1×109 
CFU/mL, were tested in a 30 -day trial at the juvenile stage (150 g) catfish. It was evidently clear that 
phagocytic activity, phagocytic index, lysozyme activity, respiratory burst activity, alternative complement 
pathway, and bactericidal activity were significantly increased in probiotic-administered bighead catfish 
(P<0.05). Upregulated expression of several immune-related genes in tested organs and significant 
colonization by Acinetobacter KU011TH in rearing water and on skin and gills was observed among 
experimental groups (P<0.05). Furthermore, histological analysis clearly indicated improvement of 
physical characteristics of skin mucosal immunity in the treated groups. Interestingly, after challenging 
with Aeromonas hydrophila, the survival rates of the treated groups were significantly higher than that of 
the control (P<0.05). In summary, the novel probiont Acinetobacter KU011TH provides a potent strategy 
for improvement in immune responses and disease resistance in bighead catfish. 

Key words: Acinetobacter KU011TH, bighead catfish, probiotics, innate immune responses, immune-related gene; Aeromonas 

hydrophila 
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายประมงและระเบียบเก่ียวกับการประมงและระบบสืบค้นบน

อินเตอร์เน็ต 

Development of Fisheries Laws and Regulations Database and Search Engine System 
  

ภสัสรา รัตนพิศิฏฐ์1 และ ศิริสดุา จํานงทรง1 

Pasara Rattanaphisit1 and Sirisuda Jumnongthong1 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยันีเ้ป็นการพฒันาและวดัประสิทธิภาพระบบสืบค้นข้อมลูกฎหมายประมง มีการออกแบบ

โครงสร้างข้อมลูตามรูปแบบของ Object Oriented Software Engineering (OOSE)  และพฒันาระบบให้อยู่ใน

รูปแบบ Web-Based Application  มีสว่นการติดตอ่กบัผู้ ใช้ 2 สว่น แบ่งเป็น 5 โมดลู คือ 1) สว่นของผู้ดแูล 

ประกอบด้วย โมดลูตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใจงาน และโมดลูปรับปรุงและจดัเก็บข้อมลูกฎหมายประมง 2) สว่นของ

ผู้ ใช้งาน ประกอบด้วยโมดลูสืบค้น โมดลูดาวน์โหลดข้อมลู และโมดลูแสดงผลข้อมลูจากการสืบค้น  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวดัประสทิธิภาพระบบสบืค้น คือ แบบประเมินความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบสืบค้นข้อมลูกฎหมายประมง 

กลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วย นิสิตและบคุลากรจากสถาบนัการศกึษา หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง 

และประชาชนท่ีมีอาชีพเก่ียวกบัการประมง จํานวนรวม 145 คน สถิติท่ีใช้ในการวดัผลคือคา่เฉลี่ย  (x�)  และสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลสรุปจากการวดัประสทิธิภาพพบวา่ผู้ ใช้มีความพงึพอใจในภาพรวม มีคา่เฉลี่ย 4.37 

ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก โดยหวัข้อประเมินท่ีมีความพงึพอใจมากท่ีสดุ คือการเข้าถงึและดาวน์โหลด

ข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว  มีคา่เฉลี่ย 4.39 ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก 

 

ABSTRACT 

This research is a development and performance measurement of search engine system by 

using Object-Oriented Software Engineering (OOSE) for designing data structure and development of 

a web-based application for searching fisheries laws and regulations. The user interface of this system 

is divided into 2 parts with 5 modules: 1) administrator part consists of user authentication module and 

updating information module 2) user part consists of searching module, downloading module and the 

searched information module. The tools used to measure performance is the satisfaction survey forms. 

The sample groups are consisted of students and personnel from educational institutions, government 

agencies related to fisheries and people with a career in fisheries totaling 145 people and the statistics 

used to measure are the average and standard deviation. The results showed that the overall 

satisfaction level was 4.37 at a very good level and the most satisfying topic was quick access and 

download, the average satisfaction level of 4.39 is very good. 
 

Key words:  fisheries law, fisheries regulations, database of fisheries law, search engine of fisheries law  
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ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของหอยกระปุก [Marcia hiantina (Lamarck, 1818)]  

บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

Density and Distribution of Marcia hiantina (Lamarck, 1818) in Ao Khung Kraben,  

Chanthaburi Province 

 

นิตพิัฒน์ บุญส่ง1 นภาขวญั แหวนเพชร1* และ ธนสัพงษ์ โภควนิช1 

Nitipat Boonsong1, Napakhwan Whanpetch1* and Tanuspong Pokavanich1 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษาความหนาแน่น และการแพร่กระจายของหอยกระปกุ บริเวณอา่วคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ โดย

วิธีการสํารวจ และเก็บตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า การแพร่กระจายในฤดูหนาวมีพืน้ท่ีแพร่กระจายมากท่ีสุด 

(587,323 ตารางเมตร) ส่วนการแพร่กระจายในฤดรู้อนมีพืน้ท่ีแพร่กระจายน้อยท่ีสดุ (226,821 ตารางเมตร) โดย

มีความหนาแน่นในเชิงพืน้ท่ีต่ําสดุ 0.08±0.04 - สงูสดุ 2.89±0.81ตวัตอ่ตารางเมตร ไมแ่ตกตา่งกนัระหวา่งสถานี

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) และความหนาแน่นในเชิงเวลาต่ําสดุ 0.19±0.09 - สงูสดุ 1.75±0.39 ตวัต่อ

ตารางเมตร ไม่แตกต่างกันระหว่างเดือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีความหนาแน่นของหอย

กระปกุสงูในสถานีท่ี 10 และเดือนธนัวาคม ซึง่เป็นบริเวณสถานีและเดือนท่ีมีความสมบรูณ์ของหอยกระปกุสงู 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to study on density and distribution of Marcia hiantina around Ao 

Khung Kraben, Chanthaburi Province, by survey and collect samples. The results showed that 

distribution in winter (587,323 square meters) has the widest area of spread, distribution in the Summer 

(226,821 square meters) was the smallest spread area. The lowest spatial density 0.08±0.04 - maximum 

2.89±0.81 individual/m2, which not differed significantly between stations (P>0.05). The lowest temporal 

density 0.19±0.09 - maximum 1.75±0.39 individual/m2, which not differed significantly between months 

(P<0.05). The high density of Marcia hiantina in station 10  and December, which are the area of the 

station and the month that has the abundance of Marcia hiantina. 

 

 

 

 

 

 

Key words: spatial density, temporal densit, Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province 
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ผลของการเข่ียไข่ท่ีมีต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและอัตราการฟักของ 
ปูม้า (Portunus pelagicus) ไข่นอกกระดอง 

Effect of Egg Brushing on the Development of Embryo and Hatching Rate of  
Ovigerous Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) 

 
พันธ์ุทิพย์ วเิศษพงษ์พันธ์1* ปาลดิา ยิม้ศรี1 และ อรรถวฒุิ กนัทะวงศ์2 
Puntip Wisespongpand1*, Palida Yimsri1 and Atthavut Kanthawong2 

 

บทคัดย่อ 
ธนาคารปูมีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในทะเล โดยการนําแม่ปูไข่นอก

กระดองมาเลีย้งให้ปลอ่ยตวัออ่นก่อนนําไปบริโภค ในขณะนีไ้ด้มีการใช้วิธีเข่ียไข่ด้วยแปรงในการจดัการแมป่มู้าไข่
นอกกระดอง ซึง่ผลการศกึษานีชี้ใ้ห้เห็นว่าการเข่ียไข่จากแม่ปูไข่นอกกระดองส่งผลกระทบต่อพฒันาการของตวั
ออ่นและอตัราการฟัก จากการนําปูไข่นอกกระดองท่ีมีสีไข่แตกต่างกนั 4 สี คือ เหลือง ส้ม นํา้ตาล และดํา มาทํา
การเพาะฟัก โดยเปรียบเทียบระหว่างแม่ปท่ีูมีการเข่ียไข่และไม่เข่ียไข่ ผลการศกึษาพบว่าการเข่ียไข่สีเหลืองและ
ไข่สีส้มทําให้ตวัอ่อนไม่มีพฒันาการและไม่สามารถฟักเป็นตวัได้ ในขณะท่ีไข่สีนํา้ตาลและไข่สีดําทัง้ท่ีมีการเข่ีย
และไม่เข่ียไข่มีพัฒนาการของตวัอ่อนใกล้เคียงกัน แต่ปูท่ีมีการเข่ียไข่จะมีระยะเวลาในการฟักไข่ยาวกว่าและ
อตัราการฟักต่ํากว่าปูท่ีไม่มีการเข่ียไข่ โดยไข่สีนํา้ตาลท่ีเข่ียไข่และไม่เข่ียไข่มีระยะเวลาในการฟักไข่ 70 และ 64 
ชั่วโมง และอัตราการฟัก 65.44±4.55  และ 70.26±1.13% ตามลําดับ ส่วนไข่สีดําท่ีเข่ียไข่และไม่เข่ียไข่มี
ระยะเวลาในการฟักไข่ 28 และ 24 ชั่วโมง และอัตราการฟัก 74.05±2.42 และ 76.15±9.27% ตามลําดับ 
นอกจากนัน้ยงัพบว่าไข่ปมู้านอกกระดองทกุสีท่ีมีการเข่ียไข่มีปริมาตรไข่น้อยกวา่ไข่ปูม้านอกกระดองท่ีไมไ่ด้มีการ
เข่ียไข่ การศึกษานีจ้ึงเป็นข้อมูลสําคญัในการจัดการธนาคารปูม้าอย่างยัง่ยืน สามารถปล่อยคืนลูกปูม้ากลบัสู่
ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ABSTRACT 

 Crab bank play an important role for restoration and conservation on the stock of blue swimming 
crab (Portunus pelagicus) resources in the sea. The ovigerous crabs have been reared until they released 
theirs larvae before consuming. Recently, the egg brushing method have been apllied for ovigerous 
female blue swimming crab management. This study indicated that egg brushing method from ovigerous 
crabs affected to embryonic development and hatching rate. The ovigerous crabs with 4 different egg 
colors; yellow, orange, brown and black were used in this study comparing between egg brushing and 
non egg brushing method. The egg brushing of yellow and orange eggs showed no embryonic 
development with 0% hatching rate. While the egg brushing and non egg brushing of brown and black 
eggs had similar embryonic development but the egg brushing showed the longer incubation period and 
lower hatching rate than non egg brushing. The brown eggs with egg brushing and non egg brushing 
had the incubation period 70 and 64 hrs. and hatching rate at 65.44±4.55 and 70.26±1.13%, respectively. 
The black eggs with egg brushing and non egg brushing had the incubation period 28 and 24 hrs. and 
hatching rate at  74.05±2.42 and 76.15±9.27%, respectively. Furthermore, the egg volumes of egg 
brushing in all colors were lower than non egg brushing. This study provided the information for sustainble 
crab bank management and efficiently restoration for blue swimming crab in Thai seas. 

Key words: Portunus pelagicus, embryo, ovigerous crab, egg brushing crab 
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การปนเป้ือนของไมโครพลาสตกิในสัตว์ทะเลท่ีเป็นอาหาร 
Microplastic Contamination in Marine Animals Used as Seafood 

 
พันธ์ุทิพย์ วเิศษพงษ์พันธ์1* อภิญญา ชาติทวีสขุ1 และ วชิระ ใจงาม2 

Puntip Wisespongpand1*, Apinya Chataweesuk and Wachirah Jaingam2 

 
บทคัดย่อ 

ไมโครพลาสติกท่ีปนเปือ้นในสิ่งแวดล้อมในทะเลสามารถถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซ่อาหารมายงัมนุษย์ 

การบริโภคอาหารทะเลจึงเป็นหนทางโดยตรงท่ีจะทําให้เกิดการปนเปือ้นของไมโครพลาสติกสู่มนุษย์ จากการ 

ศกึษาไมโครพลาสติกในสตัว์ทะเลท่ีมีการบริโภคเป็นอาหารของคนไทย 5 กลุ่ม ได้แก่ หอย กุ้ ง ปู หมกึ และปลา 

รวม 25 ชนิด พบวา่กลุม่หอยมีการปนเปือ้นของไมโครพลาสติกมากท่ีสดุ (33%) โดยสตัว์ทะเลในแตล่ะกลุม่ท่ีพบ

ไมโครพลาสติกมากท่ีสุด ได้แก่ หอยเสียบ กุ้ งกุลาดํา ปูทะเล หมึกกระดอง และปลาทู โดยมีจํานวนไมโคร 

พลาสติกทัง้หมดเท่ากบั 6.6±2.61, 3.8±2.49, 3.4±1.14, 3.0±2.35 และ 3.6±1.14 ชิน้ต่อตวั ตามลําดบั รูปแบบ

และสีของไมโครพลาสติกท่ีพบสว่นใหญ่เป็นรูปแบบเส้นใย (48.80%) และสีนํา้เงิน (47.25%) มีขนาดระหวา่ง 5-

185 ไมครอน และพบโพลีเมอร์ประเภท polyethylene, polyester และ nylon การศึกษานีชี้ใ้ห้เห็นว่ามีการ

ปนเปือ้นของไมโครพลาสติกในสตัว์ทะเลทกุกลุ่มท่ีคนไทยบริโภคเป็นอาหาร ซึง่เป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีมีความสําคญั

ตอ่การเฝ้าระวงั และกําหนดมาตรการป้องกนัความเสี่ยงตอ่สขุภาพของมนษุย์จากการได้รับความเป็นพิษของไม

โครพลาสติกตอ่ไป 
 

ABSTRACT 
The microplastic contamination throughout the marine environments are transferred to human 

via food chain. The seafood consumption is the direct route to intake the contaminated microplastic to 

human. In this study the microplastic from marine animals used as seafood for Thai people were 

investigated among five groups; bivalve, shrimp, crab, cephalopod and fish in totally 25 species. The 

bivalve group showed the highest microplastic contamination (33%). The marine animals in each group 

which showed the maximum numbers of microplastic were Donax faba, Penaeus monodon, Scylla 

olivacea, Sepia aculeata and Rastrelliger brachysoma with numbers of microplastic at 6.6±2.61, 

3.8±2.49, 3.4±1.14, 3.0±2.35 and 3.6±1.14 particles/individual, respectively. The most prevalence type 

and color of microplastic were fiber (48.80%) and blue color (47.25%). The sizes of microplastic were 

in the range of 5-185 microns. The polymer types were polyethylene, polyester and nylon. This study 

revealed that microplastic were contaminated in all groups of marine animals which consumed by Thai 

people as seafood. These results provide a baseline of microplastic contamination in seafood of 

Thailand which were important for monitoring and preventive measure for human health risk from toxicity 

of microplastic. 
 

Key words: microplastic, marine debris, seafood 
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ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝ่ังทะเลอันดามันประเทศไทย 

Species Diversity of Phytoplankton in the Coastal Andaman Sea, Thailand 
 

จุฑารัตน์ พรอาํนวยลาภ1 เยาวลกัษณ์ มัน่ธรรม2 และไพลนิ จิตรชุ่ม1* 

Jutarat Pornamnuaylap1, Yaowaluk Monthum2 and Pailin Jitchum1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาความหลากชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนัจังหวดัระนอง

และจงัหวดัพงังา เพ่ือศกึษาองค์ประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช จํานวน 18 สถานี เก็บตวัอย่างใน

เดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 โดยใช้ถงุแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 20 ไมโครเมตร ลากในแนวด่ิง 

พบแพลงก์ตอนพืชไม่น้อยกว่า 125 ชนิด 61 สกุล ประกอบด้วย diatom, dinoflagellates, blue-green algae, 

และ silicoflagellates จํานวน 86, 34, 4 และ 1 ชนิด ตามลําดบั คา่ดชันีความหลากหลายของชนิดเฉลี่ยในเดือน

กมุภาพนัธ์ (3.0, 106 ชนิด) ใกล้เคียงกบัเดือนธนัวาคม (3.03, 100 ชนิด) สกลุท่ีมีจํานวนสงูสดุ ได้แก่ Ceratium, 

และ Chaetoceros จํานวน 10 และ 9 ชนิด ตามลําดบั ปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชในเดือนกุมภาพนัธ์ มีค่า 

12±16×105 หน่วยต่อลกูบาศก์เมตร ชนิดเด่น คือ Thalassiosira และ Coscinodiscus และในเดือนธันวาคม มี

คา่ 4±3×105 หน่วยตอ่ลกูบาศก์เมตร ชนิดเดน่ คือ Nitzschia และ Guinardia ทัง้นีพ้บวา่ชมุชนแพลงก์ตอนพืชอยู่

ในสภาวะท่ีสมดลุใกล้เคียงกนัทัง้ 2 ช่วง  

 

ABSTRACT 

 The study on the species composition and abundance of phytoplankton was done along the sea 

coast in Ranong and Phang-nga Province, the Andaman Sea Samples were collected at the total of 18 

stations in February and December in 2018. The vertical haul was applied by a plankton net with 20 µm 

in mesh sizes. A total of at least 125 species and 61 genera of phytoplankton were recorded. Diatom, 

dinoflagellates, blue-green algae, and silicoflagellates consisted of 86, 34, 4, and 1 species, respectively. 

The diversity index of phytoplankton in February (3.0, 106 species) was similar to the value in December 

(3.03, 100species). The highest number of species were recorded in Ceratium and Chaetoceros that were 

10 and 9 species, respectively. In Fabruary, the average abundance was 12±16×105 unit m-3. Dominant 

species were Thalassiosira and Coscinodiscus. In December, the average abundance was 4±3×105 unit 

m-3. Dominant species were Nitzschia and Guinardia. This study revealed that communities of the 

phytoplankton were in a balance condition in both season, and many be low affected by the monsoon 

season. 
 

Key words: phytoplankton, species diversity, Andaman Sea 
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การศึกษาอัตราท่ีเหมาะสมของโปรตีนคอมปาวด์ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลานิลแดง 
ต่อการเจริญเตบิโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากอาหาร 

The Study of Suitable Rate for Replacement of Fishmeal by Protein Compound in Red Tilapia 
Feed on Growth and Feed Utilization Efficiency 

 
สุทิน สมบูรณ์1* วิชิต เสมาชยั1 และอนกุลู เอมอ่ิม1 

Suthin somboon, Vichit semachai and Anugul amim 
 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาอตัราท่ีเหมาะสมของการใช้โปรตีนคอมปาวด์แทนปลาป่นในสตูรอาหารเลีย้งปลานิลแดงตอ่
การเจริญเติบโตและประสทิธิภาพการใช้ประโยชน์จากอาหาร อาหารทดลองสตูรควบคมุใช้ปลาป่นในสตูรอาหาร 
20%  อีก 3 สตูรแทนด้วยโปรตีนคอมปาวด์ 3 ระดบั คือ 33.33, 66.67 และ 100% อาหารมีโปรตีน 30.75-31.41%, 
ไขมนั 4.72-5.04% และพลงังานท่ีย่อยได้ 2,507-2,531 Kcal/kg. ใช้เลีย้งปลานิลแดงขนาดใหญ่นํา้หนกัเฉลี่ย 
289.21 กรัม ในถงัไฟเบอร์กลาส อตัราปลอ่ย 20 ตวัตอ่ถงั (25 ตวั/ม2.) จํานวน 3 ซํา้/ชดุทดลอง ให้อาหารวนัละ 3 
ครัง้ ระยะเวลาทดลอง 120 วนั  ผลการทดลองพบวา่ปลานิลแดงท่ีเลีย้งด้วยอาหารท่ีทดแทนปลาป่นด้วยโปรตีน
คอมปาวด์ทัง้ 3 ระดบั มีนํา้หนกัสดุท้ายสงูกวา่อาหารสตูรควบคมุ (648.02 กรัม) โดยอาหารสตูรท่ี 2, 3 และ 4 มี
นํา้หนกัเฉลี่ย 684.78, 730.20 และ 725.0 กรัม ตามลําดบั เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยอตัราการเจริญเติบโตโดยนํา้หนกั 
ปลานิลแดงมีนํา้หนกัเฉลี่ยท่ีเพ่ิมขึน้ตอ่วนั (ADG) และอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) ไมแ่ตกตา่งกนั 
(p>0.05) สว่นประสทิธิภาพการใช้โปรตีน และอตัราการแลกเนือ้มีคา่เฉลี่ยดีกวา่อาหารสตูรควบคมุแตไ่มแ่ตกตา่ง
กนั (p>0.05)  คณุภาพซากของปลานิลแดงและองค์ประกอบทางโภชนะในเนือ้ปลาเม่ือสิน้สดุการทดลองพบวา่
ไมแ่ตกตา่งกนั p>0.05) สรุปได้วา่อาหารปลานิลแดงสามารถใช้โปรตีนคอมปาวด์ทดแทนปลาป่นในสตูรอาหาร
ได้ 100% 
 

Abstract 
The study is aimed to evaluate the suitable rate for replacement of fishmeal by protein 

compound in red tilapia feed on growth and feed utilization efficiency. The experimental feed uses 
fishmeal 20% in the control feed grope. Others treatment replaces fishmeal content with 3 levels of  
protein compound, 33.33, 66.67, and 100%. All experimental feeds contain 30.75-31.41% protein, 4.72-
5.04% fat and 2,507-2,531 Kcal/kg digestible energy. Red tilapia with the average weight of 289.21 g. 
was stocked in fiberglass tank at 20 fish/tank (125 fish/m2) 3 replicate/treatment. They were fed until 
satiation 3 times a day and fed full feed for 120 days. The results showed that red tilapia fed with feed 
containing 3 levels of protein compound, have higher final weight which the control feed (648.02 g.) 
especially feed formula 2, 3 and 4 replacement fish meal, with an average weight of 684.78, 730.20 
and 725.0 g. However all growth parameter, growth rate, final body weight, average daily gain (ADG) 
and specific growth rate (SGR) between the treatments were not different (p>0.05). The efficiency of 
using the protein and feed conversion ratio were better than the control formula but not statistically 
different (p> 0.05). Carcass quality of red tilapia and its nutritional composition in fish fillets were not 
different (p> 0.05). In conclusion, the red tilapia feed was able to use 100% protein compound to 
replace fishmeal in the feed. 
 
Key words: red tilapia; fish meal; protein compound; fish diet 
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การใช้สาหร่ายทะเลเป็นวัตถุดบิเสริมในอาหารเลีย้งกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 

Utilizing Seaweed as Feed Ingredient in Giant River Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Diet 
 

กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์1* จริฎา พิมพาศ1 และ นฤชล ภทัราปัญญาวงศ์2 

Kornrawee Aiemsomboon1*, Charida Phimphat1 and Naruechon Pattarapanyawong2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida), สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) และ

สาหร่ายมงกุฎหนาม (Acanthophora spicifera) นํามาใช้เป็นวัตถุดิบเสริมในอาหารเลีย้งกุ้ งก้ามกราม 

(Macrobrachium rosenbergii) ท่ีระดบัสาหร่ายในอาหาร 3.0 เปอร์เซ็นต์ ทดลองเลีย้งกุ้ งก้ามกรามจํานวน 10 

ซํา้ (ตวั) ต่อชุดการทดลองในระบบนํา้หมนุเวียน เก็บข้อมูลการเติบโตของกุ้ งก้ามกรามและการรอดตายตลอด

ระยะเวลา 42 วนั ผลการศกึษาพบวา่ กุ้งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารเสริมสาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายมงกฎุหนาม 

มีการเติบโตจําเพาะ (SGR) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) มีค่าเป็น 1.10±0.20 และ 1.07±0.23 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 

ตามลําดับ และอัตราการเติบโตต่อตัวต่อวัน (ADG) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) มีค่าเป็น 91.50±22.81 และ 

93.54±23.58 มิลลิกรัมต่อวนั ตามลําดบั แตมี่การเติบโตมากกวา่กุ้งท่ีได้รับอาหารสตูรควบคมุ สว่นการรอดตาย

พบว่ากุ้ งท่ีได้รับอาหารผสมสาหร่ายทะเลมีการรอดตายไม่แตกต่างกนั (p>0.05) ดงันัน้ การเสริมสาหร่ายพวง

องุ่นและสาหร่ายมงกฎุหนามท่ีระดบั 3.0 เปอร์เซน็ต์ในอาหารสามารถทําให้กุ้งก้ามกรามมีการเติบโตมากขึน้  

 

ABSTRACT 

 The study on effects of seaweed; Ulva rigida, Caulerpa lentillifera and Acanthophora spicifera 

addition in artificial feed on growth and survival rate of giant river prawn (Macrobranchium rosenbergii) 

in recirculating water system. Prawn were fed with seaweed at 3.0 percent of dietary treatment and 

each treatment were 10 replications. Growth and survival rate of prawn had been collected during the 

42 days of experiment. Results of the experiment showed that prawn fed diet containing C. lentillifera 

and A. spicifera had not significantly different on growth (p>0.05) in both of specific growth rate (SGR) 

(1.10±0.20 and 1.07±0.23 %/d) and average daily gain (ADG) (91.50±22.81 and 93.54±23.58 mg/d) 

but the growth of these treatments had higher than the control diet. Prawn fed all diet had not 

significantly different on survival rate (p>0.05). The addition 3.0 percent of C. lentillifera and A. spicifera 

in artificial feed could improve growth in prawn. 

 

 
Key words: giant river prawn, seaweed, feed ingredient, growth 
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การปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวนํา้หอมจากปัญหาราคาตกตํ่า 

อาํเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

Adaptation of Collaborative Farming to Coconut Prices Decline Problem  

in Ban Phaeo District Samut Sakhon Province 
 

ศิรประภา ทับไกร1* และ จีรนนัท์ เขิมขนัธ์1 

Siraprapa Tabkrai1* and Jeeranun Khermkhan1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ศึกษาคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 2) ศึกษาการ

ปรับตวัของเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวนํา้หอม 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการปรับตวัของ

เกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวนํา้หอม เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ทัง้หมดจํานวน 50 ราย สถิติท่ีวิเคราะห์คือ 

ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่เกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 63.8 มีช่วงอายุ 51 – 60 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 34.1 มีระดับการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 

87.8 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 92.7 และมีประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าว 26 ปีขึน้ไป ร้อยละ 58.5 การ

ปรับตวัด้านการผลิต กิจกรรมท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ มีการรับรองผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยั (GAP) ด้าน

การตลาด คือ เพาะพันธุ์มะพร้าวนํา้หอมขาย และด้านกายภาพ คือ ปรับปรุงทรัพยากรในพืน้ท่ีปลูก (ดิน นํา้) 

ปัญหาอปุสรรคในการปรับตวัด้านความรู้ พบว่า มีปัญหาอปุสรรคในระดบั น้อย ด้านเศรษฐกิจ มีปัญหาอปุสรรค

ในระดบั ปานกลาง และด้านลกัษณะสว่นบคุคล มีปัญหาอปุสรรคในระดบั ปานกลาง  

 

ABSTRACT 

The objective of this research were to study; 1)  the social and economic characteristics 2) 

adaptation of collaborative farming 3)  the problems and obstacles that affect the adaptation of 

collaborative farming. Data were collected by using questionnaires with 50 farmers. Statistical analysis 

were frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed that most of the 

farmers were male (63.8% ), an average was 51-60 years old (34.1% ) attained primary education (87.8% ) 

married (92.7%). The average experience for growing coconuts were 26 years up (58.5%) of the production 

adaptation  the most practical activity is the GAP certification for marketing, which is the breeding of fragrant 

coconut for sale.  And physical aspect, namely, improvement of resources in planting areas (soil, water) , 

problems of obstacles for adaptation in knowledge, found that there were problems at a low level, economic 

problems, obstacles at a moderate level, and personal characteristics have problems and obstacles at a 

medium level 

Key words: collaborative farming, adaptation, prices decline, obstacles 
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การจัดการระบบผลิตผักของกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม 

ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

Management of Vegetable Production System of Community Enterprise Safety Vegetable 

Cultivation Ban Koklam and Sang Aram, Kudmakfai Sub-District, Nongwuaso District,  

Udon Thani Province 

 

สุภาภรณ์ วันเชียง1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Supaporn Wanchiang1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัเร่ืองนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาประวติัการดําเนินการของกลุ่มและศกึษาการจัดการระบบการ

ผลิตผกัแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลกูผักปลอดภยั บ้านโคกล่าม - แสงอร่าม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จากการศกึษาพบวา่ กลุ่มเร่ิมก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. 2555 ปัจจุบนัมีสมาชิกทัง้หมด 25 ราย 

โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัคดัเลือกจากสมาชิกผู้ ท่ีดําเนินงานจริงทัง้หมด จํานวน 19 ราย ปัญหาท่ีพบ คือ 1) เกษตรกร

ปลูกผักตามความถนัดของตนเอง ขาดการวางแผนการผลิตรวมทัง้การรวบรวมผลผลิตสู่ตลาด 2) การจัดการ

กลุ่มไม่มีการแบ่งหน้าท่ีท่ีชัดเจน จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ 1) วางแผนระบบการผลิตโดยจัดทําปฏิทิน

การเกษตรตามระบบการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) 2) การจัดการกลุ่ม ควรมีการแบ่งหน้าท่ีของคณะกรรมการ

อย่างชดัเจนตามความสมคัรใจและความเหมาะสมของแตล่ะบคุคล 

 

ABSTRACT  

This research aimed to studied the group's history process and studied the management  

of vegetable production system a participatory of community enterprise safety vegetable cultivation of 

Ban Koklam and Sang Aram. The research was conducted as a participatory action research.  

The result shown that the group has been established since 2012 and had 25 members now in which  

the main informants were selected from a total of 19 actual operating members. The problems were  

1 ) enterprises only grown what they good at with the lack of production planning and gathering 

outcomes to the market 2) there were indefinite responsibilities of the members. The solutions were 1) 

planning production process according to PDCA 2) each member should be allocated suitable role 

due to their preferences and abilities. 

 

Key words: enterprise, vegetable production system 
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ความเข้มแขง็ของกลุ่ม ก. กะเกร่ียงแก่น 

ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

The Strength of The Kor Karen Kaeng Group Kaen Makrut Subdistrict, Ban Rai District, 

 Uthai Thani Province 

 

รักษิณา อาํมลา1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Ruksina Ammala1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเร่ืองนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความเข้มแข็งและแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม  

ก. กะเหร่ียงแก่น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และสนทนากลุ่มซึง่ผู้ ให้

ข้อมูลหลกัมี 10 ราย  จากการศกึษาพบวา่ ปัจจยัความเข้มแข็งมีทัง้หมด 5 ปัจจยั ด้านผู้ นํากลุม่ ด้านการมีส่วน

ร่วมของสมาชิก ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม ด้านการสนับสนุน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แนวทางการพฒันาความเข้มแข็ง คือ ด้านผู้ นํากลุม่ควรมีความกระตือรืนร้นในการ

วางแผนงาน ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกควรเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในด้านความคิดริเร่ิม ด้านการ

บริหารและการจดัการกลุม่ควรแบ่งหน้าท่ีกนัอย่างชดัเจน มีการแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุม่ท่ีเหมาะสม 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the strength and ways development guidelines to 

the strength of the group. Using research methods qualitative research with structured interviews and 

focus group There are 10 primary informants. The results, it had been found that There were 5 

strength factors. The group leader, Membership participation, Administration and management, local 

wisdom and culture, support of public and private agencies The to development guidelines of 

strength is The group leader should be enthusiastic in planning. The Membership participation should 

give an opportunity on Initiative the administration and management should clearly divide the duties 

There are appropriate group benefits 

 

 

 

 

Key words: strength group, development guidelines  
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การจัดการความรู้การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา      

ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

Knowledge Management Analysis of Production Costs Phutara Products Community 

Enterprise, Kut Mak Fire Sub-District, Nong Wua So District, Udon Thani Province 

 

สุธิรา ชุ่มวิเชียร1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Sutira Chumvichien1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเร่ืองนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติ การดําเนินงานของกลุ่ม และเพ่ือสร้างกระบวนการ

จัดการความรู้ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผ่านการ

สัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยมีผู้ ให้ข้อมูลหลักจํานวน 8 ราย      

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธาราเดิมมีผลิตภัณฑ์นํา้ข้าวกล้องเพียงผลิตภัณฑ์เดียว          

พบปัญหาการเก็บรักษาได้ไม่นาน จึงเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็น กล้วยกรอบ กล้วยตาก และข้าวแต๋น เกิดปัญหา

ต้นทุนการผลิตข้าวแต๋นสูง หลงัจากใช้การจัดการความรู้การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต คณะกรรมการกลุ่มมีการ

แยกบัญชีต้นทุนวัตถุดิบแต่ละผลิตภัณฑ์ สามารถคํานวณต้นทุนการผลิตข้าวแต๋นได้ง่ายขึน้ และปรับ

กระบวนการผลิตข้าวแตน๋ ทําให้ใช้เวลาผลิตน้อยลงลดต้นทนุด้านแรงงาน และเพ่ิมปริมาณการผลิตได้สงูขึน้  

 

ABSTRACT 

 The research  to review  this study were to study the history process and to procedure for 

cost of production. in Participatory Action Reserch (PAR) which consisted of in-depth interview, small-

group discussion, and participant observation through 8 key informants At first, the community 

enterprise group “Phuthara” produced only unpolished Brown rice drinking and confronted with 

problems in product preservation. Therefore, the group has changed to provide, crispy bananas, 

dried bananas and Rice cracker respectively. After applying the Knowledge management, production 

cost analysis for estimating the cost of production, the group committee has separated cost 

accounting for each product in order to calculate the cost of production and adjust the production 

process that resulted in reduction of manufacturing time and labor costs, and also increase 

production volume. 

 

Key words: knowledge management, analysis the cost of production 
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การรับรู้เก่ียวกับมาตรการการใช้สารเคมี อาํเภอเกาะคา จังหวัดลาํปาง 

Perception of Chemical Use Criterion in Ko Kha District, Lampang Province 

 

พนัชกร ศรีเฟย1* และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒัน์1 

Panutchakon Srifoei1* and Duangkamol Panrosthip Thunmathiwat1     

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาการรับรู้มาตรการการใช้สารเคมีของเกษตรกร โดยใช้แบบสอบถาม

เก็บข้อมูลจากเกษตรกร จํานวน 124 ราย ในพืน้ท่ี อําเภอเกาะคา จังหวดัลําปาง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) การรับรู้เก่ียวกบัมาตรการ

การใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชและวชัพืชของเกษตรกรอยู่ในระดบัมากเฉลี่ย (3.62) 2) ปฎิบัติตนในการใช้สารเคมี

กําจดัศตัรูพืชและวชัพืชของเกษตรกร มีระดบัปฎิบติัเกือบทุกครัง้ ทัง้นีก้ารส่งเสริมกิจกรรมให้กบัชุมชนในเร่ืองของ

การรับรู้ จะทําให้แนวทางการรับรู้มาตรการการใช้สารเคมีทําให้เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการใช้สารเคมีมากขึน้ 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to study the perception of chemical usage measures of 

farmers. Province By collecting data from 124 farmers in Ko Kha District, Lampang Province Data 

were analyzed using descriptive statistics such as percentage, average and standard deviation. The 

research found that 1) The perception of the measures on the use of pesticides and weeds of farmers 

is at a high level (3.62). 2) Practicing the use of pesticides and weeds of farmers. With operational 

level almost every time In this regard, promoting activities for the community in terms of awareness 

Will lead the way to be aware of chemical use measures, giving farmers more knowledge about the 

use of chemicals. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: recognition, Paraquat, Glyphosate, Chlorpyrifos  
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ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้ 

ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคอกช้าง ตาํบลแหลมบัว อาํเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

Cost and Return of Rice Production among Farmers Using Biopharmaceuticals under  

the Ban Khok Chang Community Pest Management Center, Leam Bua Sub-District,  

Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province 

 

สุวรัช ศิริพิน1* และ สณีุพร สวุรรณมณีพงศ์1 

Suwarat Siripin1* and Suneeporn Suwanmaneepong1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้

สารชีวภณัฑ์ภายใต้ศนูย์การจดัการศตัรูพืชชมุชนบ้านคอกช้าง ตําบลแหลมบวั อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ด้วยการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เกษตรกร

ท่ีเป็นสมาชิกศูนย์ฯ ทัง้หมดจํานวน 35 ราย โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม พ.ศ.2562 และ

วิเคราะห์ข้อมลูโดยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน ผลการศกึษาพบว่า เกษตรกรท่ีใช้สาร

ชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าวมีต้นทุนรวมโดยเฉลี่ย 3,799 บาทต่อไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงท่ี 1,891.95 บาทต่อไร่ 

และต้นทนุผนัแปร 1,907.05 บาทตอ่ไร่ ผลตอบแทนท่ีในการผลิตข้าวของเกษตรกรเฉลี่ยไร่ละ 4,861.65 บาทต่อ

ไร่ และมีผลตอบแทนสุทธิอยู่ท่ี  1,062.65 บาทต่อไร่ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากราคาผลผลิตไม่แน่นอน จึงทําให้

เกษตรกรยงัไมส่ามารถตดัสินใจเลือกใช้สารชีวภณัฑ์ทัง้หมดในการผลิตข้าว 

 

ABSTRACT 

 This study analyzed the cost and return of rice production of farmers using 

biopharmaceutical products under the Ban Khok Chang Community Pest Management Center, Laem 

Bua Sub-district, Nakhon Chai Si District Nakhon Pathom Province. The total of 35 farmers were 

recruited for interviews from August to October 2019. A cost and return analyses were employed to 

determine the cost and return structures of rice farming using biopharmaceuticals. The result 

revealed that the average total cost of production was 3,799 baht per rai, while the average revenue 

among farmers was 4,861.65. The total cost mainly consisted of fixed costs (1,891.95 baht per rai) 

and variable cost (1,907.05 baht per rai). Farmers received an average net return of 1,062.65 baht 

per rai in rice farming from using biopharmaceuticals. However, due to the unpredictable product 

prices, farmers are still unable to decide to use all biopharmaceutical in rice production.  
 

Key words: cost and return, biopharmaceutical, the Ban Khok Chang community pest management center 
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การพัฒนารูปแบบการตลาดท่ีเหมาะสมของกลุ่ม ก. กะเหร่ียงแก่น  

ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

Developing Suitable Marketing Forms of the Kor Karen Kaeng Group  

Kaen Makrut Subdistrict, Ban Rai District, Uthai Thani Province 
 

นภสัสร จันทร์สุข1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Napadsorn Chansuk1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเร่ืองนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติ การดําเนินงาน ศักยภาพ และการพัฒนารูปแบบ

การตลาดท่ีเหมาะสมของกลุ่ม ก. กระเหร่ียงแก่น ตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลสําคญัมี 10 ราย  

ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่เกิดจากการเป็นสมาชิกกลุม่โคกหนองนาโมเดลมาก่อน ซึง่บริษัทบางจากได้เข้ามาอบรม

และจัดตัง้กลุ่ม การดําเนินงานเม่ือมีคําสัง่ซือ้ประธานจะรับเร่ือง และนัดวนัแปรรูปกบัสมาชิก ซึ่งศกัยภาพของ

สมาชิกมีความพร้อมเม่ือมีคําสัง่ซือ้เข้ามา ด้านรูปแบบการตลาดผู้ วิจยัให้สมาชิกสร้างความรู้ด้วยตนเองแบบมี

ส่วนร่วมด้วยการดูวีดีโอ และออกแบบการตลาดท่ีเหมาะสมของกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้มีช่องทางการตลาดท่ี

เหมาะสมเพ่ิมขึน้ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the operational history, potential and developing 

suitable marketing forms of the Kor Karen Kaen group Kane Makrut subdistrict, Ban Rai district, Uthai 

Thani province. By adopting qualitative methodology, the researcher utilized structured interviews 

and focus group method with 10 key informants to found out that the members were originated from 

Khok Nong Na model group, the group which Bang Chak company used to deliver the training and 

established the group for. To elaborate the process of work, the president received the orders and 

assigned members to process banana in the appropriate amount. As the members are lack of 

marketing knowledge, the researcher empowered their abilities by airing the marketing-related videos 

to the members and encouraging them to design their own marketing strategies and discovered 

brand-new marketing channel. 

 

 

Key words: proper marketing, learning process, suitable potential 
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ความรู้และพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมู่ 2 ตาํบลม่วงเจ็ดต้น  

อาํเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดติถ์ 

Farmers’ Knowledge and Behaviours Using of Pesticides, Moo 2, Muang Chet Ton  

Sub-District, Ban Khok District, Uttaradit Province 

 

เสาวนีย์ นุระธนะ1* และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒัน์1 

Saowanee Nurathana1* and Duangkamol Panrosthip Thunmathiwat1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ ศกึษาความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 

ท่ีขึน้ทะเบียนเกษตรกร หมู ่2 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จงัหวดัอตุรดิตถ์ จํานวนทัง้หมด 172 ราย โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่ 1) ข้อมลูทัว่ไปของเกษตรกร เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.9 มีอายเุฉลี่ย 

50.15 ปี โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 87.2 และสําเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ร้อย

ละ 42.4 2) ความรู้เก่ียวกบัการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช พบวา่ ประมาณคร่ึงหนึง่ของทัง้หมดมีความรู้ อยู่ในระดบั

ปานกลาง ร้อยละ 50.58 3) พฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยภาพรวมการปฏิบัติตัวในการฉีดพ่น

สารเคมี อยู่ในระดบัในระดบัมาก ( 𝜇𝜇 = 3.95, 𝜎𝜎 = 0.834) 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research were to study the knowledge and behavior of using pesticides 

of farmers. The population used in this study was the registered farmers, Moo. 2, Muang Chet Ton 

Sub-district, Ban Khok District, Uttaradit Province, using a questionnaire consisting of 172 people. By 

using descriptive statistics, the results showed that 1) general information of farmers, half of them are 

female, 52.9%, with an average age of 50.15 years, most of them were married, 87.2%, and 

graduated from secondary school 42.4%. 2) knowledge about the use of pesticides in general was 

moderate level, 50.58% 3) pesticide usage behavior, the practice of spraying chemicals was at the 

high level (𝜇𝜇 = 3.95, 𝜎𝜎 = 0.834) 

 

 

 

Key words: knowledge, behavior, pesticides 
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กลยุทธ์การตลาดและโมเดลธุรกจิสาํหรับฟาร์มเมล่อนอินทรีย์ กรณีธุรกิจฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์ 

อาํเภอร่องคาํ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

Marketing Strategy and Business Model for Melon Organic Farm:  
A Case of Farm Suk Pluk Inthriy, Rong Kham District, Kalasin Province 

 
สุภาคินี ธิกุล1* และ สณีุพร สวุรรณมณีพงศ์1 

Suphakinee Thikun1* and Suneepron Suwanmaneepong1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา กลยุทธ์การตลาดและโมเดลธุรกิจสําหรับเมล่อนฟาร์มสุขปลูก

อินทรีย์ อําเภอร่องคํา จังหวดักาฬสินธุ์   เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของกิจการ และพนักงาน โดยการสมัภาษณ์

เชิงลึกและใช้แบบสอบถามในเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีการซือ้ซํา้จํานวน 15 คน ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึง

ตลุาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้วิธีการ SWOT Analysis การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และกรอบแนวคิดโมเดล

ธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค

มากท่ีสดุ คือ ด้านผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.62) รองลงมาคือ ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.37) ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.26) และ ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 4.25) ตามลําดบั  กลยุทธ์การตลาดท่ี

สําคัญคือ 1) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินค้า 2) การให้ส่วนลดและมอบ

โปรโมชัน่ให้แก่ลกูค้า 3) การจดัจําหน่ายช่องทางออนไลน์ และ 4) การจดัโปรโมชัน่ในโอกาสพิเศษตา่ง ๆ และผล

จากการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ BMC พบว่า คณุค่าท่ีส่งมอบของเมล่อนอินทรีย์คือ คณุภาพดี มีความสดใหม่และ

ปลอดภยัจากสารพิษ 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study marketing strategies and business models for 

Melon, organic farming farm Rong Kham District, Kalasin Province. Data were collected from 

business owners and employees through in-depth interviews and questionnaires were collected 

between August and October 2019 from 15 repeatedly buy consumers. Data were analyzed using the 

SWOT Analysis, descriptive analysis, and the business model canvas (BMC) framework.  The result 

revealed that the factor affecting the consumers' purchasing decision ranked from product (mean = 

4.62), followed by price (mean = 4.37), distribution channel (mean = 4.26) and marketing promotion 

(mean = 4.25), respectively. The important marketing strategies are 1) designing the product 

packaging to show the product identity, 2) giving discounts and offering promotions to customers, 3) 

distributing online channels, and 4) organizing promoting on various special occasions. The BMC 

business model found that the value proposition of organic melon were  good quality, fresh and safe 

from toxic substances. 
 
Key words: organic Melon, happy organic farm, Melon marketing strategy, Melon farm business model 
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การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือการเกษตร จากโครงการช่ังหัวมัน 

ตามพระราชดาํริ ในพืน้ท่ีตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
Agricultural Land Use Change from Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project in Khao Krapuk  

Sub-District, Tha Yang District, Phetchaburi Province 

 
      สกุลรัศม์ิ บุบผา1* ลลิลี ่กาวีต๊ะ2 และ นรุณ วรามิตร1             

Sakulrat Bubpha1*, Lily Kaveeta2 and Naroon Waramit1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการเกษตร ในพืน้ท่ีตําบลเขากระปุก เพ่ือ

เปรียบเทียบลกัษณะการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลงัการจดัตัง้โครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชดําริ รวมถงึการนําความรู้

ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในพืน้ท่ีทางการเกษตรของเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT และข้อมูล

สัมภาษณ์ครัวเรือนจํานวน 120 ครัวเรือน พบว่า พืน้ท่ีตําบลเขากระปุก มีการใช้ท่ีพืน้ทางการเกษตรเพ่ิมขึน้ จาก 

65,628.5 ไร่ ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 68,958.2 ไร่ และ 67,646.1 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 และ 2558  ตามลําดบั โดยมีพืน้ท่ีทาง

การเกษตรเชิงเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 37.2, 37.4 และ 39.9 สว่นพืน้ท่ีการเกษตรผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 6.8, 8.8 และ 5.4 

ในปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558 ตามลําดบั และจากการสุม่สมัภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกร พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรสว่น

ใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 93.3  และมีการนําความรู้ท่ีได้รับ

ไปประยกุต์ใช้ในพืน้ท่ีทางการเกษตรของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 85.2 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ พบวา่ กิจกรรมทาง

การเกษตรสมัพันธ์กับการนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ (p value = 0.026) ซึ่งองค์ความรู้ท่ีครัวเรือนเกษตรกรส่วน

ใหญ่นํามาประยกุต์ใช้ คือ การใช้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ เพ่ือช่วยปรับคณุภาพดินในพืน้ท่ีการเกษตร  
 

 

ABSTRACT 
 The study of agricultural land use change in Khao Krapuk Sub-district, to compare the characteristics of the 

changes before and after the establishment of Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project. The study included bringing 

knowledge to improve the application in agricultural areas of farmers. By using satellite imagery data LANDSAT and 

The data collected from 120 households. The results showed that in Khao Krapuk Subdistrict, the use of agricultural 

land has increased from 65,628.5 rais in 2005 to 68,958.2 rais and 67,646.1 rais in 2009 and 2015, respectively, with 

a single agricultural area was 37.2%, 37.4% and 39.9% and integrated agricultural area accounted for 6.8%, 8.8% 

and 5.4% in the years 2005, 2009 and 2015, respectively.  A random interview of farmers' household also showed 

that most of the households had no change in agricultural land use accounting for 93.3% and the knowledge gain 

was applied to their own agricultural areas accounting for 85.2 %.  From the analysis of the relationship, it was found 

that agricultural activities were related to the application of the knowledge obtained (p value = 0.026). The knowledge 

that most agricultural households use was bio-fertilizer for improve soil quality in agricultural areas. 
 

Key words: agricultural, land use, land use change 
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ศักยภาพด้านการเกษตรเพ่ือจัดทาํตลาดเกษตรกร 

ในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อาํเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

The Potential of Agriculture for Establishment of Farmer Market,  

Bang Kachao Community, Phra Pradaeng District, Samut Prakarn Province 

 

วรรณิกา จินะการ1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Wannika Jinakarn1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพด้านการเกษตรและแนวทางในการจัดทําตลาด

เกษตรกรในชุมชนคุ้ งบางกะเจ้า โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การ

สงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ปฏิทินการเกษตร การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์ SWOT ผลการศึกษาพบว่า 

ชมุชนคุ้งบางกะเจ้ามีศกัยภาพด้านการเกษตรท่ีอดุมสมบรูณ์ แม้วา่จะมีปัญหานํา้เค็ม ปัญหาผลผลิตท่ีอาจจะไม่

เพียงพอตอ่การจําหน่าย แต่มีข้อดี คือ มีพืชท่ีเป็นสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ ความพร้อมของคนในชุมชนในการเรียนรู้

ศกัยภาพ และแนวทางในการจดัทําตลาดเกษตรกร คือ ผลผลิตท่ีจําหน่ายควรมีมาตรฐานและปลอดภยั และมา

จากภายในคุ้งบางกะเจ้า ใช้วสัดทุางธรรมชาติท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริโภคกบัผู้

จําหน่าย มีการกําหนดวนัเวลาดําเนินการ และกลุม่ในการจดัการตลาดท่ีชดัเจน 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to investigate the agricultural potential and guidelines for 

establishing a farmers' market in Khung Bangkachao Community. This study used a qualitative 

research design. The research instruments included in-depth interview, participant observation 

agricultural calendar, focus-group discussion, and SWOT analysis. The results of this study indicated 

that Khung Bangkachao Community had abundant agricultural potential. Despite the problems of 

saltwater, insufficient productivity for further distribution, the community had its advantages in terms 

of having geographic indication plants, readiness of local people to learn local potential. The 

guidelines for establishing the farmers’ market included that the products sold should be standard 

and safe, derived from Khung Bangkachao Community, were made of natural materials that are 

environmentally friendly, could build the relationships between consumers and suppliers, and could 

clarify certain date and time of operation and a market management group.  

Key words: potential of agriculture, farmer market 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขของเกษตรกรในอาํเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
Factors Affecting Happiness of Farmers in Saraphi District, Chiang Mai Province 

 
กาญจนา ชัยเมืองชื่น1* จฑุาทิพย์ เฉลมิผล1 รุจ ศิริสญัลกัษณ์1 และ จฑุามาศ โชติบาง2 

Kanjana Chaimueangchuen1*, Juthathip Chalermphol1, Ruth Sirisunyalak1 and Jutamas Chotibang2 
 

บทคัดย่อ 
 อําเภอสารภี เป็นอําเภอหนึ่งในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีมีพืน้ท่ีน้อยท่ีสุด แต่มีประชากรหนาแน่นรองจาก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีทําการเกษตร มีลกัษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท อําเภอสารภีมีประเด็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมีเกษตรกรท่ีอยู่ในภาวะเครียดจํานวนมาก ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงสนใจศกึษาปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่ความสขุของเกษตรกร กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ เกษตรกรในอําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ จํานวน 264 
ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ มีเนือ้หาจากเคร่ืองมือวดัความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER: The 
Happiness Self-Assessment) ของสถาบนัวิจยัประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาในการหา คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต่ําสดุ และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแล้วมี
ความสขุอยู่ในระดบัมีความสขุ โดยพบวา่ เพศ เงินออม ความมัน่คงทางอาชีพ ความภูมิใจท่ีเป็นเกษตรกร ความ
เต็มใจและความยินดีในการทําเพ่ือส่วนรวม การมีส่วนร่วมในครอบครัวในการทํากิจกรรมภายในครอบครัวหรือ
ชุมชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน การออกกําลงักาย การได้รับการดแูลสุขภาพท่ีดีจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และความต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต มีผลต่อระดับความสุขของเกษตรกรใน
อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p<0.01) นอกจากนีย้งัพบวา่ การสื่อสาร
หรือพูดคุยกับบุคคลอ่ืนท่ีทํางานด้วย และการให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีม เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับ
ความสขุของเกษตรกรในอําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p<0.05) 

 
ABSTRACT 

 Saraphi district occupies a relatively small area of Chiang Mai province, but had a population 
density second only to Mueang district, Chiang Mai province. The area consists mostly of agricultural 
area, with some semi-urban and rural areas. Saraphi district was currently facing certain 
environmental issues, putting farmers under further pressure. Accordingly, the object of this research 
was to study the factors which affect the happiness of farmers in Saraphi district. The sample group 
for this research consisted of 264 farmers in Saraphi district, Chiang Mai province. Data was 
collected through interview questionnaires based on content from the “HAPPINOMETER: The 
Happiness Self-Assessment” by the Institute for Population and Social Research, Mahidol University. 
Descriptive statistics used for data analysis include percentage, average, maximum, minimum, and 
standard deviation. Hypotheses are tested using regression analysis. The results of the research 
shown that factors correlated to happiness of farmers in Saraphi district, Chiang Mai province, 
included: gender, financial savings, career stability, pride of being a farmer, willingness and 
satisfaction of serving the public, participation in family or community activities, assistance from 
community members, level of exercise, quality of healthcare provided by agencies, and personal/life 
development, with statistical significance 0.01 (p<0.01). In addition, communication among farmers 
regarding the importance of working as a collective also affected the happiness of farmers in Saraphi 
district, Chiang Mai province, with statistical significance 0.05 (p<0.05). 

Key words: happiness, farmer, factor 
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ผลของการทดแทนแป้งข้าวเหนียวขาวด้วยแป้งข้าวเหนียวดาํลืมผัวต่อคุณลักษณะของขนมไดฟูกุ 
Effect of White Glutinous Rice Flour Substitution by Luem Phua Black Glutinous Rice Flour  

on Characteristics of Daifuku 

 
นรินทร์ภพ ช่วยการ1* ศิริวลัย์ พฤฒิวิลยั1 ภชัศิรีย์ เหลา่ทอง1 และ วนิดา บรีุภกัดี1 

Narinphop Chuaykarn1*, Siriwan Pruettiwilai1, Pachsiree Lhaothong1 and Wanida Bureepakdee1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปริมาณท่ีเหมาะสมของแป้งข้าวเหนียวดําลืมผวัในขนมไดฟกู ุโดยนํา

เมล็ดข้าวเหนียวดําลืมผวัมาบดเป็นแป้งและร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานขนาดความละเอียด 60 เมช จากนัน้ทํา

การทดแทนแป้งโดของขนมไดฟูกุด้วยแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัว 3 ระดบัคือ ร้อยละ 20 ร้อยละ 60 และ ร้อยละ 

100 โดยนํา้หนักแป้ง โดยมีร้อยละ 0 เป็นชุดควบคุม ผลการทดลองพบว่า เม่ือเพ่ิมแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวใน

ปริมาณท่ีมากขึน้ส่งผลให้ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และความนุ่ม (g) มีค่าลดลง (p<0.05) ส่วนค่าสี

เหลือง (b*) และความเหนียว (g) มีค่าเพ่ิมขึน้ (p<0.05) เม่ือนําไปประเมินคณุลกัษณะทางประสาทสมัผสัด้วยวิธี

ให้คะแนนความชอบ 9 ระดบัโดยผู้ทดสอบชิมกึง่ฝึกฝนจํานวน 30 คน พบวา่ ขนมไดฟกูท่ีุใช้แป้งข้าวเหนียวดําลืม

ผวัท่ีระดบั ร้อยละ 20 และร้อยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมสงูแต่ไม่แตกต่างจากสตูรควบคมุ ร้อยละ 

0 (p>0.05) เม่ือนําขนมไดฟูกุสูตรท่ีใช้แป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวแทนท่ีร้อยละ 60 ไปวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน 

ความชืน้ ไขมัน เถ้า เส้นใยหยาบ คาร์โบไฮเดรต และพลงังาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.11 42.50 1.13 0.82 

1.12 49.44 กรัม/100 กรัมนํา้หนกัแห้ง และ 232.37 กิโลแคลอร่ี ตามลําดบั 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the optimum level of Leum Phua black glutinous 

rice flour (LPBF)  in daifuku. The LPBF was milled as flour and passed through a standard sieve at 

particle size of 60 mesh screen. The dough of daifuku was substituted with three levels of LPBF (20%, 

60% and 100% w/w.), 0% LPBF was used as control. The results showed that the lightness (L*) 

redness (a*) and softness (g) were decreased (p<0.05), while the yellowness (b*) and stickiness (g) 

trended to increase (p<0.05) with increasing LPBF content. The highest overall liking score of daifuku 

substituted with LPBF at 20% and 60% were not significantly different from 0% LPBF (Control) 

(p>0.05). The moisture, protein, fat, ash, crude fiber carbohydrate and energy contents of the daifuku 

with 60% LPBF were 6.11 42.50 1.13 0.82 1.12 49.44 g/100g and 232.37 kcal/100g, respectively. 

 

 

 

Key words: Leum Phua black glutinous rice flour, daifuku, white glutinous rice flour 
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ผลของปริมาณของผงถ่ัวดาวอินคาต่อคุณลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส 
ผลิตภัณฑ์พุดดิง้ 

Effect of Sacha Inchi Powder on Physical and Sensorial Characteristics of Pudding Product 
 

ภชัศิรีย์ เหล่าทอง1* นรินทร์ภพ ช่วยการ1 และ ศิริวลัย์ พฤฒวิิลยั1 

Pachsiree Lhaothong1*, Narinphop Chuaykarn1 and Siriwan Pruettiwilai1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาปริมาณของผงถัว่ดาวอินคาท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑ์พุดดิง้ โดยแปร

ปริมาณของผงถั่วดาวอินคาท่ีเสริมในผลิตภัณฑ์พุดดิง้คิดเป็นร้อยละ 0 (สตูรควบคมุ), 20, 25, 30, 35 และ 40 

โดยนํา้หนักของปริมาณวิปครีมชนิดจืด และทําการตรวจวดัคุณลกัษณะทางกายภาพ (ค่า L*, a*, b*, ค่าความ

แข็ง (Hardness) ค่าความยืดหยุ่น (Springiness) และค่าการเกาะติด (Cohesiveness)) ของผลิตภัณฑ์พุดดิง้

เสริมผงถัว่ดาวอินคา และการยอมรับทางประสาทสมัผสั ประเมินการยอมรับทางประสาทสมัผสั ด้วยวิธี 9-point 

hedonic scale โดยผู้ ทดสอบชิมจํานวน 40 คน วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block 

design (RCBD)  ผลการทดลองพบว่า ผลิตภณัฑ์พุดดิง้เสริมผงถัว่ดาวอินคาในปริมาณร้อยละ 25 โดยนํา้หนัก

ของปริมาณวิปครีมชนิดจืด ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสมัผสัมากท่ีสุดทัง้ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนือ้

สมัผัส และความชอบโดยรวม เท่ากับ 8.17, 8.01, 8.23, 8.22 และ 8.16 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ย L*, a* และ b* 

เท่ากบั 85.25, 0.57 และ 16.04 ตามลําดบั ค่าเฉลี่ยความแข็ง ความยืดหยุ่น และการเกาะติด เท่ากบั 1036.74 
นิวตนั, 0.92 นิวตนัต่อวินาที และ 0.47 ตามลําดบั การเติมผงถัว่ดาวอินคาในปริมาณท่ีมากกวา่ร้อยละ 25 โดย

นํา้หนักของปริมาณวิปครีมชนิดจืดทําให้ค่าความแข็งและค่าการเกาะติดเพ่ิมขึน้ ค่าความยืดหยุ่นและคะแนน

การยอมรับทางประสาทสมัผสัลดลง 
 

ABSTRACT 
 This study was conducted to investigate suitable content of Sacha inchi powder (SIP) in 

pudding product with different levels of SIP including 0 (control), 20, 25, 30, 35 and 40% of UHT 

whipping cream and to evaluate physical features ( L*, a*, b*, hardness, springiness and 

cohesiveness) of pudding products supplemented with SIP and to study sensory acceptance via a 9-

point hedonic scale with 40 panelists. A randomized completed block design (RCBD) was used. The 

results demonstrated that pudding products with 25% of UHT whipping cream supplement with SIP 

had highest scores of sensory acceptance scores of color, odor, taste, texture including overall 

acceptance were 8.17, 8.01, 8.23, 8.22 and 8.16, respectively. The mean values of L*, a* and b* were 

85.25, 0.57 and 16.04, respectively. The mean values of hardness, springiness together with 

cohesiveness were 1036.74 N, 0.92 N.s including 0.47, respectively. Supplementation of SIP more 

than 25 of UHT whipping cream resulted in elevated hardness and cohesiveness but reduced 

springiness and sensory acceptance scores. 
Key words: Sacha inchi powder, pudding 
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การนําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในงานด้านคหกรรมศาสตร์: กรณีศึกษาการสร้างสรรค์

ส่ิงประดษิฐ์จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์ 

Waste Disposal to Applied in Home Economics: Case Study of Creativity Inventions from            

Paper, Box, Tire 

 

จริยา ทรงพระ1* ฉตัรดาว ไชยหลอ่1 และ นนัทิพย์ หาสนิ1 

Chariya Songpra1*, Chatdaw Chailor1 and Nanthip Hasin1 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลการนําวสัดเุหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในงานด้านคหกรรมศาสตร์: กรณีศึกษาการสร้างสรรค์

สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างสรรค์

สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์ และศึกษาความพึงพอใจการนําวสัดเุหลือใช้มาประยุกต์ใช้

ในงานด้านคหกรรมศาสตร์ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ 

ด้านความคิดสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 56 ด้านความสวยงามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 

คือ 4.32 โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากคือ 3.77 การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากกล่อง ด้านวสัดุท่ีใช้มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 48 และด้านสีสันอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48 ด้านวัสดุท่ีใช้มีความ

เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ 4.08 โดยรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ 

3.63 การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ ด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 52 ด้าน

ความคิดสร้างสรรค์มีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ 4.0 โดยรวมคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก คือ 3.59 

 

ABSTRACT 

 The study on waste disposal to applied in home economics: case study of creativity 

inventions from paper box tire. Is an experimental research.The objective is to study the creation of 

unused inventions from paper, box, tire and study the satisfaction of using waste materials in home 

economics. Found that respondents are satisfied with the creation of the invention from the paper the 

creative is at a high level of 56, the beauty there is average satisfaction at a high level of 4.32, overall 

average is at a high level of 3.77. The invention of the box the materials used were suitable at a high 

level of 48 percent and colors at a medium level of 48 percent, the materials used were suitable there 

is average satisfaction at a high level of 4.08, overall average is at a high level of 3.63. The invention 

of tires the creative level is at a high level of 52 percent, the creative there is average satisfaction at a 

high level of 4.0, overall average is at a high level is 3.59. 

Key words: invention, waste material 
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ความคิดเหน็ต่อการทาํงานร่วมกับสามพรานโมเดลของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าตาํหนัก 

ตาํบลท่าตาํหนัก อาํเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

Opinions towards Working with Sampran Model of Tha Tamnak Organic Agriculture Group  

Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom 

 

สุจิตรา พิศวงวิไล1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Sujitra Pisawongvilai1* and Peerachai Kullachai1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเร่ืองนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาประวติัและพฒันาการของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าตําหนกั ความ

คิดเห็นสมาชิกต่อความเข้มแข็งของกลุ่มและต่อการทํางานร่วมกับสามพรานโมเดล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คณุภาพ มีจํานวนประชากร 9 ราย จากการศกึษาพบวา่ปัจจบุนักลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าตําหนกัมีสมาชิกจํานวน 9 

ราย จากการรวมตวัของเกษตรกร จึงทําให้มีปัญหาความเข้มแข็งของกลุ่มในด้านความคิดท่ีไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และส่งต่อการทํางานร่วมกับสามพรานโมเดลในการขับเคลื่อนการทําเกษตรอินทรีย์ เพราะสมาชิกไม่

เข้าใจวตัถุประสงค์โครงการ จึงทําให้เกษตรกรและทางสามพรานนัน้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ต้องมีการ

ปรับความคิด โดยแต่ละฝ่ายต้องไม่มีอคติในการทํางานร่วมกัน เพ่ือให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและสามารถตอบ

วตัถปุระสงค์ของโครงการสามพรานโมเดลได้อย่างชดัเจน 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the history and development of Tha Tamnak 

Organic Agriculture Group. Members' opinions on the strength of the group and towards working with 

Sampran model. By using qualitative research methods From the study, it was found that at present, 

Kaset Krai Tha Tamnak group has 9 members from the integration of farmers. Therefore, there was a 

problem with the strength of the group in terms of ideas that are not in the same direction. And pass 

on working with Sampran model to drive organic farming Because the members do not understand 

the project objectives Therefore causing the farmers and the Sampran Path to propose solutions to 

the problems which are must adjust the mind. In which each side must not have bias in working 

together So the group is strong and able to clearly answer the objectives of the Sampran Model 

Project 

 

Key words: opinion, group strength, Sampran model 
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ความต้องการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน

Training Needs for Development of Agricultural Extension Officers' Potential in the Upper Northern Region 
 

จุฑามาศ นิลพนัธ์1* สรุพล เศรษฐบตุร1 ภาณพุนัธ์ุ ประภาติกลุ1 และ ทศพล มลูมณี2 
Juthamat Ninpan1*, Suraphol Sreshthaputra1, Panuphan Prapatigul1 and Tossapol Moonmanee2 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์สําคัญเพ่ือ ศึกษาความต้องการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 
ระดับปฏิบัติการ ในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 140 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  
ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้วิธี t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 32.59 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่จบวุฒิการศึกษาสาขาท่ีมีพืน้ฐานทางการเกษตร   
และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอ มีอายุราชการเฉลี่ย 2.36 ปี เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรต้องดูแลรับผิดชอบเกษตรกรเฉลี่ยคนละ 1,529.25 ครัวเรือน มีอตัราเงินดือนเฉลี่ย 17,557.07 บาท/เดือน  
มีจํานวนหนีส้ินมากกวา่ 50,000 บาท การศกึษาความต้องการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร มีความ

ต้องการฝึกอบรมด้านความรู้ในการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.23) ด้านทักษะอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(x� = 4.29)  และด้านเจตคติอยู่ ในระดับมาก (x� = 4.17) โดยภาพรวมเจ้าหน้าท่ีส่งเส ริมการเกษตร 

มีความต้องการฝึกอบรมระดับมากท่ีสุด (x� = 4.24) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรท่ีมี เพศ อายุระดับการศึกษา  และกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบแตกต่างกัน มีความต้องการฝึกอบรม 
ท่ีแตกต่างกันในบางหลักสูตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมี 
อตัราเงินเดือนและวฒิุการศกึษาสาขาท่ีแตกตา่งกนั มีความต้องการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพไมแ่ตกตา่งกนั   

 
ABSTRACT 

  This research was to study about training needs for potential development of 140 operational level 
agricultural extension officials in the upper northern region. Data were obtained through questionnaires and 
analyzed by descriptive statistics include percentage average and standard deviation, test the hypotheses 
 t-test and F-test. The study indicated that most of them were female, average age 32.59 years, graduated with 
a bachelor's degree of Science in Plant, work at affiliated of the District Agriculture office, and average work is 
2.36 years. Average responsible 1,529.25 farm households per 1 official average salary of 17,557.07 THB/month,  
and debt more than 50,000 THB. From this study, officials had highest level need in training for working 

knowledge (x� = 4.23). highest level in skill training (x� = 4.29). and high level in attitude training (x� = 

4.17). In overall, agricultural extension officers need training at the highest level (x� = 4.24). The result 
of hypothesis found that officers who had difference gender, age, educational attainment and 
responsible work group  had need difference training needs  in some course with statistical 
significance (p<0.05). However, the officers who had difference salary and education faculties are not 
difference in training needs for potential development. 
Key words: training needs, agricultural extension officers, potential 
* Corresponding author; e-mail address: p_kaa@hotmail.com  
1ภาควิชาพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่เชียงใหม ่50200 
1Department of Agricultural Economic, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200  
2ภาควิชาสตัวศาสตร์และสตัว์นํา้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เชียงใหม่ 50200 
2Department of Animal and Aquatic Sciences, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200  



การประชมุทางวิชาการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

93 

ผลกระทบจากการทาํเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 
Impact of Organic Farming by Sisaket Creative Farming Network Group, Srisaket Province 

 

บุษริน สมปาง1* และ พีรชยั กลุชยั1  

Butsarin Sompang1* and Peerachai Kullachai1  

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ืองนี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาประวติัพัฒนาการและการดําเนินงานของกลุ่มศรีสะเกษ

สร้างสรรค์ และ ศึกษาผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ การศึกษาพบวา่กลุ่ม

ก่อตัง้ขึน้เพ่ือช่วยให้เกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษใช้สารเคมีในการทําการเกษตรหยุดการใช้เคมีและหันมาให้

ความสนใจกับการทําเกษตรอินทรีย์ การดําเนินงานของกลุ่มแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ส่งเสริมความเข้าใจ

ด้านเกษตรอินทรีย์ ส่วนท่ี 2 รับซือ้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากสมาชิก ส่วนท่ี 3 ส่งเสริมให้สมาชิกปลกูพืชผหลงันา 

ผลกระทบการทําเกษตรอินทรีย์ ด้านเศรษฐกิจ สงัคม สขุภาพและสิ่งแวดล้อม รายรับเพ่ิม 664.14 บาทและลด

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 9,814.40 บาท สงัคม เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ ด้านสุขภาพ 

พบวา่ 100% ของสมาชิกตวัอย่างรู้สกึมีสขุภาพดีและมีความสขุการทําเกษตรอินทรีย์ และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า 

100% ของกลุม่ตวัอย่างกลา่วไว้วา่ดินมีความอดุมสมบรูณ์มากขึน้และสงัเกตวา่มีชีวิตอยู่ในดินมากขึน้ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research are to study the development history of the Sisaket Creative 

Group. and to study the impacts of organic farming of the Sisaket Creative Group. The study found 

that the group was founded to enable farmers in Sisaket province, where agrochemical was highly 

used in farming, to stop using agrochemicals and turn their attention to organic farming. The 

operations of the group were divided into 3 parts. Part 1 focused on promoting the understanding of 

organic agriculture. Part 2 looked into the market for organic products from members. Part 3 aimed to 

encourage members to grow crops after rice season. The impacts of organic farming consisted of 

economic, social, health and environmental impacts. Economically, group members gained an 

additional 664.14 baht in revenue and reduced costs at an average of 9,814.40 baht. Socially, 

members gained the process to exchange ideas and knowledge on organic farming. For health, 

100% of the sampled members said they felt healthier and happier with organic farming. And, 

environmentally, 100% of the sampled members members said the soil was more fertile and noticed 

more lives in the soil. 
Key words: organic farming, impact 
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การสาํรวจพืชอาหารเพ่ือจัดทาํฐานข้อมูลในพืน้ท่ีรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ 

Survey of Edible Heirloom Plants in Certified Organic Areas of Sisaket Creative Farming 

Network Community Enterprise in Sisaket Province, Thailand 

 

จินดารัตน์ มารมย์1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Jindarat Marom1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลพืชอาหารในพืน้ท่ี

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุม่วิสาหกิจชมุชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ ทํา

การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวน 12 ราย ใช้วิธีการสุ่มแบบ snowball sampling วิเคราะห์และจัดทําเป็น

ฐานข้อมลู จากการสํารวจพบพืชทัง้หมด 104 ชนิด สามารถจดัหมวดหมู่ตามส่วนท่ีใช้บริโภค จดัได้ 6 หมวดหมู ่

คือ ใช้ใบและยอดออ่นในการบริโภคมี 33 ชนิด ใช้ผลในการบริโภค 36 ชนิด ใช้รากและหวัในการบริโภค 15 ชนิด 

ใช้ฝักและเมลด็ในการบริโภค 7 ชนิด ใช้ดอกในการบริโภค 7 ชนิด และใช้ลําต้นและเถาในการบริโภค 6 ชนิด ซึง่

ในแต่ละส่วนของพืชจะถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารท่ีมีเมนูแตกต่างกนัออกไป เช่น แกง ป่น ต้ม     

ผกัสด หรือเป็นผลไม้ ช่วงเวลาท่ีพบสว่นมากจะเป็นเดือนกนัยายนและบางชนิดสามารถเก็บได้ตลอดทัง้ปี 

 

ABSTRACT 

 This research was a qualitative research.  The objectives were to survey and create a 

database of edible heirloom plants in certified organic areas of Sisaket Creative Farming Network 

Community Enterprise in Sisaket province, Thailand.  Data were collected from 12 farmers using 

snowball sampling. Data were analyzed and used to create the database. The survey found a total of 

104 plants, which were classified into 6 categories based on the edible parts, namely: 33 plant leaves 

and young shoots, 15 fruit plants, 15 roots and tubers, 7 plants for pods and seeds, 7 flower plants, 

and 6 stems and vines.  Each part of the plant was used for cooking with different menus such as 

curry, boiled, fresh vegetables or fruits. Most plants were harvested in September and some species 

could be harvested throughout the year. 

 

 

Key words: Heirloom plants, certified organic  
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คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทาํสวนบ้านบึงตากาด  
ตาํบลชุมแสง อาํเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

The Quality of Life among Para Rubber Farmers: A Case Study of Ban Bueng Ta Kat 
Gardening Farmer’s Group, Chum Saeng Sub-District, Wang Charn District, Rayong Province 

 

อัญชลี น่ิมเนียม1* และ ปัญญา หมัน่เก็บ1  

Auchalee Nimniem1* and Panya Mankeb1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพเศรษฐกิจและสงัคม 2) สภาพการผลิต 3) คุณภาพ

ชีวิตและ 4) ปัญหาอปุสรรคการผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางบ้านบึงตากาด ตําบลชุมแสง อําเภอวงั

จนัทร์ จงัหวดัระยอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเกษตรชาวทําสวนยางพารา 

จํานวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีพืน้ท่ีปลกูยางพารา 11 – 20 ไร่ มีประสบการณ์ปลูกยางพารา 

21 - 30 ปี สว่นใหญ่ปลกูสายพนัธุ์ RRIM600  ใช้ระยะปลกู 3x7 เมตร โดยจะกรีดยางแบบกรีดสองวนัเว้นหนึง่วนั 

ช่วงเวลากรีดยางพารา 01.00 – 04.00 น. มีการจ้างแรงงาน ร้อยละ 80.00 มีการแบ่งผลประโยชน์ในสดัสว่น 60 : 

40  การจําหน่ายสว่นใหญ่จะขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ในรูปแบบยางก้อนถ้วย ด้านการศกึษาคณุภาพชีวิต พบว่า

เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.25) ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการผลิต

ยางพาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉลี่ย 3.30) 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study 1) socio-economic 2) production 3) quality of life 

and 4) problems and obstacles of the Para rubber production of farmers in Ban Bueng Ta Kat, Chum 

Saeng Sub-district, Wang Chan district, Rayong province.  Questionnaires were applied to collect 

data from 60 rubber plantation farmers in Ban Bueng Ta Kad. Data analysis was conducted by 

descriptive statistics, namely frequency, percentage, mean, standard deviation. The results revealed 

that the majority of respondents had 11 - 20 rai of rubber plantation areas and 21-30 years of rubber 

plantation experience. The farmers were cultivating the RRIM600 species and planted using a 3x7 

meter spacing. The rubber tapping period was 01.00 - 04.00 am. And the labor was employed 80%. 

The division of benefits between the owners of rubber plantations and rubber tapping people in the 

proportion of 60: 40. However, distribution will be sold through middlemen in the form of rubber lump 

cups. It was found that the farmers have a moderate level of overall quality of life (average 3.25). As 

for the problems and obstacles in the Para rubber production, the overall was at a moderate level 

(average 3.30) 

 
Key words: quality of life, Para rubber, farmer’s group, Rayong province 
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การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาํนาห้วยตาดข่า 

ตาํบลหนองอ้อ อาํเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

Participatory Marketing Potential Development in the Group Community Enterprise  

Huai Tad Kha, Nong Or Sub-District, Nong Wua So District, Udon Thani Province  

 

ลักขณา ทาโสม1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Lakkhana Thasom1* and Peerachai Kullachai1  

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฒันาการด้านการตลาด เพ่ือประเมินศกัยภาพและหาแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่า ตําบลหนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ 

จงัหวดัอดุรธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผลการศกึษาพบวา่ การตลาดของกลุม่วิสาหกิจเป็น

แคก่ารออกบธูแสดงสินค้า ขายในชมุชน พืน้ท่ีใกล้เคียง มีศกัยภาพและทกัษะในการผลิต มีหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนช่วยเหลือสนับสนุน แนวทางการพัฒนาคือ ควรจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองบัญชี เพ่ิมเติมความรู้โดยเชิญ

วิทยากรด้านการตลาดมาวางแผนการพฒันาร่วมกนั เลือกผลิตภณัฑ์และกําหนดกลุ่มเป้าหมายสําหรับทดลอง

ทําการตลาด เพ่ิมช่องทางจําหน่าย โดยฝากขายตามร้านต่าง ๆ จากการนําสินค้าไปทดลองตลาด ต้องพัฒนา

ผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ ให้ได้มาตรฐาน สง่เสริมการตลาดผ่านสื่อตา่ง ๆ พฒันาบคุลากรโดยใช้การปฏิบติัจริง 

 

ABSTRACT 

 This research aims to study market evolution in order to evaluate market development 

capacity of Huai Tad Kha Community Enterprise of Nong Or Sub-District, Nong Wua So District, Udon 

Thani Province.  The methodology of Participatory Action Research (PAR).  The result revealed that 

their marketing activity was just commercial booth in their community and nearby. However, they had 

abilities and skills of production and supported by the Government and Private sectors. The suggest 

of the studied that they need accounting training course, as well as obtain experienced marketer 

canceling about marketing strategy and direction. I also suggest to do product targeting and 

segmentation for market testing.  Increasing channel of sale by distribute products to nearby shops.  

Developing products, packaging design, and manpower by practically to meet standards. Moreover, 

arranging marketing communications through offline and online media.  

 

 

Key words: participatory, potential, marketing 

* Corresponding author; e-mail address: bylakkhana@gmail.com 
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ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธ์ุนํา้ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกร
อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

Study on Cost and Return of Nam Dok Mai Mango Cultivation Large Agricultural Land Plot  
of Farmers in Bang Phli District, Samut Prakan Province 

 
ขนิษฐา ชีปู1* และ จีรนนัท์ เขิมขนัธ์1 

Kanittha Chepoo1* and Jeeranun Khermkhan1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ และสงัคม ผู้ปลูกมะม่วง
พันธุ์นํา้ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธุ์นํา้ดอกไม้ขายแบบสุก เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอําเภอบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงพนัธุ์นํา้ดอกไม้ขายแบบสกุจํานวน 8 
ราย จากเกษตรกรผู้ ปลูกมะม่วงพันธุ์ นํา้ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ จํานวน 23 ราย รวบรวมข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 50-60 ปี จบการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษา และแต่งงานแล้ว จํานวน
สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีจํานวน 4 คน อาชีพหลกัเป็นเกษตรกร ไม่มีอาชีพเสริม ประสบการณ์ในการปลูก
มะม่วง 6-10 ปี และมีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตวั กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกมะม่วงนํา้ดอกไม้เพ่ือขายแบบสกุ มี
เงินลงทุนการปลูกมะม่วงพันธุ์ นํา้ดอกไม้แรกเร่ิมเฉลี่ย 12,479 บาท มีต้นทุนต่อไร่ในการปลูกมะม่วงเฉลี่ย 
7,956.19 บาท และมีผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ย 30,190 บาท โรคท่ีทําความเสียหายกับมะม่วงมากท่ีสุด คือ โรค
แอนแทรกโนส และแมลงศตัรูพืชท่ีทําความเสียหายกบัมะมว่งมากท่ีสดุ คือ หนอนเจาะลําต้น 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study basic economic and social conditions of Nam 
Dok Mai mango growers. Large plots of agriculture, Bang Phli District, Samut Prakan Province                  
2) to study the costs and returns of planting Nam Dok Mai mango for sell ripe Big Plots Agriculture, 
Bang Phli District, Samut Prakan Province. The sample group used in the research was 8 farmers sell 
ripe Nam Dok Mai mango. Sampling from 23 farmers Nam Dok Mai mango cultivation large 
agricultural land plot. Data were collected by interviews, and analyzed by percentage, mean, 
standard deviation. The results showed that most of farmers were female and aged between 50-60 
years. Most of them graduated with lower than secondary school and were married. The number of 
household members was mostly 4 people. The main career is farmers and no second career. Have 
experience in growing mangoes 6-10 years and have funding sources from your own investments.  A 
group of farmers growing new mangoes for ripe sales. The initial investment of Nam Dok Mai mango 
plantation is an average of 12,479 baht. The average cost and return per rai were 18,500 baht and 
11,195 baht,  respectively. The destructive disease of mangoes was mostly anthracnose and the 
destructive pest was mostly stem borer. 
 
Key words: cost, return, Nam Dok Mai mango, Bang Phli 
* Corresponding author; e-mail address: Kanitthaa2502@gmail.com 
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การเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
Social Media Exposure of Young Smart Farmer 

 
ณัฐชา อิสระกุล1* และ พชัราวด ีศรีบญุเรือง1 

Nutcha Isarakul1* and Patcharavadee Sriboonruang1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรรุ่นใหม่ 2) การเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 3) ความรู้เก่ียวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรุ่นใหม่ และ 4) 
ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างได้แก่ เกษตรกรรุ่นใหม ่จํานวน 147 คน สถิติท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ได้แก่ จํานวน ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าสงูสดุ ค่าต่ําสดุ ผลการวิจยั พบวา่ เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 36.74 ปี มี
การศกึษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั และประกอบธุรกิจส่วนตวัเป็นอาชีพรอง 
สว่นใหญ่ทําการเกษตรแบบผสมผสาน มีรายได้เฉลีย่ 214,312.93 บาท/ปี รายจ่ายเฉลี่ยในครัวเรือน 218,639.46 
บาท/ปี การเปิดรับสื่อสงัคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ มีการใช้สมาร์ทโฟนในการเช่ือมต่อสื่อสงัคมออนไลน์
มากท่ีสดุ ใช้งานในบริเวณบ้าน/ ท่ีพกัอาศยั วตัถุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือติดตามเหตกุารณ์ ข่าวสาร ส่วนใหญ่
ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ทุกวนั ช่วงเวลา ท่ีใช้บ่อยท่ีสดุคือ 08.01-12.00 น. โดยไลน์ (Line) เป็นสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีมี
การใช้งานในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกคน กิจกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การส่ง
ข้อความ และแสดงความรู้สึก และมีความรู้เก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์ในระดับมาก ร้อยละ 65.3 นอกจากนี ้
เกษตรกรรุ่นใหมมี่ปัญหาในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ คือ การได้รับข้อมลูอนัเป็นเท็จ หลอกลวง ไมต่รงกบัการพาด
หัวข่าว การพาดหัวข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเกินความเป็นจริง และความเสถียรของระบบสัญญาณ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสง่ผลตอ่การใช้งานของกลุม่ตวัอย่าง  

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study 1) demographic factors of Young Smart Farmer 
( YSF)  2) social media exposure 3) knowledge about using social media and 4) problems and 
suggestion of YSF in using social media. The instrument for collecting data was questionnaire. 
Samples were 147 YSF. The statistical analyses employed were frequency, percentage mean 
maximum and minimum. The results found that most of YSF were male with an average age 3 6 .7 4 
years old, attained bachelor's degree. Their main occupation were farmers, self-employed as a 
secondary occupation. Most of them did integrated farming with the average income at 214,312.93 
baht/year, average household expenses was 218,639.46 baht / year. Almost smart phone as a device 
to connecting with social media. Most of them used their devices in House/Residence with the 
objective to news update and they used social media every day from 08.01 –1 2 . 0 0 a.m. Line 
application was the social media that all YSF used and the most commonly used social media activity 
was chat and expressing their feelings. YSF had the knowledge of social media at the level of 65.3%. 
Furthermore, YSF’ problems in using social media were exposing to lie and fake information, not 
parallel with headlines, surreal social media headlines and stability of internet network system that 
affected to the YSF utilization of social media. 

Key words: exposure, social media, young smart farmer   
* Corresponding author; e-mail address: fagrpds@ku.ac.th 
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พฤตกิรรมการขอสินเช่ือของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาขามีนบุรี  

Borrowing Behavior of Farmer Clients of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
 Min Buri Branch 

 

สุชานันท์ นุชแดง1* และ สณีุพร สวุรรณมณีพงศ์1 

Suchanan Nuchdang1* and Suneeporn Suwanmaneepong1 

 

บทคัดย่อ  
 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการขอสินเช่ือของเกษตรกรลกูค้าธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขามีนบุรี เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามจากเกษตรกรลกูค้าจํานวน  

187 ราย ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตลุาคม พ.ศ. 2562 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศกึษา 

พบว่า ลูกค้ามีวัตถุประสงค์ในการเงินกู้ เพ่ือเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 52.7) กู้ โดยใช้

หลกัประกนัรับผิดอย่างลกูหนีร่้วมกนั (ร้อยละ 77.0) ในวงเงินไมเ่กิน 300,000 บาท (ร้อยละ 84.5) ชําระดอกเบีย้

เงินกู้ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 91.4) และผ่อนชําระเงินกู้ จํานวน 1 ปี/ครัง้ (ร้อยละ 94.1) สาเหตุท่ี

เลือกใช้บริการสินเช่ือ ธ.ก.ส เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ต่ํา (ร้อยละ 51.5) สินเช่ือท่ีได้รับนําไปใช้จ่ายทางการเกษตร

เฉลี่ย 1 ครัง้/เดือน (ร้อยละ 84.0) โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ปุ๋ ยมากท่ีสุด (ร้อยละ 64.5) มีมูลค่าการใช้จ่าย

ประมาณ 5,001-10,000 บาท/ครัง้ (ร้อยละ 51.9) และลกูค้าทัง้หมดสามารถชําระคืนเงินกู้ ในใบแจ้งยอดได้ตาม

กําหนด (ร้อยละ 100.0)  

 
ABSTRACT 

 The objective of this research was to investigate the borrowing behavior of farmer clients of 

the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Min Buri branch. Questionnaires were 

administered to 187 farmer client during July - October 2019 to collect data which were then analyzed 

by using descriptive statistics. The results revealed that the customers requested for loan as 

investment capital, and their occupation (52.7%). They borrowed by using joint liability as a joint 

debtor (77.0%) in an amount of not exceeding 300,000 Baht (84.5%). In addition they paid interest on 

the loan not over 20,000 Baht per year (91.4%) and paid installments once a year (94.1%). The 

reason that the farmers chose the BAAC loan service was due to a low interest rate (51.5%). An 

average loan was used for agricultural expenditure once a month (84.0%) which purchasing fertilizer 

cost was the highest expense (64.5%) covering approximately 5,001-10,000 Baht per time (51.9%). 

Finally, customers can pay back their bills on schedule (100.0%). 
 

Key words: agricultural credit, borrowing behavior, BAAC loans, BAAC Min Buri branch 
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แนวทางการพัฒนาการดาํเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 

จังหวัดชุมพร 

Operation Development Guideline of Young Farmer Groups in Border Patrol Police Schools  

of Chumphon Province 

 

วนิดา ชุมคง1* นารีรัตน์ สรีะสาร1 และ สนีินชุ ครุฑเมือง แสนเสริม1 

Wanida Chumkong1*, Nareerut Seerasarn1 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm1 

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานกลุม่ยวุเกษตรกรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จงัหวดั

ชมุพร โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากรยวุเกษตรกรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จงัหวดัชุมพร จํานวน 

145 ราย พบว่า การดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางในด้าน การให้ความสําคัญกับชุมชน    

การบริหารจดัการกลุม่ และการพฒันาความรู้ความสามารถของสมาชิกและกลุม่ การมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน

ของยุวเกษตรกรอยู่ในระดบัปานกลางในด้าน การให้ความสําคญักบัชุมชน และการพฒันาความรู้ความสามารถ

ของสมาชิกและกลุ่ม และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่ในระดับมากท่ีสุดในด้าน        

การบริหารจัดการกลุ่ม รองลงมาอยู่ในระดบัมากในด้าน การให้ความสําคญักับชุมชน และการพัฒนาความรู้

ความสามารถของสมาชิกและกลุม่ และอยู่ในระดบัปานกลางในด้านการบริหารทนุและทรัพยากร 

 

ABSTRACT 

 The study to operation development guideline of young farmer groups. The data were 

collected from population of 145 young farmers in border patrol police schools in chumphon 

province. It was found that the operation of young farmer groups was at a moderate level in terms of 

giving importance to the community, group management and development of knowledge and 

capability of member and groups. The participation in the operation of young farmers was at a 

moderate level in terms of giving importance to the community and development of knowledge and 

capability of member and groups. And the operation development guideline of young farmer groups 

were at the highest level in terms of group management Followed by a high level of Giving 

importance to the community and Development of knowledge and capability of member and groups 

And at a medium level in terms of Capital and resource management. 

 

 

 

Key words: young farmer groups, operation development guideline, Chumphon province 
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การยอมรับเทคโนโลยีการตัดฟ้ืนต้นกาแฟของเกษตรกร อาํเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

Adoption of Coffee Rejuvenation Technology of Farmers in Tha Sae District,             

Chumphon Province 

 
เดชจรัส ยงัพลขนัธ์1* นารีรัตน์ สรีะสาร1 และ สนีินชุ ครุฑเมือง แสนเสริม1 

Detjaras Youngphonkan1*, Nareerut Seerasarn1 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm1 

 
บทคัดย่อ 

 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์สําคญัเพ่ือศกึษาการยอมรับเทคโนโลยีการตดัฟืน้ต้นกาแฟของเกษตรกร อําเภอ

ท่าแซะ จังหวดัชุมพร ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จํานวน 2,565 ราย กําหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ Taro Yamane  ท่ีความคลาดเคลื่อน 0.07 ได้กลุ่มตัวอย่าง 189 ราย พบว่า 

เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการตดัฟืน้ต้นกาแฟเชิงความคิดเห็นในระดบัมากในด้านขัน้ตอนการตดัฟืน้ต้นกาแฟ 

วิธีการตดัฟื้นต้นกาแฟ ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการตดัฟื้นต้นกาแฟ การดูแลต้นกาแฟหลงัการตดัฟื้น สภาพต้น

กาแฟท่ีควรตัดฟื้น และความสําคญัของการตดัฟื้นต้นกาแฟ ตามลําดบั และเกษตรกรยอมรับนําไปปฏิบัติใน

ระดบัปานกลางในด้านการดแูลต้นกาแฟหลงัการตดัฟืน้ต้น สภาพต้นกาแฟท่ีควรตดัฟืน้ ความสําคญัของการตดั

ฟืน้ต้นกาแฟ และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการตดัฟืน้ต้น ตามลําดบั ทัง้นีห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเน้นให้ความรู้ใน

ประเด็น  อายุท่ีเหมาะสมในการตดัฟืน้ต้นกาแฟ ระบบการให้นํา้ การใช้ขวานหรือมีดตดัก่ิงกาแฟ การให้ปุ๋ ยหลงั

การตดัฟืน้ต้นกาแฟ การใสป่นูขาว และวิธีการตดัแบบหมดต้น 

 

ABSTRACT 

 The objective of this study with adoption of coffee rejuvenation technology of farmers in Tha 

Sae district, Chumphon province. The population consisted of 2,565 persons of coffee farmers. The 189 

sample was based on Taro Yamane formula with acceptable error at 0.07 level. The results indicated the 

following; that farmers adoption opinion of coffee rejuvenation technology at  high level in terms of  the 

process of coffee rejuvenation,  the method of coffee rejuvenation, the right time of coffee 

rejuvenation, the caring for coffee tree after rejuvenation, the coffee tree conditions that should be 

rejuvenation and the importance of coffee rejuvenation, respectively. And farmers adoption to 

implement at moderate level in terms of  the caring for coffee tree after  rejuvenation, the coffee tree 

conditions that should be rejuvenation, the importance of coffee rejuvenation and the right time of 

coffee rejuvenation. In this regard, relevant departments should focus on providing knowledge on issues 

Appropriate age to coffee rejuvenation, irrigation system, using an ax or a knife to cut coffee branches, 

the fertilizer after coffee rejuvenation, adding lime and early cut method 

Key words: adoption, coffee rejuvenation technology, Chumphon province 
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ปริมาณรงควัตถุหลัก สารประกอบฟีนอลิคทัง้หมด และกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของพืชให้สี 
ท่ีผ่านการทาํแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และการประยุกต์ใช้ในข้าวเหนียวมูน 

Content of Main Pigment, Total Phenolic Acid and Antioxidant Activity of Freeze Dried 
Coloring Plants and Its Application in Khao Niew Moon 

 
วิลาวัลย์ แซ่อึง้1 ปาริสทุธ์ิ เฉลมิชยัวฒัน์1* และ ทศันีย์ ลิม้สวุรรณ1    

Wilawan Sae-oung1, Parisut Chalermchaiwat1* and Tasanee Limsuwan1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาปริมาณรงควตัถหุลกั สารประกอบฟีนอลิคทัง้หมด และกิจกรรมสาร

ต้านอนมุลูอิสระของพืชให้สีท่ีผ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และการประยกุต์ใช้ในข้าวเหนียวมนู  ตวัอย่างใน

การศกึษา คือ พืชท่ีผ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ผงสีท่ีได้จากการบดพืชท่ีทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และพืชสด

เป็นตวัอย่างควบคมุ จากพืชให้สี 5 ชนิด คือ ดอกโสน ดอกอญัชนั ดอกเฟ่ืองฟ้า บีทรูท และใบเตย ซึง่ให้สีเหลือง 

สีนํ า้เงิน สีชมพู สีแดง และสีเขียวตามลําดับ ผลการศึกษาพบว่าผงสีจากพืชทุกชนิดมีปริมาณรงควัตถ ุ

สารประกอบฟีนอลิคทัง้หมด (TPC) และกิจกรรมสารต้านอนมุลูอิสระ (วิธี DPPH และ FRAP) สงูกวา่พืชสด และ

พืชท่ีผ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p≤0.05)  โดยผงสีชมพูท่ีผลิตจากดอกเฟ่ืองฟ้า

มีคา่TPC และกิจกรรมสารต้านอนมุลูอิสระสงูท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบกบัพืชให้สีชนิดอ่ืน จากการประยกุต์ใช้ผงสีใน

ข้าวเหนียวมนูเปรียบเทียบกบัพืชสด และสีสงัเคราะห์ ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัด้วยวิธี 9-point hedonic 

scale พบว่า ข้าวเหนียวมูนท่ีผสมผงสีจากการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบโดยรวมอยู่

ในช่วง 7 ถงึ 8 คะแนน (ชอบปานกลางถงึชอบมาก) ผลจากงานวิจยันีแ้สดงให้เห็นวา่การทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

ในพืชให้สสีามารถนําไปผลิตเป็นผงสีธรรมชาติ และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคได้ 

 
ABSTRACT 

 The aim of this research was to determine content of main pigment, total phenolic acid and 

antioxidant activity of freeze dried coloring plants and its application in Khao Niew Moon. The 

samples in this research were freeze dried coloring plants (FD), freeze dried coloring plant powder 

( PD)  and fresh plants as control (C). The five coloring plants were Sesbania javanica, Clitoria 

ternatea, Bougainvillea glabra, Beta vulgaris and Pandanus amaryllifolius. The colors are yellow, 

blue, pink, red  and green, respectively. The result showed that all PD had significantly ( p≤0.05) 

higher pigment content, total phenolic content (TPC) and antioxidant activity (DPPH and FRAP assay) 

than those of C and FD. The pink PD made from Bougainvillea glabra had the highest value of TPC 

and antioxidant activity compared with other coloring plants. From its application PD in Khao Niew 

Moon compared with C and the synthetic colorant by sensory evaluation using 9-point hedonic scale 

revealed that the mean overall liking score of Khao Niew Moon formulated with PD were in the range 

of 7-8 scores (like moderately to like very much). The results demonstrated that freeze dried coloring 

plants powder can be used as natural colorant with consumers acceptance. 
 

Key words: pigment, antioxidant, freeze drying, food colorant, Khao Niew Moon 
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การย้อมสีผ้าฝ้ายและผ้าเรยอนด้วยสีผงธรรมชาตท่ีิสกัดจากเปลือกมังคุด  

Natural Dyeing of Cotton and Rayon Fabrics with Natural Dye Powder Extracted from 

Mangosteen Peel 

 

ธนิกา หุตะกมล1* และ เพ็ญวิสาข์ พิสฏิฐศกัดิ์1 

Thanika Hutakamol1* and Penwisa Pisitsak1 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสมบติัการย้อมสีผ้าฝา้ย และผ้าเรยอน โดยใช้ผงสีธรรมชาติท่ีสกดั

จากเปลือกมังคุด และใช้มอร์แดนท์โลหะ ได้แก่ ดีบุก (stannous chloride) สารส้ม (aluminum potassium 

sulfate) จุนสี (copper sulfate) และเหล็ก (ferrous sulfate)  ซึ่งผงสีท่ีสกัดจากเปลือกมังคุดนีไ้ด้จากการนํา

เปลือกมงัคดุตากแห้งมาทําการต้ม แล้วนํานํา้สีท่ีได้ไปกรองและผ่านกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย  จากนัน้จึง

นําผงสีมาละลายนํา้เพ่ือทําการย้อมสีผ้าผืนด้วยเทคนิคการย้อมแบบดดูซมึ โดยศกึษาผลของความเข้มข้นของผง

สีในช่วง 10-30 %owf  จากนัน้จึงนําผ้าท่ีผ่านการย้อมไปใส่มอร์แดนท์แล้วนําไปวดัค่าสีและค่าความเข้มสี K/S 

โดยอ้างอิงปริภูมิสีแบบ CIE L*a*b* ผลการทดสอบพบวา่  คา่ความเข้มสีของผ้าทัง้สองมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้เม่ือเพ่ิม

ความเข้มข้นของผงสีท่ีใช้  ผ้าท่ีไม่ใส่มอร์แดนท์มีสีเหลืองท่ีอ่อนมาก  ส่วนการใช้มอร์แดนท์ชนิดสารส้มและดีบกุ

ไม่สามารถช่วยเพ่ิมความเข้มสี มีเพียงการใช้มอร์แดนท์เหล็กเท่านัน้ท่ีทําให้ผ้ามีสีเหลืองเข้ม รองลงมาคือมอร์

แดนท์จนุสี ผลการทดสอบความคงทนของสีตอ่การขดัถพูบวา่ความคงทนของสีต่ําลงเม่ือผ้ามีความเข้มสีเพ่ิมขึน้ 

 

ABSTRACT 

 The aim of this work is to investigate the dyeing properties of cotton and rayon fabrics by 

natural dye powder extracted from the peel of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.). Metallic 

mordants used were stannous chloride, aluminum potassium sulfate ( alum) , copper sulfate, and 

ferrous sulfate. The dye powder was obtained by heating sun-dried mangosteen peel in water, 

filtering, and then spray-drying. The obtained dye powder was dissolved in water and used to dye the 

fabrics by exhaustion technique. The effects of dye concentrations were studied in the range of 10 to 

30 %owf. The dyed fabrics were then treated with mordant. The color values and color strength (K/S) 

were measured based on the CIE L*a*b* color space. The K/S values of both fabrics increased when 

the dye concentration increased. Without mordant, the dye alone produced only weak yellow. Alum 

and stannous chloride did not improve the color strength of the dyed fabrics. Only ferrous sulfate 

gave rise to a strong yellow shade followed by copper sulfate. Color fastness to crocking ratings 

decreased for fabrics with higher color strength.   
 

Key words: natural dyeing, Mangosteen peel, rayon, cotton, cellulose  
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ผลของเวลาในการอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของ     
ข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล 

Effect of Microwave Puffing Times on the Physical and Sensory Properties of  
Sea Lettuce Crackers 

 
จารุวรรณ สุพรรณพยคัฆ์1 ปาริสทุธ์ิ เฉลมิชยัวฒัน์1* และ ทศันีย์ ลิม้สวุรรณ1 

Jaruwan Supanpayak1, Parisut Chalermchaiwat1* and Tasanee Limsuwan1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของเวลาในการอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพทางกายภาพ          
และประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล จัดสิ่งทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely 
Randomized Design; CRD) โดยการศึกษาระยะเวลาในการอบพองท่ี 20, 25 และ 30 วินาที ด้วยเตาอบ
ไมโครเวฟกําลงัไฟ 800 วตัต์ ผลการศึกษาพบว่าเวลาในการอบพองนานขึน้ ส่งผลให้ค่าความเป็นสีเขียว (-a*) 
ลดลง  และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เพ่ิมขึน้ (p≤0.05) อย่างไรก็ตามค่าความสว่าง (L*) การพองตัว ความ
หนาแน่น และความเปราะของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ข้าวเกรียบ
สาหร่ายผกักาดทะเลท่ีได้จากการอบพองนาน 25 วินาที ให้คณุลกัษณะทางกายภาพเหมาะสมท่ีสดุ จงึคดัเลือก
ไปประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีวัดสเกลความพอดี (Just-about-right scale; JAR) ร่วมกับวิธีการ            
ให้คะแนนความชอบ (9-point hedonic scale) ผลการวิเคราะห์แบบพินอลตี (Penalty analysis) แสดงให้เห็นว่า
คณุลกัษณะด้านกลิ่นรสสาหร่ายและรสชาติของข้าวเกรียบสาหร่ายผกักาดทะเลไมพ่อดี พบวา่กลิ่นรสสาหร่ายมี
ความเข้มเกินไป รสชาติมีความอ่อนเกินไป และได้รับคะแนนความชอบโดยรวม 5.5 คะแนน อย่างไรก็ตาม
คุณลกัษณะด้านกลิ่นรสสาหร่ายและรสชาติยังไม่พอดี (Net effect > 20%) จึงพัฒนาสูตรข้าวเกรียบสาหร่าย
ผกักาดทะเลโดยการลดปริมาณพริกไทย และเพ่ิมปริมาณนํา้ตาลและซอสถัว่เหลือง สง่ผลให้คะแนนทางประสาท
สมัผสัในทุกคณุลกัษณะเพ่ิมขึน้ มีคะแนนความชอบโดยรวมเท่ากบั 7.0 (สตูรการทดลอง A) และ 6.4 (สตูรการ
ทดลอง B)  ตามลําดบั 

 
ABSTRACT 

 The aim of this research was to study the effect of microwave puffing times on the physical 
and sensory properties of sea lettuce cracker. A completely randomized design (CRD) was used to 
study the puffing times at 20, 25 and 30 second by microwave oven at 800 watt. The result showed 
that the increased puffing times led to greenness ( -a*)  value decreased, yellowness (b*) value  
increased (p≤0.05). However, lightness value (L*), expansion ratio, bulk density and fracturability of 
all samples were no significantly different (p>0.05). Therefore, the sea lettuce cracker puffed for 25 
second with the desirable physical properties was subjected to sensory test using the just-about-right 
scale (JAR) and the 9 -point hedonic scale. Results from the penalty analysis demonstrated that the 
attributes of seaweed flavor and taste were not JAR. The too much endpoints of seaweed flavor and 
too soft endpoints of taste were found. The overall acceptability scores was 5.5. However, the 
seaweed flavor and taste was not JAR ( Net effect > 20%) .  Development on sea lettuce cracker 
formula by reducing amount of pepper and increasing amount of sugar and soy sauce caused an 
increasing on all sensory attributes score. The overall acceptability scores of the developed formula 
was 7.0 (Formula A) and 6.4 (Formula B), respectively. 
 
Key words: puffing, microwave, sea lettuce, cracker, penalty analysis 
* Corresponding author; e-mail address: fagrpsch@ku.ac.th 
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การออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก “นางสีดา” 
Headdress Design from Thai Flower Technique Inspired by “Sita” 

 
ติณณา อุดม1* นนัทิพย์ หาสนิ1 และ ณฐัธิดา สร้อยจําปา1 
Tinna Udom1*, Nanthip Hasin1 and Nattida Soijampa1 

 
บทคัดย่อ  

 การวิจยัเร่ือง การออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจาก “นางสี
ดา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทย และศึกษาความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาครัง้นีใ้ช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจด้วยแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนําข้อมูลมา
วิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมในการนํามาเป็นผลิตภณัฑ์ต้นแบบ ดําเนินการศึกษาโดย ค้นคว้าข้อมูล
เก่ียวกับหลกัการสําคญัของการออกแบบทางศิลปะเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ และนําไปศกึษาความพึง
พอใจของกลุม่เป้าหมายจํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัคือ แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การออกแบบ
เคร่ืองศิราภรณ์ และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจาก
การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ปีท่ี 4 สาขาคหกรรมศาสตร์ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจ พบว่า ผลิตภัณฑ์ของงานวิจัยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.36)  เม่ือพิจารณารายข้อจากแบบสอบถามทัง้ 5 ด้านพบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากเป็นอนัดบั
แรก คือ ความละเอียด ประณีตในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมาคือ องค์ประกอบโดยรวม
ของชิน้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.36) ด้านความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่และน่าสนใจ (คา่เฉลี่ย 4.33) ด้านความสวยงาม 
(ค่าเฉลี่ย 4.30) และด้านความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช้ในการออกแบบ (ค่าเฉลี่ย 4.20) ตามลําดบั ผลจากการ
ตอบแบบสอบถามทัง้หมดท่ีได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์นีส้ามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานได้อย่างดี 
และสามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบงานสร้างสรรค์ให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ได้อีกทางหนึง่ 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to design headdress from Thai flower technique and 
2) to study the satisfaction of Home Economics students toward the headdress design. This study 
uses survey research with questionnaires for samples. In order to take the data to analyze the suitable 
product model for using as a prototype product. The researchers study the guideline by researching 
information about the key principles of artistic design. The research samples were 30 Home 
Economics students of Rajamangala University of Technology Srivijaya. The instrument used in this 
research was a questionnaire. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean and 
standard deviation. The findings indicated that the most samples were 4th year female students of 
Home Economics program. The satisfaction of Home Economics students toward the headdress 
design was at the high level ( x =  4.36) . When considered in each aspect, it was found that the 
satisfaction was at high level on refinement of the headdress creation ( x = 4.53), overall composition 
of the workpiece ( x = 4.36), creative, exotic and fascinating ( x = 4.33), the beauty of the headdress 
design ( x = 4.30) and  the suitability of the material used in the design ( x = 4.20). The results of all 
the questionnaires have shown that this product can meet the needs of the user well. And can be 
used as a prototype for creative work to be unique. 
 
Key words: headdress, Sita 
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การพัฒนาผลติภณัฑ์ของขวญัของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา 

Product Development as Souvenir from Koh Yor Woven Fabric in Songkhla Province 

 

ฉัตรดาว ไชยหล่อ1* และ จริยา ทรงพระ1 

                                            Chatdaw Chailor1*and Chariya Songpra1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ ศกึษาข้อมลูและออกแบบผลิตภณัฑ์ของขวญัของท่ีระลกึจากผ้าทอเกาะ

ยอ จํานวน 6 ชิน้งาน ได้แก่ กรอบรูปท่ีระลึก พวงกุญแจ และ แม่เหล็กติดตู้ เย็น รูปแบบละ 2 ชิน้งาน และศึกษา

ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของขวญัของท่ีระลึกจากกลุ่มผู้ผลิต คือ กลุ่มร่มไทร และกลุ่มผู้สนใจผลิตภัณฑ์ จํานวน 

100 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์

ข้อมลู หาคา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

77 เป็นเพศหญิง หนึ่งในสามของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี  (ร้อยละ35) โดยผู้ ตอบ

แบบสอบถามสองในห้าเป็นนักศึกษา (ร้อยละ 40) ผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของขวญัของท่ีระลึก 

พบว่า ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจแบบท่ี 2 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ ด้านความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.38) ผลการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจพวงกุญแจและแม่เหล็กติดตู้ เย็นแบบท่ี 2 

มากกวา่แบบท่ี 1 ทัง้สามด้าน ได้แก่ ด้านความมีเอกลกัษณ์ ด้านความสวยงาม และด้านความสะดวกในการใช้งาน 

โดยมีความพงึพอใจมากกวา่อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05   

 

ABSTRACT 
 

     The objective of this research was to study data and design of souvenirs from woven fabric of 

Koh Yor, amount 6 pieces of work, including Photo frames, Key chains and Fridge magnets 2 pieces 

per style  and study the satisfaction of  souvenirs products from the manufacturer group “Rom Sai 

Group” and 100 samples who interesting in the products and using the Accidental Sampling method. 

Data were collected by using questionnaire to analyze percentage, mean, standard deviation and t-

test. The results showed that 77 percent of respondents were female. One Third of the respondents 

age between 20-30 years old (35 percent), two in five of respondents were educated (40 percent).  

The result of satisfaction assessment of souvenir gift products showed that Keychain type 2 products 

have the most satisfaction level of aesthetic (Mean 4.38). The comparison of satisfaction shows that 

respondents were more satisfied with the Key chains and Fridge magnets type 2 more than type 1 in 

all three aspects as Namely, Identity, Aesthetic and the ease of use. The satisfaction level was 

significantly higher at the 0.05 level.   
 

Key words: product development, souvenir, Kor Yor woven fabric  
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 “ตลาดนัดอิ่มเกษตร” การขับเคล่ือนงานบริการวิชาการด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาต ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“Im-Kaset Market” Academic Service of Agricultural Extension and Development  

of National Agricultural Extension and Training Center (NAETC), Kasetsart University 

 

สาคร ชินวงค์1* วริฎฐา ทองสมทุร1 นพพร เลศิประเสริฐ1 และ นพสทิธ์ิ ลอ่งจ้า1 

Sakhon Chinnawong1*, Warittha Thongsamut1, Nopporn Lertprasert1 and Noppasit Longja1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาความเป็นมาและแนวทางและการขบัเคลื่อนการบริการวิชาการผ่าน

ตลาดนดัอ่ิมเกษตรของสํานกัสง่เสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน (สฝ.กพส.) เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ พบวา่ตลาด

นัดอ่ิมเกษตรเกิดขึน้จากความร่วมมือของกลุ่มผู้ บริหารและทีมงาน สฝ.กพส. ในช่วงปี 2558-2560 ร่วมกับ

เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวนัตก และการประสมงานประสานใจของหน่วยงานภายใน มก. ภาคประชาชน 

รัฐและเอกชน ร่วมกนัพฒันาและขบัเคลื่อนการบริการวิชาการรูปแบบใหมสู่ช่มุชมและสงัคม ซึง่มีกิจกรรม “อ่ิมใจ 

อ่ิมท้อง อ่ิมปัญญา พฒันาความรู้” จัดขึน้ครัง้แรกในวนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงปัจจุบัน 29 ครัง้ กลไก

ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จคือกิจกรรมการประชุมทีมงาน (ถกแถลง) และประชุมเครือข่ายกรรมการฯ ขับเคลื่อน

อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาร่วมกัน ในการจัดทําแผนพัฒนา แผนการ

ปฏิบติังาน การร่วมวางกลยทุธ์และร่วมดําเนินกิจกรรมสู่ความยัง่ยืน แนวทางพฒันาควรถอดรูปแบบกระบวนการ

ขบัเคลื่อนสูค่วามสําเร็จซึง่เป็นนวตักรรมท่ีเกิดประโยชน์และสามารถขยายผลสูช่มุชนอ่ืนตอ่ไป 

 

ABSTRACT 

 This qualitative research aims to study background and development of academic services in 

agricultural extensions throughout Im-Kaset market. The results showed “Im-kaset market” run in 

collaboration with NAETC’s board and staffs in 2015-2017, young smart farmer network group in 

western region and other internal organizations of KU, public, government and private sectors to 

develop academic services of NAETC under the concept “Happy Heart Happy Stomach Happy 

Brain”. The first activities launched on 18th February 2017 in first week of each month and it was 29 

times since then. The factors that drive “Im-Kaset market” successfully are team meeting, network 

group meeting, learning process and strategic planning for sustainable goal. This research suggests 

that development plan should come from a model of succession process which is an innovation and 

can extend to communities in the future. 
 

Key words: Im-Kaset market, academic service 
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การส่งเสริมการผลิตปาล์มนํา้มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิ 
สําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ในอาํเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 

Extension of Oil Palm Production According to the Management of Agricultural Economic Zones 
(Zoning) for Important Agricultural Products in Khao Phanom District, Krabi Province 

 
เพญ็ประภา แพงภูงา1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ พลสราญ สราญรมย์2  

Penprapa Paengphunga1*, Bumpen Keowan2 and Ponsaran Saranrom2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) สภาพการผลิตปาล์มนํา้มนัของเกษตรกรตามหลกับริหารจดัการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ (Zoning) 2) ความรู้ แรงจูงใจ ความคิดเห็น และความต้องการในการ
สง่เสริมการผลิตปาล์มนํา้มนั ในอําเภอเขาพนม จงัหวดักระบ่ี ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 244 ราย และทดสอบสมมติฐานการ
วจิยัเพ่ือวิเคราะห์ความความแตกตา่งโดยการทดสอบค่าที (t-test Independent) ผลการศกึษา พบว่า 1) กลุม่ตวัอยา่งมี
ประสบการณ์ปลกูปาล์มนํา้มนั เฉลีย่ 12.56 ปี พืน้ท่ีปลกูสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีราบ สภาพดินเป็นดินร่วน ผลผลติเฉลี่ย/ไร่/ปี 
2,863.75 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ต้นทุนการผลิต/ไร่/ปี 3,963.73 บาท 
รายได้จากปาล์มนํา้มนั/ไร่/ปี 7,398.24 บาท 2) ได้รับแหลง่ความรู้ในการผลติปาล์มนํา้มนัจากสือ่บคุคล ในระดบัมาก มี
ความรู้เร่ืองการใสปุ่๋ ยปาล์มนํา้มนัและการเก็บเก่ียวปาล์มนํา้มนัมากท่ีสดุ ได้รับแหลง่ความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขตเกษตร
เศรษฐกิจ จากสือ่กิจกรรมในระดบัมาก มีความรู้ในเร่ืองการจดัการพืน้ท่ีเกษตรกรรม (Zoning) มากท่ีสดุ วิเคราะห์ความ
แตกต่างความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขตเกษตรเศรษฐกิจของกลุม่ตวัอยา่ง พบว่า ประโยชน์และความสาํคญัของเขตเกษตร
เศรษฐกิจสําหรับสนิค้าเกษตร เพ่ือใช้ในการวางแผนพฒันาการเกษตรในระยะยาว และหลกัการของโซนน่ิงก่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีการผลิตท่ีเหมาะสมกับศกัยภาพของพืน้ท่ีมีความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติท่ี 0.01 แรงจงูใจในการผลติปาล์มนํา้มนัตามหลกับริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
พบว่า การมีรายได้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ และการติดตามให้คําแนะนําสมํ่าเสมอจากเจ้าเหน้าท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสดุ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแรงจงูใจไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
ABSTRACT 

 This research aims to study 1) the condition of farmer’s oil palm production according to the 
management of agricultural economic zones (Zoning) for important agricultural products. 2) knowledge, 
motivation, opinion and requirement for the extension of oil palm production in Khao Phanom District,  Krabi 
province. Sample group was 244 suppliers and to test the hypothesis this research for the analysis of 
difference by using T-test Independent. As a result, it was found that 1) the sample group has experienced 
averagely 12.56 years in oil palm production. Most planting areas are loam plain. Average yield/Rai/year was 
2,863.75 kilograms with 0.05 of statistically non - significant difference. Production cost/Rai/year was 
3,963.73 Baht. Income from oil palm/Rai/year was 7,398.14 Baht. 2) The sample group highly learned about 
oil palm production from personal media. The group also knows how to fertilize and harvest oil palm in the 
highest level. Agricultural economic zone (Zoning) principle is highly taught to the group via activities. The 
group knows about agricultural economic zone (Zoning) the most. According to the analysis of knowledge 
difference in agricultural economic zone (Zoning) principle of the sample group, it was found that 
advantages and importance of agricultural economic zone (Zoning)  for agricultural products are that it is 
used for long-term agricultural development planning. Agricultural economic zone (Zoning) principle brings 
about efficient and sustainable natural resources in production. It also provides the production that suits the 
area potential with 0.01 of statistically significant difference. Motivation in oil palm production according to 
the management of agricultural economic zone (Zoning) of the sample group showed that higher income 
and regular monitoring and suggestions from the officers are in the highest level. and to test the hypothesis 
this research for the analysis of difference with 0.05 of statistically non - significant difference.  
 
Key words: extension of oil palm production, management of agricultural economic zones, agricultural products, Khao Phanom 
district, Krabi province 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดกระบ่ี 
Guide Lines for Potential Development of Young Farmer Groups in Krabi Province 

 
ธาราวรรณ ป่านเทพ1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ นารีรัตน์ สรีะสาร2 
Tarawan Pantep1*, Bumpen Keowan2 and Nareerut Sirasan2 

 
บทคัดย่อ  

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความรู้ แหล่งความรู้เก่ียวกับกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 2) 
ความคิดเห็นต่อกลุ่มยุวเกษตรกร ต่อการดําเนินงานและการทํากิจกรรมเกษตร 3) การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานและกิจกรรมเกษตร 4) ปัญหา ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส อปุสรรคและแนวทางการพฒันา
ศกัยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่สมาชิกยุวเกษตรกร 233 คน ท่ีปรึกษายุวเกษตรกร 52 คน 
และคณะกรรมการยุวเกษตรกร 64 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) สมาชิกยุวเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้การ
ดําเนินงานกลุม่ยวุเกษตรกรในระดบัมากท่ีสดุ โดยได้รับความรู้จากแหล่งความรู้จากสื่อบคุคลมากท่ีสดุ 2) ความ
คิดเห็นตอ่กลุ่มยุวเกษตรกร ต่อการดําเนินงานกลุ่มยวุเกษตรกรอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ สมาชิกยุวเกษตรกรมีความ
คิดเห็นต่อการทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ในระดับมากท่ีสุดและท่ีปรึกษายุวเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการทํา
กิจกรรมการเกษตรอยู่ในระดับมาก 3) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
การเกษตรอยู่ในระดบัมาก 4) ปัญหาในการดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่ในระดับน้อย แนวทางการพัฒนา 
ได้แก่ ท่ีปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีร่วมกันวางแผนการพัฒนากลุ่ม สมาชิกมีส่วนร่วมการดําเนินงาน เจ้าหน้าท่ีให้
คําปรึกษาการดําเนินงานกลุ่ม และเม่ือทดสอบสมติฐาน การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการเกษตรระหว่าง
สมาชิกยวุเกษตรกรและท่ีปรึกษายวุเกษตรกร พบวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is to study the following 1) Sources of information about group 
dynamics of young farmer groups members 2) Views of young farmer groups  on operating 
procedures and agricultural activities 3) Participation in operational procedures and agricultural 
activities 4) Problems, suggestions, strengths, weaknesses, opportunities, obstacles and guidelines 
for the  potential development of young farmer groups. The sample group was 233 group members, 
52 advisors. and 64 committee members. The results of the research showed that 1) The majority of 
young farmer group members had the highest level of knowledge about the operating procedures of 
the young farmer group. The main source of information for members was individual 
communication.2) Members had the highest opinions of young farmer groups and their operating 
procedures. Members had the highest opinions of agricultural activities by the groups. Advisors had 
a high opinion of the agricultural activities of the groups. 3) There was a high level of participation by 
members and advisors of young farmer groups. 4) Operating procedure problems are at a low level. 
The guidelines for potential development are as follows.Young farmer group advisors and officers 
encourage a group development plan. Members participate in operations. Agricultural extension 
officials advise. When this hypothesis was tested it was found that participation in agricultural 
activities between members of young farmer groups and advisors varied significantly at a statistical 
level of 0.01. 
 
Key words: development guide lines, young farmer groups, Krabi province 
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การยอมรับการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในปาล์มนํา้มันของเกษตรกร 

ในอาํเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
An Adoption of Trichoderma (Trichoderma harzianum) Utilization in Oil Palm Plant Disease Control  

of Farmers in Ao Luek District, Krabi Province 
 

ทพิวรรณ เทพบุรี1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ สินีนชุ ครุฑเมือง แสนเสริม2 
Thipphawan Thepburi1*, Bumpen Keowan2 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความรู้ ความคิดเห็น และความต้องการในการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการ
ควบคมุโรคพืชของเกษตรกร 2) แรงจูงใจและการปฎิบตัใินการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคมุโรคพืชของเกษตรกร 3) ความ
คิดเห็นต่อปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร 4) ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการ
ยอมรับการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคมุโรคพืชของเกษตรกร ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาคือ เกษตรกรผู้ปลกูปาล์มนํา้มนั
ในอําเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี จํานวน 5,136 ครัวเรือน กําหนดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตวัอย่าง 264 คน 
ทําการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
คา่ตํ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัอนัดบั และการวเิคราะห์ Chi-Square ผลการวิจยั พบว่า 1) เกษตรกร
ท่ีใช้และไม่ใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาส่วนมากมีความรู้เก่ียวกบัการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาในระดบัมาก เกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้เชือ้รา
ไตรโคเดอร์มามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาในระดบัมากท่ีสดุและระดบัมาก ตามลําดบั โดยเกษตรกรท่ีใช้เชือ้
ราไตรโคเดอร์มาร้อยละ 93.2 มีความต้องการใช้ ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มามีเพียงร้อยละ 50.8 ท่ีมีความต้องการใช้ 
2) เกษตรกรท่ีใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มามีแรงจูงใจในการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาในระดบัมากท่ีสุด และมีการปฎิบตัิในการใช้เชือ้รา
ไตรโคเดอร์มาระดบัมาก 3) ความคิดเห็นต่อปัญหาของเกษตรกรทัง้ 2 กลุ่มอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกรท่ี
ใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุและเกษตรกรท่ีไม่ใช้อยู่ในระดบัมาก 4) ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการยอมรับการใช้เชือ้ราไตร
โคเดอร์มา พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัย่ิงท่ี 0.01 คือ จํานวนแรงงานในครัวเรือนทําการเกษตร ความคิดเห็นใน
การใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา ความคิดเห็นต่อปัญหาในการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา และข้อเสนอแนะในการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา 
ส่วนระยะเวลาในการปลูกปาล์มนํา้มันและความรู้ในการใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชมีความสัมพันธ์อย่าง
นยัสําคญัท่ี 0.05 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study 1) farmers’ knowledge, opinion and demand for using 
Trichoderma to control oil palm plant diseases; 2) farmers’ incentives and practices in using Trichoderma to control 
oil palm plant diseases; 3) farmers’ opinions on the problems of using Trichoderma and recommendations for using 
Trichoderma; and 4) factors associated with farmers’ adoption of Trichoderma to control oil palm plant diseases. The 
study population were 5,136 households of oil palm farmers in Ao Luek District, Krabi Province, out of whom a 
sample size of 264 were determined using the Taro Yamane formula. Samples were selected using simple random 
sampling.  Data were collected by using an interview schedule and statistically analyzed using frequency, 
percentage, minimum, maximum, mean, standard deviation, ordering and Chi-Square. The results showed that 1) 
The majority of farmers, both those that used Trichoderma and those that did not, had a high level of knowledge 
about using Trichoderma to control oil palm diseases. Farmers who used Trichoderma had a very positive opinion 
about using Trichoderma to control oil palm diseases and those that did not had a positive opinion.  Of the farmers 
that had used Trichoderma, 93.2% wanted to continue using it and only 50.8% of those who had not used 
Trichoderma wanted to use it. 2) Farmers that used Trichoderma had the highest level of incentive to use 
Trichoderma and had a high level of practice in using Trichoderma. 3) Both farmers who used Trichoderma and 
those that did not had the highest level of opinion about problems with using Trichoderma. Farmers who used 
Trichoderma had a very high level of opinion about recommendations for using Trichoderma and those that did not 
use Trichoderma had a high level of opinion on recommendations for using Trichoderma. 4) As for factors associated 
with farmers’ adoption of Trichoderma to control oil palm plant diseases, the factor that was correlated with farmers’ 
adoption of Trichoderma to a highly significant degree at confidence level at 0.01.  There was a number of household 
members engaged in agriculture. Factors which correlated with farmers’ opinions on problems with using 
Trichoderma and recommendations for using Trichoderma to a significant degree at confidence level 0.05 A number 
of years growing oil palm and knowledge of using Trichoderma to control oil palm diseases.    

Key words: aceptance, Trichoderma, pant disease control, oil palm, Ao Luek district 
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การยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกร 
ผู้ปลูกปาล์มนํา้มันในอาํเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 

Adoption of Integrated Pest Management by Oil Palm Farmers in Plaiphraya District,  
Krabi Province 

 
สุภาวดี บวัเพง็1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ นารีรัตน์ สรีะสาร2 

Supavadee Buapeng1*, Bumpen Keowan2 and Nareerut Sirasan2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษา 1) สภาพการผลิตปาล์มนํา้มนั 2) ความรู้และความคิดเห็นต่อ IPM 
3) การยอมรับ IPM 4) ปัจจัยท่ีมีผลต่อ IPM 5) ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการส่งเสริม IPM การวิจัยนีใ้ช้
รูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ ประชากรผู้ปลกูปาล์มนํา้มนัในอําเภอปลายพระยาจงัหวดักระบ่ี กลุม่ตวัอย่าง 263 คน 
ผลการวิจยั พบว่า 1) เกษตรกรผู้ปลกูปาล์มนํา้มนั มีประสบการณ์เฉลี่ย 17.91 ปี มีพืน้ท่ีปลกู เฉลี่ย 21.35 ไร่ มี
ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปี 2,935.36 กิโลกรัม ขายผลผลิตได้ในราคาเฉลี่ย 2.37 บาท มีต้นทุนการผลิต/ไร่/ปี 3,038.60 
บาท มีรายได้จากปาล์มนํา้มนั/ไร่/ปี 5,288.49 บาท ส่วนใหญ่จําหน่ายผลผลิตให้แก่ลานเท 2) เกษตรกรได้รับ
แหลง่ความรู้ในระดบัปานกลางจากสื่อกลุม่ มีความรู้เร่ืองปาล์มนํา้มนัในระดบัมากท่ีสดุ มีความรู้เร่ือง IPM ระดบั
มากท่ีสุด และมีความคิดเห็นต่อ IPM ระดบัมาก 3) เกษตรกรยอมรับ IPM ในเชิงความคิดเห็นโดยวิธีเขตกรรม
มากท่ีสุด และยอมรับ IPM ในเชิงปฏิบัติอยู่ในระดบัปานกลาง 4) ตวัแปรท่ีมีผลอย่างมีนัยสําคญัย่ิงทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 คือ แหล่งความรู้ และความรู้เร่ือง IPM 5)ข้อเสนอแนะของเกษตรกร คือ ควรจัดอบรม IPM อย่าง
ตอ่เน่ือง มีแปลงสาธิตและสนบัสนนุอปุกรณ์ในการจดัการศตัรูพืช 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research is to study the following: 1) the state of palm oil production 2) 
knowledge and suggestions of farmers regarding IPM. 3 )  farmer’s adoption of IPM. 4 )  factors 
affecting the adoption of IPM. 5) recommendations and approaches in supporting IPM. This research 
uses the survey research model. The population used in the study was palm oil farmers in Plaiprayaa 
district, Krabi province. The sample group size was 263 people. The research showed that 1) Palm oil 
farmers had average experience of 17.91 years, an average of 21.35 rai of land, produced an 
average of 2935.36 kg per rai per year. They sold can sell the product at an average price of 2.37 
baht. They had assets of 3038.60 baht per rai per year. They had an income from palm oil of 5288.49 
baht per rai per year. The majority sell produce to the courtyard. 2) Farmers have a medium level of 
information sources from group communication. Their knowledge of palm oil is at the highest level. 
Their knowledge of IPM was at the highest level and they have a high opinion of IPM. 3) Farmers 
adopted the regional IPM in principle at the highest level and in practice at a mid-level. 4)There are 
variables that have a statistically significant effect at the level of 0.01 i.e. the sources of knowledge 
and knowledge of IPM. 5) The recommendations of farmers were as follows: There should be 
continual seminars on IPM. Demonstrations and material support for IPM on an ongoing basis. 
 
Key words: adoption integrated pest management, Plaiphraya district, Krabi province 
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การพัฒนามัลเบอร์ร่ีกวนจากกากมัลเบอร์ร่ีของกลุ่มแปรรูปมัลเบอร์ร่ี 

อาํเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์ 

Development of Mulberry Preserves from Leftover Mulberry Pulp  

for Agriproduct Processing: A Case Lab-Lae District, Uttaradit Province 

 

สุทธิพนัธ์ุ แดงใจ1* 

Suttiphun Dangjai1* 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาสูตรต้นแบบของมลัเบอร์ร่ีกวน ปรับปรุงเนือ้สมัผัสของมลัเบอร์ร่ี

กวนจากกากมลัเบอร์ร่ีให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพ และอายุการเก็บรักษามลั

เบอร์ร่ีกวนในบรรจุภัณฑ์ ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9  Point Hedonic Scaling Test นําผลมา

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป จากการศึกษาพบว่าสูตร 06 ได้รับการยอมรับสูงสุด โดยมี

คะแนนการยอมรับโดยอยู่ท่ี 7.85 มีความชอบอยู่ในระดบัชอบมาก ด้านคณุลกัษณะทางกายภาพพบว่า ค่า Aw  

อยู่ในระดบั 0.63 ซึง่มีคา่อยู่ในระดบัความชืน้ปานกลาง และคา่สีในผลิตภณัฑ์มลัเบอร์ร่ีกวนคา่ L* เท่ากบั 16.72  

คา่ a* เท่ากบั 1.13 และคา่ b* เท่ากบั - 0.81 และหาอายกุารเก็บรักษาในบรรจภุณัฑ์ 5 ชนิด คือ บรรจภุณัฑ์แบบ

ถ้วยพลาสติกใส GPPS ฝาปิด ถงุแก้วใส OPP ถงุฟอยด์ซิปลอ็ค ถงุพลาสติก PET พบัข้างชนิดใส และถงุกระดาษ

ซิปล็อคท่ีปิดสนิท ผลการศึกษาพบว่าถุงชนิดฟอยด์ซิปล็อคสามารถเก็บรักษารักษาผลิตภัณฑ์ได้นานสุดใน

อณุหภูมิห้อง 30 องศาเซลเซียสเวลา 30 วนั และอณุหภูมิตู้ เย็น 6 องศาเซลเซียสนาน 90 วนัโดยผลิตภัณฑ์ไม่

เปลี่ยนแปลง 

 

ABSTRACT 

  This study investigated a standard recipe for mulberry preserves with better texture, 

consumer’s acceptance, physical properties and shelf life of the packaged product. Based on the 9 

Point Hedonic Scaling Sensory Test. The study found that the most satisfactory recipe was 06 with the 

acceptance score of 7 .85 which was at a high preference level. Regarding physical properties, the 

recipe had Aw of 0.63 with moisture content at a moderate level, and the color values including L* of 

16 .7 2 , a* of 1 .1 3  and b* of - 0 .8 1 . In terms of shelf life, the test was performed with the product 

packed in 5 different types of packages: a GPPS plastic cup with tight lid, a well-sealed OPP plastic 

bag, a well zip-locked foil bag, a sealed side fold bag, and a well zip-locked paper bag, and found 

that the product can be stored, The product packed in zip-locked foil bag can be kept for 30 days in 

a room temperature of 30°C and 90 days if kept refrigerator condition of 6°C.  
 

Key words: mulberry preserves, processing  
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเช่ือม 

Development of Brown Jasmine Rice Tuiles Fortified with Dried Sweet Bael Fruit 

 

บุษกร สุทธิประภา1* กฤติยากร รุ่งศรี1 และ อภิเชษฐ สวนดี1 

Bussakorn Suttiprapa1*, Krittiyakorn Rungsri 1 and Apichet Suandee1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาปริมาณแป้งข้าวกล้องหอมมะลิทดแทนแป้งสาลี และปริมาณมะตูม

เช่ือมท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์ตูเล่ พบว่า ผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิปริมาณร้อยละ 20 ได้รับ

คะแนนความชอบมากท่ีสุด อยู่ในระดบัชอบมาก (4.50) และปริมาณมะตูมเช่ือมในอตัราส่วนร้อยละ 10 ได้รับ

คะแนนความชอบมากท่ีสดุ อยู่ในระดบัชอบมาก (4.22) จากนัน้ทําการประเมินคุณภาพทางกายภาพด้านค่าสี

ของผลิตภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเช่ือมท่ีร้อยละ 5, 10 และ 15 มีค่า

ความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ไมต่่างกนั แต่คา่ความเป็นสีแดง (a*) ตา่งกนั โดยปริมาณร้อยละ 

15 มีค่ามากท่ีสุด (9.09) จากการศึกษาค่าความหวานระหว่างผลิตภัณฑ์ขนมตูเล่ฟักทองเสริมอินทผลัม และ

ผลิตภณัฑ์ตเูล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตมูเช่ือมพบว่า ค่าความหวานของผลิตภณัฑ์ขนมตเูล่ฟักทอง

เสริมอินทผลมัมีค่า °Brix อยู่ท่ี 10 และค่า Specific Gravity อยู่ท่ี 1.040 และผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้อง

หอมมะลิเสริมมะตมูเช่ือมมีลกัษณะปรากฏ โดยมีคา่ °Brix อยู่ท่ี 7 และคา่ Specific Gravity อยู่ท่ี 1.028 

 

ABSTRACT 

 This study aimed to develop brown jasmine rice tuiles fortified with dried sweet bael fruit. The 

study showed that 20% of brown jasmine rice was an optimum content with the overall liking score of 

4.22 (like extremely). The optimum content of dried sweet bael fruit was 10% and the overall liking 

score was rated as like extremely (score = 4.22). Brown jasmine rice tuiles fortified with different 

content of dried sweet bael (5, 10 and 15%) showed non significance of L* and b* values (p>0.05) 

but not for a* value (p<0.05). In comparison with formulation with date palm fruit the %°Brix of date 

palm fruit based tuiles was 10 with the specific gravity of 1 .0 4 0  whereas the %°Brix of tuiles from 

dried sweet bael fruit was 7 with the specific gravity of 1.028. 

 

 

 

 
Key words: brown jasmine rice, tuiles, dried sweet bael fruit  
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การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกํ่าในซาลาเปารสไส้อ่ัว 

Substitution of Wheat Flour with Black Glutinous Rice Flour in Steamed Buns with Sai-Oua 

 

ข่ายทอง ชุนหสุวรรรณ1* และ วิราวรรณ สดีา1 

Khaithong Chunhasuwan1* and Wirawan Seeda1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสูตรไส้อั่วพืน้ฐาน ปริมาณแป้งข้าวก่ําท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์

ซาลาเปาจากแป้งข้าวก่ําและปริมาณแป้งมันท่ีเหมาะสมในไส้อั่ว และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑ์ซาลาเปาจากแป้งข้าวก่ํารสไส้อัว่ พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ไส้อัว่สตูรพืน้ฐานด้าน

ความเผ็ด ด้วยวิธี Ratio Profile มีค่าน้อยกว่าค่าในอุดมคติ และจากการทดสอบทางประสาทสมัผสัผลิตภัณฑ์

ซาลาเปาจากแป้งข้าวก่ํารสไส้อัว่ จํานวน 4  สูตร ท่ีมีปริมาณแป้งข้าวก่ําแตกต่างกัน (ร้อยละ 15 และ 20 ของ

ปริมาณแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา) และปริมาณแป้งมันแตกต่างกัน (ร้อยละ 7.7 และ 10 ของปริมาณ

นํา้หนกัทัง้หมดในผลิตภณัฑ์ไส้อัว่) ด้วยวิธี 9 point hedonic scale พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับความชอบ

โดยรวมผลิตภณัฑ์ซาลาเปาจากแป้งข้าวก่ํารสไส้อัว่ สูตรท่ี 1 สงูสดุในระดบัปานกลาง ( x  = 7.30) (p ≤ 0.05) 

โดยมีการทดแทนแป้งข้าวก่ําร้อยละ 15 ของปริมาณแป้งสาลี และปริมาณแป้งมนัร้อยละ 7.7 ของนํา้หนกัทัง้หมด   

 

ABSTRACT 

 The objective of this study was to Sai-Oua basic formula, appropriate of black glutinous rice 

flour in steamed buns from black glutinous rice flour with sai-oua and topical flour in sai-oua. and 

sensory evaluation. The results of ratio profile test showed that the consumer was spicy less than idea 

profile and sensory evaluation, 9 point hedonic scale, of steamed buns from black glutinous rice flour 

with sai-oua at difference black glutinous rice flour (15% and 20% steamed buns from black glutinous 

rice flour) and difference topical flour (7.7% and 10% w/w). Panelist acceptability of overall linking of 

steamed buns from black glutinous rice flour with sai-oua in Treatment 1 were significantly highest as 

like moderately ( x  = 7.30) at 15% w/w black glutinous rice flour and 7.7%w/w topical flour. 

 

 

 

 

 

Key words: steamed buns, black glutinous rice flour, Sai-Oua 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดกึ่งสาํเร็จรูปรสนํา้เงีย้วและรสแกงป่า 

Development of Instant Fresh Kanom – Jeen with Nam Ngeaw Curry and Jung Curry 

 

ศศิอาภา บุญคง1* สกุญัญา เงินประเสริฐ1 และ นทักาญจน์ มัน่จิตร1 

Sasiapa Boonkong1*, Sukanya Ngernprasert1 and Nathakan Manchit1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสูตรพริกแกงนํา้เงีย้วและพริกแกงป่าในผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสด 

พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้เงีย้วสูตรท่ี 1 และผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสด 

รสแกงป่าสตูรท่ี 3 มากท่ีสดุ จากนัน้ศกึษาปริมาณกวัร์กมัท่ีเหมาะสม (ร้อยละ 3, 4 และ 5 ของนํา้หนกัแป้ง) ใน

การอบแห้งผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้เงีย้วและรสแกงป่า พบว่า ผู้ บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์

ขนมจีนเส้นสดรสนํา้เงีย้วท่ีมีปริมาณกวัร์กมัร้อยละ 4 และผลิตภณัฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงป่าท่ีมีปริมาณกวัร์กมั

ร้อยละ 3 ท่ีอบแห้งอณุหภมิู 60 – 70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยในระดบั 

ชอบปานกลางและชอบมาก ตามลําดบั 

 

ABSTRACT 

 The objective of this study was to develop the fresh Kanom-Jeen with Nam Ngeaw curry and 

Jung curry. The most consumer acceptance was found Treatment 1 of fresh Kanom-Jeen with Nam 

Ngeaw curry and Treatment 3 of fresh Kanom-Jeen with Jung curry. Then, the effect of guar gum (3, 4 

and 5 % w/w flour) on the dried fresh Kanom-Jeen with Nam Ngeaw curry and Jung curry was 

studied. The results showed that the most consumer acceptance was found in fresh Kanom-Jeen 

containing Nam Ngeaw curry with4% guar gum (like moderately) and fresh Kanom-Jeen with Jung 

curry with 3% guar gum (like very much) at 60 – 70 °C for 20 min.  
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวน่ีกรอบจากแป้งข้าว 

 Development of Brownie Cracker from Rice Flour 

 

กนกวรรณ ทองเกียว1* ณฐันนัท์ เคลอืบมณี1 และ ศิวกร บวัศรี1 

Kanokwan Thongkiaw1*, Nuttanun Keabmanee1 and Siwakorn Buasri1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีไ้ด้ศึกษาการใช้แป้งข้าวหอมมะลิ และแป้งข้าวสามกษัตริย์ทดแทนแป้งสาลีท่ีเหมาะสมใน

ผลิตภัณฑ์บราวน่ีกรอบ โดยการเสริมมะเขือเทศอบแห้ง และผงแก่นตะวนั โดยปริมาณแป้งข้าวหอมมะลิ และ

แป้งข้าวสามกษัตริย์ในการผลิตบราวน่ีกรอบเป็น 3 ระดบั คือ ร้อยละ 25 50 และ75 ของนํา้หนกัแป้งสาลีท่ีใช้ใน

สตูร พบว่าการทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมมะลิ และแป้งข้าวสามกษัตริย์ท่ีปริมาณร้อยละ 50 มีคะแนนความชอบ

ทางประสาทสมัผัสด้านความชอบโดยรวมสูงสุด (p≤0.05) อยู่ในระดบัปานกลาง จากนัน้ศึกษาปริมาณมะเขือ

เทศอบแห้งท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวน่ีกรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิเป็น 3 ระดับ คือ 5 10 และ15 ของ

นํา้หนักส่วนผสมทัง้หมดท่ีใช้ในสูตร พบว่าการเสริมมะเขือเทศอบแห้งท่ีปริมาณร้อยละ 15 มีคะแนนความชอบ

ทางประสาทสมัผสัด้านความชอบโดยรวมสงูสดุ (p≤0.05) อยู่ในระดบัชอบมาก ส่วนการศึกษาปริมาณผงแก่น

ตะวนัท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑ์บราวน่ีกรอบจากแป้งข้าวสามกษัตริย์เป็น 3 ระดบั คือ 10 15 และ20 ของนํา้หนกั

ส่วนผสมทัง้หมดท่ีใช้ในสตูร พบว่าการเสริมผงแก่นตะวนัท่ีปริมาณร้อยละ 10 มีคะแนนความชอบทางประสาท

สมัผสัด้านความชอบโดยรวมสงูสดุ (p≤0.05) อยู่ในระดบัปานกลาง 

 

ABSTRACT 

  This research aims to study the optimum formula of brownie cracker by substitute wheat flour 

with Jasmine rice flour and Sam-ka-sat rice flour. And then adding dried tomato and artichoke 

powder. This research was study of using Jasmine rice flour and Sam-ka-sat rice flour substitute 

wheat flour at 3 levels of concentrations 25, 50 and 75 percent by weight of wheat flour weight). The 

result showed that 50 percent Jasmine rice flour and Sam-ka-sat rice flour had the highest overall 

acceptability score as moderately like (p ≤ 0.05). Then, the optimum formula of brownie cracker from 

Jasmine rice flour by adding dried tomato at 3 levels of concentrations 5, 10 and 15 percent by 

weight. The result showed that 15 percent dried tomato had the highest overall acceptability score as 

like very much (p ≤ 0.05). And the optimum formula of brownie cracker from Sam-ka-sat rice flour by 

adding artichoke powder at 3 levels of concentrations 10, 15 and 20 percent by weight. The result 

showed that 10 percent artichoke powder had the highest overall acceptability score as moderately 

like (p ≤ 0.05). 

 
Key words: brownie cracker, Jasmine rice flour, SAM-KA-SAT rice flour, dried tomato, Artichoke powder 
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    และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

17. ศ.เกียรติคณุ ดร.อํานาจ สวุรรณฤทธ์ิ            ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

18. รศ.ดร.อําไพวรรณ ภราดร์นวุฒัน์                ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Editorial Board 

Subject: Plants (Internal) 

1. Dr.Kanchana Boonruang    2. Dr.Jareerat Chunthawodtiporn 

3. Dr.Jutiporn Thussagunpanit    4. Asst.Prof.Dr.Jenjira Chumpookam 

5. Assoc.Prof.Dr.Chalermpol Phumichai  6. Asst.Prof.Dr.Shermarl Wongchaochant 

7. Dr.Damrongvudhi Onwimol    8. Asst.Prof.Dr.Tassanai Jaruwattanaphan 

9. Assoc.Prof.Dr.Thanee Sriwongchai   10. Assoc.Prof.Dr.Tida Dethoup 

11. Asst.Prof.Dr.Netnapis Khewkhom   12. Asst.Prof.Dr.Benya Manochai 

13. Asst.Prof.Dr.Pariyanuj Chulaka   14. Asst.Prof.Dr.Pichittra Kaewsorn 

15. Asst.Prof.Dr.Pechlada Pinjai   16. Asst.Prof.Dr.Pasajee Kongsila 

17. Dr.Ratchadawan Ngoenklan   18. Asst.Prof.Dr.Somchai Anusontpornperm 

19. Asst.Prof.Dr.Sarawut Rungmekarat  20. Dr.Sujin Jenweerawat 

21. Asst.Prof.Dr.Saowanuch Tawornpruek  22. Asst.Prof.Dr.Anongnuch Sasnarukkit 

23. Asst.Prof.Dr.Onuma Piasia    24. Asst.Prof.Dr.Anchaya Mongkolchaiyaphruek 

25. Asst.Prof.Dr.Atsalek  Rattanawannee 

 

Subject: Plants (External) 

1. Prof.Dr.Jariya Chanpaisaeng   2. Assoc.Prof.Dr.Juangjun Duangpatra 

3. Assoc.Prof.Dr.Chalermchai Wongs-Aree  4. Assoc.Prof.Dr.Niphon Thaveechai 

5. Assoc.Prof.Dr.Prapa Sripichitt   6. Asst.Prof.Dr.Parichat Dittakit 

7. Assoc.Prof.Dr.Yingyong Paisooksantiwatana 8. Assoc.Prof.Dr.Rangsarid Kaveeta 

9. Asst.Prof.Dr.Watcharra Chintakovid   10. Assoc.Prof.Dr.Wiboon Chongrattanameteekul 

11. Assoc.Prof.Dr.Somsiri Sangchote   12. Prof.Dr.Sayan Tudsri 

13. Assoc.Prof.Dr.Sutruedee Prathuangwong  14. Asst.Prof.Dr.Suthep Thongpae 

15. Assoc.Prof.Dr.Surawit Wannakrairoj  16. Asst.Prof.Dr.Apiradee Uthairatanakij 

17. Prof.Emeritus Dr.Amnat Suwanarit   18. Assoc.Prof.Dr.Ampaiwan Paradornuwat 

 

 

 

 

 

 



สาขาสัตว์: ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

1. รศ.ดร.ศกร คณุวฒุิฤทธิรณ   ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร  

2. ผศ.ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์   ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร  

3. ผศ.ดร.พงศ์ธร คงมัน่    ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร  

4. ผศ.ดร.อจัฉรา ขยนั    ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร  

5. ผศ.ดร.เชาว์วิทย์ ระฆงัทอง   ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร  

6. ผศ.ดร.ศศธิร นาคทอง           ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน  

7. ผศ.ดร.มณฑาทิพย์ คงมี             ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน  

 

สาขาสัตว์: ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1. รศ.ดร.ประวีร์ วิชชลุตา 

2. รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช 

3. ดร. วฒุิพงษ์ อินทรธรรม   กรมปศสุตัว์ 

4. ดร.แสนศกัดิ ์นาคะวิสทุธ์ิ   กรมปศสุตัว์ 

5. นายวิศาล ศรีสริุยะ    กรมปศสุตัว์ 

 

Editorial Board 

Subject: Animals (Internal) 

1. Assoc.Prof.Dr.Skorn Koonawootrittriron  2. Asst.Prof.Dr.Panwadee Sopannarath 

3. Asst.Prof.Dr.Pongthon Kongmun   4. Asst.Prof.Dr.Autchara Kayan 

5. Asst.Prof.Dr.Choawit Rakangthong   6. Asst.Prof.Dr.Sasithorn Nakthong 

7. Asst.Prof.Dr.Monthathip Kongmee 

 

Subject: Animals (External) 

1. Assoc.Prof.Dr.Pravee Vijchulata   2. Assoc.Prof.Dr.Somkiert Prasanpanich 

3. Dr.Wutipong Intaratham    4. Dr.Sansak Nakavisut 

5. Mr.Visan Srisuriya 

 

 

 

 

 



สาขาสัตวแพทยศาสตร์: ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

1. รศ.น.สพ.ดร.ณฐัสิทธ์ิ ตนัสกลุ                    ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร์  

2. รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศริินฤมิตร              ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสตัว์เลีย้ง คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

3. รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตลุยกลุ            ภาควิชาสตัวแพทยสาธารณสขุศาสตร์  

         คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

4. ผศ.สพ.ญ.ดร.จนัทร์จิรา ภวภตูานนท์           ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสตัว์เลีย้ง คณะสตัวแพทยศาสตร์  

5. อ.สพ.ญ.ดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวสัดิ์          ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร์  

6. อ.น.สพ.ดร.อรรถพล กําลงัดี           ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

 

สาขาสัตวแพทยศาสตร์: ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1. รศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเด่ือ         ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย          คณะสตัวแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

3. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทยั ศรีทะ           คณะสตัวแพทยศาสตร์  

        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

 

Editorial Board 

Subject: Veterinary Medicine (Internal) 

1. Assoc.Prof.Dr.Natthasit Tansakul   2. Assoc.Prof.Dr.Kaitkanoke Sirinarumitr 

3.  Assoc.Prof.Dr.Phitsanu Tulayakul   4. Asst.Prof.Dr.Janjira Phavaphutanon 

5. Lecturer Wachiraphan Supsavhad   6. Lecturer Auttapon Kumlungdee 

 

Subject: Veterinary Medicine (External) 

1. Assoc.Prof.Dr.Arthit Chairoungdua   2. Asst.Prof.Dr.Wipawee Saengsoi 

3. Asst.Prof.Dr.Donruethai Sreta 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาประมง: ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

1. รศ.ดร.อนงค์ จีรภทัร์    ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง  

2. ผศ.ดร.ไพลิน จิตรชุม่    ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง 

3. รศ.ดร.วนัชยั วรวฒันเมธีกลุ   ภาควิชาผลิตภณัฑ์ประมง คณะประมง 

4. ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดษิฐ์  ภาควิชาผลิตภณัฑ์ประมง คณะประมง 

5. ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร   ภาควิชาผลิตภณัฑ์ประมง คณะประมง 

6. ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ   ภาควิชาผลิตภณัฑ์ประมง คณะประมง 

7. ผศ.ดร.กงัสดาลย์ บญุปราบ   ภาควิชาผลิตภณัฑ์ประมง คณะประมง 

8. รศ.ดร.วราห์ เทพาหดีุ    ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

9. รศ.ดร.สภุาวดี พุม่พวง    ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

10. รศ.ดร.อรพินท์ จินตสถาพร   ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

11. ผศ.ดร.อรพร หม่ืนพล   ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

12. อ.ดร.สขุกฤช นิมิตรกลุ   ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

13. อ.ดร.ณิชนนัทน์ แมคมิลแลน   ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

14. อ.ดร.ประพนัธ์ศกัดิ์ ศีรษะภมู ิ   ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

15. อ.สรณฏัฐ์ ศริิสวย    ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

16. รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสมัพนัธ์   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

17. จินตนา สและน้อย    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

18. ผศ.ดร.สชุาย วรชนะนนัท์   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

19. ผศ.ดร.อนกุรณ์ บตุรสนัติ์   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

20. อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

21. ดร.สหภพ ดอกแก้ว                         ศนูย์บริหารงานวิจยัและสนบัสนนุวิชาการ คณะประมง 

22. ดร.วชิระ ใจงาม              ศนูย์บริหารงานวิจยัและสนบัสนนุวิชาการ คณะประมง 

23. ผศ.ดร.จิตร์ทศัน์ ฝักเจริญผล             ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

24. ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์            ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 

สาขาประมง: ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1. ผศ.ดร.จนัทนา กาญจน์กมล                ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์คณะวิทยาศาสตร์และ 

                                   เทคโนโลยีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

2. ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบลูย์            คณะอตุสาหกรรมเกษตร    

          สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

3. ผศ.บณุฑรี จนัทร์กลบั             สํานกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  



4. ผศ.ดร.อมรศกัดิ ์สวสัดี            สํานกัวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

5. นายตรีรัตน์ เชาว์ทวี             สมาคมอาหารแชเ่ยือกแข็งไทย 

6. ศ.ดร.ทวนทอง จฑุาเกต ุ            สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์    

          มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

7. นายเผา่เทพ เชิดสขุใจ                 ศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล 

          และชายฝ่ังอนัดามนัตอนบน 

8. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์            คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

          มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต 

9. ผอ.สพุิศ ทองรอด             บริษัท ไทยยเูนียนฟิดมิลล์ จํากดั 

ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์   

10. อาจารย์ ดร.กระสินธุ์ หงัสพฤกษ์          คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํา้      

         มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

11. อาจารย์มาฆมาส สทุธาชีพ           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

12. นางสาวมนทกานต ิท้ามติน้           ศนูย์วิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ังเพชรบรีุ  

         กรมประมง 

13. นกัวิชาการประมงวิกานดา พว่งเจริญ          กองบริหารจดัการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ                

         กรมประมง 

14. รศ.วนัทนา อยูส่ขุ            ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

15. อาจารย์ ดร.สชุาติ อิงธรรมจิตร์           ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

16. รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ           ข้าราชการบํานาญ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

17. นางสาววารินทร์ ธนาสมหวงั            ข้าราชการบํานาญ กรมประมง 

 

Editorial Board 

Subject: Fisheries (Internal) 

1. Assoc.Prof.Dr.Anong Chirapart   2. Asst.Prof.Dr.Pailin  Jitchum 

3. Assoc.Prof.Dr.Wanchai Worawattanamateekul 4. Asst.Prof.Dr.Wanwimol Klaypradit 

5. Asst.Prof.Dr.Jiraporn Runglerdkriangkrai  6. Asst.Prof.Dr.Yaowapa Waiprib 

7. Asst.Prof.Dr.Kangsadan Boonprab   8. Assoc.Prof.Dr.Wara Taparhudee 

9. Assoc.Prof.Dr.Supawadee Poompuang  10. Assoc.Prof.Dr.Orapint Jintasataporn 

11. Asst.Prof.Dr.Oraporn Meunpol   12. Lecturer Dr.Sukkrit Nimitkul 

13. Lecturer Dr.Nichanun Mcmillan   14. Lecturer Dr.Prapansak Srisapoome 

15. Lecturer Soranuth Sirisuay    16. Assoc.Prof.Dr.Shettapong Meksumpun 



17. Asst.Prof.Dr.Jintana Salaenoi   18. Asst.Prof.Dr.Suchai Worachananant 

19. Asst.Prof.Dr.Anukorn Boutson   20. Lecturer Dr.Jitraporn Phaksopa 

21. Fishery Biologist Sahabhop Dokkaew  22. Fishery Biologist Wachirah Jaingam 

23. Asst.Prof.Dr.Jittat Fakcharoenphol   24. Asst.Prof.Dr.Thanawin Rakthanmanon 

 

Subject: Fisheries (External) 

1. Asst.Prof.Dr.Chantana Kankamol   2. Asst.Prof.Dr.Soraya Kerdpiboon 

3. Assist.Prof.Boontaree Chanklap   4. Asst.Prof.Dr.Amonsak Sawusdee 

5. Trerat Chaowthawee    6. Prof.Dr.Tuanthong Jutagate  

7. Fishery Biologist Phaothep Cherdsukjai  8. Asst.Prof.Dr.Penairi Akkajit 

9. Director Dr.Supit Thongrod     10. Lecturer Dr.Krasindh Hungsapreurke 

11. Lecturer Makamas Sutthacheep   12. Director Montakan Tamtin 

13. Fishery Biologist Wikanda Poungcharean  14. Assoc.Prof. Wantana Yoosukh 

15. Lecturer Dr.Suchart Ingthamjitr              16. Assoc.Prof.Dr.Thaithaworn Lirdwitayaprasit  

17. MissVarin Tanasomwang 

 

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์: ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

1. ดร.ชลาธร จเูจริญ    ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

2. ดร.ปรีดา สามงามยา    ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

3. อ.ปพิชญา จินตพิทกัษ์สกลุ   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

4. ดร.นริศรา อินทะสิริ    ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

5. ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศลิา   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

6. รศ.ดร.พฒันา สขุประเสริฐ   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

7. ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกลุ   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

8. รศ.ดร.พิชยั ทองดีเลิศ    ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  
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