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คํานํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จดั การประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี โดยร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม สํา นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และสํานักงานการวิจยั แห่งชาติ จัดให้มีการประชุม
ทางวิชาการ ครัง้ ที่ 58 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ภายใต้หวั ข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อ
เป้ า หมายในการพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals
(SDGs)) เพื่ อมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการและคณาจารย์จากสาขาต่างๆ นําเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ และความชํานาญ ระหว่างนักวิชาการ คณาจารย์ของภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งจะนําไปสูค่ วามร่วมมือทางการวิจยั และยังเปิ ดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการ โดย
ความรู แ้ ละวิทยาการใหม่ๆ ดังกล่าว ยังได้ถ่ายทอด เผยแพร่ส่สู าธารณชน อันจะนํามาซึ่งความกินดี อยู่ดี
และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
การนําเสนอผลงานวิชาการประกอบด้วยภาคบรรยายจํานวน 177 เรื่อง และภาคโปสเตอร์จาํ นวน
105 เรื่อง รวม 282 เรื่อง แบ่งออกเป็ น 12 สาขา ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขา
ประมง สาขาส่ง เสริม การเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาวิ ทยาศาสตร์ สาขาวิ ศวกรรมศาสตร์แ ละ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ สาขาอุ ต สาหกรรมเกษตร สาขาทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม สาขา
ศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เอกสารฉบับนีเ้ ป็ นบทคัดย่อฯ เล่มที่ 1 ซึ่งรวบรวมเรื่องเต็มผลงานวิจยั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทัง้ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ของ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง และ
สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประจําสาขา และนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 58
ในนามของคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 58 ขอขอบคุณ นักวิจัย
นักวิชาการ คณาจารย์ท่ี ได้นาํ ผลงานมานําเสนอ และผูท้ ่ีสนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในครัง้ นี ้
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ ายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด ร่วมมือกันจัดเตรียมการประชุม
จนทําให้การประชุมทางวิชาการครัง้ นีส้ าํ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี

(รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 58

ความสมบูรณ์ของการเสนอผลงาน
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบด้วย หนังสือรับรองการมาเสนอผลงาน
และการได้ตพ
ี มิ พ์ลงในเอกสารบทคัดย่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: kuannualconf@gmail.com
Website: http://annualconference.ku.ac.th, http://www.rdi.ku.ac.th
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พช.5/O68

Allelopathic Effect of Lantana camara in vitro Tissue – An Interested
Natural Herbicide
โดย Varaporn Veraplakorn
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
พช.4/O67 Optimizing the Sex Ratio for Mass Production of Sycanus collaris (F.)
(Hemiptera: Reduviidae)
โดย Pornsawan Poopat and Tewee Maneerat
พช.34/O143 สมบัติของวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์และความเป็ นไปได้ในการใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ ง
ดินและปุ๋ ย
โดย จริยา อามาตย์มนตรี, แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ว
และ กรรณิการ์ สัจจาพันธ์
พช.12/O69 การใช้แพกโคลบิวทราซอลเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับสําหรับ
สวนขวด
โดย วาสิณี ยันตะนะ, ณัฏฐ พิชกรรม, พัชรียา บุญกอแก้ว
และ ทัศไนย จารุ วฒ
ั นพันธ์
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
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

I

2
3

4
5

6

7

8

าคบรรยาย (Oral Presentation)
8.
พช.13/O70 ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผล
สับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวีย
Effect of a Brassinosteroids Analogue on Storage Quality of ‘Pattawia’
Pineapple
โดย คชาภรณ์ ศรีคล้าย, เจนจิรา ชุมภูคาํ , พัชรียา บุญกอแก้ว,
วีรศิลป์ สอนจรู ญ และ คณพล จุฑามณี
9.
พช.27/O141 ผลของการให้กรดซาลิไซลิกทางใบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของ
มะเขือเทศเชอรี่
โดย นภาพรรณ หนิมพานิช, พิจิตรา แก้วสอน และ ปริยานุช จุลกะ
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. พช.25/O114 ผลของนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู
(Capsicum annuum L.)
โดย รวินทร์นิภา แว่วสอน, เบญญา มะโนชัย และ พิจิตรา แก้วสอน
12. พช.114/O71 การให้แสงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่งแสงร่วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหาร
สําหรับผลิตหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bert.) ในระบบ NFT
โดย ชญานิศ ทิพยดาราพาณิชย์, เบญญา มะโนชัย
และ ปริยานุช จุลกะ
ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
1.
พช.1/P30 ผลของสารปรับปรุ งดินจากขีเ้ ถ้าลอยที่มีตอ่ การเจริญเติบโต ผลผลิต และ
องค์ประกอบผลผลิตของมันสําปะหลังที่ปลูกในดินอุดมสมบูรณ์ต่าํ
Effect of Soil Conditioner from Fly Ash on Growth, Yield and Yield
Components of Cassava in Infertile Soil
โดย กัญญรัตน์ จําปาทอง, ทิมทอง ดรุ ณสนธยา, สราวุธ รุ ง่ เมฆารัตน์,
ภัศจี คงศีล, ปิ ยะ กิตติภากุล, สายัณห์ ทัดศรี และ ทรงยศ โชติชตุ ิมา
2.
พช.2/P31 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มนํา้ มันสายพันธุด์ รู าในระยะปาล์ม
เริ่มเจริญเติบโตในแปลงปลูก
Comparison of Growth of Dura Oil Palm Clones in Young Palm Stage
โดย หัทยา วัฒนพฤกษ์, เฉลิมพล ภูมิไชย์, ปิ ยะ กิตติภาดากุล,
ธานี ศรีวงศ์ชยั และ อเนก ลิ่มศรีวิไล
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3.
พช.3/P32 การเจริญเติบโต ผลผลิตชีวมวล และคุณสมบัตทิ างพลังงานของกระถินยักษ์
10 พันธุ/์ สายพันธุ์ ที่ปลูกเพื่อใช้เป็ นไม้เชือ้ เพลิงในจังหวัดลพบุรี
Growth, Biomass Yield and Energy Properties of 10 Varieties/Lines of
Leucaena leucocephala Grown for Use as Fuelwood in
Lopburi Province
โดย อัศวภูมิ ทองนาค, สราวุธ รุ ง่ เมฆารัตน์, ธนพล ไชยแสน,
เจตษฎา อุตรพันธ์, สายัณห์ ทัดศรี และ ทรงยศ โชติชตุ ิมา
4.
พช.23/P59 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตแองเจโลเนียที่ปลูกโดยใช้ปยเคมี
ุ๋
Comparison of Growth and Yields of Angelonia angustifolia with
Chemical Fertilizers
โดย อิศร์ สุปินราช และ สุมิตรา สุปินราช
5.
พช.6/P33 การปรับปรุ งพันธุข์ า้ วปทุมธานี 1 ให้ทนนํา้ ท่วมฉับพลัน โดยวิธีผสมกลับ
ร่วมกับใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก
Breeding of Pathum Thani 1 Rice Variety for Submergence Tolerance
by Marker Assisted Backcrossing
โดย คมจักร บริรกั ษ์, ธานี ศรีวงศ์ชยั และ ภัศจี คงศีล
6.
พช.7/P34 การจัดกลุม่ และประเมินลักษณะทนเค็มจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ของข้าว
พืน้ เมืองภาคใต้
Clustering and Screening for Salt Tolerance from NaCl of the Southern
Landrace Rice Varieties
โดย ปิ ยวรรณ ชะนะ, ธานี ศรีวงศ์ชยั , เฉลิมพล ภูมไิ ชย์
และ ภัทรพร ภักดีฉนวน
7.
พช.22/P55 การพัฒนาพันธุข์ า้ วปทุมธานี 1 ให้ตา้ นทานเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลโดยวิธีผสม
กลับและใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก
Development of Pathum Thani 1 Rice Variety for Brown Planthopper
Resistance by Marker-assisted Backcrossing
โดย พีรวัส ธรรมิรตั นเกษม, ธานี ศรีวงศ์ชยั และ ภัศจี คงศีล
8.
พช.35/P107 การใช้เชือ้ รา Metarhizium anisopliae ควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อย
ในสภาพไร่
Field Application of Metarhizium anisopliae to Control Insect Vector
of Sugarcane White Leaf Disease
โดย ปาริชาติ จํารัสศรี, ณิชานันท์ เกินอาษา และ ศิริพร ดอนเหนือ
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ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
9.
พช.8/P35 การทดสอบพันธุข์ า้ วโพดไร่ลกู ผสมในฤดูแล้ง ปี 2561-2562 ในจังหวัด
นครราชสีมา
On-Farm Trials for Hybrid Field Corn in Dry Season 2018-2019
at Nakhon Ratchasima Province
โดย สดใส ช่างสลัก, สําราญ ศรีชมพร, ชฎามาศ จิตต์เลขา,
ปวีณา ทองเหลือง, วราภรณ์ บุญเกิด, แสงแข น้าวานิช,
ประพนธ์ บุญรําพรรณ, กิตติศกั ดิ์ ศรีชมพร, ธัญธิตา ศรีสรุ ะ,
ประกายรัตน์ โภคาเดช และ พรเทพ แช่มช้อย
10.
พช.9/P36 ผลของวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํา้ มันพันธุ์
ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ในระยะอนุบาลแรก
Effect of Various Types of Growing Media on Vegetative Growth of Oil
Palm Seedling Suratthani 1 Variety in Pre-Nursery
โดย ชัยวัฒน์ นันทโชติ, ปริญดา หรู นหีม, กฤษณพงศ์ โต่นวุธ
และ สารีรตั น์ ไชยสอง
11.
พช.10/P37 การใช้สารปลอดภัยกระตุน้ ความต้านทานโรคแอนแทรคโนสของผลพริกขีห้ นู
หลังการเก็บเกี่ยว
Use of Substances Generally Recognized as Safe Induced the
Resistance of Anthracnose Disease in Chilli Fruit after Harvest
โดย วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย, บุญญวดี จิระวุฒิ และ รัตตา สุทธยาคม
12.
พช.11/P38 การใช้นาํ้ ร้อนควบคุมโรคผลเน่าที่เกิดจากเชือ้ Bipolaris cactivora
ของแก้วมังกรหลังการเก็บเกี่ยว
Hot Water Treatment to Control Fruit Rot Disease Caused by Bipolaris
cactivora of Dragon Fruit after Harvest
โดย รัตตา สุทธยาคม, บุญญวดี จิระวุฒิ และ วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย
13.
พช.15/P39 ผลของสูตรอาหารต่อผลผลิตและคุณภาพของชิงเฮา (Artemisia annua L.)
ในระบบ NFT
Effects of Nutrient Formula on Yield and Quality of Artemisia annua L.
Grown in NFT System
โดย ศุภฤกษ์ หาญอนุชน, เบญญา มะโนชัย และ ปริยานุช จุลกะ
14.
พช.16/P40 การใช้สารป้องกันกําจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทําลายต่อการควบคุมวัชพืช
ในข้าวโพดหวาน
Non Selective Herbicide Application for Weed Control in Sweet Corn
โดย พรรณิภา เปชัยศรี, สราวุธ รุ ง่ เมฆารัตน์, จุฑามาศ ร่มแก้ว,
ชัยสิทธิ์ ทองจู และ ทรงยศ โชติชตุ ิมา
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15.
พช.17/P41 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกะเรกะร่อนอย่างง่ายและต้นทุนตํ่า
Simplified and Low-Cost Plant Tissue Culture of Cymbidium aloifolium
(L.) Sw.
โดย กิตติศกั ดิ์ โชติกเดชาณรงค์, วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
และ วาสนา ประภาเลิศ
16.
พช.24/P60 ประสิทธิภาพของนํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทย (Piper nigrum
Linnaeus) ในการควบคุมไรแดงมันสําปะหลัง (Tetranychus truncatus
Ehara)
Efficiency of Essential Oil from Pepper Fruit (Piper nigrum Linnaeus)
for Controlling the Cassava Red Mite (Tetranychus truncatus Ehara)
โดย พัชรินทร์ สารฤทธิ์, อริญชัย ยังจิตร และ วนิดา อ่วมเจริญ
17.
พช.28/P88 การประเมินผลผลิตของข้าวลูกผสมระบบ 3 และ 2 สายพันธุ์ ที่พฒ
ั นาขึน้ ใหม่
Yield Evaluation of the Newly Developed Three-line and Two-line
Hybrid Rice Varieties
โดย ธนกร กันโต, ธานี ศรีวงศ์ชยั และ ธนพล ไชยแสน
18.
พช.29/P89 Slow Growth Culture Media for in vitro Short-term Storage of Globba
adhaerens Gagnep.
โดย Keito Iida, Pichittra Kaewsorn and Shermarl Wongchaochant
19.
พช.30/P90 การปรับปรุ งพันธุข์ า้ วปทุมธานี 1 ให้ตา้ นทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก
Breeding for Blast Disease Resistance in Pathum Thani 1 Rice Variety
by Using DNA Marker Assisted Selection
โดย รัตนภรณ์ ผังดี, ธานี ศรีวงศ์ชยั และ ธนพล ไชยแสน
20.
พช.31/P91 การปรับปรุ งพันธุข์ า้ วปทุมธานี 1 ให้มีอายุเก็บเกี่ยวสัน้ โดยใช้พนั ธุกรรม
ออกดอกเร็วจากข้าวพันธุ์ กข61 ด้วยวิธีการผสมกลับ
Improvement of Early Maturity in Pathum Thani 1 Rice Variety by
Using Early Flowering Gene from RD61 Rice Variety by Backcross
Method
โดย สุภาวิณี โลกคําลือ, ธานี ศรีวงศ์ชยั และ ธนพล ไชยแสน
22. พช.36/P116 อิทธิพลของการกระตุน้ เชิงกลต่อผลผลิตของข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์
Effect of Mechanical Stimulation on Yield of Hom Thammasat Rice
Cultivar
โดย วรรณระวี จิตจักร, สมชาย ชคตระการ และ ดุสิต อธินวุ ฒ
ั น์
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22.
พช.32/P92 การศึกษาวัสดุอดั เม็ดผสมดินเบาเพื่อทดแทนดินผสมสําหรับการปลูกพืช
กระถางในอาคาร
Study of Diatomite Pellet Medium to Substitute Mixed Soil for Indoor
Pot Plant
โดย อนัญญา อัษฎายุธ, ณัฏฐ พิชกรรม และ พัชรียา บุญกอแก้ว
23.
พช.33/P93 ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา
ของกล้วยไม้ Anoectochilus koshunensis Hayata ในสภาพปลอดเชือ้
Effect of Gamma Radiation on in vitro Growth and Morphological
Changes of Anoectochilus koshunensis Hayata
โดย กัญญพร สวัสดิวงศ์, คฑารัตน์ ชูศรีเอี่ยม
และ เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
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สาขาสัตว์ (Subject: Animals)
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
1.
สต.6/O183 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายระหว่างการขนส่งโคเนือ้
ก่อนเข้าขุน
Factor Affecting Body Weight Loss during Transportation of Beef Cattle
before Fattening Program
โดย ณัฐดนัย ปฐมโยธิน, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
และ ดนัย จัตวา
2.
สต.7/O184 การใช้ผงแก่นตะวันทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์แหนมหมู
Using Jerusalem Artichoke Powder as a Substitute for Cooked Rice in
Thai Fermented Pork Sausage (Nham)
โดย ศิริพร นามเทศ
3.
สต.8/O185 ความสัมพันธ์ระหว่างนํา้ หนักตัวกับความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาว
เชิงการค้า
Association between Body Weight and Backfat Thickness of
Commercial Gilts
โดย สุพิชชา ศรีวรมย์, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี และ ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
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1.
สต.1/P15 ความเป็ นพิษของอีโคฟูมที่มีต่อมอดหนวดยาว, Cryptolestes spp.
(Coleoptera: Cucujidae)
Toxicity of ECO2FUME against the Flat Grain Beetle, Cryptolestes spp.
(Coleoptera: Cucujidae)
โดย สิรีธร โพธิกนั , ธนพร เภามี, ดวงสมร สุทธิสทุ ธิ์, นิยาภรณ์ ขวัญเกตุ
และ อธิราช หนูสีดาํ
2.
สต.2/P16 การศึกษาเบือ้ งต้นเปรียบเทียบผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์และคุณค่า
ทางโภชนะของกระถินและไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัดที่แตกต่างกัน
Preliminary Study of Comparison on Yields, Forage Characteristics
and Nutritive Values of Leucaena and Giant Mimosa at Different
Cutting Ages
โดย ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง, ฉัตรชลมาศ เกษตรกรณ์
และ สุภาวดี มานะไตรนนท์
3.
สต.3/P95 Nutritional Evaluation of Spent Mushroom Substrate from Pleurotus
ostreatus and P. citrinopileatus as Roughage for Meat Goats
by K. Teepalak Rangubhet, Phongthorn Kongmun,
Somkiert Prasanpanich and Hsin-I Chiang
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สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (Subject: Veterinary Medicine)
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
1.
สพ.2/O122 เปรียบเทียบสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ แบบสดและแบบแห้งต่อคุณภาพ
ของนํา้ เชือ้ สุนขั แช่เย็น
Comparison of Fresh Liquid and Lyophilized Powder Extenders on
Quality of Chilled Dog Semen
โดย จตุพร กระจายศรี
ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
1.
สพ.1/P28 Anti-Plasmodium falciparum and Cytotoxic Activities of Acmella
ciliata (Asteraceae)
By Oumaporn Rungsuriyawiboon and Jiranuch Mingmuang
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สาขาประมง (Subject: Fisheries)
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
1.
ปม.
การปนเปื ้อนของไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
22/O198 Contamination of Microplastic in Green Mussel at Ao Sri Racha Chonburi
Province
โดย รุ จิรา สุขแสงจันทร์, รังสิวฒ
ุ ิ แก้วแสง, จิตราภรณ์ ฟั กโสภา
และ สุชาย วรชนะนันท์
2.
ปม.
การสร้างอนุภาคแคโรทีนอยด์ขนาดเล็กเพื่อใช้เพิ่มสีผิวปลาทอง
18/O195 Creation of Nanoparticle Carotenoid to Enhancing the Skin Color of Goldfish
โดย สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล และ วรัณทัต ดุลยพฤกษ์
3. ปม.1/O8 การเปรียบเทียบวิธีเตรียมอกปูนาทอดต่อฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระและการเกิด
ออกซิเดชันของไขมัน
Comparison of the Fried Rice Field Crab Thorax Preparation Methods on
the Antioxidant and Lipid Oxidation Activities
โดย กิตติพงษ์ จิระพงษ์สวุ รรณ, เจนจิรา นิเวศน์, ดารชาต์ เทียมเมือง,
กรผกา อรรคนิตย์ และ กานต์ ทิพยาไกรศรี
4.
ปม.
ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายและ
2/O32 สมบัติการต้านอนุมลู อิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า
Effect of Enzyme Concentration and Hydrolysis Time on Degree of
Hydrolysis and Antioxidative Activities of Protein Hydrolysate from Tuna
Cooking Juice
โดย ชณิตา จีระกุล, มุกดาภรณ์ เกียรติโอฬาร และ เปรมวดี เทพวงศ์
5.
ปม.
องค์ประกอบการจับปูมา้ อัตราการจับต่อหน่วยการลงแรงประมงและขนาดของปูมา้
5/O186 จากการทําประมงพืน้ บ้านในพืน้ ที่จงั หวัดเพชรบุรี
Catch Composition, Catch per Unit Effort and Size of Blue Swimming Crab
(Portunus pelagicus) from Small-scale Fishing in Phetchaburi Province
โดย สุภชั ฌา ฤกษ์ปราณี, ศันสนีย ์ หวังวรลักษณ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ,
มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, จิราภัษ อัจจิมางกูร, จิราภรณ์ ไตรศักดิ์
และ เกริกไกร สงค์อินทร์
6.
ปม.
การค้าสัตว์นาํ้ ของประเทศไทยภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
1/O197 ซึง่ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สญ
ู พันธุ์
Thailand Trade in Aquatic Fauna Listed in CITES
โดย วริศรา ผโลดม, ศิริสดุ า จํานงทรง และ อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
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7.
ปม.
ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ ต่อมาตรการ
3/O123 ภาครัฐในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
Satisfaction of Downstream Fishery Industry Operators on Governmental
Measures of Traceability System
โดย สุวิมล มีไชย, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ศันสนีย ์ หวังวรลักษณ์
และ อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
8..
ปม.
อัตราพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุใ์ นปลาดุกยักษ์
9/O187 Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
Heritability of Reproductive Traits of North African Catfish Clarias gariepinus
(Burchell, 1822)
โดย วิษณุ ศรีไม้, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ประไพพรรณ ชัยวิช,ู วิรุฬ มณีอภัย,
เอนก ภู่ออ่ นนิ่ม, อุไร กุลบุญ และ อุทยั รัตน์ ณ นคร
9.
ปม.
การตอบสนองต่อการคัดเลือกเพื่อปรับปรุ งการเจริญเติบโตของปลาดุกยักษ์
10/O188 Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
Selection response for growth of North African catfish Clarias gariepinus
(Burchell, 1822)
โดย วิษณุ ศรีไม้, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ประไพพรรณ ชัยวิช,ู วิรุฬ มณีอภัย,
เอนก ภู่ออ่ นนิ่ม, อุไร กุลบุญ และ อุทยั รัตน์ ณ นคร
10.
ปม.
แนวทางการปรับปรุ งการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมระหว่างปลาดุกยักษ์
11/O189 และปลาดุกอุย ด้วยข้อมูลองค์ประกอบทางพันธุกรรม
Approach for Improving Growth of the Hybrid between North African Catfish
and Bighead Catfish Based on Information of Genetic Components
โดย ประไพพรรณ ชัยวิช,ู ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, สาทิต ฉัตรชัยพันธ์,
วิษณุ ศรีไม้ และ อุทยั รัตน์ ณ นคร
11.
ปม.
การพัฒนาไพรเมอร์แบบมัลติเพล็กซ์สาํ หรับเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซเทลไลท์
12/O190 ของปลาสลิด (Trichopodus pectoralis, Regan 1910) และความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในฟาร์มเลีย้ ง
Development of Multiplex PCR Microsatellite Primers for Snakeskin Gourami
(Trichopodus pectoralis, Regan 1910) and Genetic Diversity of Farmed
Populations
โดย อัญลักษณ์ วชิรไชยการ, อรปราง สุทธเกียรติ, วันศุกร์ เสนานาญ
และ อุทยั รัตน์ ณ นคร
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12.
ปม.
ค่าทางพันธุกรรมของประชากรพืน้ ฐานปลาสลิด (Trichopodus pectoralis, Regan
15/O192 1910) จากการผสมข้ามปลาสามประชากร
Genetic Parameters of a Snakeskin Gourami (Trichopodus pectoralis,
Regan 1910) Base Population Created from Crossing Three Hatchery
Stocks
โดย อรปราง สุทธเกียรติ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, สาธิต ฉัตรชัยพันธ์,
ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน และ อุทยั รัตน์ ณ นคร
13.
ปม.
การตอบสนองต่อการคัดเลือกในประชากรปลาสลิดและอิทธิพลของอัตราปล่อยต่อ
16/O193 ผลการวัดความก้าวหน้าของการคัดเลือก
Responses to Mass Selection in a Domesticated Population of Snakeskin
Gourami (Trichopodus pectoralis, Regan 1910) and Effects from Stocking
Densities
โดย สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
และ อุทยั รัตน์ ณ นคร
14.
ปม.
การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อใช้ในการปรับปรุ งพันธุป์ ลานิลในระบบ
13/O191 การเลีย้ งเชิงพาณิชย์
Estimation of Genetic Parameters for Genetic Improvement in Nile Tilapia
(Oreochromis niloticus) under Commercial Farm Condition
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(Litopenaeus vannamei)
Application of Bacillus subtilis AQHBS001 to Enhance Growth Rate,
Immune Responses, and Resistance against AHPND in Pacific Whiteleg
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23/O199 ภูมิคมุ้ กันและการต้านทานเชือ้ 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)
โดย อนุรกั ษ์ บุญน้อย, อุทยั รัตน์ ณ นคร และ ประพันธ์ศกั ดิ์ ศีรษะภูมิ
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Effect of Egg Brushing on the Development of Embryo and hatching Rate of
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14/P113 Species Diversity of Phytoplankton in the Coastal Andaman Sea, Thailand
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การศึกษาอัตราที่เหมาะสมของโปรตีนคอมปาวด์ทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหารปลา
19/P114 นิลแดงต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากอาหาร
The Study of Suitable Rate for Replacement of Fishmeal by Protein
Compound in Red Tilapia Feed on Growth and Feed Utilization Efficiency
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20/P115 (Macrobrachium rosenbergii)
Utilizing Seaweed as Feed Ingredient in Giant River Prawn (Macrobrachium
rosenbergii) diet
โดย กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์, จริฎา พิมพาศ และ นฤชล ภัทราปั ญญาวงศ์
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Management of Vegetable Production System of Community
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3. สก.คห.3/O41 ความเข้มแข็งของกลุม่ ก. กะเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี
The Strength of The Kor Karen Kaeng Group Kaen Makrut Subdistrict,
Ban Rai District, Uthai Thani Province
โดย รักษิ ณา อํามลา และ พีรชัย กุลชัย
4. สก.คห.4/O42 การจัดการความรู ก้ ารวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ภธู ารา ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
Knowledge Management Analysis of Production Costs Phutara
Products Community Enterprise, Kut Mak Fire Sub-District, Nong Wua
So District, Udon Thani Province
โดย สุธิรา ชุ่มวิเชียร และ พีรชัย กุลชัย
5. สก.คห.6/O44 การรับรู เ้ กี่ยวกับมาตรการการใช้สารเคมี อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
Perception of Chemical Use Criterion in Ko Kha District, Lampang
Province
โดย พนัชกร ศรีเฟย และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒ
ั น์
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6. สก.คห. ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวของกลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์
7/O45 ภายใต้ศนู ย์การจัดการศัตรู พืชชุมชนบ้านคอกช้าง ตําบลแหลมบัว
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Cost and Return of Rice Production among Farmers Using
Biopharmaceuticals under the Ban Khok Chang Community Pest
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โดย สุวรัช ศิริพิน และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
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8/O48 ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
Developing Suitable Marketing Forms of the Kor Karen Kaeng Group Kaen
Makrut Subdistrict, Ban Rai District, Uthai Thani Province
โดย นภัสสร จันทร์สขุ และ พีรชัย กุลชัย
8. สก.คห. ความรู แ้ ละพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชของเกษตรกร หมู่ 2
9/O49 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
Farmers’ Knowledge and Behaviours Using of Pesticides, Moo 2, Muang
Chet Ton Sub-District, Ban Khok District, Uttaradit Province
โดย เสาวนีย ์ นุระธนะ และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒ
ั น์
9. สก.คห. กลยุทธ์การตลาดและโมเดลธุรกิจสําหรับฟาร์มเมล่อนอินทรีย ์ กรณีธุรกิจฟาร์มสุข
38/O138 ปลูกอินทรีย ์ อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์
Marketing Strategy and Business Model for Melon Organic Farm:
A Case of Farm Suk Pluk Inthriy, Rong Kham District, Kalasin Province
โดย ภาคินี ธิกลุ และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
10. สก.คห. การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตร จากโครงการ
10/O50 ชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ในพืน้ ที่ตาํ บลเขากระปุก อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
Agricultural Land Use Change from Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project
in Khao Krapuk Sub-District, Tha Yang District, Phetchaburi Province
โดย สกุลรัศมิ์ บุบผา, ลิลลี่ กาวีต๊ะ และ นรุ ณ วรามิตร
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11. สก.คห.11/O51 ศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อจัดทําตลาดเกษตรกรในชุมชนคุง้ บางกะเจ้า
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
The Potential of Agriculture for Establishment of Farmer Market,
Bang Kachao Community, Phra Pradaeng District, Samut Prakarn
Province
โดย วรรณิกา จินะการ และ พีรชัย กุลชัย
12. สก.คห.14/O52 ปั จจัยที่มีผลต่อความสุขของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Factors Affecting Happiness of Farmers in Saraphi District, Chiang Mai
Province
โดย กาญจนา ชัยเมืองชื่น, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล, รุ จ ศิริสญ
ั ลักษณ์
และ จุฑามาศ โชติบาง
13. สก.คห.19/O56 ผลของการทดแทนแป้งข้าวเหนียวขาวด้วยแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัว
ต่อคุณลักษณะของขนมไดฟูกุ
Effect of White Glutinous Rice Flour Substitution by Luem Phua Black
Glutinous Rice Flour on Characteristics of Daifuku
โดย นรินทร์ภพ ช่วยการ, ศิริวลั ย์ พฤฒิวิลยั , ภัชศิรีย ์ เหล่าทอง
และ วนิดา บุรีภกั ดี
14. สก.คห.23/O57 ผลของปริมาณของผงถั่วดาวอินคาต่อคุณลักษณะทางกายภาพและทาง
ประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์พดุ ดิง้
Effect of Sacha Inchi Powder on Physical and Sensorial
Characteristics of Pudding Product
โดย ภัชศิรีย ์ เหล่าทอง, นรินทร์ภพ ช่วยการ และ ศิริวลั ย์ พฤฒิวิลยั
15. สก.คห.27/O78 การนําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในงานด้านคหกรรมศาสตร์: กรณีศกึ ษา
การสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์
Waste Disposal to Applied in Home Economics : Case Study of
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โดย จริยา ทรงพระ, ฉัตรดาว ไชยหล่อ และ นันทิพย์ หาสิน
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ท่าตําหนัก ตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Opinions Towards Working with Sampran Model of Tha Tamnak
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โดย สุจิตรา พิศวงวิไล และ พีรชัย กุลชัย
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จังหวัดศรีสะเกษ
Impact of Organic Farming by Sisaket Creative Farming Network
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โดย บุษริน สมปาง และ พีรชัย กุลชัย
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อินทรียข์ องกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์
จ.ศรีสะเกษ
Survey of Edible Heirloom Plants in Certified Organic Areas of Sisaket
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Thailand
โดย จินดารัตน์ มารมย์ และ พีรชัย กุลชัย
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20.
สก.คห.
บ้านบึงตากาด ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
30/O111
The Quality of Life among Para Rubber Farmers: A Case Study of Ban
Bueng Ta Kat Gardening Farmer’s Group, Chum Saeng Sub-District,
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สก.คห.12/P21 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกลุม่ ยุวเกษตรกรในโรงเรียนตํารวจตระเวน
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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 1naphthalene 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 2,4dichlorophenoxyacetic 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.

Key words: allelopathy, Brassica campestris, callus, germination, lantana, Sorghum bicolor
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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.

Key words: bacterial blight, OsSWEET11, OsSWEET14, rice, Xoo, Xanthomanas
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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, 4257 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.

Key words: assassin bug, biocontrol, insect production, mass-rearing, sex ratio
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สมบัตขิ องวัสดุผสมลีโอนาร์ ไดต์ และความเป็ นไปได้ ในการใช้ เป็ นวัสดุปรั บปรุ งดินและปุ๋ย
Properties of Leonardite-mixed Materials and Their Potential to be used as Soil Amendment
and Fertilizer
จริยา อามาตย์ มนตรี1 แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ ว1 และ กรรณิการ์ สัจจาพันธ์1*
Chariya Armatmontree1, Saengdao Landrot-Khaokaew1 and Kannika Sajjaphan1*

บทคัดย่ อ
ลีโอนาร์ ไดต์จากเหมืองแม่เมาะ (Le) มีความเป็ นกรดจัดมาก (pH 1.2) ดังนันจึ
้ งไม่ควรนํามาใช้ กบั ดินทัว่ ไป
โดยตรง ทําการศึกษาวัสดุผสมลีโอนาร์ ไดต์ (Le-mix) 4 สูตร [ วัสดุผสมประกอบด้ วย Le 40% ยิ ปซัมเทียม 20%
ร่ วมกับขี ้เถ้ าแกลบ (RHA) 40% แล้ วเติมนํ ้าปราศจากไอออน (สูตร 1) หรื อแอมโมเนียเหลว (สูตร 2) สําหรับสูตรที่ 3
และ 4 วิ ธี การเหมื อนกับสูตรที่ 1 และ 2 ตามลํ าดับ แต่ ใช้ แกลบไบโอชาร์ แบบชาวบ้ าน (RHB) แทน RHA] ผล
การศึกษาพบว่า Le-mix ทัง้ 4 สูตร มีศกั ยภาพใช้ เป็ นแหล่งของอินทรี ยวัตถุ (OM) และธาตุอาหารพืชได้ โดย Le-mix
ทัง้ 4 สูตร มี OM > 10% EC < 9 dS/m Ca และ S ทัง้ หมดและส่วนที่สกัดได้ ด้วย Mehlich-III สูงกว่า 3.5 % และ 1
% ตามลําดับ ปริ มาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทังหมดสู
้
งกว่า 0.2 และ 0.1% ตามลําดับ Le-mix 1 และ 3 มี pH
< 5 ไนโตรเจน (N) ตํ่า และ C/N ratio > 20:1 Le-mix 2 และ 4 มี pH > 6.5 C/N ratio < 20:1 และ N ทัง้ หมด > 1
% การใช้ RHA ผสมให้ ผลคล้ ายกับการใช้ RHB เนื่องจาก RHA ผลิตง่ายกว่า RHB จึงสามารถใช้ เป็ นวัสดุตัวเติม
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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การใช้ แพกโคลบิวทราซอลเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ ประดับสําหรับสวนขวด
Paclobutrazol Application for Growth Control of Ornamental Plants for Terrarium
วาสิณี ยันตะนะ1 ณัฏฐ พิชกรรม1* พัชรี ยา บุญกอแก้ ว1 และ ทัศไนย จารุวฒ
ั นพันธ์1
Vasinee Yantana1, Nath Pichakum1*, Patchareeya Boonkorkaew1 and Tassanai Jaruwattanaphan1

บทคัดย่ อ
ปั จจุบันผู้คนที่ อาศัยในพื น้ ที่จํากัดนิ ยมจัดสวนขวดมากขึน้ เพื่อให้ ได้ อยู่ใกล้ กับธรรมชาติ แต่สวนขวดมี
ปั ญหาต้ นไม้ โตเร็ ว การวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ แพกโคลบิวทราซอลสําหรับควบคุมการเจริ ญเติบโต
ของไม้ ประดับสําหรับสวนขวด โดยทดลองราดแพกโคลบิวทราซอลความเข้ มข้ น 0 (ชุดควบคุม), 25, 50, 75 หรื อ 100
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาตร 10 มิลลิลิตรต่อกระถาง กับพืช 6 ชนิด จํานวน 1 ครั ง้ ที่ปลูกในกระถางขนาด 3 นิ ้ว วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ วัดการเจริ ญเติบโตด้ านความสูงทรงพุ่ม ความกว้ างทรงพุ่ม ภายหลังการราดสาร
เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ และวัดพื ้นที่ใบในสัปดาห์สดุ ท้ ายของการทดลอง ผลการทดลองสามารถแบ่งการตอบสนองของ
พืชต่อสารได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ ที่ 1 พืชตอบสนองต่อสารทังด้
้ านความสูงทรงพุ่ม ความกว้ างทรงพุ่ม และพื ้นที่ใบ มี
จํานวน 3 ชนิด คือ บีโกเนีย ลายเบญจรงค์ใบแดง และไข่มกุ กลุม่ ที่ 2 พืชตอบสนองต่อสารในบางปั จจัย มีจํานวน 3
ชนิด คือ ผักเป็ ดออสเตรเลีย เฟิ ร์ นราชินีเงิน และออม จากการทดลองแนะนําให้ ใช้ แพกโคลบิวทราซอลที่ความเข้ มข้ น
25 มิลลิกรัมต่อลิตรจํานวน 1 ครัง้ สําหรับควบคุมการเจริ ญเติบโตของ บีโกเนีย ลายเบญจรงค์ใบแดง ไข่มกุ และผัก
เป็ ดออสเตรเลีย

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
*Corresponding author; e-mail address: agrnat@ku.ac.th
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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
*Corresponding author; e-mail address: kumropr@nu.ac.th
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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)
* Corresponding author; e-mail address: duangpornp@nu.ac.th
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สาขาพืช

ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ แอนาลอกต่ อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
Effect of a Brassinosteroids Analogue on Storage Quality of ‘Pattawia’ Pineapple
คชาภรณ์ ศรีคล้ าย1 เจนจิรา ชุมภูคํา1* พัชรี ยา บุญกอแก้ ว1 วีรศิลป์ สอนจรูญ2 และ คณพล จุฑามณี3
Kachaporn Srikray1, Jenjira Chumpookum1*, Patchareeya Boonkorkaew1, Weerasin Sonjaroon2
and Kanapol Jutamanee3

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาผลของการพ่ น สารละลายบราสสิ โ นสเตี ย รอยด์ แอนาลอก )7,8-dihydro-8α-20hydroxyecdysone; DHECD (ต่อ คุณ ภาพการเก็ บ รั ก ษาของผลสับ ปะรดพัน ธุ์ ปั ต ตาเวี ย ทํ าการพ่ น DHECD
ความเข้ มข้ น 0.5, 0.75 และ 1.0 µM รอบทรงพุ่มในแปลงปลูกทุกเดือนจนสิ ้นสุดการทดลอง เก็บเกี่ยวสับปะรดใน
ระยะผลสุกแก่ 50% แล้ วนํามาเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส ความชื ้นสัมพันธ์ 85 เปอร์ เซ็นต์
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าการพ่น สารละลาย DHECD ความเข้ มข้ น 0.5 และ 1.0 µM และการเก็บ รั กษาผล
สับปะรดที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ นานที่สดุ ถึง 28 วัน สามารถชะลอการสูญเสียนํ ้าหนัก
ความแน่นเนื ้อ การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผล การเกิดอาการไส้ สีนํ ้าตาล การฉํ่านํ ้า และรอยตําหนิภายในเนื ้อ
ผลได้

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

ผลของการให้ กรดซาลิไซลิกทางใบต่ อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่
Effect of Foliar Application of Salicylic Acid on Yield and Quality of Cherry Tomato (Solanum
lycopersicum var. cerasiforme)
นภาพรรณ หนิมพานิช1* พิจิตรา แก้ วสอน1 และ ปริ ยานุช จุลกะ1
Napapan Nimpanich1*, Pichittra Kaewsorn1 and Pariyanuj Chulaka1

บทคัดย่ อ
กรดซาลิไซลิกมีความสําคัญในการควบคุมการเติบโตและช่วยลดสภาวะเครี ยดให้ กับพื ช การทดลองนี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลของการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิก (SA) ทางใบต่อผลผลิตของมะเขื อเทศเชอรี่ ทํ าการ
ทดลอง ณ แปลงทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
2561 ถึงเดื อนเมษายน 2562 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD แบ่ งวิ ธี การให้ SA ความเข้ มข้ น 0.5 mM เป็ น 4
รู ปแบบคือ 0 mM พ่นนํา้ เปล่า (ชุดควบคุม) พ่น SA 1 ครั ง้ ก่อนย้ ายกล้ า 3 วัน (3 DBT) พ่น SA 4 ครัง้ หลังย้ ายกล้ า 10
วัน (10 DAT) และพ่น SA 3 ครั ง้ หลังย้ ายกล้ า 14 วัน (14 DAT) ปลูกมะเขือเทศในวัสดุปลูกผสมระหว่างขุยมะพร้ าว
และกาบมะพร้ าวสับที่ผ่านการล้ างนํ ้าเปล่า อัตราส่วน 1:1 โดยปริ มาตร ภายใต้ โรงเรื อนตาข่ายหลังคาพลาสติก พบว่า
การพ่น SA ก่อนการย้ ายกล้ า 3 วัน (3 DBT) ส่งเสริ มให้ มีจํานวนดอก ณ 21 วันหลังย้ ายปลูกมากที่สุด คือ 8.11 ดอก
ต่อต้ น แต่ไม่แตกต่างทางสถิ ติ กับชุดควบคุม (7.33 ดอกต่อต้ น) นอกจากนี ย้ ังส่งเสริ มให้ ขนาดผล ปริ มาณกรดที่
ไทเทรตได้ และปริ มาณวิตามินซีมากกว่าชุดควบคุม ในขณะที่การพ่น SA ก่อนและหลังย้ ายกล้ าไม่มีผลต่อนํา้ หนัก
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
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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
*Corresponding author; e-mail address: Sukhumaporns@g.swu.ac.th
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ผลของนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่ อความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกขีห้ นู (Capsicum annuum L.)
Effects of Silkworm Waste Bio-extract on Chilli (Capsicum annuum L.) Seed Germination
รวินทร์ นิภา แว่ วสอน1 เบญญา มะโนชัย1 และ พิจิตรา แก้ วสอน1*
Rawinnipha Waewsorn1, Benya Manochai1 and Pichittra Kaewsorn1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของนํ า้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพริ กขี ห้ นูพันธุ์ห้วยสี ทน แบ่งเป็ น 2
การทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 6 ทรี ตเมนต์ การทดลองที่ 1 ศึกษาการดูดนํ ้าของเมล็ดที่แช่
นํ ้าในนํ ้าหมักฯ ที่ความเข้ มข้ นต่างกัน พบว่าเมล็ดที่แช่ในนํ ้าหมักฯ ที่ความเข้ มข้ น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง มีความชื ้นไม่แตกต่างทางสถิติ (37.9-40.5 เปอร์ เซ็นต์) การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของการแช่เมล็ด
ในนํ ้าหมักฯ ที่มีความเข้ มข้ นต่างกันต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์พริ กขี ้หนู พบว่าเมล็ดที่แช่ในนํ ้าหมักฯ ความเข้ มข้ น
0, 0.1, 1.0 และ 10%v/v มี ความงอกสูงที่ สุด มีจํ านวนวันที่ เมล็ดมี รากงอก (DTE) และมี เวลาเฉลี่ ยใมนการงอก
(MGT) น้ อยที่สดุ

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
* Corresponding author; e-mail address: pichittra.k@ku.th
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การให้ แสงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่ งแสงร่ วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารสําหรั บผลิต
หญ้ าหวาน (Stevia rebaudiana Bert.) ในระบบ NFT
Application LED Supplemental Light with Nutrient Solution for Stevia rebaudiana Bert.
Production Using NFT System
ชญานิศ ทิพยดาราพาณิชย์ 1 เบญญา มะโนชัย1* และ ปริ ยานุช จุลกะ1
Chayanit Tippayadarapanich1, Benya Manochai1* and Pariyanuj Chulaka1

บทคัดย่ อ

ผลของการให้ แสงเสริ มจากหลอดไดโอดเปล่งแสง (ไม่ใช้ แสง ให้ แสงสีขาว ให้ แสงสีแดง) ร่ วมกับสูตร
สารละลายธาตุอาหารสองสูตร (Enshi และ Resh’s Tropical Wet Summer) สําหรับการผลิตหญ้ าหวานที่ปลูก
ด้ วยระบบ NFT ศึกษา 2 ฤดูปลูกคือ ช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม - ตุลาคม 2561) และช่วงฤดูแล้ ง (ธันวาคม 2561 มีนาคม 2562) บันทึกข้ อมูลความสูงต้ น จํานวนใบ พื ้นที่ใบ นํ ้าหนักสด นํ ้าหนักแห้ ง และสารสตีวิโอไซด์ พบว่าใน
ฤดูฝนการให้ แสงเสริ มเพียงอย่างเดียวมีผลเชิงบวกต่อความสูง จํานวนใบ พื ้นที่ใบ และปริ มาณสารสตีวิโอไซด์
ในช่วงฤดูแล้ งพบว่าการให้ แสงร่ วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหาร Enshi มีผลเชิงบวกต่อความสูง พื ้นที่ใบ และ
ปริ มาณสตีวิโอไซด์ ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าสามารถผลิตหญ้ าหวานด้ วยระบบ NFT โดยใช้ สารละลายธาตุ
อาหารสูตร Enshi และการผลิตในช่วงฤดูฝนควรให้ แสงเสริ มจากหลอด LED สีขาวหรื อสีแดงเพื่อเพิ่มการ
เจริ ญเติบโตและสตีวิโอไซด์

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
*Corresponding author; email address: benya.m@ku.th
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ผลของสารปรั บปรุ งดินจากขีเ้ ถ้ าลอยที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ ประกอบผลผลิต
ของมันสําปะหลังที่ปลูกในดินอุดมสมบูรณ์ ต่าํ
Effect of Soil Conditioner from Fly Ash on Growth, Yield and Yield Components of Cassava in
Infertile Soil
กัญญรัตน์ จําปาทอง1 ทิมทอง ดรุณสนธยา2 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์1 ภัศจี คงศีล1 ปิ ยะ กิตติภากุล1
สายัณห์ ทัดศรี1 และ ทรงยศ โชติชตุ ิมา1*
Kanyarat Champathong1, Timtong Darunsontaya2, Sarawut Rungmekarat1, Pasajee Kongsil1,
Piya Kittipadakul1, Sayan Tudsri1 and Songyos Chotchutima1*

บทคัดย่ อ

การทดลองนี ท้ ดสอบการใช้ สารปรั บ ปรุ ง ดิ น จากขี เ้ ถ้ าลอยที่ มี ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต ผลผลิ ต และ
องค์ ประกอบผลผลิตของมันสําปะหลัง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จํ านวน 3 ซํา้ มี 8
กรรมวิธี คือ 1 ไม่ใส่ปยเคมี
ุ๋
และขี ้เถ้ าลอย (Control) 2. ใส่ปยเคมี
ุ๋
สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ และ 15-7-18
อัตรา 50 กก./ไร่ (F) 3. F+โดโลไมท์ อัตรา 250 กก./ไร่ 4. F+ปุ๋ ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่ 5. F+ขี ้เถ้ าลอย อัตรา
250 กก./ไร่ 6. F+ขีเ้ ถ้ าลอย อัตรา 500 กก./ไร่ 7. F+ขี ้เถ้ าลอย อัตรา 1,000 กก./ไร่ และ 8. F+ขีเ้ ถ้ าลอย อัตรา
2,000 กก./ไร่ พบว่า การใส่ปยเคมี
ุ๋
ร่วมกับขี ้เถ้ าลอย อัตรา 2,000 กก./ไร่ ให้ นํ ้าหนักสดของหัวมันสําปะหลังสูงสุด
แต่ไม่แตกต่างทางสถิ ติกับการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับขี เ้ ถ้ าลอย อัตรา 250 500 และ
1,000 กก./ไร่ ส่วนโลหะหนักในหัวมันสําปะหลังไม่พบความแตกต่างทุกกรรมวิธี

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
* Corresponding author; e-mail address: fagrsyc@ku.ac.th
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การเปรียบเทียบการเจริ ญเติบโตของปาล์ มนํา้ มันสายพันธุ์ดูราในระยะปาล์ มเริ่มเจริญเติบโตใน
แปลงปลูก
Comparison of Growth of Dura Oil Palm Clones in Young Palm Stage
หัทยา วัฒนพฤกษ์ 1 เฉลิมพล ภูมิไชย์1* ปิ ยะ กิตติภาดากุล1 ธานี ศรี วงศ์ชยั 1 และ อเนก ลิม่ ศรี วิไล.2
Hattaya Wattanapurk1, Chalermpol Phumichai1, Piya Kitipadakul1,
Tanee Sreewongchai1 and Anek Limsrivilai2

บทคัดย่ อ
งานทดลองนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมและการทํานายค่าการผสมพันธุ์ใน
ระยะปาล์ ม เริ่ ม เจริ ญ เติ บ โตในแปลงปลู ก อายุ 3 ปี จากประชากรดู ร าทั ง้ หมด 6 ประชากร จํ านวน 376 ต้ น
ประกอบด้ วยประชากร A-F จากการผสมระหว่างพี่น้องและการผสมตัวเอง โดยประเมินค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรม
ด้ วยวิธี Best Linear Unbiased Prediction และหาค่าอัตราพันธุกรรม ค่าสหสัมพันธ์ และการจัดลําดับโดยใช้ คา่ การ
ผสมพันธุ์ พบว่า ลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมสูงได้ แก่ ความยาวทางใบและความยาวใบย่อย มีสหสัมพันธ์ ของ
ลักษณะการเจริ ญเติบโตพบว่า ลักษณะความยาวทางใบกับความกว้ างโคนก้ านใบมีคา่ สหสัมพันธ์ ในทางบวกเท่ากับ
0.60 และพื ้นที่ใบมีค่าสหสัมพันธ์ ในทางบวกกับจํานวนใบย่อย ความยาวใบย่อยและความกว้ างใบย่อยเท่ากับ 0.63
0.79 และ 0.76 ตามลําดับและการจัดอันดับ 15 ต้ นแรกที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ จากการรวมทุกลักษณะ พบว่าประชากร
กลุ่ม A และ B ที่เกิดจากการผสมระหว่างพี่น้องมีจํานวน 9 ต้ นและประชากร E ที่เกิดจากการผสมตัวเองมีจํานวน 6
ต้ น ซึง่ ผลจากการประเมินค่าทางพันธุกรรมและทํานายค่าการผสมพันธุ์ประชากรกลุ่ม A การเจริ ญเติบโตที่ดีซงึ่ มาก
จากการผสมระหว่างพี่น้อง

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
* Corresponding author; e-mail address: chalermpol.ph@gmail.com
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การเจริญเติบโต ผลผลิตชีวมวล และคุณสมบัติทางพลังงานของกระถินยักษ์ 10 พันธุ์/สายพันธุ์
ที่ปลูกเพื่อใช้ เป็ นไม้ เชือ้ เพลิงในจังหวัดลพบุรี
Growth, Biomass Yield and Energy Properties of 10 Varieties/Lines of Leucaena leucocephala
Grown for Use as Fuelwood in Lopburi Province
อัศวภูมิ ทองนาค1 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์1 ธนพล ไชยแสน1 เจตษฎา อุตรพันธ์1 สายัณห์ ทัดศรี 1 และ ทรงยศ โชติชตุ ิมา1*
Aussawabhoom thongnak1, Sarawut Rungmekarat1, Tanapon Chisan1, Jetsada Authapun1,
Sayan Tudsri1 and Songyos Chotchutima1*

บทคัดย่ อ

กระถินยักษ์ เป็ นหนึ่งในไม้ โตเร็ วที่เหมาะสมในการผลิตชีวมวล เนื่องจากคุณภาพของเชื ้อเพลิงมีความสมํ่าเสมอ
การทดลองนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการเจริ ญเติบโต ผลผลิตชีวมวล และคุณภาพทางพลังงานของกระถินยักษ์
สํ าหรั บใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิ งชี วมวลทดแทนแกลบและฟางข้ าว โดยทํ าการทดลองที่ สถานี วิ จั ยลพบุ รี คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อําเภอโคกเจริ ญ จังหวัดลพบุรี โดยกรรมวิธีประกอบด้ วยกระถินยักษ์ จํานวน 2 พันธุ์ ได้ แก่
ทารัมบ้ า คันนิ่งแฮม และ 8 สายพันธุ์ ได้ แก่ Leucaena leucocephala subsp. Glabata 34/92, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 3/7, 5/3
และ 5/7 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊ อกสมบูรณ์ (RCBD) จํานวน 4 ซํ ้า ผลการทดลองพบว่ากระถินยักษ์ สายพันธุ์
2/2 และพันธุ์ทารัมบ้ า มีความสูงมากกว่าสายพันธุ์ 3/4, 3/7 และพันธุ์คนั นิ่งแฮม และพันธุ์ทารัมบ้ ามีผ่านศูนย์กลางลําต้ น
มากกว่าสายพันธุ์ 3/4, 3/7 และพันธุ์คนั นิ่งแฮม อย่างมีนยั สําคัญ กระถินยักษ์ สายพันธุ์ 5/3 มีผลผลิตชีวมวลรวมแห้ งสูง
กว่าพันธุ์คนั นิ่งแฮมอย่างมีนยั สําคัญ กระถินยักษ์ พนั ธุ์ทารัมบ้ ามีปริ มาณไนโตรเจนสูงกว่าสายพันธุ์ 3/1, 5/7, 34/92, 3/7,
5/3 และพันธุ์คนั นิ่งแฮมตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญยิ่ง อีกทัง้ กระถินยักษ์ พันธุ์ทารั มบ้ ามีปริ มาณซัลเฟอร์ สูงกว่าสาย
พันธุ์ 3/1 อย่างมีนยั สําคัญยิ่ง กระถินยักษ์ สายพันธุ์ 2/1 และ 2/2 มีคา่ ความร้ อนสูงกว่า L.leucocephala subsp Glabata
34/92 ซึง่ กระถินยักษ์ สายพันธุ์ 5/3 เป็ นพันธุ์ที่เหมาะสมสําหรับใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในจังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีผลิตชีวมวล
รวมสูงและให้ คา่ ความร้ อนสูง

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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การเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตและผลผลิตแองเจโลเนียที่ปลูกโดยใช้ ป๋ ุยเคมี
Comparison of Growth and Yields of Angelonia angustifolia with Chemical Fertilizers
อิศร์ สุปินราช1* และ สุมิตรา สุปินราช1
Iss Supinrach1* and Sumidtra Supinrach1

บทคัดย่ อ
การศึกษาเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตและผลผลิตแองเจโลเนียที่ปลูกโดยใช้ ปุ๋ยเคมี 10 กรรมวิธีคือ 1)
ไม่ใส่ปยุ๋ 2) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5 กรัมต่อกระถางให้ ทกุ วัน 3) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5 กรัมต่อกระถาง
ให้ ทุก 3 วัน 4) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5 กรั มต่อกระถางให้ ทุก 5 วัน 5) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1 กรั มต่อ
กระถางให้ ทุกวัน 6) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1 กรัมต่อกระถางให้ ทกุ 3 วัน 7) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1 กรัมต่อ
กระถางให้ ทุก 5 วัน 8) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 2 กรัมต่อกระถางให้ ทกุ วัน 9) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 2 กรัมต่อ
กระถางให้ ทุก 3 วัน 10) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 2 กรั มต่อกระถางให้ ทุก 5 วัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (CRD) มี 10 ซํ ้าต่อทุกกรรมวิธี ปลูกลงกระถางขนาด 15 เซนติเมตร ในวัสดุปลูกคือแกลบดิบ แกลบดํา
ดินร่ วน มูลไก่ ในอัตราส่วน 3:2:1:0.5 ส่วนโดยปริ มาตร เป็ นระยะเวลา 9 สัปดาห์ พบว่า การใช้ ปยเคมี
ุ๋
เกรด 1616-16 อัตรา 1 กรัมต่อกระถางโดยให้ ทกุ 5 วัน มีผลทําให้ อตั ราการรอดตาย จํานวนกิ่ง ความยาวราก และนํ ้าหนัก
รากของแองเจโลเนี ย ดี ที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 100 เปอร์ เ ซ็น ต์ 32.8 เซนติ เ มตร 28.0 เซนติ เ มตร 24.80
เซนติเมตร และ 2.70 กรัม ตามลําดับ

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 16-1616, 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
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การปรั บปรุ งพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ ทนนํา้ ท่ วมฉับพลัน โดยวิธีผสมกลับ
ร่ วมกับใช้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอช่ วยในการคัดเลือก
Breeding of Pathum Thani 1 Rice Variety for Submergence Tolerance
by Marker Assisted Backcrossing
คมจักร บริรักษ์ 1 ธานี ศรี วงศ์ชยั 1* และ ภัศจี คงศีล1
Komjak Borirak1, Tanee Sreewongchai1* and Pasajee Kongsil1

บทคัดย่ อ
ปทุมธานี 1 เป็ นพันธุ์ข้าวเจ้ า ไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพข้ าวสุก นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม เป็ นที่นิยม
ของผู้ บริ โ ภค เกษตรกรนิ ย มปลู ก ในพื น้ ที่ น าชลประทาน แต่ ไ ม่ ท นนํ า้ ท่ ว มฉั บ พลัน การศึ ก ษาครั ง้ นี จ้ ึ ง มี
วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดลักษณะทนนํ ้าท่วมฉับพลันจากข้ าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ สูข่ ้ าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยใช้ การ
ปรับปรุ งพันธุ์แบบผสมกลับร่ วมกับการใช้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก โดยผสมข้ ามระหว่างข้ าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 และข้ าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ สร้ างเป็ นลูกผสมชัว่ ที่ 1 และผสมกลับไปยังพันธุ์ปทุมธานี 1 จนได้ ลกู ผสม
กลับชัว่ ที่ BC2F1 ใช้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอ RM23887 ที่จําเพาะกับยีน sub1 ที่ควบคุมลักษณะทนนํ ้าท่วมฉับพลัน
คัดเลือกร่ วมกับการประเมินการทนนํ ้าท่วมฉับพลัน ได้ ลูกผสมกลับชัว่ ที่ BC2F2 ที่ทนนํ ้าท่วมฉับพลันจํานวน 10
สายพันธุ์ โดยมี 2 สายพันธุ์ได้ แก่ PH17-1 และ PH17-24 ให้ ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ นอกจากนี ้สายพันธุ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นทัง้ 10 สายพันธุ์เป็ นข้ าวที่มีอมิโลสตํ่าและมีกลิ่นหอมเหมือนพันธุ์ปทุมธานี 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
* Corresponding author; e-mail address: agrtns@ku.ac.th
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การจัดกลุ่มและประเมินลักษณะทนเค็มจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ ของข้ าวพืน้ เมืองภาคใต้
Clustering and Screening for Salt Tolerance from NaCl of the Southern Landrace Rice Varieties
ปิ ยวรรณ ชะนะ1 ธานี ศรี วงศ์ชยั 1* เฉลิมพล ภูมิไชย์1 และ ภัทรพร ภักดีฉนวน2
Piyawan Chana1, Tanee Sreewongchai1*, Chalermpol Phumichai1 and Phattharaporn Pakdeechanuan2

บทคัดย่ อ
พันธุ์ข้าวพื ้นเมือง มีศกั ยภาพในการปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดี ทําให้ เป็ นแหล่งเชือ้ พันธุกรรมที่
สํ า คัญ ในการปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ เ พื่ อ ให้ ทนทานต่ อ สภาพแวดล้ อ ม การทดลองนี จ้ ึ ง มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จัด กลุ่ ม
ความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมโดยใช้ เครื่ องหมายโมเลกุลชนิด SSR และประเมินลักษณะทนเค็มในข้ าวพืน้ เมือง
ภาคใต้ จํานวน 17 พันธุ์ ที่ระดับความเข้ มข้ น 0, 50, 100, 150 และ 200 mM จากการทดลองพบว่าสามารถจัด
กลุ่มความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมของข้ าวพื น้ เมืองภาคใต้ 17 พันธุ์ด้วยเครื่ องหมาย SSR ได้ 4 กลุ่ม โดยมีค่า
cophenetic correlation เท่ากับ 0.77 การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมนีอ้ ยู่ในระดับปานกลาง และการ
ประเมินลักษณะทนเค็มพบว่าข้ าวพืน้ เมืองภาคใต้ ทงหมด
ั้
8 พันธุ์ คือ พันธุ์ข้าวขาว พันธุ์หอมลูกเขย พันธุ์หอม
จันทร์ พันธุ์สงั ข์หยด พันธุ์จําปา พันธุ์แม่ขาว พันธุ์เล็บนก และพันธุ์ลกู ขอ สามารถทนต่อสภาพดินเค็มได้ ที่ระดับ
ความเข้ มข้ น 150 mM เช่นเดียวกับพันธุ์ Pokkali ซึ่งจัดเป็ นพันธุ์ทนเค็มปานกลาง ข้ าวพืน้ เมืองภาคใต้ ที่ทนต่อ
สภาพดินเค็ม สามารถใช้ เป็ นพันธุ์ให้ ลกั ษณะทนเค็ม (donor parent) ในการปรับปรุ งพันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้
ในพื ้นที่ดินเค็ม

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
* Corresponding author; e-mail address: agrtns@ku.ac.th
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การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ ต้านทานเพลีย้ กระโดดสีนํา้ ตาลโดยวิธีผสมกลับ
และใช้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอช่ วยในการคัดเลือก
Development of Pathum Thani 1 Rice Variety for Brown Planthopper Resistance
by Marker-assisted Backcrossing
พีรวัส ธรรมิรัตนเกษม1, ธานี ศรี วงศ์ชยั 1* และ ภัศจี คงศีล1
Peerawat Tammirattanakasame1, Tanee Sreewongchai1* and Pasajee Kongsil1

บทคัดย่ อ
ข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็ นข้ าวเจ้ า ไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพข้ าวสุกนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม เป็ นที่นิยม
ของผู้บริ โภค แต่อ่อนแอต่อเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล งานวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้
ต้ านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนํา้ ตาล โดยใช้ ข้าวสายพันธุ์ No.20-145-1-9 เป็ นพันธุ์ใ ห้ ซึ่งเป็ นสายพันธุ์ที่มียี น
ต้ านทานเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาลจากพันธุ์ Rathu Heenati และยีนควบคุมลักษณะอมิโลสตํ่าจากพันธุ์ปทุมธานี 1
ผสมข้ ามกับพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ เป็ นพัน ธุ์รับ และใช้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอที่ วางตัวอยู่ใกล้ กับยี นต้ านทานเพลี ย้
กระโดดสีนํา้ ตาล คือ RM518 และ KRNP6 ช่วยในการคัดเลือก ได้ สายพันธุ์ลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 จํานวน 6
สายพันธุ์ นําไปทดสอบความต้ านทานต่อเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล พบว่าทัง้ 6 สายพันธุ์แสดงลักษณะต้ านทาน ผล
การปลูกทดสอบผลผลิตเบื อ้ งต้ น พบว่าสายพันธุ์ PR17-2 ให้ ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 และสายพันธุ์ที่
พัฒนาขึ ้นทัง้ 6 สายพันธุ์มีอมิโลสตํ่า มีกลิ่นหอม และมี 3 สายพันธุ์ที่มีทรงต้ นคล้ ายกับพันธุ์ปทุมธานี 1 แสดงให้
เห็นว่าการใช้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอมีประสิทธิภาพช่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ลกั ษณะที่ต้องการได้

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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การใช้ เชือ้ รา Metarhizium anisopliae ควบคุ มแมลงพาหะโรคใบขาวอ้ อยในสภาพไร่
Field Application of Metarhizium anisopliae to Control Insect Vector
of Sugarcane White Leaf Disease
ปาริชาติ จํารัสศรี1 ณิชานันท์ เกินอาษา1 และ ศิริพร ดอนเหนือ2*
Parichat Jamrutsri1, Nichanun Kernasa1 and Siriporn Donnua2*

บทคัดย่ อ
เพลี ้ยจักจัน่ ปี กลายจุดสีนํ ้าตาลเป็ นแมลงพาหะที่สําคัญในการแพร่ กระจายเชื ้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรค
ใบขาวอ้ อย ในการทดลองควบคุมประชากรของเพลี ้ยจักจัน่ ปี กลายจุดสีนํ ้าตาลในแปลงอ้ อยที่พบอาการใบขาว
ในพื ้นที่ตําบลหนองตากยา อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการพ่นเชื ้อราเขียว Metarhizium anisopliae
ความเข้ มข้ น 1×108 โคนิ เดียต่อมิลลิลิตร อัตรา 70 ลิตรต่อไร่ ในระยะอ้ อยตอ ทําการฉี ดพ่นเดือนละ 1 ครั ง้
ติดต่อกัน 3 เดือน ตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 สํารวจจํ านวนประชากรเพลีย้ จักจั่น ปี กลายจุดสี
นํา้ ตาล ทุก 15 วัน โดยใช้ กับดักแสงไฟ เป็ นระยะเวลา 7 เดือน ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2562 พบ
จํานวนประชากรของเพลี ้ยจักจั่นปี กลายจุดสีนํา้ ตาลเพิ่มขึน้ ตังแต่
้ ช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนแล้ ว
ลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ CRD ในแปลงที่พ่น
เชือ้ ราเขียวและไม่พ่นด้ วยโปรแกรม R พบว่าแปลงที่มีการพ่นราเขียวในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมมีจํานวน
เพลี ้ยจักจัน่ ปี กลายจุดสีนํ ้าตาลน้ อยกว่าแปลงที่ไม่มีการพ่น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 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
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การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลูกผสมในฤดูแล้ ง ปี 2561-2562 ในจังหวัดนครราชสีมา
On-Farm Trials for Hybrid Field Corn in Dry Season 2018-2019
at Nakhon Ratchasima Province
สดใส ช่ างสลัก1* สําราญ ศรี ชมพร1 ชฎามาศ จิตต์เลขา1 ปวีณา ทองเหลือง1 วราภรณ์ บุญเกิด1
แสงแข น้ าวานิช1 ประพนธ์ บุญรํ าพรรณ1 กิตติศกั ดิ์ ศรีชมพร1 ธัญธิตา ศรี สรุ ะ2
ประกายรัตน์ โภคาเดช1 และ พรเทพ แช่มช้ อย1
Sodsai Changsaluk1*, Sumran Srichomporn1, Chadamas Jitlakha,1 Paweena Thongluang1, Waraporn
Bunkoed1, Sangkhae Nawanich1, Prapon Bunrumphan1, Kittisak Srichomporn1, Tantita Srisura2,
Prakayrat Phokadete1 and Porntep Chamchoy1

บทคัดย่ อ
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลกู ผสมพันธุ์ปรับปรุ งใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ดําเนินการทดล
องตังแต่
้ ปี 2559 ถึง 2562 ทังในฤดู
้
ปลายฝนและฤดูแล้ ง ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลกู ผสมที่มี
ศักยภาพการให้ ให้ ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ ดีในพื ้นที่จงั หวัดนครราชสีมา การทดลองอยู่ในระยะสุดท้ ายของการ
วิจยั โดยดําเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง เมษายน 2562 วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ ภายใน
บล็อก จํานวน 3 ซํ ้า12 พันธุ์ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลร่ วมจาก 13 แปลงปลูก พบว่าพันธุ์ปรับปรุ งใหม่ KSX5720,
KSX5810 KSX5908 และ KSX5614 ให้ ผลผลิ ต สูง ไม่ แ ตกต่า งกับ พัน ธุ์ ก ารค้ า S7328 DK6818 P4554 และ KKK
Super โดยให้ ผลผลิตระหว่าง 1,309-1,429 กก./ไร่ ซึง่ สูงกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ SW4452 ตังแต่
้ 10- 19 เปอร์ เซ็นต์
และมีเสถียรภาพดี เหมาะสมที่จะเลือกเป็ นพันธุ์สง่ เสริ มให้ เกษตรกรใช้ ตอ่ ไป

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
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ผลของวัสดุปลูกชนิดต่ าง ๆ ต่ อการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าปาล์ มนํา้ มันพันธุ์ลูกผสม
สุราษฎร์ ธานี 1 ในระยะอนุบาลแรก
Effect of Various Types of Growing Media on Vegetative Growth of
Oil Palm Seedling Suratthani 1 Variety in Pre-Nursery
ชัยวัฒน์ นันทโชติ1* ปริ ญดา หรูนหีม1 กฤษณพงศ์ โต่นวุธ1 และ สารี รัตน์ ไชยสอง1
Chaiyawat Nantachot1*, Parinda Hrunheem1, Kritsanapong Tonwuth1 and Sareerat Chaisong1

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าปาล์มนํา้ มันพันธุ์ลกู ผสมสุราษฎร์
ธานี 1 ที่ ระยะอนุบาลแรก ดําเนิ นการทดลองที่ ศูนย์ วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ พืชสุราษฎร์ ธานี ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ตุลาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 5 ซํา้ 4
กรรมวิธี ได้ แก่ ดิน:ขุยมะพร้ าว อัตราส่วน 2:1, ดิน:ขุยมะพร้ าว อัตราส่วน 1:1, ดิน:ขุยมะพร้ าว:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน
2:1:1, ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1 โดยปริ มาตร ผลการทดลองพบว่าที่ระยะ 1 เดือนหลังจากย้ ายปลูก
วัสดุ ดิน แกลบดํา ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1 มีการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าดีที่สดุ (p<0.01) โดยมีความกว้ างและ
ความยาวใบ เท่ากับ 2.99 และ 8.31 เซนติเมตร ตามลําดับ ที่ระยะ 2 เดือนหลังจากย้ ายปลูก มีความสูงต้ น (18.58
เซนติเมตร) และจํานวนใบรู ปหอก (2.72 ใบ) สูงที่สดุ และที่ระยะ 3 เดือนหลังจากย้ ายปลูก มีเส้ นผ่านศูนย์กลางลํา
ต้ น (1.23 เซนติเมตร) เส้ นรอบวงโคนต้ น (3.87 เซนติเมตร) สูงที่สุด ซึง่ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.05) ดังนัน้ วัสดุปลูก ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1 เหมาะสมสําหรั บใช้ ปลูกต้ นกล้ าปาล์มนํา้ มัน
พันธุ์ลกู ผสมสุราษฎร์ ธานี 1 ในระยะอนุบาลแรก

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
* Corresponding author; e-mail address: chaiyawat_sermod@hotmail.com
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การใช้ สารปลอดภัยกระตุ้นความต้ านทานโรคแอนแทรคโนสของผลพริกขีห้ นูหลังการเก็บเกี่ยว
Use of Substances Generally Recognized as Safe Induced the Resistance of Anthracnose
Disease in Chilli Fruit after Harvest
วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย1* บุญญวดี จิระวุฒ1ิ และ รัตตา สุทธยาคม1
Weeraporn Dejnumbunchachai1*, Boonyawadee Chirawut1 and Ratta Suttayakom1

บทคัดย่ อ

การทดสอบประสิทธิภาพสารกลุ่มปลอดภัย 4 ชนิด ในการกระตุ้นความต้ านทานและควบคุมโรคแอนแทรค
โนสของพริ ก คือ กรดซาลิไซลิก กรดออกซาลิก โพรพิลพาราเบน และโพแทสเซียมซอร์ เบท โดยใช้ ความเข้ มข้ นของสาร
5 ระดับ คือ 100 250 500 750 และ 1,000 มก./ล. จากนัน้ คัดเลือกสารที่ ไม่ยับยัง้ การเจริ ญของเส้ นใยของเชื อ้ รา
Colletotrichum capsici บนอาหารเลี ้ยงเชื ้อได้ คือ กรดออกซาลิก และโพแทสเซียมซอร์ เบท ทุกความเข้ มข้ น กรดซาลิ
ไซลิกที่ความเข้ มข้ น 100 250 500 และ 750 มก./ล. และโพรพิลพาราเบนที่ความเข้ มข้ น 100 มก./ล. โดยนํามาทดสอบ
การกระตุ้นความต้ านทานโรคแอนแทรคโนสบนผลพริ ก ที่ได้ รับการปลูกเชือ้ รา C. capsici พบว่าการจุ่มผลพริ กด้ วย
กรดซาลิไซลิก ทุกความเข้ มข้ น มีประสิทธิ ภาพในการควบคุมเชื ้อรา C. capsici ของพริ กได้ ดี มีขนาดแผล 0.46-0.50
ซม. เมื่อเปรี ยบเทียบกับทรี ทเมนต์ควบคุม (การจุ่มด้ วยนํ ้า) ที่มีขนาดแผล 1.74 ซม. โดยการจุ่มผลพริ กด้ วยกรดซาลิไซ
ลิก ความเข้ มข้ น 500 มก./ล. นาน 3 นาที และบ่มกระตุ้นความต้ านทานบนผลพริ ก 12 ชัว่ โมง สามารถลดความรุ นแรง
ของโรคแอนแทรคโนสได้ ดีที่สุด มีขนาดแผลเล็กที่สดุ เท่ากับ 0.26 ซม. สัมพันธ์ กบั การชักนําการสร้ างเอนไซม์ไคติเน
สที่มีคา่ สูงสุด เท่ากับ 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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การใช้ นํา้ ร้ อนควบคุมโรคผลเน่ าที่เกิดจากเชือ้ Bipolaris cactivora ของแก้ วมังกรหลังการ
เก็บเกี่ยว
Hot Water Treatment to Control Fruit Rot Disease Caused by Bipolaris cactivora
of Dragon Fruit after Harvest
รัตตา สุทธยาคม1* บุญญวดี จิระวุฒิ และ วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย1
Ratta Suttayakom1*, Boonyawadee Chirawut1 and Weeraporn Dejnumbunchachai1

บทคัดย่ อ
การศึกษาการใช้ นํ ้าร้ อนควบคุมโรคผลเน่าของแก้ วมังกรพันธุ์เนื ้อขาวเปลือกแดง Hylocereus undatus
(Haw.) Britt. & Rose โดยทําการปลูกเชื ้อด้ วยสปอร์ แขวนลอยของเชื ้อรา Bipolaris cactivora ลงบนแผลและบ่ม
ในสภาพชื ้น นาน 24 ชัว่ โมง จากนันนํ
้ ามาแช่ในนํ ้าร้ อน 3 ระดับ คือ 53ºซ. นาน 5 นาที 55ºซ. นาน 3 นาที และ
55ºซ. นาน 5 นาที วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 4 ซํ ้า พบว่า การจุ่มผล
ในนํ ้าร้ อน 55ºซ. นาน 5 นาที สามารถยับยังความรุ
้
นแรงของโรคผลเน่าได้ 97.45% มีขนาดแผล 0.13 ซม. โดยมี
ประสิทธิ ภาพเที ยบเท่าสารโพรคลอราช ความเข้ มข้ น 500 มก./ล. ที่ ยับยัง้ ได้ 97.09% ขนาดแผล 0.14 ซม.
ในขณะที่ ชุดควบคุม (ผลปลูกเชือ้ แต่ไม่จุ่มนํา้ ร้ อน) มีขนาดแผล 4.91ซม. และนํา้ ร้ อนมีผลต่อคุณภาพผลแก้ ว
มังกร เก็บรั กษาที่อุณหภูมิห้องและที่ 10ºซ. นาน 5 วัน ดังนี ้ การเปลี่ยนแปลงของสีเปลือก ปริ มาณของแข็งที่
ละลายนํ ้าได้ และความแน่นเนื ้อ ไม่แตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม

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
1

กองวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900
Postharvest and Processing Research and Development Division, Department of Agriculture, Bangkok 10900

1

26

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

ผลของสูตรอาหารต่ อผลผลิตและคุณภาพของชิงเฮา (Artemisia annua L.) ในระบบ NFT
Effects of Nutrient Formula on Yield and Quality of Artemisia annua L. Grown in NFT System
ศุภฤกษ์ หาญอนุชน1 เบญญา มะโนชัย1* และ ปริ ยานุช จุลกะ1
Supharerk Hananuchon1, Benya Manochai1* and Pariyanuj Chulaka1

บทคัดย่ อ

ศึก ษาการผลิ ต ชิ ง เฮาด้ ว ยระบบ NFT เพื่ อ หาสูต รสารละลายธาตุอ าหารที่ เ หมาะสมต่ อ การผลิ ต
ดํ า เนิ น การทดสอบ 2 ฤดู ก าลคื อ ฤดู ฝ นกั บ ฤดู ห นาว โดยในฤดู ฝ นวางแผนการทดลองแบบ completely
Randomized Design (CRD) มี 3 ทรี ตเมนต์ (สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi, Knop และ Resh Tropical dry
summer) ทรี ตเมนต์ละ 12 ซํ ้า ส่วนฤดูหนาวดําเนินการเช่นเดียวกับฤดูฝนแต่เพิ่มทรี ตเมนต์ปลูกในกระถางโดยใช้
ดินผสมสําเร็ จรู ปเป็ นวัสดุปลูก ผลการทดลองพบว่าสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ส่งผลให้ ชิงเฮาที่ปลูกใน
ฤดูฝนมีนํ ้าหนักสด นํ ้าหนักแห้ ง ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระในค่า EC50 และปริ มาณ artemisinin มากที่สดุ (p<0.05)
โดยมีคา่ เท่ากับ 77.17±22.03 กรัม/ต้ น 14.37±4.40 กรัม/ต้ น 0.105±0.004 มิ่ลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 1.82±0.45
มิลลิกรัม/ต้ น ตามลําดับ ส่วนชิงเฮาที่ปลูกในฤดูหนาวพบว่าสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ส่งผลให้ ชิงเฮามี
ความกว้ างทรงพุ่ม นํ ้าหนักสด นํ ้าหนักแห้ ง ปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิกรวม และปริ มาณ artemisinin มากที่สดุ
(p<0.01) โดยมี ค่ า เท่ า กั บ 20.59±2.78 เซนติ เ มตร 14.20±2.99 กรั ม /ต้ น 2.60±0.47 กรั ม /ต้ น 13.25±3.22
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/ต้ น และ 0.239±0.012 มิลลิกรัม/ต้ น ตามลําดับ

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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การใช้ สารป้ องกันกําจัดวัชพืชแบบไม่ เลือกทําลายต่ อการควบคุมวัชพืชในข้ าวโพดหวาน
Non Selective Herbicide Application for Weed Control in Sweet Corn
พรรณิภา เปชัยศรี1* สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์1 จุฑามาศ ร่มแก้ ว2 ชัยสิทธิ์ ทองจู3 และ ทรงยศ โชติชตุ มิ า1
Phannipa Paechaisri1*, Sarawut Rungmekharat1, Jutamas Romkaew2, Chaisit Thongjoo3 and Songyos
Chotchutima1

บทคั ดย่ อ

การศึกษาประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทําลายต่อการควบคุมวัชพืช การเจริ ญเติบโต และ
ผลผลิตของข้ าวโพดหวาน ดําเนินงานวิจยั ที่สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4
ซํ ้า 8 กรรมวิธี ได้ แก่ สารกํ าจัดวัชพื ช atrazine การกําจัดวัชพืช 2 ครั ง้ ด้ วยสาร atrazine ตามด้ วย paraquat ที่ 6
สัปดาห์หลังปลูกการกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ paraquat ที่ 2 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก การกําจัดวัชพืชด้ วย paraquat ที่ 4
สั ป ดาห์ หลั ง ปลู ก การใช้ สาร glufosinate-ammonium ที่ 4 สั ป ดาห์ หลั ง ปลู ก การใช้ สารกํ า จั ด วั ช พื ช
atrazine+paraquat การกําจัดวัชพืชด้ วยแรงงาน และไม่มีการกําจัดวัชพืช ผลการทดลองพบว่า การใช้ สารกําจัด
วัชพืช 2 ครัง้ คือ การใช้ atrazine ตามด้ วย paraquat ที่ 6 สัปดาห์หลังปลูก และการกําจัดวัชพืชด้ วย paraquat ที่ 2
และ 4 สัปดาห์ หลังปลูก มีประสิทธิ ภาพในการควบคุมวัชพืชได้ ดี 77.5 – 85.0 เปอร์ เซ็นต์ ข้ าวโพดหวานไม่แสดง
อาการเป็ นพิษ มีการเจริ ญเติบโตด้ านความสูงต้ น และนํา้ หนักผลผลิตของข้ าวโพดหวานมากกว่าการใช้ atrazine
สามารถลดจํานวนต้ นและนํ ้าหนักแห้ งของวัชพืชได้

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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การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกะเรกะร่ อนอย่ างง่ ายและต้ นทุนตํ่า
Simplified and Low-Cost Plant Tissue Culture of Cymbidium aloifolium (L.) Sw.
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ 1* วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์1 และ วาสนา ประภาเลิศ1
Kittisak Chotikadachanarong1*, Wimonrat Phottraithip1 and Wasana Prapalert1

บทคัดย่ อ

การเพาะเลี ้ยงต้ นอ่อนของกล้ วยไม้ กะเรกะร่ อนด้ วยเทคนิคการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืชอย่างง่ายบนอาหาร
วุ้นสูตร VW และอาหารวุ้นสูตรกิตติศกั ดิ์ (2562) หรื อสูตร KC ความเข้ มข้ นต่าง ๆ ได้ แก่ 0KC, 1/5KC, 2/5KC,
3/5KC, 4/5KC และ KC นํ าไปเพาะเลี ย้ งในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 25±2°C เปรี ยบเที ยบกับ การเพาะเลี ย้ งใน
อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 29.9°C รวม 14 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 15 ซํ ้า ให้ แสงเป็ นเวลา 16 ชัว่ โมงต่อวัน เป็ น
เวลา 3 เดือน พบว่าต้ นอ่อนกะเรกะร่ อนที่เพาะเลี ้ยงบนอาหารวุ้นสูตร VW ในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 25±2°C ต้ น
อ่ อ นมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตไม่ แ ตกต่ า งจากการเพาะเลี ย้ งบนอาหารสู ต ร 2/5KC 3/5KC 4/5KC และ KC ที่
อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 29.9ºC ดังนันการเพาะเลี
้
้ยงเนื ้อเยื่อกะเรกะร่ อนโดยเทคนิคการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืชอย่างง่าย
ด้ วยสูตรอาหาร KC สามารถใช้ แทนอาหารสูตร 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
*Corresponding author; e-mail address: Kittisak_cho@cmru.ac.th
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ประสิทธิภาพของนํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทย (Piper nigrum Linnaeus) ในการควบคุมไร
แดงมันสําปะหลัง (Tetranychus truncatus Ehara)
Efficiency of Essential Oil from Pepper Fruit (Piper nigrum Linnaeus) for Controlling the
Cassava Red Mite (Tetranychus truncatus Ehara)
พัชรินทร์ สารฤทธิ์1 อริ ญชัย ยังจิตร1และ วนิดา อ่วมเจริ ญ1*
Patcharin Sararit1, Arinchai Youngjit 1 and Wanida Auamcharoen1*

บทคัดย่ อ
ไรแดงมันสําปะหลังเป็ นศัตรู พืชที่สําคัญของมันสําปะหลัง โดยไรดูดนํ ้าเลี ้ยงที่ใต้ ใบของมันสําปะหลัง ทํา
ให้ ใบมีลกั ษณะเป็ นจุดเด่นประกายขาว การวิจยั นี ้จึงศึกษาฤทธิ์สมั ผัสตายและรมตายของนํ ้ามันหอมระเหยจาก
ผลพริ กไทยต่อตัวเต็มวัยของไรแดงมันสําปะหลังภายใต้ เงื่อนไขห้ องปฏิบตั ิการ ผลพริ กไทยสดและแห้ งถูกนํามา
กลัน่ ด้ วยนํ ้าภายใต้ เครื่ องสกัดนํา้ มันหอมระเหย (Clevenger-type apparatus) เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง ก่อนที่จะถูก
นํามาทดสอบกับไรแดงมันสําปะหลัง การทดสอบฤทธิ์สมั ผัสตาย พบว่า นํ ้ามันหอมระเหยจากผลพริ กไทยสดและ
แห้ ง ความเข้ มข้ น 5% (ปริ มาตร/ปริ มาตร) ทําให้ ไรตายสะสม 16.48, 30.63 และ 37.35% และ 3.64, 12.16 และ
32.62% ที่เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลังการทดสอบ ตามลําดับ การทดสอบฤทธิ์ รมตาย พบว่า นํา้ มันหอม
ระเหยจากผลพริ กไทยสดและแห้ ง ความเข้ มข้ น 75.76 ไมโครลิตร/ลิตร อากาศ ทําให้ ไรตายสะสม 46.11 80.00%
และ 9.44 24.44% ที่เวลา 2 และ 24 ชัว่ โมง หลังการทดสอบ ตามลําดับ นํ ้ามันหอมระเหยจากผลพริ กไทยสดจึง
มีแนวโน้ มสําหรับการใช้ เป็ นสารรมในการควบคุมไรแดงมันสําปะหลังได้

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
* Corresponding author; e-mail address: fagrwda@ku.ac.th
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การประเมินผลผลิตของข้ าวลูกผสมระบบ 3 และ 2 สายพันธุ์ ที่พัฒนาขึน้ ใหม่
Yield Evaluation of the Newly Developed Three-line and Two-line Hybrid Rice Varieties
ธนกร กันโต1 ธานี ศรี วงศ์ชยั 1* และ ธนพล ไชยแสน1
Tanakorn Kanto1, Tanee Sreewongchai1*and Tanapol Chaisan1

บทคัดย่ อ
ข้ าวลูกผสมเป็ นเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื ้นที่ พันธุ์ข้าวลูกผสมจะต้ องมีความดีเด่น
(heterosis) สูงเพื่อสามารถให้ ผลผลิตสูงกว่าข้ าวปกติ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพผลผลิตของข้ าว
ลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ที่มาจากสายพันธุ์พ่อแม่ที่เป็ นข้ าวไทย โดยใช้ ข้าวลูกผสมระบบ 3 สาย
พันธุ์และระบบ 2 สายพันธุ์ จํานวนละ 5 พันธุ์ และพันธุ์เปรี ยบเทียบ ได้ แก่ กข49 และ กขผ3 ในแปลงทดสอบ 2 สถานที่
โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 3 ซํ ้า ผลการทดลองพบว่าผลผลิตของข้ าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ คูผ่ สม
RD43/R9-271 ให้ ผลผลิตสูงที่สดุ เท่ากับ 1194.50 kg/rai ซึง่ สูงกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ กข49 และ กขผ3 เท่ากับ 7.53 และ
23.18 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ และข้ าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ คู่ผสม KUT3-27/R3-79 ให้ ผลผลิตสูงที่ สุด เท่ากับ
1259.13 kg/rai ซึง่ สูงกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ กข49 และ กขผ3 เท่ากับ 13.35 และ 29.85 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ จากการ
เปรี ยบเทียบระบบข้ าวลูกผสม 3 สายพันธุ์และ 2 สายพันธุ์ พบว่า ข้ าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์มีศกั ยภาพในการให้ ผล
ผลิตสูงกว่าระบบ 3 สายพันธุ์ ดังนัน้ ข้ าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ จึงมีศักยภาพสําหรั บใช้ ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว
ลูกผสมในเชิงการค้ าต่อไป

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
* Corresponding author; e-mail address: agrtns@ku.ac.th
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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
* Corresponding author; e-mail address: agrsmw@ku.ac.th
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การปรั บปรุ งพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ ต้านทานโรคไหม้ โดยใช้ เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ช่ วยในการคัดเลือก
Breeding for Blast Disease Resistance in Pathum Thani 1 Rice Variety by Using
DNA Marker Assisted Selection
รัตนภรณ์ ผังดี1 ธานี ศรี วงศ์ชยั 1* และ ธนพล ไชยแสน1
Rattanaporn Pungdee1, Tanee Sreewongchai1* and Tanapol Chaisan1

ABSTRACT

ข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็ นข้ าวที่ เกษตรกรไทยนิยมปลูกในพื น้ ที่เขตชลประทาน มีคุณภาพการหุงต้ มดี
ปริ มาณอมิโลสตํ่า แต่ไม่ต้านทานโรคไหม้ การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดลักษณะต้ านทานโรคไหม้
จากข้ าวพันธุ์เจ้ าหอมนิลสู่ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยวิธีผสมกลับร่ วมกับการใช้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอช่วยในการ
คัดเลือก ข้ าวพันธุ์เจ้ าหอมนิลมีความต้ านทานโรคไหม้ แบบกว้ าง มียีนอยู่บนโครโมโซมที่ 1 และ 11 คัดเลือกโดย
ใช้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอ RM212 และ RM319 ซึง่ วางตัวอยู่บนโครโมโซมที่ 1 ส่วนโครโมโซมที่ 11 ใช้ เครื่ องหมายดี
เอนเอ RM144 และ RM139 ผลการทดลองพบว่าในสายพันธุ์ลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 จํ านวน 115 สายพันธุ์
สามารถคัดเลือกต้ นที่มียีนต้ านทานโรคไหมทัง้ 2 โครโมโซมได้ จํานวน 10 สายพันธุ์ หลังจากนัน้ คัดลักษณะ
รู ปทรงต้ นให้ เหมือนกับพันธุ์ปทุมธานี 1 ได้ จํานวน 6 สายพันธุ์และจะได้ นําสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ ไปทดสอบ
ผลผลิตต่อไป

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
* Corresponding author; e-mail address: agrtns@ku.ac.th
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การปรั บปรุ งพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ มีอายุเก็บเกี่ยวสัน้ โดยใช้ พันธุกรรมออกดอกเร็ว
จากข้ าวพันธุ์ กข61 ด้ วยวิธีการผสมกลับ
Improvement of Early Maturity in Pathum Thani 1 Rice Variety by Using Early Flowering Gene
from RD61 Rice Variety by Backcross Method
สุภาวิณี โลกคําลือ1 ธานี ศรี วงศ์ชยั 1* และ ธนพล ไชยแสน1
Supawinee Lokkhamlue1, Tanee Sreewongchai1*and Tanapol Chaisan1

บทคัดย่ อ

ข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็ นข้ าวที่มีคณ
ุ ภาพการหุงต้ มดี (ปริ มาณอมิโลสตํ่าและมีกลิ่นหอม) จึงมีการปลูก
กันอย่างแพร่ หลายในพืน้ ที่ชลประทานของประเทศไทย แต่เป็ นพันธุ์ข้าวที่อายุเก็บเกี่ยวนาน 115 -126 วัน การ
วิจัยครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดลักษณะอายุวนั ออกดอกเร็ วจากข้ าวพันธุ์ กข61 ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสันสู
้ ่
ข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งข้ าวพันธุ์ กข 61 เป็ นข้ าวเจ้ าไม่ไวต่อช่วงแสงที่ให้ ผลผลิตสูง มีอายุเก็บเกี่ยวสัน้ 87 - 95
วัน ใช้ เป็ นพันธุ์ให้ ในการถ่ายทอดลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสันการถ่
้
ายทอดพันธุกรรมออกดอกเร็ วจากข้ าว กข61 สู่
ข้ าวพันธุ์ปทุมธานีที่เป็ นพันธุ์รับด้ วยวิธีการผสมกลับ สร้ างประชากรลูกผสม F1 BC1F1 BC2F1 BC2F2 และ BC2F3
โดยในแต่ละชัว่ รุ่ นมีการคัดเลือกต้ นที่มีอายุเก็บเกี่ยวสันจากผลการวิ
้
จยั พบว่าในประชากร BC2F2 จํานวน 1,350
ต้ น สามารถคัดได้ 39 ต้ นที่ออกดอกเหมือนข้ าวพันธุ์ กข61 มีและลักษณะทรงต้ นคล้ ายข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และ
นํามาคัดเลือกได้ 10 ต้ นที่ให้ ผลผลิตต่อต้ นสูงสุดเพื่อนําไปทดสอบผลผลิตเบื ้องต้ นต่อไป

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
* Corresponding author; e-mail address: agrtns@ku.ac.th
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อิทธิพลของการกระตุ้นเชิงกลต่ อผลผลิตของข้ าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์
Effect of Mechanical Stimulation on Yield of Hom Thammasat Rice Cultivar
วรรณระวี จิตจักร1* สมชาย ชคตระการ1 และ ดุสติ อธินวุ ฒ
ั น์1
Wanrawee Jitjak1*, Somchai Chakhatrakan1 and Dusit Athinuwat 1

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาจํานวนครัง้ และระยะเวลาสําหรับการกระตุ้นเชิงกลในระยะต้ นกล้ า
ของข้ าวพันธุ์ หอมธรรมศาสตร์ ที่ เหมาะสมต่ อปริ มาณผลผลิ ต วางแผนการทดลองแบบ 4×4 factorial in CRD
ประกอบด้ วย 2 ปั จจัย คือ จํานวนครัง้ (1 2 3 และ 4 ครัง้ ต่อวัน) และระยะเวลาในการกระตุ้น (0 10 20 และ 30 นาที
ต่อครัง้ ) นาน 14 วันก่อนการย้ ายปลูก พบว่า จํานวนครัง้ และระยะเวลาในการกระตุ้นเชิงกลมีปฏิสมั พันธ์ ต่อปริ มาณ
ของผลผลิต โดยการกระตุ้นเชิงกลในระยะต้ นกล้ าจํานวน 1 ครัง้ ต่อวัน นาน 30 นาทีต่อครัง้ มีจํานวนเมล็ดดีต่อรวง
มากที่สดุ เท่ากับ 98.3 เมล็ด จํานวนเมล็ดดีตอ่ รวง 62.4 เมล็ด นํ ้าหนักเมล็ดดีต่อรวง (62.4 กรัม) มากที่สดุ รวมไปถึง
ปริ มาณผลผลิต (1,961.39 กิ โลกรั มต่อไร่ ) ของข้ าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์ ที่เพิ่ มขึน้ จากทรี ทเมนต์ ควบคุมมากถึง
108.92 เปอร์ เซ็นต์ ดังนัน้ การกระตุ้นเชิงกลในระยะต้ นกล้ าของข้ าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์ จํานวน 1 ครัง้ ต่อวัน นาน
30 นาทีต่อครั ง้ จึงมีความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้ กับการผลิตต้ นกล้ าข้ าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์ ก่อนการย้ าย
ปลูกในสภาพไร่ นา

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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การศึกษาวัสดุอัดเม็ดผสมดินเบาเพื่อทดแทนดินผสมสําหรั บการปลูกพืชกระถางในอาคาร
Study of Diatomite Pellet Medium to Substitute Mixed Soil for Indoor Pot Plant
อนัญญา อัษฎายุธ1 ณัฏฐ พิชกรรม1* และ พัชรี ยา บุญกอแก้ ว1
Ananya Assadayudh1, Nath Pichakum1* and Patchareeya Boonkorkaew1

บทคัดย่ อ

การใช้ ดินผสมปลูกต้ นไม้ ในกระถางมักพบปั ญหาดินยุบตัวอัดแน่น การระบายนํ ้าและอากาศไม่ดี จึงได้
ศึกษาสูตรที่เหมาะสมของวัสดุอดั เม็ดผสมดินเบาเพื่อใช้ ทดแทนดินผสมสําหรับการปลูกพืชกระถาง โดยผสมดิน
เบา:ขุยมะพร้ าว:ดินเหนียว อัตราส่วน 2:1:7, 4:1:5, 6:1:3 และ 8:1:1 โดยนํ ้าหนัก เผาที่ 900°C วิเคราะห์สมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี และเลือกวัสดุอดั เม็ดที่มีสมบัติเหมาะสมมาทดลองปลูกต้ นเดหลีใบมัน ดําเนินการวิจยั
ตังแต่
้ เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าวัสดุอดั เม็ด อัตราส่วน 8:1:1 โดยนํ ้าหนัก มีสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีเหมาะสม (ความหนาแน่น 0.49 g/cm3, การสลายตัวในนํา้ 0.31%, ความจุในการอุ้มนํา้
38.33%, ความพรุ นรวม 54.68%, ความเป็ นกรด-ด่าง 6.46, ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 23.19
meq/100 cm3 และค่าการนําไฟฟ้าของวัสดุปลูก 0.06 dS m-1) ซึง่ ใช้ ทดแทนดินผสมได้ สําหรับพืชที่ปลูกในวัสดุ
ปลูกแตกต่างกัน 3 ชนิด ร่ วมกับการให้ นํ ้า 200 มิลลิลิตรต่อครัง้ ต่อกระถางต่อสัปดาห์ จํานวน 8 สัปดาห์ วางพืช
ในห้ องที่มีความเข้ มแสงเฉลี่ย 15 µmol m-2s-1 อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 31ºC และความชื ้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 70% พบว่าเด
หลีที่ปลูกในวัสดุอดั เม็ดอย่างเดียวและปลูกในดินผสมร่ วมกับวัสดุอดั เม็ด มีความสวยงามและช่วยยืดอายุการ
วางประดับดีกว่าการปลูกในดินผสมอย่างเดียว

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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ผลของรั งสีแกมมาต่ อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกล้ วยไม้
Anoectochilus koshunensis Hayata ในสภาพปลอดเชือ้
Effect of Gamma Radiation on in vitro Growth and Morphological Changes of Anoectochilus
koshunensis Hayata
กัญญพร สวัสดิวงศ์ 1 คฑารัตน์ ชูศรี เอี่ยม2 และ เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์1*
Kanyaphorn Sawatdiwong1, Katarut Chusreeaeom2 and Shermarl Wongchaochant1*

บทคัดย่ อ
ศึกษาผลของรั งสีแกมมาต่อการเจริ ญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของของกล้ วยไม้
Anoectochilus koshunensis Hayata 2 ตัวอย่าง ได้ แก่ตวั อย่าง A1 และ A2 โดยฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน
ที่ปริ มาณ 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์ ให้ กบั ส่วนยอดและส่วนข้ อ และเพาะเลี ้ยงในสภาพปลอด
เชื ้อเป็ นเวลา 60 วัน พบว่าค่า LD50(60d) ของชิ ้นส่วนยอดและชิ ้นส่วนข้ อที่ได้ รับรังสีของตัวอย่าง A1 เท่ากับ 38.5
และ 33.5 เกรย์ และตัวอย่าง A2 เท่ากับ 40 และ 25.9 เกรย์ตามลําดับ ซึง่ ชิ ้นส่วนยอดที่ได้ รับรังสีมีชีวิตรอดและ
เจริ ญเติบโตได้ ดีกว่าชิ ้นส่วนข้ อ การเจริ ญเติบโตทางลําต้ นและรากมีแนวโน้ มลดลงตามปริ มาณรังสีที่เพิ่มขึ ้น โดย
หลัง จากได้ รั บรั ง สีแกมมาแบบเฉี ย บพลันในช่วงปริ มาณรั งสี 10-20 เกรย์ พบการเปลี่ยนแปลงลัก ษณะทาง
สัณฐานวิทยาจํานวน 7 ลักษณะ

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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ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการสูญเสียนํา้ หนักร่ างกายระหว่ างการขนส่ งโคเนือ้ ก่ อนเข้ าขุน
Factor Affecting Body Weight Loss during Transportation of Beef Cattle before Fattening Program
ณัฐดนัย ปฐมโยธิน1, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ1*, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี1 และ ดนัย จัตวา1
Natdanai Pathomyotin1, Skorn Koonawootrittriron1*, Thanathip Suwanasopee and Danai Jattawa1

บทคัดย่ อ

นํ ้าหนักร่ างกายโคเนื ้อ 7,638 ตัว ก่อนและหลังการขนส่ง 211 เที่ยว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถูกนํามาใช้ ในการจําแนกปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูญเสียนํ ้าหนักร่ างกายระหว่าง
การขนส่งโคเนื อ้ ก่อนเข้ าขุนภายใต้ สภาพแวดล้ อมของประเทศไทย โคเนือ้ ที่ ขนส่ง ได้ แก่ โคลูกผสมบราห์ มัน
ลูกผสมแบรงกัส ลูกผสมชาร์ โรเล่ส์ และลูกผสมคละพันธุ์ โคเนื ้อถูกชัง่ นํ ้าหนักและนําขึ ้นรถขนส่งในช่วงเช้ าและ
เดินทางตรงไปยังฟาร์ ม หุ่นจําลองเชิงเส้ นตรงแบบผสมที่พิจารณาปี -เดือนที่ขนส่ง กลุม่ พันธุ์ นํ ้าหนักร่ างกาย และ
ระยะทางเป็ นปั จจัยกําหนด และพิจารณาเที่ยวของการขนส่งและปั จจัยอื่นเป็ นปั จจัยสุม่ ถูกนํามาใช้ ในการศึกษา
ในภาพรวม โคที่ ถู ก ขนส่ ง มี นํ า้ หนั ก ร่ า งกายเฉลี่ ย 430.24±67.51 กิ โ ลกรั ม ถู ก ขนส่ ง เป็ น ระยะทางเฉลี่ ย
362.11±120.36 กิโลเมตร สูญเสียนํ า้ หนักร่ างกายเฉลี่ย 22.41±9.47 กิโลกรั ม หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.22±2.05
ของนํ ้าหนักร่ างกายก่อนการขนส่ง การสูญเสียนํ ้าหนักร่ างกายของโคเนื ้อผันแปรไปตามปี -เดือนที่ขนส่ง นํ ้าหนัก
ร่ างกาย และระยะทาง (p<0.0001) ยกเว้ น กลุ่มพัน ธุ์ ความแตกต่างของการสูญเสียนํ า้ หนักร่ างกายโคเนื อ้
ระหว่างการขนส่งมีความสัมพันธ์ (ร้ อยละ 73.6) กับความแตกต่างระหว่างการขนส่งแต่ละรอบ ผู้ผลิตโคเนื อ้
สามารถใช้ ผลการศึกษาคาดคะเนการสูญเสียนํ ้าหนักร่ างกายโคที่ถกู ขนส่ง เตรี ยมการ และประเมินความคุ้มค่า
ทางธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

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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การใช้ ผงแก่ นตะวันทดแทนข้ าวสุกในผลิตภัณฑ์ แหนมหมู
Using Jerusalem Artichoke Powder as a Substitute for Cooked Rice
in Thai Fermented Pork Sausage (Nham)
ศิริพร นามเทศ1*
Siriporn Namted1*

บทคัดย่ อ
ศึก ษาการใช้ ผ งแก่ น ตะวัน (Jerusalem Artichoke Powder หรื อ JAP) ทดแทนข้ าวสุก ในผลิ ต ภัณ ฑ์
แหนมหมู แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ T1 (control = การใช้ ข้าวสุก 100 %) T2 (การใช้ JAP 25% ของ
ข้ าวสุก) และ T3 (การใช้ JAP 50% ของข้ าวสุก) โดยหมักแหนม 2 วันที่อณ
ุ หภูมิห้อง พบว่า แหนมที่ใช้ JAP 25
และ 50 เปอร์ เซ็นต์ มีค่า pH 4.45 และ 4.51 ซึง่ สูงกว่ากลุม่ ข้ าวสุก 100 เปอร์ เซ็นต์ (pH=4.40) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P<0.01) ตามลําดับ การใช้ ผง JAP ทําให้ แหนมมีค่าสี L* ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01)
ลักษณะเนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ แหนม JAP 25 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ มีค่าความแข็ง ความสามารถในการเกาะ
รวมกัน และความเหนียว สูงกว่ากลุ่มข้ าวสุก 100 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.01) ส่วนความยืดหยุ่นมีแนวโน้ มมากขึน้
(P>0.05) นอกจากนี ้การประเมิน 5-point hedonic scale พบว่า ผู้ทดสอบชอบเนื ้อสัมผัส และให้ คะแนนรวมของ
แหนมที่เติม JAP 50 เปอร์ เซ็นต์มากกว่ากลุ่มเติม JAP 25 เปอร์ เซ็นต์และกลุ่มข้ าวสุก 100 เปอร์ เซ็นต์ อย่างมี
นัยสําคัญ (P<0.01) ดังนัน้ การใช้ ผง JAP ทดแทนข้ าวสุกในผลิตภัณฑ์ แหนมหมูสดั ส่วน 50 เปอร์ เซ็นต์ ทําให้
รสชาติ ลักษณะทางกายภาพ และความชอบของผู้บริ โภคดีกว่ากว่าการใช้ ข้าวสุกในผลิตภัณฑ์แหนมหมู

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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สาขาสัตว์

ความสัมพันธ์ ระหว่ างนํา้ หนักตัวกับความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวเชิงการค้ า
Association between Body Weight and Backfat Thickness of Commercial Gilts
สุพิชชา ศรีวรมย์ 1 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี1* และ ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ1
Supitcha Srivarom1, Thanathip Suwanasopee1* and Skorn Koonawootrittriron1

บทคัดย่ อ

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อจําแนกปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อนํา้ หนักตัว และศึกษาความผันแปรระหว่าง
นํ ้าหนักตัวและความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวเชิงการค้ าที่อายุ 28 สัปดาห์ ประชากรที่ศกึ ษาประกอบด้ วย
สุกรสาวพันธุ์แลนด์เรซ (Landrace; L) จํานวน 1,794 ตัว ยอร์ คเชียร์ (Yorkshire; Y) จํานวน 265 ตัว ลูกผสม LY
จํานวน 686 ตัว และลูกผสม YL จํานวน 4,554 ตัว สุกรสาวทุกตัวได้ รับการจัดการเหมือนกันตลอดช่วงเวลาที่
ศึกษา การจัดเก็บข้ อมูลนํ ้าหนักตัว (Body weight; BW) และความหนาไขมันสันหลัง (Backfat thickness; BF)
กระทําเมื่อสุกรสาวมีอายุ 28 สัปดาห์ ปั จจัยเดือน-ปี ที่จดั เก็บข้ อมูล กลุ่มพันธุ์ อายุ และความหนาไขมันสันหลัง
ถูกกําหนดเป็ นปั จจัยคงที่ในการทดสอบอิทธิพลต่อนํ ้าหนักตัวของสุกรสาว ผลการศึกษาพบว่าทุกปั จจัยที่ศกึ ษามี
อิทธิพลต่อความผันแปรของนํ ้าหนักตัวของสุกรสาว (P < 0.001) สุกรสาวลูกผสมมีค่า BW สูงกว่าสุกรสาวพันธุ์
แท้ สมั ประสิทธิ์รีเกรสชัน่ ของ BF มีคา่ 1.98 ± 0.06 แต่เมือ่ พิจารณาแยกตามกลุม่ พันธุ์พบว่าสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน่
ของ BF มีค่าสูงที่สุด (2.66 ± 0.12) ในสุกรพันธุ์ L ในขณะที่สุกรสาวกลุ่มพันธุ์อื่นมีค่าระหว่าง 1.67 ± 0.07 ถึง
1.92 ± 0.18 ผลการศึก ษานี อ้ าจนํ าไปสู่การใช้ ป ระโยชน์ จ ากค่าความหนาไขมันสัน หลังที่ เ หมาะสมเพื่ อการ
คัดเลือกสุกรสาวทดแทนในแต่ละกลุม่ พันธุ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

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. Yearmonth 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
* Corresponding author; e-mail address: agrtts@ku.ac.th
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สาขาสัตว์

ความเป็ นพิษของอีโคฟูมที่มีต่อมอดหนวดยาว, Cryptolestes spp. (Coleoptera: Cucujidae)
Toxicity of ECO2FUME against the Flat Grain Beetle, Cryptolestes spp. (Coleoptera:
Cucujidae)
สิรีธร โพธิกัน1,2 ธนพร เภามี1 ดวงสมร สุทธิสทุ ธิ์3 นิยาภรณ์ ขวัญเกตุ1 และ อธิราช หนูสดี าํ 1*
Siritorn Potikan1,2, Tanaporn Paomee1, Dungsamorn Suthisut3, Niyaporn Khwanket1 and Atirach Noosidum1*

บทคัดย่ อ

มอดหนวดยาว (Cryptolestes spp.) เป็ นแมลงศัตรู ที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ในโรงเก็บทัว่ โลก งานวิจยั นี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นพิษของอีโคฟูม (ECO2FUME) ที่มีต่อระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของ
มอดหนวดยาวที่ระดับความเข้ มข้ น 0, 15.625, 31.25, 62.50, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250 ppm ระยะเวลา
รมนาน 24 ชั่ว โมง ผลการศึก ษาพบว่ า มอดหนวดยาวระยะไข่ หนอน ดัก แด้ และตัว เต็ ม วัย ตายใกล้ 100
เปอร์ เซ็นต์ เมื่อรมด้ วยอีโคฟูมความเข้ มข้ น 125, 62.50, 125 และ 62.50 ppm นาน 24 ชั่วโมง ตามลําดับ ค่า
ความเข้ มข้ นที่ ทําให้ ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของมอดหนวดยาวตาย 90 เปอร์ เซ็นต์ (LC90) มีค่า
83.66, 48.80, 40.83 และ 9.55 ppm ตามลําดับ สําหรั บค่าความเข้ มข้ นที่ทําให้ ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัว
เต็มวัยของมอดหนวดยาวตาย 99 เปอร์ เซ็นต์ (LC99) มีคา่ 975.22, 227.30, 261.91 และ 159.92 ppm ตามลําดับ

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
* Corresponding author; email address: fagrarn@ku.ac.th
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สาขาสัตว์

การศึกษาเบือ้ งต้ นเปรี ยบเทียบผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์ และคุณค่ าทางโภชนะ
ของกระถินและไมยราบยักษ์ ท่ อี ายุการตัดที่แตกต่ างกัน
Preliminary Study of Comparison on Yields, Forage Characteristics and Nutritive Values of
Leucaena and Giant Mimosa at Different Cutting Ages
ศรัณย์ พงศ์ ทองเรือง1* ฉัตรชลมาศ เกษตรกรณ์1 และ สุภาวดี มานะไตรนนท์1
Saranpong Thongruang1*, Chatchollamas Kasetkorn1 and Supawadee Manatrinon1

บทคัดย่ อ

การศึกษาเบือ้ งต้ นเปรี ยบเทียบผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะของกระถิน
(Leuceana leucocephala) และไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) ที่อายุการตัด 30, 45 และ 60 วัน เก็บตัวอย่าง
พืชโดยตัดที่ระดับความสูง 30 เซนติเมตร จากพื น้ ดิน วางแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in Completely
Randomized Design (CRD) มี 6 ทรี ตเมนท์ พบว่า กระถินและไมยราบยักษ์ ให้ ผลผลิตนํ ้าหนักแห้ งแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ไมยราบยักษ์ มีค่าความสูงมากกว่ากระถินอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.035) แต่
กระถินมีคา่ สัดส่วนใบต่อลําต้ นสูงกว่าไมยราบยักษ์ อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.002) กระถินและไมยราบ
ยักษ์ มีขนาดของลําต้ นแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ค่า DM, Ash, NDF, ADF และ ADL ของไมยราบ
ยักษ์ สงู กว่ากระถินอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่กระถินมีค่า CP และไขมันสูงกว่าไมยราบยักษ์
อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.001) ไมยราบยักษ์ ที่อายุการตัด 30 วัน มีโปรตีนสูงกว่าไมยราบยักษ์ ที่อายุ
การตัด 45 และ 60 วัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.022) ดังนัน้ เมื่อพิจารณาที่สดั ส่วนใบต่อลําต้ น, ระดับ
โปรตีน และค่า NDF, ADF และ ADL ของไมยราบยักษ์ สรุ ปได้ ว่า ไมยราบยักษ์ ที่อายุการตัด 30 วัน ที่ปลูกในชุด
ดินเพชรบุรี มีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้ เป็ นพืชอาหารสัตว์

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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สาขาสัตว์

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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สาขาสัตวแพทยศาสตร์

เปรียบเทียบสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ แบบสดและแบบแห้ งต่ อคุณภาพของนํา้ เชือ้ สุนัขแช่ เย็น
Comparison of Fresh Liquid and Lyophilized Powder Extenders on Quality of Chilled Dog
Semen
จตุพร กระจายศรี1*
Jatuporn Kajaysri1*

บทคัดย่ อ

การศึกษาสารละลายเจือจางนํ ้าเชื ้อสุนขั แช่เย็นนี ้ทําการทดลองทังหมด
้
6 ซํ ้า เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพ
นํ ้าเชื ้อสุนขั แช่เย็นในสารละลายเจือจางนํ ้าเชื ้อชนิดไข่แดงทริ สแบบสดกับแห้ ง นํ ้าเชื ้อสุนขั เพศผู้จํานวน 2 ตัวอายุ
ระหว่าง 2 และ 3 ปี ถูกรี ดเก็บมารวมกันมีความเข้ มข้ นมากกว่า 300 ล้ านตัว/มิลลิลิตร และอสุจิมีการเคลื่อนที่ไป
ข้ างหน้ ามากกว่า 80% แบ่งนํ ้าเชื ้อทังหมดเป็
้
น 2 กลุม่ กลุม่ 1 และ 2 เติมสารเจือจางนํ ้าเชื ้อชนิดไข่แดงทริ สแบบสด
และแห้ ง ตามลําดับ แต่ละกลุม่ มีความเข้ มข้ นของอสุจิ 200 ล้ านตัว/มิลลิลิตรและประเมินร้ อยละของ การเคลื่อนที่
ไปข้ างหน้ าของอสุจิ การมีชีวิตของอสุจิ ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิ และความผิดปกติของรู ปร่ างอสุจิ หลังการแช่
เย็นที่อณ
ุ หภูมิ 4 °C เป็ นเวลา 0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48 และ 72 ชัว่ โมง พบว่าค่าเฉลี่ยร้ อยละของ การเคลื่อนที่ไป
ข้ างหน้ าของอสุจิ การมีชีวิตของอสุจิ ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิ และความผิดปกติของรู ปร่ างอสุจิ ของนํ ้าเชื ้อที่
เจือจางด้ วยสารละลายแบบสดและแบบแห้ ง ที่ 72 ชัว่ โมงมีค่าไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามสารละลายเจือจางทัง้ 2
ชนิดนี ้สามารถรักษาคุณภาพนํ ้าเชื ้อได้ ดีแค่ 6 ชัว่ โมงหลังการแช่เย็น สรุ ปสารละลายเจือจางนํ ้าเชื ้อชนิดไข่แดงทริ ส
แบบแห้ งมีประสิทธิภาพใกล้ เคียงกับแบบสดในการรักษาคุณภาพนํ ้าเชื ้อสุนขั แช่เย็น
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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สาขาสัตวแพทยศาสตร์

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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การปนเปื ้ อนของไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่บริเวณอ่ าวศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
Contamination of Microplastic in Green Mussel at Ao Sri Racha Chonburi Province
รุ จิรา สุขแสงจันทร์ 1* รังสิวฒ
ุ ิ แก้ วแสง1 จิตราภรณ์ ฟั กโสภา1 และสุชาย วรชนะนันท์1
Roochira Sukhsangchan1*, Rangsiwut Keawsang1, Jitraporn Paksopa1 and Suchai Worachananant1

บทคัดย่ อ

การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทําการตรวจสอบการปนเปื อ้ นของขยะประเภทไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่ (Perna
viridis) (จํานวนทังหมด
้
20 ตัว) นํ ้าทะเล (จํานวนทังหมด
้
2 ตัวอย่าง) และตะกอนดิน (จํานวนทังหมด
้
2 ตัวอย่าง)
บริ เวณที่มีการเพาะเลี ้ยงหอยแมลงภู่ อ่าวศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ในช่วง 2 ฤดูกาล คือ เดือนเมษายน (ฤดูแล้ ง)
และเดือนตุลาคม (ฤดูฝน) พ.ศ.2562 โดยดัดแปลงวิธีการศึกษาจาก NOAA (2015) พบปริ มาณไมโครพลาสติก
ในหอยแมลงภู่ตรวจพบทัง้ หมด 12 ชิน้ จากจํานวน 5 ตัว คิดเป็ น 2.40±1.67 ชิน้ /ตัว (เมษายน) และไม่พบใน
เดือนตุลาคม นํ ้าทะเลตรวจพบ 86.40 (เมษายน) และ 481.19 (ตุลาคม) ชิ ้น/ 1000 ลูกบาศก์เมตร และตะกอน
ดินตรวจพบ 203.60 (เมษายน) และ 1,272.60 (ตุลาคม) ชิน้ /ตารางเมตร รู ปร่ างที่พบมากที่สุดคือแบบเส้ นใย
และสีไมโครพลาสติกที่พบส่วนใหญ่ คือสีขาวใส และจากการยืนยันประเภทไมโครพลาสติกด้ วยเครื่ อง FT-IR
(ยี่ ห้ อ PerkinElmer รุ่ น Spectrum Two) พบว่ า ไมโครพลาสติ ก สามารถจํ า แนกได้ ทั ง้ หมด 4 ชนิ ด ได้ แ ก่
Polypropylene (PP) ซึง่ พบมากที่สุด รองลงมาคือ Polyethylene (PE) Poly(ethylene: propylene) และ Nylon
ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ปริ มาณไมโครพลาสติกที่พบมีความแตกต่างกัน ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้ อม
ช่วงเดือนตุลาคม (ฤดูฝน) อาจเกิดจากการได้ รับอิทธิพลของนํ ้าจืดที่ไหลลงสูท่ ะเล จากการชะล้ างของฝนบริ เวณ
แผ่ น ดิ น โดยการเพิ่ ม ขึ น้ ของนํ า้ จื ด ที่ ไ หลลงสู่ ท ะเลยัง ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของคุณ ภาพนํ า้ มี ผ ลให้
หอยแมลงภู่มีการกรองกินอาหารน้ อยลง ทําให้ ปริ มาณการสะสมไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่มีปริ มาณน้ อยลง
ต่างจากในช่วงเดือนเมษายน (ฤดูแล้ ง)

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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การสร้ างอนุภาคแคโรทีนอยด์ ขนาดเล็กเพื่อใช้ เพิ่มสีผิวปลาทอง
Creation of Nanoparticle Carotenoid to Enhancing the Skin Color of Goldfish
สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป1 พงศ์ เชฏฐ์ พิชิตกุล1 และ วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ 2
Siripong Wongphonprateep1, Phongchate Pichitkul1 and Varunthat Dulyapruk2

บทคัดย่ อ

การเพาะเลี ้ยงปลาสวยงามจําหน่ายเป็ นอาชีพที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ าได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปลาที่มีสีสนั และรู ปร่ างตามที่ตลาดต้ องการ เกษตรกรนิยมใช้ สารในกลุม่ แคโรทีนอยด์จากธรรมชาติการ
เพิ่มสีสนั ในปลาสวยงาม แต่พบปั ญหาเรื่ องการเสื่อมสภาพ และความสามารถในการดูดซึม การศึกษานี ้มุง่ เน้ นใน
การพัฒนาการสร้ างอนุภาคขนาดเล็กเพื่อเก็บกักแคโรทีนอยด์สําหรับเพิ่มสีผิวปลาทอง โดยใช้ กระบวนการก่อเกิด
เจลแบบไอออนโนโทรปิ ก (ionotropic gelation) โดยใช้ สารละลายอัลจิเนต 0.6 mg/ml ทําให้ กระจายตัวด้ วยคลื่น
เสียงความถี่สูง ผสมกับแคโรทีนอยด์ 5% (w/v) และใช้ polyoxyethylene sorbitan monooleate (Tween 80)
เป็ นตัวประสาน เติมสารละลาย CaCl2 (0.67 mg/ml) ด้ วยแรงดัน 0.2 psi แบ่งสารผสมที่ได้ เป็ นสองส่วน ส่วน
แรกนําสารละลายที่ได้ ไปผ่านกระบวนการทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง จากนัน้ ถ่ายภาพด้ วย Scanning electron
microscopes (SEM) และใช้ โปรแกรม Image J วัดขนาดอนุภาค พบว่ามีคา่ เฉลี่ย 131.56±32.35 nm ส่วนที่สอง
แบ่งไปวิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคด้ วยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบพลวัตในสภาพสารละลาย
(Particle size analysis by dynamic light scattering technique) ด้ วย Zetasizer พบว่ า มี ข นาดเฉลี่ ย
177.567±14.00 nm มีคา่ ศักย์ไฟฟ้าที่ผิว (zeta potential) เท่ากับ -30.233±0.702 (mV) และเมื่อใช้ เป็ นแหล่งแค
โรทีนอยด์ในอาหารปลาทองที่ระดับ 500 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมอาหารพบว่าเมื่อเลี ้ยงเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ วัดสีผิว
ด้ วยระบบ CIE (L*, a*, b*) พบว่าอนุภ าคแคโรที นอยด์ ขนาดเล็กสามารถเพิ่ มความเข้ มของสีผิวปลาทองได้
แตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (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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การเปรี ยบเทียบวิธีเตรี ยมอกปูนาทอดต่ อฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
Comparison of the Fried Rice Field Crab Thorax Preparation Methods on the Antioxidant and
Lipid Oxidation Activities
กิตติพงษ์ จิระพงษ์ สุวรรณ1 เจนจิรา นิเวศน์2 ดารชาต์ เทียมเมือง1 กรผกา อรรคนิตย์2 และ กานต์ ทิพยาไกรศรี1*
Kittipong Jirapongsuwan1 Jenjira Niwet2, Daracha Thiammueang1, Kornpaka Arkanit2 and Karn Tippayakraisri1*

บทคัดย่ อ

การศึกษานีไ้ ด้ เปรี ยบเทียบวิธีเตรี ยมอกปูทอดต่อฤทธิ์ การต้ านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชันของ
ไขมันในรู ปแบบต่างๆ ได้ แก่ 1) อกปูสด 2) อกปูอบแห้ ง 3) อกปูสดแช่กรด และ 4) อกปูอบแช่กรด ผลการศึกษา
พบว่า วิธีเตรี ยมอกปูแบบสดมีค่าความชื น้ ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่อกปูแบบอบนัน้ จะแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนการวัดฤทธิ์ ในการต้ านอนุมลู อิสระจะทําการวัดปริ มาณสารฟี นอลิกทัง้ หมด
(TPC) และความสามารถในการกําจัดอนุมลู อิสระ DPPH พบว่า อกปูที่ผ่านการอบมี TPC สูงกว่าอกปูสดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ขณะที่อกปูสดมีฤทธิ์ ในการต้ านอนุมลู อิสระสูงกว่าอกปูอบ และ พบว่า อกปูที่แช่
กรดทัง้ แบบอบและไม่อบมีฤทธิ์ ในการต้ านอนุมูลอิสระสูงกว่าที่ ไม่ผ่านการแช่กรดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(P<0.05) สําหรับการเกิดออกซิเดชันในระหว่างการเก็บรักษา 7 วัน พบว่า ค่า Acid value (AV), Peroxide value
(PV) และ TBARS มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยที่อกปูสดไม่สามารถเก็บรั กษาได้ นานเกิน 3 วัน ส่วนอกปูอบสามารถ
เก็บรักษาได้ นานถึง 7 วัน อีกทังอกปู
้ ที่แช่กรดเสริ มใบกะเพรามีแนวโน้ มการเกิด PV และ TBARS ตํ่ากว่าตัวอย่าง
อื่น (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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ผลของความเข้ มข้ นของเอนไซม์ และเวลาในการย่ อยต่ อค่ าระดับการย่ อยสลายและสมบัติ
การต้ านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า
Effect of Enzyme Concentration and Hydrolysis Time on Degree of Hydrolysis and
Antioxidative Activities of Protein Hydrolysate from Tuna Cooking Juice
ชณิตา จีระกุล1 มุกดาภรณ์ เกียรติโอฬาร1 และ เปรมวดี เทพวงศ์1*
Chanita Jeerakul1, Mookdaporn kiettiolarn1 and Pramvadee Tepwong1*

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะเบื ้องต้ นในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํ ้านึ่งปลาทูนา่ ที่มี
สมบัติในการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระมากขึ ้น โดยการย่อยสลายด้ วยเอนไซม์อลั คาเลสในปริ มาณร้ อยละ 0.5, 1.0
และ 2.0 ปริ มาตรต่อปริ มาตรนํ ้านึ่งปลาทูน่า และระยะเวลาในการย่อยเท่ากับ 60, 120, 180, 240 และ 300 นาที
นําตัวอย่างไปวิเคราะห์คา่ ระดับการย่อยสลาย ค่าการขจัดอนุมลู DPPH และค่าการจับโลหะ ผลการศึกษาพบว่า
ความเข้ มข้ นของเอนไซม์และระยะเวลาในการย่อยมีผลต่อค่าระดับการย่อยสลาย ค่าการขจัดอนุมลู DPPH และ
ค่าการจับโลหะ (P≤0.05) โดยสภาวะที่ให้ ค่าระดับการย่อยสลายสูงสุดคือ ความเข้ มข้ นของเอนไซม์ร้อยละ 0.5
เวลาในการย่อย 120 นาที มีค่าระดับการย่อยสลายเท่ากับร้ อยละ 71.67 ขณะที่สภาวะที่ให้ ค่าการขจัดอนุมูล
DPPH และค่าการจับโลหะสูงสุดคือ ความเข้ มข้ นของเอนไซม์ร้อยละ 1.0 เวลาในการย่อย 180 นาที และความ
เข้ มข้ นของเอนไซม์ร้อยละ 2.0 เวลาในการย่อย 180 นาที โดยมีคา่ เท่ากับร้ อยละ 67.30 และ 67.34 ตามลําดับ

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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องค์ ประกอบการจับปูม้า อัตราการจับต่ อหน่ วยการลงแรงประมง และขนาดของปูม้า
จากการทําประมงพืน้ บ้ านในพืน้ ที่จังหวัดเพชรบุรี
Catch Composition, Catch per Unit Effort and Size of Blue Swimming Crab
(Portunus pelagicus) from Small-scale Fishing in Phetchaburi Province
สุภชั ฌา ฤกษ์ ปราณี 1* ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์1 อุไรรัฒท์ เนตรหาญ1
มณช์นิศาษ์ ศรี สมวงศ์1 จิราภัษ อัจจิมางกูร1 จิราภรณ์ ไตรศักดิ1์ และ เกริ กไกร สงค์อินทร์ 1
Supatcha Lurkpranee1*, Sansanee Wangvoralak1, Urairathr Nedtharnn1,
Monissa Srisomwong1, Jirapast Adjimangkunl1, Jiraporn Trisak1 and Krerkkrai Songin1

บทคัดย่ อ

การศึก ษานี ม้ ีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาองค์ ประกอบการจับสัตว์ นํ า้ อัตราการจับต่อหน่ วยการลงแรง
ประมง และขนาดของปูม้า (Portunus pelagicus) จากการทําประมงปูม้า รวมทัง้ ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการจับ
และขนาดปูม้าที่ ได้ จ ากการทํ าประมงพื น้ บ้ านในจัง หวัดเพชรบุรี โดยเก็บ ข้ อมูลจากชาวประมงจํ านวน 557
ตัวอย่าง ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาพบว่า ลอบปูแบบพับได้ เป็ น
เครื่ องมือประมงที่จบั ปูม้าได้ ในสัดส่วนที่มากที่สดุ (ร้ อยละ 92.3) ค่ากลางของอัตราการจับจากอวนจมปู อวน
ลอยกุ้งสามชัน้ และลอบปูแบบพับได้ 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 ลูก ตามลําดับ และค่ากลางของขนาดความกว้ างกระดองของปูม้าที่ได้
จากอวนจมปู ลอบปูแบบพับได้ และอวนลอยกุ้งสามชัน้ คือ 11.00±1.00, 12.00±1.25 และ 10.00±0.81 ซม.
ตามลําดับ โดยเครื่ องมืออวนจมปูเป็ นเพียงเครื่ องมือเดียวที่อตั ราการจับปูม้าได้ รับอิทธิ พลจากพืน้ ที่ทําประมง
และฤดูกาล ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดปูม้าที่จบั ได้ คือ ประเภทเครื่ องมือประมง พื ้นที่ทําประมง และฤดูกาล

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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การค้ าสัตว์ นาํ ้ ของประเทศไทยภายใต้ อนุสัญญาว่ าด้ วยการค้ าระหว่ างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ ป่า
และพืชป่ าที่ใกล้ สูญพันธุ์
Thailand Trade in Aquatic Fauna Listed in CITES
วริศรา ผโลดม1* ศิริสดุ า จํานงทรง1 และ อุไรรัฒท์ เนตรหาญ1
Varisara Palodom1*, Sirisuda Jumnongsong1 and Urairathr Nedtharnn1

บทคัดย่ อ
อนุสัญญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศซึ่งชนิ ดสัตว์ ป่าและพื ชป่ าที่ ใกล้ สูญพันธุ์ หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่งว่า
อนุสญ
ั ญาไซเตส (CITES) มีวตั ถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์สตั ว์ป่าและพืชป่ าให้ เกิดความยัง่ ยืนโดย
การควบคุมการค้ าระหว่างประเทศ การวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ศึกษากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการค้ าสัตว์นํ ้าที่ขึ ้นบัญชีไซเตสและ
ข้ อมูลสถิติที่เกี่ยวข้ อง โดยกฎหมายที่สําคัญของประเทศไทย ได้ แก่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2562 และพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึง่ มีกรมประมงมีหน้ าที่รับผิดชอบกรณี ที่สตั ว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าที่เป็ นสัตว์นํ ้า สําหรับการนําเข้ าและส่งออกสัตว์นํ ้าที่ขึ ้นบัญชีไซเตสของประเทศ
ไทย พบว่ามีแนวโน้ มการนําเข้ าลดลงตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2558 (อัตราลดลงโดยเฉลี่ยร้ อยละ 14.4 ต่อปี ) ในขณะที่การส่งออกมี
แนวโน้ มเพิ่มขึน้ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2557 (อัตราเพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ยร้ อยละ 13.4 ต่อปี ) อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมประเทศไทยมีการ
ส่งออกมากกว่าการนําเข้ าตังแต่
้ ปี 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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ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ ต่ อมาตรการภาครั ฐในระบบ
การตรวจสอบย้ อนกลับ
Satisfaction of Downstream Fishery Industry Operators on Governmental Measures of
Traceability System
สุวิมล มีไชย1* จิราภัษ อัจจิมางกูร1 ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์1 และอุไรรัฒท์ เนตรหาญ1
Suwimon Meechai1*, Jirarpast Adjimangkunl1, Sansanee Wangvoralak1 and Urairathr Nedtharnn1

บทคัดย่ อ

การศึกษาครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมประมง ความพึงพอใจและปั จจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจมาตรการภาครัฐในระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ พื ้นที่ศกึ ษาอยู่ในเขตพื ้นที่อา่ วไทยตอนในและอ่าวไทย
ฝั่ งตะวันออก วิธีการศึกษาประกอบด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง ผลการศึกษา
พบว่า ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมประมงประกอบด้ วยความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ประกอบการ 6 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม
ธุรกิจการทําประมง กลุ่มผู้รวบรวมปั จจัยการผลิต/สินค้ า กลุ่มแปรรู ปสัตว์นํ ้าเบื ้องต้ น กลุ่มกิจการห้ องเย็น กลุ่ม
โรงงานแปรรู ปสัตว์นํา้ และผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผู้นําเข้ าและส่งออก ในภาพรวม ตัวแทนผู้ประกอบการร้ อยละ
62.5 มีความพึงพอใจต่อมาตรการภาครัฐในระบบการตรวจสอบย้ อนกลับในระดับปานกลาง โดยปั จจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อมาตรการภาครั ฐในระบบตรวจสอบย้ อนกลับ คือ ความยากง่ายในการ
ปฏิบตั ิงานภายใต้ ระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ (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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อัตราพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการสืบพันธุ์ในปลาดุกยักษ์
Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
Heritability of Reproductive Traits of North African Catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
วิษณุ ศรีไม้ 1,4* ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ2 ประไพพรรณ ชัยวิช1ู วิรุฬ มณีอภัย3
เอนก ภูอ่ อ่ นนิ่ม4 อุไร กุลบุญ5 และ อุทยั รัตน์ ณ นคร6
Witsanu Srimai1,4*, Skorn Koonawootrittriron2, Prapaiphan Chaivichoo1, Wiroon Manee-aphai3,
Anake Phu-onnim4, Urai Koolboon5 and Uthairat Na-Nakorn6

บทคัดย่ อ

ทําการผสมพันธุ์ปลาดุกยักษ์ 3 ประชากร แบบแฟคทอเรี ยล ติดเครื่ องหมายรายครอบครั วและเลี ้ยง
รวมกันในบ่อผ้ าใบ 2 บ่อ ได้ ปลา 82 full-sibs, 27 half-sib เก็บข้ อมูลเมื่อปลาเพศเมียมีอายุ 486 วัน และ 510
วันในปลาตัวผู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย animal model ผลการศึกษาพบว่าอัตราพันธุกรรม (h2) มีคา่ ตํ่าสําหรับทุก
ลักษณะ โดยในเพศเมียมีค่า h2 ดัชนีความสมบูรณ์เพศ = 0.1321±0.0107, 0.0015±0.0001 สําหรับ relative
fecundity และ 0.0570±0.0048 สําหรั บนํา้ หนักไข่ต่อฟอง ส่วนในเพศผู้มีค่า h2 = 0.0276±0.0022, สําหรั บ
GSI, 0.0224±0.0019 และ 0 สําหรับ GSI, เปอร์ เซ็นต์นํ ้าเชื ้อมีชีวิตและความเข้ มข้ นนํ ้าเชื ้อตามลําดับ ซึง่ แสดง
ว่าการปรับปรุ งลักษณะเหล่านี ้โดยการคัดเลือกจะทําได้ ยาก สหสัมพันธ์พนั ธุกรรม (rg) ระหว่างนํ ้าหนักตัวและ
ลักษณะการสืบ พันธุ์ มีค่าตํ่ า ซึ่งแสดงว่าการคัด เลื อกเพื่ อเพิ่ มนํ า้ หนักตัวปลาดุก ยัก ษ์ ไ ม่มีผ ลให้ กระทบต่อ
ลักษณะการสืบพันธุ์

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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การตอบสนองต่ อการคัดเลือกเพื่อปรั บปรุ งการเจริ ญเติบโตของปลาดุกยักษ์
Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
Selection response for growth of North African catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
วิษณุ ศรีไม้ 1,4* ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ2 ประไพพรรณ ชัยวิช1ู วิรุฬ มณีอภัย3
เอนก ภูอ่ อ่ นนิ่ม4 อุไร กุลบุญ5 และ อุทยั รัตน์ ณ นคร6
Witsanu Srimai1,4*, Skorn Koonawootrittriron2, Prapaiphan Chaivichoo1, Wiroon Manee-aphai3,
Anake Phu-onnim4, Urai Koolboon5 and Uthairat Na-Nakorn6

บทคัดย่ อ

โครงการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ป ลาดุ ก ยั ก ษ์ โครงการแรกได้ เริ่ มขึ น้ ในประเทศไทยโดยคณะประมง
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ร่ ว มกับ บริ ษั ท เบทาโกร การคัด เลื อ กปลา 17 ครอบครั ว ที่ มี ค่ า การผสมพัน ธุ์
(estimated breeding value; EBV) ของลักษณะนํา้ หนักตัวสูงสุด (คัดไว้ 20.73% คิดเป็ นความเข้ มข้ นในการ
คัดเลือก 1.372 และเก็บปลาอีก 17 ครอบครัวที่มีคา่ EBV ของนํา้ หนักตัวใกล้ เคียงกับค่าเฉลี่ยเป็ นกลุ่มควบคุม
เมื่อปลาทังสองกลุ
้
่มเจริ ญพันธุ์ ทําการเพาะพันธุ์ แบบ partial factorial ได้ ปลากลุ่มคัดเลือกที่เป็ นครอบครัวร่ วม
พ่อร่ วมแม่ 51 ครอบครั ว ครอบครั วร่ วมพ่อต่างแม่ 14 ชุด และครอบครัวร่ วมแม่ต่างพ่อ 13 ชุด ติดเครื่ องหมาย
รายครอบครั ว เมื่ อปลาอายุ 100 วัน แล้ วเลี ย้ งรวมกัน ในบ่ อ ดิ น 2 บ่ อ เมื่ อ ปลามี อ ายุ 160 วัน ทํ าการชั่ง วัด
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ animal model ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปลากลุ่มคัดเลือกมีนํา้ หนักมากกว่ากลุ่มควบคุม
โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยลีสสแควร์ เท่ากับ 28 กรัม คิดเป็ นความก้ าวหน้ าของการคัดเลือก 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 fullsib (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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แนวทางการปรั บปรุ งการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมระหว่ างปลาดุกยักษ์ และปลาดุกอุย
ด้ วยข้ อมูลองค์ ประกอบทางพันธุกรรม
Approach for Improving Growth of the Hybrid between North African Catfish and Bighead
Catfish Based on Information of Genetic Components
ประไพพรรณ ชัยวิช1ู ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ2 สาทิต ฉัตรชัยพันธ์3 วิษณุ ศรี ไม้ 1,4 อุทยั รัตน์ ณ นคร3
Prapaiphan Chaivichoo1, Skorn Koonawootrittriron2, Satid Chatchaiphan3, Witsanu Srimai1,4
and Uthairat Na-Nakorn3

บทคัดย่ อ

การศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ ใ นการหาแนวทางปรั บ ปรุ ง การเจริ ญ เติ บ โตของปลาลูก ผสมบิ๊ ก อุย
การศึกษาทําโดยการผสมปลาดุกยักษ์ และปลาดุกอุยแบบ partial factorial ได้ 40 ครอบครัวฟูลสิบ (10 paternal
half-sibs และ 7 maternal half-sibs) ติดเครื่ องหมายรายครอบครัว และปล่อยเลี ้ยงรวมกันในบ่อดิน 2 บ่อ นํา
ข้ อ มูล ที่ อายุ 207 วัน มาวิ เคราะห์ ผ ลด้ วย PROC MIXED procedure ในโปรแกรม SAS 9.0 พบว่า general
combining ability (GCA) ของนํ ้าหนักตัว ซึง่ อธิบายอิทธิพลของความแปรปรวนของยีนแบบบวกสะสม ของปลา
ดุกยักษ์ เพศผู้ (336.99) มีค่าสูงกว่า GCA ของปลาดุกอุยเพศเมีย (156.15) กรั ม specific combining ability
(SCA) ซึ่งเป็ นค่าเฉพาะสํ าหรั บพ่อแม่แต่ละคู่มีค่าตํ่า (61.94) แสดงว่าสามารถปรั บ ปรุ ง นํ า้ หนักตัวของปลา
ลูกผสมบิ๊กอุยได้ โดยใช้ พ่อแม่พนั ธุ์ที่ผ่านการปรับปรุ งพันธุ์โดยการคัดเลือก และไม่จําเป็ นต้ องทดลองผสมข้ าม

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
* Corresponding author; e-mail address: Prapaiphan.cha@ku.th
1

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
The Graduate Program in Aquaculture, The Graduate School, Kasetsart University, Bangkok 10900
2
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900
3
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
3
Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900
4
สํานักเทคโนโลยีปศุสตั ว์ บริ ษัทเบทาโกร หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
4
Livestock Technology Office, Betagro Co. Ltd., Laksi, Bangkok 10210
1

60

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาประมง

การพัฒนาไพรเมอร์ แบบมัลติเพล็กซ์ สาํ หรั บเครื่ องหมายพันธุกรรมไมโครแซเทลไลท์ ของปลา
สลิด (Trichopodus pectoralis, Regan 1910) และความหลากหลายทางพันธุกรรมในฟาร์ มเลีย้ ง
Development of Multiplex PCR Microsatellite Primers for Snakeskin Gourami (Trichopodus
pectoralis, Regan 1910) and Genetic Diversity of Farmed Populations
อัญลักษณ์ วชิรไชยการ1,2 อรปราง สุทธเกียรติ3 วันศุกร์ เสนานาญ4 และอุทยั รัตน์ ณ นคร5
Anyalak Wachirachaikarn1,2*, Onprang Sutthakiet3, Wansuk Senanan4, Uthairat Na-Nakorn5

บทคัดย่ อ

การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาไพรเมอร์ สําหรับเครื่ องหมายพันธุกรรมไมโครแซเทลไลท์ในปลา
สลิด สามารถพัฒนาไพรเมอร์ 8 คู่ ที่ใช้ ในปฏิกริ ยา PCR ปฏิกริ ยาเดียว ผลจากการนําไพรเมอร์ 7 คู่มาศึกษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาสลิดจากฟาร์ มเลี ้ยง 4 ฟาร์ ม (จากอําเภอบางพลี, บางบ่อ และบ้ านแพ้ ว
2 ฟาร์ ม (n=50) พบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างประชากรระดับปานกลาง (FST = 0.056; pairwise
FST = -0.047–0.041; genetic distance = 0.034–0.087) ทุกคูป่ ระชากรแตกต่างกัน ยกเว้ นระหว่างบางพลี-บาง
บ่อ ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร มีค่าดังนี ้ ค่าเฉลี่ยจํานวนอัลลิลต่อตําแหน่ง = 6.7–8.0; ค่า
สัง เกตเฮตเทอโรไซโกซิ ตี = 0.65–0.68 Effective population size มีค่าตัง้ แต่ 13.2 ถึง 37.7 ผลการศึกษานี ้
สามารถนําไปใช้ ในการเลือกประชากรมาใช้ สร้ างประชากรเริ่ มต้ นต่อไป

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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ค่ าทางพันธุกรรมของประชากรพืน้ ฐานปลาสลิด (Trichopodus pectoralis, Regan 1910)
จากการผสมข้ ามปลาสามประชากร
Genetic Parameters of a Snakeskin Gourami (Trichopodus pectoralis, Regan 1910)
Base Population Created from Crossing Three Hatchery Stocks
อรปราง สุทธเกียรติ1*, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ2, สาธิต ฉัตรชัยพันธ์3, ฉัตรชัย ไทยทุง่ ฉิน3, อุทยั รัตน์ ณ นคร3
Onprang Sutthakiet1*, Skorn Koonawootrittriron2, Satid Chatchaiphan3, Chatchai Thaithungchin3,
Uthairat Na-Nakorn3

บทคัดย่ อ

การคัด เลื อกในสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยทั่ว ไปจะประสบความสํ าเร็ จ ได้ เ ป็ น ต้ อ งมี ป ระชากรพื น้ ฐานที่ มี ค วาม
หลากหลายทางพั น ธุ ก รรมสู ง การศึ ก ษาครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ างประชากรพื น้ ฐานของปลาสลิ ด
(Trichopodus pectoralis) โดยการผสมข้ ามประชากรโรงเพาะฟั ก 3 ประชากรแบบ Nested design (พ่อ 1: แม่
2 ตัว ) ได้ ค รอบครั ว แบบ Full-sib ทัง้ หมด 79 ครอบครั ว (ครอบครั ว แบบ Half-sib 16 ชุ ด ) เลี ย้ งปลาแต่ ล ะ
ครอบครัวแยกกันในกระชังละ 50 ตัว ซึง่ ตรึงในบ่อไฟเบอร์ กลาสขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร เมื่อปลาอายุครบ
120 วัน นํ าปลาทุกครอบครั วมาติดเครื่ องหมายสีเรื องแสง และเลี ้ยงคละครอบครั วในกระชังบ่อดินจํ านวน 11
กระชัง จนอายุครบ 270 วันจึงทําการชัง่ วัด นําข้ อมูลมาประมาณหาค่าอัตราพันธุกรรมโดยใช้ Animal model ผล
ที่ได้ คือ ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริ ญเติบโตอยู่ในช่วงปานกลาง (0.30-0.36) แต่อตั ราพันธุกรรมของ
ลัก ษณะ condition factor (K) มี ค่ าตํ่ า (0.21) โดยค่า อัต ราพัน ธุ ก รรมที่ ป ระมาณได้ มี ค่า ความคลาดเคลื่ อ น
มาตรฐาน (SE) ตํ่า ในขณะที่คา่ อิทธิพลของสิ่งแวดล้ อม (common environmental effect, c2) มีคา่ ตํ่าเช่นกัน ค่า
สหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการเจริ ญเติบโตมีค่าสูง (rg = 0.95-0.98)และลักษณะ K
กับลักษณะการเจริ ญเติบโตมีคา่ ปานกลาง ผลการศึกษาแสดงว่าประชากรพื ้นฐานที่สร้ างขึ ้นนี ้ มีความแปรปรวน
ของยีนผลบวกสะสมสูงพอที่จะทําให้ การคัดเลือกเพื่อปรับปรุ งลักษณะเหล่านี ้ได้ ผลดี ซึง่ จะได้ ทําการคัดเลือกใน
ประชากรนี ้ต่อไป
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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การตอบสนองต่ อการคัดเลือกในประชากรปลาสลิดและอิทธิพลของอัตราปล่ อยต่ อผลการวัด
ความก้ าวหน้ าของการคัดเลือก
Responses to Mass Selection in a Domesticated Population of Snakeskin Gourami
(Trichopodus pectoralis, Regan 1910) and Effects from Stocking Densities
สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ 1 ฉัตรชัย ไทยทุง่ ฉิน1 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ2 และ อุทยั รัตน์ ณ นคร1*

บทคัดย่ อ

การปรับปรุ งพันธุ์โดยเกษตรกรเป็ นแนวทางที่เหมาะสมสําหรับสัตว์ที่มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจไม่สงู เพราะ
เป็ นหนทางเดียวที่จะทําให้ เกษตรกรเข้ าถึงพันธุ์ที่ดีได้ ทัง้ ยังช่วยรั กษาความหลากหลายทางพันธุกรรมอีกด้ วย
อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลว่าการคัดเลือกโดยวิธีการง่าย ๆ เช่น การคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) จะใช้
ได้ ผลหรื อไม่ โดยเฉพาะกับปลาสลิด ซึง่ มีการเพาะเลี ้ยงมายาวนานแต่ยงั ไม่มีการจัดการพ่อแม่พนั ธุ์ท่ีเหมาะสม
การศึกษาครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาความก้ าวหน้ าของการคัดเลือกแบบ mass selection ในปลาสลิด
และศึกษาผลของอัตราปล่อยต่อผลการวัดความก้ าวหน้ าของการคัดเลือก การศึกษาทําโดยสุ่มปลาสลิดอายุ 10
เดือนจากฟาร์ มจํานวน 1000 ตัว สุม่ เก็บปลาเพศเมียและเพศผู้ เพศละ 100 ตัวเป็ นกลุม่ ควบคุม จากนันคั
้ ดเลือก
ปลาเพศเมี ยที่ มีขนาด ≥ 20.8 ซ.ม. โดยปลาเพศผู้นํามาใช้ ทัง้ หมด เนื่ องจากมี จํ านวนไม่มากพอ (จากการ
คัดเลือกได้ ค่า selection differential เท่ากับ 1.44 ซ.ม.ในปลาเพศเมียและ 0.2 ซ.ม.ในปลาเพศผู้ (selection
intensity = 1.412 ในเพศเมี ย และ 0.21 ในเพศผู้ ) เพาะพั น ธุ์ ป ลาแต่ ล ะกลุ่ ม และเลี ย้ งเปรี ย บเที ย บการ
เจริ ญเติบโตในกระชังด้ วยอัตราปล่อยต่างกัน (10, 20 และ 30 ตัว/ตารางเมตร) โดยทดลอง 3 ซํ ้า เก็บข้ อมูลเมื่อ
ปลามีอายุ 342 วัน จากการวิเคราะห์ ทางสถิติพบว่าปลาชุดคัดเลือกมีความยาวมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ คิดเป็ นความก้ าวหน้ า 2.90% อัตราพันธุกรรมประจักษ์ เท่ากับ 0.42 และ การเปลี่ยนแปลง
ของลัก ษณะอื่น เนื่ องมาจากการคัดพัน ธุ์ (correlated response) ของนํ า้ หนัก ตัว มีค่า 8.67% อัต ราปล่อยที่
ต่างกันมีผลต่อ ผลตอบสนองการคัดเลือก (selection response) โดยที่อตั ราปล่อย 10 และ 20 ตัว/ตารางเมตร
กลุ่มคัดเลือกมีความยาวสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ แต่ทงั ้ สองกลุ่มไม่แตกต่างกันเมื่อเลี ้ยงในความ
หนาแน่ น 30 ตัว/ตารางเมตร การศึกษานี แ้ สดงว่าการคัดเลื อกแบบง่าย ๆ เช่ น การคัดเลื อกแบบหมู่ (mass
selection) สามารถทําให้ เกิดความก้ าวหน้ าในการคัดเลือก และควรระวังผลจากการจัดการเช่นอัตราปล่อยที่สงู
เกินไป อาจบดบังความก้ าวหน้ าของการคัดเลือกได้

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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การประเมินค่ าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมเพื่อใช้ ในการปรั บปรุ งพันธุ์ปลานิล
ในระบบการเลีย้ งเชิงพาณิชย์
Estimation of Genetic Parameters for Genetic Improvement in Nile Tilapia (Oreochromis
niloticus) under Commercial Farm Condition
นิสรา กิจเจริญ1* และ ปุญชรัศมิ์ มีแก้ ว1
Nissara Kitcharoen1* and Puncharat Meekaew1

บทคัดย่ อ

การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมโดยการประมาณค่าจากประชากรปลานิลเริ่ มต้ น 139
ครอบครั ว องค์ ประกอบความแปรปรวนถูกประมาณค่าด้ วยวิ ธี restricted maximum likelihood (REML) โดยใช้
average information (AI) algorithm ร่ วมกับแบบจําลองสัตว์ (animal model) โดยอิทธิพลคงที่ (fixed effect) ในแต่
ละช่วงอายุ ที่อายุ 2 เดือนได้ แก่ กลุ่มความหนาแน่น (density group) และ กลุ่มระยะเวลาที่ปล่อยลงเลี ้ยงในกระชัง
(stocking group) ที่อายุ 3 เดือนได้ แก่ กลุม่ ความหนาแน่น (density group) กลุม่ ระยะเวลาที่ปล่อยลงเลี ้ยงในกระชัง
(stocking group) และอายุเมื่อติดเครื่ องหมาย PIT tag (age) ส่วนที่ อายุ 7 เดือนได้ แก่ กระชังที่ เลีย้ งปลาในแพ
ทดลอง (cage) เพศ และอาหาร โดยมีอิทธิพลสุ่มของสภาพแวดล้ อมร่ วมสําหรับสัตว์ครอบครัวเดียวกัน (common
environmental effect) ได้ แก่ สภาพสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากกระชังที่ใช้ เลี ้ยงปลาแยกกันในแต่ละครอบครั ว พบว่าค่า
อัตราพันธุกรรมของนํ ้าหนักมีความแตกต่างไปตามช่วงอายุ โดยที่อายุ 2 เดือนค่าอัตราพันธุกรรมของนํ ้าหนักตัวมีค่า
เท่ากับ 0.014±0.189 ที่อายุ 3 เดือนค่าอัตราพันธุกรรมของนํา้ หนักตัวมีค่าเท่ากับ 0.197±0.136 ซึ่งมีคา่ ปานกลาง
และมีค่ามากกว่าที่อายุ 2 เดือน ที่อายุ 7 เดือนค่าอัตราพันธุกรรมของนํา้ หนักตัวมีค่าเท่ากับ 0.275±0.230 ซึง่ มีค่า
ค่อนข้ างสูงและมี ค่ ามากกว่าที่ อายุ 2 และ 3 เดื อน ค่าสหสัมพันธ์ ทางพันธุ กรรม (genotypic correlation) ของ
ลักษณะนํ า้ หนักปลาที่ อายุ 3 เดือนและ 7 เดือน มีค่าเท่ากับ 0.02310 ซึ่งค่อนข้ างตํ่า ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าสามารถ
ปรั บปรุ งพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกให้ มีนํา้ หนักตัวที่เพิ่มขึ ้นได้ ซึ่งควรคัดเลือกที่อายุ 7 เดือน ในขณะที่ค่าสหสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมของนํา้ หนักปลาที่ถูกเลี ้ยงด้ วยอาหารต่างชนิด มีค่าเท่ากับ 0.91 แสดงว่าให้ เห็นว่าไม่มีอิทธิ พลร่ วม
ระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้ อม

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
* Corresponding author; e-mail address: nissara52@gmail.com
1
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1
Faculty of Fisheries of Technology and Aquatic Resources, Maejo University, Chiang Mai 50290

64

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาประมง

การประยุกต์ ใช้ แบคทีเรี ย Bacillus subtilis AQHBS001 เพื่อเพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโต ภูมิค้ ุมกัน
และความต้ านทานโรค 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 ประพันธ์ศกั ดิ์ ศีรษะภูม1ิ
Werasan Kewcharoen1* and Prapansak Srisapoome1

บทคัดย่ อ

ปั จ จุ บั น การเกิ ด โรคระบาด Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) ได้ ส ร้ างความ
เสียหายอย่างมากให้ แก่ อุตสาหกรรมการเลีย้ งกุ้งขาวแวนนาไมย์ ของไทย เพื่ อเป็ น การแก้ ไ ขปั ญหาที่ เกิ ดขึน้
การศึกษาในครัง้ นี ้ได้ เลือกใช้ แบคทีเรี ยโปรไบโอติกส์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ AQHBS001 ที่มีประสิทธิภาพใน
การยับยัง้ แบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่ก่อโรค AHPND (VPAHPND) โดยการผสมอาหารให้ ก้ ุง
กินเป็ นเวลา 5 สัปดาห์ พบว่าการให้ โปรไบโอติกส์ที่ระดับความเข้ มข้ น 1x107 และ 1x109 CFU/อาหาร 1 กิโลกรัม
สามารถเพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโต และเมื่อพิจารณาจากค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) ซึง่ พบว่าสูง
กว่ากุ้งในกลุ่มที่ไม่ได้ รับโปรไบโอติกส์ (กลุม่ ควบคุม) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) อีกด้ วย นอกจากนี ้ยัง
พบการเพิ่ ม ระบบภู มิ ค้ ุ มกั น ของกุ้ ง เช่ น การกลื น กิ น เชื อ้ โรคและสิ่ ง แปลกปลอมของเซลล์ เ ม็ ด เลื อ ด
(Phagocytosis) และช่วยเพิ่มความสามารถในการทําลายเชื ้อก่อโรค VPAHPND ในนํ ้าเลือด (Bactericidal activity)
ของกุ้งทดลองอย่างมีประสิทธิภาพ ทังยั
้ งสามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับระบบภูมิค้ มุ กันให้ มี
การแสดงออกที่สงู ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) นอกจากนีเ้ มื่อนํากุ้งทดลองไปทดสอบความต้ านทานต่อเชือ้
VPAHPND พบว่ากุ้งที่ได้ รับโปรไบโอติกส์ B. subtilis สายพันธุ์ AQHBS001 ที่ระดับความเข้ มข้ น 1x107 และ 1x109
CFU/อาหาร 1 กิโลกรัมมีการต้ านทานเชื ้อก่อโรคได้ เมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุม

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
* Corresponding author; e-mail address: werasan2535@gmail.com
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สาขาประมง

ผลของโปรไบโอติกส์ ชนิดใหม่ Acinetobacter KU011TH ต่ อการตอบสนองทางภูมิค้ ุมกันและ
การต้ านทานเชือ้ 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 บุญน้ อย1, อุทยั รัตน์ ณ นคร1 และ ประพันธ์ศกั ดิ์ ศีรษะภูมิ1*

Anurak Bunnoy1, Uthairat Na-Nakorn1 and Prapansak Srisapoome1*

บทคัดย่ อ

ผลของโปรไบโอติ ก ส์ แ บคที เ รี ย ชนิ ด ใหม่ Acinetobacter KU011 TH ซึ่ ง แยกได้ จากปลาดุ ก อุ ย ได้ ถู ก
ทําการศึกษาในระดับห้ องปฏิบตั ิการ โดยการควบคุมให้ ปลาดุกอุยขนาด 150 กรัม ได้ รับโปรไบโอติกส์ชนิดดังกล่าวใน 3
รูปแบบคือ การผสมอาหาร (FD) การละลายในนํ ้า (SOL) และการได้ รับทัง้ 2 รู ปแบบรวมกัน (FD+SOL) ที่ระดับความ
เข้ มข้ น 1×105-1×109 CFU/mL ในระยะเวลา 30 วัน พบว่า ปลาดุกอุยทดลองที่ได้ รับโปรไบโอติกส์ในรูปแบบดังกล่าวมี
ค่ า phagocytic activity, phagocytic index, lysozyme activity, respiratory burst activity, alternative
complement pathway และ bactericidal activity สู ง กว่ า อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เ มื่ อ เที ย บกลุ่ ม ควบคุ ม
เช่ น เดีย วกับ การเพิ่ ม ขึน้ ของการแสดงออกของยี น ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับระบบภูมิ ค้ ุม กัน หลายชนิ ด และจํ านวนแบคที เ รี ย
Acinetobacter KU011TH ในนํ ้าเลี ้ยง ผิวหนังและเหงือกของปลาทดลอง (P<0.05) นอกจากนี ้ยังพบว่าผลของการให้
โปรไบโอติกส์ดงั กล่าวยังสามารถทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในการต้ านทานทางภูมิค้ ุมกันของผิวหนังอย่าง
ชัด เจน และเป็ น ที่ น่า สนใจอย่า งยิ่ ง ว่ า เมื่ อ นํ า ปลาชุด ทดลองดัง กล่า วไปทดสอบความต้ า นทานโรคกับ เชื อ้ ก่ อ โรค
Aeromonas hydrophila พบว่าปลาทดลองที่ได้ รับโปรไบโอติกส์ดงั กล่าวมีอตั ราการรอดตายสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ (P<0.05) ผลของการศึกษาดังกล่าวแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าโปรไบโอติกส์ Acinetobacter
KU011TH สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันและความต้ านทานโรคที่เกิดจากเชือ้ A. hydrophila ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพใน
ปลาดุกอุย

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 KU011 TH 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 KU011 TH 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
* Corresponding author; e-mail address: ffispssp@ku.ac.th
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การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลกฎหมายประมงและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้ นบน
อินเตอร์ เน็ต
Development of Fisheries Laws and Regulations Database and Search Engine System
ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์ 1 และ ศิริสดุ า จํานงทรง1
Pasara Rattanaphisit1 and Sirisuda Jumnongthong1

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้เป็ นการพัฒนาและวัดประสิทธิภาพระบบสืบค้ นข้ อมูลกฎหมายประมง
มีการออกแบบ
โครงสร้ างข้ อมูลตามรู ปแบบของ Object Oriented Software Engineering (OOSE) และพัฒนาระบบให้ อยู่ใน
รู ปแบบ Web-Based Application มีสว่ นการติดต่อกับผู้ใช้ 2 ส่วน แบ่งเป็ น 5 โมดูล คือ 1) ส่วนของผู้ดแู ล
ประกอบด้ วย โมดูลตรวจสอบสิทธิ์การเข้ าใจงาน และโมดูลปรับปรุ งและจัดเก็บข้ อมูลกฎหมายประมง 2) ส่วนของ
ผู้ใช้ งาน ประกอบด้ วยโมดูลสืบค้ น โมดูลดาวน์โหลดข้ อมูล และโมดูลแสดงผลข้ อมูลจากการสืบค้ น เครื่ องมือที่ใช้
ในการวัดประสิทธิภาพระบบสืบค้ น คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ ระบบสืบค้ นข้ อมูลกฎหมายประมง
กลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้ วย นิสิตและบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องกับการประมง
และประชาชนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการประมง จํานวนรวม 145 คน สถิติที่ใช้ ในการวัดผลคือค่าเฉลี่ย (x�) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลสรุ ปจากการวัดประสิทธิภาพพบว่าผู้ใช้ มีความพึงพอใจในภาพรวม มีคา่ เฉลี่ย 4.37
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยหัวข้ อประเมินที่มีความพึงพอใจมากที่สดุ คือการเข้ าถึงและดาวน์โหลด
ข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว มีคา่ เฉลี่ย 4.39 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

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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ความหนาแน่ น และการแพร่ กระจายของหอยกระปุก [Marcia hiantina (Lamarck, 1818)]
บริเวณอ่ าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Density and Distribution of Marcia hiantina (Lamarck, 1818) in Ao Khung Kraben,
Chanthaburi Province
นิตพ
ิ ัฒน์ บุญส่ ง1 นภาขวัญ แหวนเพชร1* และ ธนัสพงษ์ โภควนิช1
Nitipat Boonsong1, Napakhwan Whanpetch1* and Tanuspong Pokavanich1

บทคัดย่ อ
การศึกษาความหนาแน่น และการแพร่ กระจายของหอยกระปุก บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดย
วิธีการสํารวจ และเก็บตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า การแพร่ กระจายในฤดูหนาวมีพืน้ ที่แพร่ กระจายมากที่สุด
(587,323 ตารางเมตร) ส่วนการแพร่ กระจายในฤดูร้อนมีพื ้นที่แพร่ กระจายน้ อยที่สดุ (226,821 ตารางเมตร) โดย
มีความหนาแน่นในเชิงพื ้นที่ตํ่าสุด 0.08±0.04 - สูงสุด 2.89±0.81ตัวต่อตารางเมตร ไม่แตกต่างกันระหว่างสถานี
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) และความหนาแน่นในเชิงเวลาตํ่าสุด 0.19±0.09 - สูงสุด 1.75±0.39 ตัวต่อ
ตารางเมตร ไม่แตกต่างกันระหว่างเดือนอย่างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ (P>0.05) โดยมีค วามหนาแน่น ของหอย
กระปุกสูงในสถานีที่ 10 และเดือนธันวาคม ซึง่ เป็ นบริ เวณสถานีและเดือนที่มีความสมบูรณ์ของหอยกระปุกสูง

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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ผลของการเขี่ยไข่ ท่ มี ีต่อพัฒนาการของตัวอ่ อนและอัตราการฟั กของ
ปูม้า (Portunus pelagicus) ไข่ นอกกระดอง
Effect of Egg Brushing on the Development of Embryo and Hatching Rate of
Ovigerous Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus)
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บทคัดย่ อ

ธนาคารปูมี บ ทบาทสํ าคัญ ในการฟื ้น ฟูแ ละอนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรปูม้ าในทะเล โดยการนํ าแม่ปูไ ข่ น อก
กระดองมาเลี ้ยงให้ ปล่อยตัวอ่อนก่อนนําไปบริ โภค ในขณะนี ้ได้ มีการใช้ วิธีเขี่ยไข่ด้วยแปรงในการจัดการแม่ปมู ้ าไข่
นอกกระดอง ซึง่ ผลการศึกษานี ้ชี ้ให้ เห็นว่าการเขี่ยไข่จากแม่ปูไข่นอกกระดองส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของตัว
อ่อนและอัตราการฟั ก จากการนําปูไข่นอกกระดองที่มีสีไข่แตกต่างกัน 4 สี คือ เหลือง ส้ ม นํ ้าตาล และดํา มาทํา
การเพาะฟั ก โดยเปรี ยบเทียบระหว่างแม่ปทู ี่มีการเขี่ยไข่และไม่เขี่ยไข่ ผลการศึกษาพบว่าการเขี่ยไข่สีเหลืองและ
ไข่สีส้มทําให้ ตวั อ่อนไม่มีพฒ
ั นาการและไม่สามารถฟั กเป็ นตัวได้ ในขณะที่ไข่สีนํ ้าตาลและไข่สีดําทังที
้ ่มีการเขี่ย
และไม่เขี่ ยไข่มีพัฒนาการของตัวอ่อนใกล้ เคียงกัน แต่ปูที่มีการเขี่ยไข่จะมีระยะเวลาในการฟั กไข่ยาวกว่าและ
อัตราการฟั กตํ่ากว่าปูที่ไม่มีการเขี่ยไข่ โดยไข่สีนํ ้าตาลที่เขี่ยไข่และไม่เขี่ยไข่มีระยะเวลาในการฟั กไข่ 70 และ 64
ชั่ว โมง และอัต ราการฟั ก 65.44±4.55 และ 70.26±1.13% ตามลํ า ดับ ส่ ว นไข่ สี ดํ า ที่ เ ขี่ ย ไข่ แ ละไม่ เ ขี่ ย ไข่ มี
ระยะเวลาในการฟั ก ไข่ 28 และ 24 ชั่ว โมง และอัต ราการฟั ก 74.05±2.42 และ 76.15±9.27% ตามลํ า ดับ
นอกจากนันยั
้ งพบว่าไข่ปมู ้ านอกกระดองทุกสีที่มีการเขี่ยไข่มีปริ มาตรไข่น้อยกว่าไข่ปูม้านอกกระดองที่ไม่ได้ มีการ
เขี่ยไข่ การศึกษานีจ้ ึงเป็ นข้ อมูลสําคัญในการจัดการธนาคารปูม้าอย่างยัง่ ยืน สามารถปล่อยคืนลูกปูม้ากลับสู่
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
* Corresponding author; e-mail address: ffisptp@ku.ac.th
1
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900
2
สถานีวิจยั ประมงศรี ราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชลบุรี 20110
2
Sriracha Fisheries Station, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Chonburi 20110

70

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาประมง

การปนเปื ้ อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ ทะเลที่เป็ นอาหาร
Microplastic Contamination in Marine Animals Used as Seafood
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พันธ์ 1* อภิญญา ชาติทวีสขุ 1 และ วชิระ ใจงาม2
Puntip Wisespongpand1*, Apinya Chataweesuk and Wachirah Jaingam2

บทคัดย่ อ

ไมโครพลาสติกที่ปนเปื อ้ นในสิ่งแวดล้ อมในทะเลสามารถถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซ่อาหารมายังมนุษย์
การบริ โภคอาหารทะเลจึงเป็ นหนทางโดยตรงที่จะทําให้ เกิดการปนเปื อ้ นของไมโครพลาสติกสู่มนุษย์ จากการ
ศึกษาไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่มีการบริ โภคเป็ นอาหารของคนไทย 5 กลุ่ม ได้ แก่ หอย กุ้ง ปู หมึก และปลา
รวม 25 ชนิด พบว่ากลุม่ หอยมีการปนเปื อ้ นของไมโครพลาสติกมากที่สดุ (33%) โดยสัตว์ทะเลในแต่ละกลุม่ ที่พบ
ไมโครพลาสติ กมากที่ สุด ได้ แก่ หอยเสี ยบ กุ้งกุลาดํา ปูทะเล หมึก กระดอง และปลาทู โดยมีจํ านวนไมโคร
พลาสติกทังหมดเท่
้
ากับ 6.6±2.61, 3.8±2.49, 3.4±1.14, 3.0±2.35 และ 3.6±1.14 ชิ ้นต่อตัว ตามลําดับ รู ปแบบ
และสีของไมโครพลาสติกที่พบส่วนใหญ่เป็ นรู ปแบบเส้ นใย (48.80%) และสีนํ ้าเงิน (47.25%) มีขนาดระหว่าง 5185 ไมครอน และพบโพลี เมอร์ ป ระเภท polyethylene, polyester และ nylon การศึก ษานี ช้ ี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ามี ก าร
ปนเปื อ้ นของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลทุกกลุ่มที่คนไทยบริ โภคเป็ นอาหาร ซึง่ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่มีความสําคัญ
ต่อการเฝ้าระวัง และกําหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์จากการได้ รับความเป็ นพิษของไม
โครพลาสติกต่อไป

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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บทคัดย่ อ
การศึกษาความหลากชนิดและปริ มาณของแพลงก์ตอนพืชบริ เวณชายฝั่ งทะเลอันดามันจังหวัดระนอง
และจังหวัดพังงา เพื่อศึกษาองค์ประกอบชนิดและปริ มาณของแพลงก์ตอนพืช จํานวน 18 สถานี เก็บตัวอย่างใน
เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 โดยใช้ ถงุ แพลงก์ตอนขนาดช่องตา 20 ไมโครเมตร ลากในแนวดิ่ง
พบแพลงก์ ตอนพืชไม่น้อยกว่า 125 ชนิด 61 สกุล ประกอบด้ วย diatom, dinoflagellates, blue-green algae,
และ silicoflagellates จํานวน 86, 34, 4 และ 1 ชนิด ตามลําดับ ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดเฉลี่ยในเดือน
กุมภาพันธ์ (3.0, 106 ชนิด) ใกล้ เคียงกับเดือนธันวาคม (3.03, 100 ชนิด) สกุลที่มีจํานวนสูงสุด ได้ แก่ Ceratium,
และ Chaetoceros จํานวน 10 และ 9 ชนิด ตามลําดับ ปริ มาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชในเดือนกุมภาพันธ์ มีค่า
12±16×105 หน่วยต่อลูกบาศก์ เมตร ชนิดเด่น คือ Thalassiosira และ Coscinodiscus และในเดือนธันวาคม มี
ค่า 4±3×105 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร ชนิดเด่น คือ Nitzschia และ Guinardia ทังนี
้ ้พบว่าชุมชนแพลงก์ตอนพืชอยู่
ในสภาวะที่สมดุลใกล้ เคียงกันทัง้ 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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การศึกษาอัตราที่เหมาะสมของโปรตีนคอมปาวด์ ทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหารปลานิลแดง
ต่ อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์ จากอาหาร
The Study of Suitable Rate for Replacement of Fishmeal by Protein Compound in Red Tilapia
Feed on Growth and Feed Utilization Efficiency
สุทิน สมบูรณ์ 1* วิชิต เสมาชัย1 และอนุกลู เอมอิ่ม1
Suthin somboon, Vichit semachai and Anugul amim

บทคัดย่ อ

การศึกษาอัตราที่เหมาะสมของการใช้ โปรตีนคอมปาวด์แทนปลาป่ นในสูตรอาหารเลี ้ยงปลานิลแดงต่อ
การเจริ ญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์จากอาหาร อาหารทดลองสูตรควบคุมใช้ ปลาป่ นในสูตรอาหาร
20% อีก 3 สูตรแทนด้ วยโปรตีนคอมปาวด์ 3 ระดับ คือ 33.33, 66.67 และ 100% อาหารมีโปรตีน 30.75-31.41%,
ไขมัน 4.72-5.04% และพลังงานที่ย่อยได้ 2,507-2,531 Kcal/kg. ใช้ เลี ้ยงปลานิลแดงขนาดใหญ่นํ ้าหนักเฉลี่ย
289.21 กรัม ในถังไฟเบอร์ กลาส อัตราปล่อย 20 ตัวต่อถัง (25 ตัว/ม2.) จํานวน 3 ซํ ้า/ชุดทดลอง ให้ อาหารวันละ 3
ครัง้ ระยะเวลาทดลอง 120 วัน ผลการทดลองพบว่าปลานิลแดงที่เลี ้ยงด้ วยอาหารที่ทดแทนปลาป่ นด้ วยโปรตีน
คอมปาวด์ทงั ้ 3 ระดับ มีนํ ้าหนักสุดท้ ายสูงกว่าอาหารสูตรควบคุม (648.02 กรัม) โดยอาหารสูตรที่ 2, 3 และ 4 มี
นํ ้าหนักเฉลี่ย 684.78, 730.20 และ 725.0 กรัม ตามลําดับ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการเจริ ญเติบโตโดยนํ ้าหนัก
ปลานิลแดงมีนํ ้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้นต่อวัน (ADG) และอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (SGR) ไม่แตกต่างกัน
(p>0.05) ส่วนประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน และอัตราการแลกเนื ้อมีคา่ เฉลี่ยดีกว่าอาหารสูตรควบคุมแต่ไม่แตกต่าง
กัน (p>0.05) คุณภาพซากของปลานิลแดงและองค์ประกอบทางโภชนะในเนื ้อปลาเมื่อสิ ้นสุดการทดลองพบว่า
ไม่แตกต่างกัน p>0.05) สรุปได้ วา่ อาหารปลานิลแดงสามารถใช้ โปรตีนคอมปาวด์ทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหาร
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, 4.725.04% 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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สาขาประมง

การใช้ สาหร่ ายทะเลเป็ นวัตถุดบิ เสริมในอาหารเลีย้ งกุ้งก้ ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
Utilizing Seaweed as Feed Ingredient in Giant River Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Diet
กรณ์ รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 1* จริ ฎา พิมพาศ1 และ นฤชล ภัทราปั ญญาวงศ์2
Kornrawee Aiemsomboon1*, Charida Phimphat1 and Naruechon Pattarapanyawong2

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของสาหร่ ายผักกาดทะเล (Ulva rigida), สาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) และ
สาหร่ า ยมงกุ ฎ หนาม (Acanthophora spicifera) นํ า มาใช้ เป็ นวัต ถุ ดิ บ เสริ ม ในอาหารเลี ย้ งกุ้ งก้ ามกราม
(Macrobrachium rosenbergii) ที่ระดับสาหร่ ายในอาหาร 3.0 เปอร์ เซ็นต์ ทดลองเลี ้ยงกุ้งก้ ามกรามจํานวน 10
ซํ ้า (ตัว) ต่อชุดการทดลองในระบบนํ ้าหมุนเวียน เก็บข้ อมูลการเติบโตของกุ้งก้ ามกรามและการรอดตายตลอด
ระยะเวลา 42 วัน ผลการศึกษาพบว่า กุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารเสริ มสาหร่ ายพวงองุ่น และสาหร่ ายมงกุฎหนาม
มีการเติบโตจํ าเพาะ (SGR) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) มีค่าเป็ น 1.10±0.20 และ 1.07±0.23 เปอร์ เซ็นต์ ต่อวัน
ตามลํ าดับ และอัตราการเติ บโตต่อตัวต่อวัน (ADG) ไม่แ ตกต่างกัน (p>0.05) มี ค่าเป็ น 91.50±22.81 และ
93.54±23.58 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลําดับ แต่มีการเติบโตมากกว่ากุ้งที่ได้ รับอาหารสูตรควบคุม ส่วนการรอดตาย
พบว่ากุ้งที่ได้ รับอาหารผสมสาหร่ ายทะเลมีการรอดตายไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ดังนัน้ การเสริ มสาหร่ ายพวง
องุ่นและสาหร่ ายมงกุฎหนามที่ระดับ 3.0 เปอร์ เซ็นต์ในอาหารสามารถทําให้ ก้ งุ ก้ ามกรามมีการเติบโตมากขึ ้น

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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การปรั บตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่ มะพร้ าวนํา้ หอมจากปั ญหาราคาตกตํ่า
อําเภอบ้ านแพ้ ว จังหวัดสมุทรสาคร
Adaptation of Collaborative Farming to Coconut Prices Decline Problem
in Ban Phaeo District Samut Sakhon Province
ศิรประภา ทับไกร1* และ จีรนันท์ เขิมขันธ์1
Siraprapa Tabkrai1* and Jeeranun Khermkhan1

บทคัดย่ อ

งานวิจัยครั ง้ นี ม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่ อศึกษา 1) ศึกษาคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิ จ 2) ศึก ษาการ
ปรั บ ตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่ม ะพร้ าวนํ า้ หอม 3) ศึกษาปั ญ หาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปรั บตัวของ
เกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้ าวนํ ้าหอม เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ทังหมดจํ
้
านวน 50 ราย สถิติท่ีวิเคราะห์คือ
ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย ร้ อยละ 63.8 มีช่วงอายุ 51 – 60 ปี มากที่สุด ร้ อยละ 34.1 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้ อยละ
87.8 มีสถานภาพสมรส ร้ อยละ 92.7 และมีประสบการณ์ ใ นการปลูก มะพร้ าว 26 ปี ขึ น้ ไป ร้ อยละ 58.5 การ
ปรับตัวด้ านการผลิต กิจกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการรับรองผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย (GAP) ด้ าน
การตลาด คือ เพาะพันธุ์มะพร้ าวนํา้ หอมขาย และด้ านกายภาพ คือ ปรั บปรุ งทรัพยากรในพื น้ ที่ ปลูก (ดิน นํ า้ )
ปั ญหาอุปสรรคในการปรับตัวด้ านความรู้ พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในระดับ น้ อย ด้ านเศรษฐกิจ มีปัญหาอุปสรรค
ในระดับ ปานกลาง และด้ านลักษณะส่วนบุคคล มีปัญหาอุปสรรคในระดับ 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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การจัดการระบบผลิตผักของกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้ านโคกล่ าม-แสงอร่ าม
ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ 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 พีรชัย กุลชัย1
Supaporn Wanchiang1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติการดําเนินการของกลุ่มและศึกษาการจัดการระบบการ
ผลิตผักแบบมีส่วนร่ วมของกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักปลอดภัย บ้ านโคกล่าม - แสงอร่ าม โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเริ่ มก่อตังเมื
้ ่อ พ.ศ. 2555 ปั จจุบนั มีสมาชิกทังหมด
้
25 ราย
โดยผู้ให้ ข้อมูลหลักคัดเลือกจากสมาชิกผู้ที่ดําเนินงานจริ งทัง้ หมด จํานวน 19 ราย ปั ญหาที่พบ คือ 1) เกษตรกร
ปลูกผักตามความถนัดของตนเอง ขาดการวางแผนการผลิตรวมทัง้ การรวบรวมผลผลิตสู่ตลาด 2) การจัดการ
กลุ่มไม่มีการแบ่งหน้ าที่ ที่ชัดเจน จึงมีแนวทางการแก้ ไขปั ญหา คือ 1) วางแผนระบบการผลิตโดยจัดทําปฏิทิน
การเกษตรตามระบบการพัฒ นาคุณภาพ (PDCA) 2) การจัดการกลุ่ม ควรมีการแบ่งหน้ าที่ ของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจนตามความสมัครใจและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

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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ความเข้ มแข็งของกลุ่ม ก. กะเกรี่ ยงแก่ น
ตําบลแก่ นมะกรูด อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
The Strength of The Kor Karen Kaeng Group Kaen Makrut Subdistrict, Ban Rai District,
Uthai Thani Province
รักษิณา อํามลา1* และ พีรชัย กุลชัย1
Ruksina Ammala1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยเรื่ องนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษา ความเข้ มแข็งและแนวทางการพัฒนาความเข้ มแข็งของกลุ่ม
ก. กะเหรี่ ยงแก่น โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง และสนทนากลุ่มซึง่ ผู้ให้
ข้ อมูลหลักมี 10 ราย จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยความเข้ มแข็งมีทงหมด
ั้
5 ปั จจัย ด้ านผู้นํากลุม่ ด้ านการมีส่วน
ร่ วมของสมาชิ ก ด้ านการบริ ห ารและการจัด การ ด้ านภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น และวัฒ นธรรม ด้ านการสนับ สนุ น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แนวทางการพัฒนาความเข้ มแข็ง คือ ด้ านผู้นํากลุม่ ควรมีความกระตือรื นร้ นในการ
วางแผนงาน ด้ านการมีส่วนร่ วมของสมาชิกควรเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกมีส่วนร่ วมในด้ านความคิดริ เริ่ ม ด้ านการ
บริ หารและการจัดการกลุม่ ควรแบ่งหน้ าที่กนั อย่างชัดเจน มีการแบ่งปั นผลประโยชน์ของกลุม่ ที่เหมาะสม

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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การจัดการความรู้ การวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ ภูธารา
ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ 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 พีรชัย กุลชัย1
Sutira Chumvichien1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยเรื่ องนี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษาประวัติ การดํ าเนิ นงานของกลุ่ม และเพื่ อสร้ างกระบวนการ
จัด การความรู้ ในการวิเคราะห์ ต้น ทุน การผลิ ต โดยใช้ ระเบี ย บวิธีวิจัย เชิ งปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่วนร่ วม ผ่ านการ
สัม ภาษณ์ เชิ งลึก การประชุมกลุ่ม ย่อ ย และสังเกตการณ์ แบบมี ส่วนร่ วมโดยมี ผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก จํ านวน 8 ราย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณ ฑ์ ภูธาราเดิมมีผลิตภัณฑ์ นํา้ ข้ าวกล้ องเพียงผลิตภัณฑ์ เดียว
พบปั ญ หาการเก็บรั กษาได้ ไม่นาน จึงเปลี่ยนผลิตภัณ ฑ์ เป็ น กล้ วยกรอบ กล้ วยตาก และข้ าวแต๋น เกิดปั ญ หา
ต้ นทุนการผลิตข้ าวแต๋นสูง หลังจากใช้ การจัดการความรู้ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต คณะกรรมการกลุ่มมีการ
แยกบั ญ ชี ต้ น ทุ น วัต ถุ ดิ บ แต่ ล ะผลิ ต ภั ณ ฑ์ สามารถคํ า นวณต้ นทุ น การผลิ ต ข้ าวแต๋ น ได้ ง่ า ยขึ น้ และปรั บ
กระบวนการผลิตข้ าวแต๋น ทําให้ ใช้ เวลาผลิตน้ อยลงลดต้ นทุนด้ านแรงงาน และเพิ่มปริ มาณการผลิตได้ สงู ขึ ้น

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, smallgroup 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
* Corresponding author; e-mail address: bamboobaragu@gmail.com
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การรั บรู้ เกี่ยวกับมาตรการการใช้ สารเคมี อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
Perception of Chemical Use Criterion in Ko Kha District, Lampang Province
พนัชกร ศรีเฟย1* และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒ
ั น์1
Panutchakon Srifoei1* and Duangkamol Panrosthip Thunmathiwat1

บทคัดย่ อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ มาตรการการใช้ สารเคมีของเกษตรกร โดยใช้ แบบสอบถาม
เก็บข้ อมูลจากเกษตรกร จํานวน 124 ราย ในพืน้ ที่ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) การรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการ
การใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชและวัชพืชของเกษตรกรอยู่ในระดับมากเฉลี่ย (3.62) 2) ปฎิบัติตนในการใช้ สารเคมี
กําจัดศัตรู พืชและวัชพืชของเกษตรกร มีระดับปฎิบตั ิเกือบทุกครัง้ ทังนี
้ ้การส่งเสริ มกิจกรรมให้ กบั ชุมชนในเรื่ องของ
การรับรู้ จะทําให้ แนวทางการรับรู้ มาตรการการใช้ สารเคมีทําให้ เกษตรกรมีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ สารเคมีมากขึ ้น

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
* Corresponding author; e-mail address: 59040488@kmitl.ac.th
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ต้ นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้ าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ สารชีวภัณฑ์ ภายใต้
ศูนย์ การจัดการศัตรู พืชชุมชนบ้ านคอกช้ าง ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี 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 สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์1
Suwarat Siripin1* and Suneeporn Suwanmaneepong1

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาต้ นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้ าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้
สารชีวภัณฑ์ภายใต้ ศนู ย์การจัดการศัตรู พืชชุมชนบ้ านคอกช้ าง ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ ด้ วยการสัมภาษณ์ กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เกษตรกร
ที่ เป็ น สมาชิ ก ศูน ย์ ฯ ทัง้ หมดจํ านวน 35 ราย โดยเก็ บ ข้ อมูล ในช่ วงเดื อนสิ งหาคมถึงตุล าคม พ.ศ.2562 และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ใช้ สาร
ชีวภัณฑ์ ในการผลิตข้ าวมีต้นทุนรวมโดยเฉลี่ย 3,799 บาทต่อไร่ ประกอบด้ วยต้ นทุนคงที่ 1,891.95 บาทต่อไร่
และต้ นทุนผันแปร 1,907.05 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนที่ในการผลิตข้ าวของเกษตรกรเฉลี่ยไร่ ละ 4,861.65 บาทต่อ
ไร่ และมี ผลตอบแทนสุท ธิ อยู่ที่ 1,062.65 บาทต่อไร่ อย่างไรก็ดี เนื่ องจากราคาผลผลิ ตไม่แน่น อน จึงทํ าให้
เกษตรกรยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกใช้ สารชีวภัณฑ์ทงหมดในการผลิ
ั้
ตข้ าว

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
* Corresponding author; e-mail address: Suwaratsiripin15072540@gmail.com
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การพัฒนารู ปแบบการตลาดที่เหมาะสมของกลุ่ม ก. กะเหรี่ยงแก่ น
ตําบลแก่ นมะกรู ด อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
Developing Suitable Marketing Forms of the Kor Karen Kaeng Group
Kaen Makrut Subdistrict, Ban Rai District, Uthai Thani Province
นภัสสร จันทร์ สุข1* และ พีรชัย กุลชัย1
Napadsorn Chansuk1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิ จัย เรื่ องนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาประวัติ การดํ าเนิ น งาน ศัก ยภาพ และการพัฒ นารู ป แบบ
การตลาดที่ เหมาะสมของกลุ่ม ก. กระเหรี่ ยงแก่น ตํ าบลแก่น มะกรู ด อํ าเภอบ้ านไร่ จังหวัด อุทัย ธานี โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง และสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลสําคัญมี 10 ราย
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ เกิดจากการเป็ นสมาชิกกลุม่ โคกหนองนาโมเดลมาก่อน ซึง่ บริ ษัทบางจากได้ เข้ ามาอบรม
และจัดตังกลุ
้ ่ม การดําเนินงานเมื่อมีคําสัง่ ซื ้อประธานจะรั บเรื่ อง และนัดวันแปรรู ปกับสมาชิก ซึ่งศักยภาพของ
สมาชิกมีความพร้ อมเมื่อมีคําสัง่ ซื ้อเข้ ามา ด้ านรู ปแบบการตลาดผู้วิจยั ให้ สมาชิกสร้ างความรู้ ด้วยตนเองแบบมี
ส่วนร่ วมด้ วยการดูวีดี โอ และออกแบบการตลาดที่ เหมาะสมของกลุ่ม ร่ วมกัน เพื่ อ ให้ มี ช่ องทางการตลาดที่
เหมาะสมเพิ่มขึ ้น

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
* Corresponding author; e-mail address: Soul_summer01@hotmail.com
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ความรู้ และพฤติกรรมการใช้ สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชของเกษตรกร หมู่ 2 ตําบลม่ วงเจ็ดต้ น
อําเภอบ้ านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
Farmers’ Knowledge and Behaviours Using of Pesticides, Moo 2, Muang Chet Ton
Sub-District, Ban Khok District, Uttaradit Province
เสาวนีย์ นุระธนะ1* และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒ
ั น์1
Saowanee Nurathana1* and Duangkamol Panrosthip Thunmathiwat1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชของเกษตรกร
ที่ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร หมู่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้ น อําเภอบ้ านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวนทังหมด
้
172 ราย โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้ อมูลทัว่ ไปของเกษตรกร เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 52.9 มีอายุเฉลี่ย
50.15 ปี โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ ว ร้ อยละ 87.2 และสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ร้ อย
ละ 42.4 2) ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืช พบว่า ประมาณครึ่งหนึง่ ของทังหมดมี
้
ความรู้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้ อยละ 50.58 3) พฤติ กรรมการใช้ ส ารเคมี กําจัด ศัตรู พื ช โดยภาพรวมการปฏิ บัติตัวในการฉี ดพ่ น
สารเคมี อยู่ในระดับในระดับมาก ( 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
* Corresponding author; e-mail address: 59040505@kmitl.ac.th
1

ภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
1
Department of Communication Innovation and Agricultural Development, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s
Institute Technology Ladkrabang, Bangkok 10520

83

การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

กลยุทธ์ การตลาดและโมเดลธุรกิจสําหรั บฟาร์ มเมล่ อนอินทรีย์ กรณีธุรกิจฟาร์ มสุขปลูกอินทรี ย์
อําเภอร่ องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์
Marketing Strategy and Business Model for Melon Organic Farm:
A Case of Farm Suk Pluk Inthriy, Rong Kham District, Kalasin Province
สุภาคินี ธิกุล1* และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์1
Suphakinee Thikun1* and Suneepron Suwanmaneepong1

บทคัดย่ อ

การวิจัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษา กลยุท ธ์ ก ารตลาดและโมเดลธุรกิ จ สําหรั บ เมล่อนฟาร์ มสุข ปลูก
อินทรี ย์ อําเภอร่ องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเจ้ าของกิจการ และพนักงาน โดยการสัมภาษณ์
เชิ งลึกและใช้ แบบสอบถามในเก็บข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่ การซือ้ ซํา้ จํานวน 15 คน ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึง
ตุลาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีการ SWOT Analysis การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และกรอบแนวคิดโมเดล
ธุรกิจด้ วย Business Model Canvas (BMC) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
มากที่สดุ คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.62) รองลงมาคือ ด้ านราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.37) ด้ านช่องทางการจัด
จําหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.26) และ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 4.25) ตามลําดับ กลยุทธ์ การตลาดที่
สําคัญ คื อ 1) การออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ของสิน ค้ าบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ของสิน ค้ า 2) การให้ ส่วนลดและมอบ
โปรโมชัน่ ให้ แก่ลกู ค้ า 3) การจัดจําหน่ายช่องทางออนไลน์ และ 4) การจัดโปรโมชัน่ ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ และผล
จากการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ BMC พบว่า คุณค่าที่ส่งมอบของเมล่อนอินทรี ย์คือ คุณภาพดี มีความสดใหม่และ
ปลอดภัยจากสารพิษ

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
* Corresponding author; e-mail address: suphakinee_tk59@hotmail.com
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การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ เพื่อการเกษตร จากโครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดําริ ในพืน้ ที่ตาํ บลเขากระปุก อําเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี
Agricultural Land Use Change from Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project in Khao Krapuk
Sub-District, Tha Yang District, Phetchaburi Province
สกุลรัศมิ์ บุบผา1* ลิลลี่ กาวีต๊ะ2 และ นรุณ วรามิตร1
Sakulrat Bubpha1*, Lily Kaveeta2 and Naroon Waramit1

บทคัดย่ อ

การศึกษาการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อการเกษตร ในพื น้ ที่ ตํ าบลเขากระปุ ก เพื่ อ
เปรี ยบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการจัดตังโครงการชั
้
ง่ หัวมัน ตามพระราชดําริ รวมถึงการนําความรู้
ต่างๆ ไปประยุกต์ ใช้ ในพื น้ ที่ ทางการเกษตรของเกษตรกร โดยใช้ ข้ อมูลภาพถ่ ายดาวเที ยม LANDSAT และข้ อมูล
สัมภาษณ์ ครั วเรื อนจํ านวน 120 ครั วเรื อน พบว่า พื น้ ที่ ตําบลเขากระปุก มี การใช้ ที่ พื น้ ทางการเกษตรเพิ่ มขึน้ จาก
65,628.5 ไร่ ในปี พ.ศ. 2548 เป็ น 68,958.2 ไร่ และ 67,646.1 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 และ 2558 ตามลําดับ โดยมีพื ้นที่ทาง
การเกษตรเชิงเดี่ยว คิดเป็ นร้ อยละ 37.2, 37.4 และ 39.9 ส่วนพื ้นที่การเกษตรผสมผสาน คิดเป็ นร้ อยละ 6.8, 8.8 และ 5.4
ในปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558 ตามลําดับ และจากการสุม่ สัมภาษณ์ครัวเรื อนเกษตรกร พบว่า ครัวเรื อนเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร คิดเป็ นร้ อยละ 93.3 และมีการนําความรู้ ที่ได้ รับ
ไปประยุกต์ใช้ ในพื ้นที่ทางการเกษตรของตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 85.2 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า กิจกรรมทาง
การเกษตรสัมพันธ์ กับการนําความรู้ ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ (p value = 0.026) ซึ่งองค์ความรู้ ที่ครัวเรื อนเกษตรกรส่วน
ใหญ่นํามาประยุกต์ใช้ คือ การใช้ ปยหมั
ุ๋ กชีวภาพ เพื่อช่วยปรับคุณภาพดินในพื ้นที่การเกษตร

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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ศักยภาพด้ านการเกษตรเพื่อจัดทําตลาดเกษตรกร
ในชุมชนคุ้งบางกะเจ้ า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
The Potential of Agriculture for Establishment of Farmer Market,
Bang Kachao Community, Phra Pradaeng District, Samut Prakarn Province
วรรณิกา จินะการ1* และ พีรชัย กุลชัย1
Wannika Jinakarn1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
การวิ จัย เรื่ องนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาศัก ยภาพด้ านการเกษตรและแนวทางในการจัด ทํ าตลาด
เกษตรกรในชุม ชนคุ้งบางกะเจ้ า โดยใช้ ระเบี ย บวิธี วิจัย เชิ ง คุณ ภาพ ใช้ เครื่ องมื อแบบสัม ภาษณ์ เชิ งลึก การ
สังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วม ปฏิทินการเกษตร การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์ SWOT ผลการศึกษาพบว่า
ชุมชนคุ้งบางกะเจ้ ามีศกั ยภาพด้ านการเกษตรที่อดุ มสมบูรณ์ แม้ วา่ จะมีปัญหานํ ้าเค็ม ปั ญหาผลผลิตที่อาจจะไม่
เพียงพอต่อการจําหน่าย แต่มีข้อดี คือ มีพืชที่เป็ นสิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ ความพร้ อมของคนในชุมชนในการเรี ยนรู้
ศักยภาพ และแนวทางในการจัดทําตลาดเกษตรกร คือ ผลผลิตที่จําหน่ายควรมีมาตรฐานและปลอดภัย และมา
จากภายในคุ้งบางกะเจ้ า ใช้ วสั ดุทางธรรมชาติที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ โภคกับผู้
จําหน่าย มีการกําหนดวันเวลาดําเนินการ และกลุม่ ในการจัดการตลาดที่ชดั เจน

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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ปั จจัยที่มีผลต่ อความสุขของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Factors Affecting Happiness of Farmers in Saraphi District, Chiang Mai Province
กาญจนา ชัยเมืองชื่น1* จุฑาทิพย์ เฉลิมผล1 รุจ ศิริสญ
ั ลักษณ์1 และ จุฑามาศ โชติบาง2
Kanjana Chaimueangchuen1*, Juthathip Chalermphol1, Ruth Sirisunyalak1 and Jutamas Chotibang2

บทคัดย่ อ

อําเภอสารภี เป็ น อําเภอหนึ่งในจังหวัด เชี ยงใหม่ที่มี พื น้ ที่ น้ อยที่ สุด แต่มีป ระชากรหนาแน่ น รองจาก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ พืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่ทําการเกษตร มีลกั ษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท อําเภอสารภีมีประเด็น
ปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมและมีเกษตรกรที่อยู่ในภาวะเครี ยดจํานวนมาก ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อความสุขของเกษตรกร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ เกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 264
ราย เก็บข้ อมูล โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ มีเนื อ้ หาจากเครื่ องมื อวัด ความสุขด้ วยตนเอง (HAPPINOMETER: The
Happiness Self-Assessment) ของสถาบันวิจยั ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ
เชิงพรรณนาในการหา ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ด้ วยการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ ผลการศึก ษาพบว่า เกษตรกรในอํ าเภอสารภี จังหวัด เชี ย งใหม่ โดยรวมแล้ วมี
ความสุขอยู่ในระดับมีความสุข โดยพบว่า เพศ เงินออม ความมัน่ คงทางอาชีพ ความภูมิใจที่เป็ นเกษตรกร ความ
เต็มใจและความยินดีในการทําเพื่อส่วนรวม การมีส่วนร่ วมในครอบครัวในการทํากิจกรรมภายในครอบครัวหรื อ
ชุมชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน การออกกําลังกาย การได้ รับการดูแลสุขภาพที่ดีจากหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ อง และความต้ องการพัฒ นาตนเองเพื่ อความก้ าวหน้ าในชี วิต มีผลต่อระดับความสุขของเกษตรกรใน
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01) นอกจากนี ้ยังพบว่า การสื่อสาร
หรื อพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ ทํางานด้ วย และการให้ ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อระดับ
ความสุขของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 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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ผลของการทดแทนแป้ งข้ าวเหนียวขาวด้ วยแป้ งข้ าวเหนียวดําลืมผัวต่ อคุณลักษณะของขนมไดฟูกุ
Effect of White Glutinous Rice Flour Substitution by Luem Phua Black Glutinous Rice Flour
on Characteristics of Daifuku
นรินทร์ ภพ ช่ วยการ1* ศิริวลั ย์ พฤฒิวิลยั 1 ภัชศิรีย์ เหล่าทอง1 และ วนิดา บุรีภกั ดี1
Narinphop Chuaykarn1*, Siriwan Pruettiwilai1, Pachsiree Lhaothong1 and Wanida Bureepakdee1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของแป้งข้ าวเหนียวดําลืมผัวในขนมไดฟูกุ โดยนํา
เมล็ดข้ าวเหนียวดําลืมผัวมาบดเป็ นแป้งและร่ อนผ่านตะแกรงมาตรฐานขนาดความละเอียด 60 เมช จากนันทํ
้ า
การทดแทนแป้งโดของขนมไดฟูกุด้วยแป้งข้ าวเหนี ยวดําลืมผัว 3 ระดับคือ ร้ อยละ 20 ร้ อยละ 60 และ ร้ อยละ
100 โดยนํา้ หนักแป้ง โดยมีร้อยละ 0 เป็ นชุดควบคุม ผลการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มแป้งข้ าวเหนี ยวดําลืมผัวใน
ปริ ม าณที่ มากขึน้ ส่งผลให้ ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และความนุ่ม (g) มี ค่าลดลง (p<0.05) ส่วนค่าสี
เหลือง (b*) และความเหนียว (g) มีค่าเพิ่มขึ ้น (p<0.05) เมื่อนําไปประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้ วยวิธี
ให้ คะแนนความชอบ 9 ระดับโดยผู้ทดสอบชิมกึง่ ฝึ กฝนจํานวน 30 คน พบว่า ขนมไดฟูกทุ ี่ใช้ แป้งข้ าวเหนียวดําลืม
ผัวที่ระดับ ร้ อยละ 20 และร้ อยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมสูงแต่ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม ร้ อยละ
0 (p>0.05) เมื่ อนํ าขนมไดฟูกุสูตรที่ ใช้ แป้ งข้ าวเหนี ย วดําลื มผัวแทนที่ ร้อยละ 60 ไปวิเคราะห์ ป ริ มาณโปรตี น
ความชืน้ ไขมัน เถ้ า เส้ นใยหยาบ คาร์ โบไฮเดรต และพลังงาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.11 42.50 1.13 0.82
1.12 49.44 กรัม/100 กรัมนํ ้าหนักแห้ ง และ 232.37 กิโลแคลอรี่ ตามลําดับ

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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ผลของปริมาณของผงถั่วดาวอินคาต่ อคุณลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส
ผลิตภัณฑ์ พุดดิง้
Effect of Sacha Inchi Powder on Physical and Sensorial Characteristics of Pudding Product
ภัชศิรีย์ เหล่ าทอง1* นริ นทร์ ภพ ช่วยการ1 และ ศิริวลั ย์ พฤฒิวิลยั 1
Pachsiree Lhaothong1*, Narinphop Chuaykarn1 and Siriwan Pruettiwilai1

บทคัดย่ อ

การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณของผงถัว่ ดาวอินคาที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์พุดดิ ้ง โดยแปร
ปริ มาณของผงถั่วดาวอินคาที่เสริ มในผลิตภัณฑ์ พุดดิ ้งคิดเป็ นร้ อยละ 0 (สูตรควบคุม), 20, 25, 30, 35 และ 40
โดยนํ ้าหนักของปริ มาณวิปครี มชนิดจืด และทําการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (ค่า L*, a*, b*, ค่าความ
แข็ง (Hardness) ค่าความยืดหยุ่น (Springiness) และค่าการเกาะติด (Cohesiveness)) ของผลิตภัณฑ์ พุดดิง้
เสริ มผงถัว่ ดาวอินคา และการยอมรับทางประสาทสัมผัส ประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้ วยวิธี 9-point
hedonic scale โดยผู้ ทดสอบชิ ม จํ า นวน 40 คน วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block
design (RCBD) ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์ พุดดิ ้งเสริ มผงถัว่ ดาวอินคาในปริ มาณร้ อยละ 25 โดยนํา้ หนัก
ของปริ มาณวิปครี มชนิดจืด ได้ รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุดทัง้ ในด้ านสี กลิ่น รสชาติ เนือ้
สัมผัส และความชอบโดยรวม เท่ากับ 8.17, 8.01, 8.23, 8.22 และ 8.16 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ย L*, a* และ b*
เท่ากับ 85.25, 0.57 และ 16.04 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยความแข็ง ความยืดหยุ่น และการเกาะติด เท่ากับ 1036.74
นิวตัน, 0.92 นิวตันต่อวินาที และ 0.47 ตามลําดับ การเติมผงถัว่ ดาวอินคาในปริ มาณที่มากกว่าร้ อยละ 25 โดย
นํ ้าหนักของปริ มาณวิปครี มชนิดจืดทําให้ ค่าความแข็งและค่าการเกาะติดเพิ่มขึน้ ค่าความยืดหยุ่นและคะแนน
การยอมรับทางประสาทสัมผัสลดลง

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 9point 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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การนําวัสดุเหลือใช้ มาประยุกต์ ใช้ ในงานด้ านคหกรรมศาสตร์ : กรณีศึกษาการสร้ างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ จากกระดาษ กล่ อง ยางรถยนต์
Waste Disposal to Applied in Home Economics: Case Study of Creativity Inventions from
Paper, Box, Tire
จริยา ทรงพระ1* ฉัตรดาว ไชยหล่อ1 และ นันทิพย์ หาสิน1
Chariya Songpra1*, Chatdaw Chailor1 and Nanthip Hasin1

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลการนําวัสดุเหลือใช้ มาประยุกต์ใช้ ในงานด้ านคหกรรมศาสตร์ : กรณี ศึกษาการสร้ างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์ เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาการสร้ างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ เหลือใช้ จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์ และศึกษาความพึงพอใจการนําวัสดุเหลือใช้ มาประยุกต์ใช้
ในงานด้ านคหกรรมศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการสร้ างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากกระดาษ
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์อยู่ในระดับมาก ร้ อยละ 56 ด้ านความสวยงามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คือ 4.32 โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ 3.77 การสร้ างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากกล่อง ด้ านวัสดุที่ใช้ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ร้ อยละ 48 และด้ านสีสัน อยู่ในระดับ ปานกลาง ร้ อยละ 48 ด้ านวัส ดุที่ ใช้ มี ค วาม
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ 4.08 โดยรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ
3.63 การสร้ างสรรค์ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ จ ากยางรถยนต์ ด้ านความคิ ด สร้ างสรรค์ อยู่ในระดับ มาก ร้ อยละ 52 ด้ าน
ความคิดสร้ างสรรค์มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ 4.0 โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 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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ความคิดเห็นต่ อการทํางานร่ วมกับสามพรานโมเดลของกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ท่าตําหนัก
ตําบลท่ าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Opinions towards Working with Sampran Model of Tha Tamnak Organic Agriculture Group
Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom
สุจิตรา พิศวงวิไล1* และ พีรชัย กุลชัย1
Sujitra Pisawongvilai1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ท่าตําหนัก ความ
คิดเห็นสมาชิกต่อความเข้ มแข็งของกลุ่มและต่อการทํางานร่ วมกับสามพรานโมเดล โดยใช้ ระเบี ยบวิธีวิจัยเชิ ง
คุณภาพ มีจํานวนประชากร 9 ราย จากการศึกษาพบว่าปั จจุบนั กลุ่มเกษตรอินทรี ย์ท่าตําหนักมีสมาชิกจํานวน 9
ราย จากการรวมตัวของเกษตรกร จึงทําให้ มีปัญหาความเข้ มแข็งของกลุ่มในด้ านความคิดที่ไม่เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และส่งต่อการทํางานร่ วมกับสามพรานโมเดลในการขับเคลื่อนการทําเกษตรอินทรี ย์ เพราะสมาชิกไม่
เข้ าใจวัตถุประสงค์โครงการ จึงทําให้ เกษตรกรและทางสามพรานนันเสนอแนวทางการแก้
้
ไขปั ญหาคือ ต้ องมีการ
ปรั บความคิด โดยแต่ละฝ่ ายต้ องไม่มีอคติในการทํ างานร่ วมกัน เพื่ อให้ กลุ่มมีความเข้ มแข็งและสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการสามพรานโมเดลได้ อย่างชัดเจน

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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ความต้ องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน
Training Needs for Development of Agricultural Extension Officers' Potential in the Upper Northern Region
จุฑามาศ นิลพันธ์ 1* สุรพล เศรษฐบุตร1 ภาณุพนั ธุ์ ประภาติกลุ 1 และ ทศพล มูลมณี2
Juthamat Ninpan1*, Suraphol Sreshthaputra1, Panuphan Prapatigul1 and Tossapol Moonmanee2

บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่ อ ศึกษาความต้ องการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาศักยภาพของ
เจ้ าหน้ าที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรในเขตภาคเหนื อ ตอนบน กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ใช้ คื อ เจ้ าหน้ าที่ ส่ งเสริ ม การเกษตร
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน จํ า นวน 140 คน เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยใช้ แบบสอบถาม
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ วิธี t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการเกษตรโดยส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ
เฉลี่ ย 32.59 ปี มี ก ารศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ส่ วนใหญ่ จ บวุฒิ ก ารศึก ษาสาขาที่ มี พื น้ ฐานทางการเกษตร
และส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ สัง กั ด สํ า นัก งานเกษตรอํ า เภอ มี อ ายุ ร าชการเฉลี่ ย 2.36 ปี เจ้ าหน้ าที่ ส่ ง เสริ ม
การเกษตรต้ องดูแลรั บผิดชอบเกษตรกรเฉลี่ยคนละ 1,529.25 ครั วเรื อน มีอตั ราเงินดือนเฉลี่ย 17,557.07 บาท/เดือน
มีจํานวนหนี ้สินมากกว่า 50,000 บาท การศึกษาความต้ องการฝึ กอบรมของเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการเกษตร มีความ
ต้ องการฝึ กอบรมด้ านความรู้ ในการปฏิ บัติงานในระดับ มากที่ สุด (x� = 4.23) ด้ านทักษะอยู่ในระดับ มากที่ สุด
(x� = 4.29) และด้ านเจตคติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก (x� = 4.17) โดยภาพรวมเจ้ าหน้ าที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร
มี ค วามต้ อ งการฝึ ก อบรมระดับ มากที่ สุ ด (x� = 4.24) ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า เจ้ า หน้ าที่ ส่ ง เสริ ม
การเกษตรที่ มี เพศ อายุ ร ะดับ การศึ ก ษา และกลุ่ ม งานที่ รั บ ผิ ด ชอบแตกต่ างกัน มี ความต้ องการฝึ กอบรม
ที่ แตกต่ างกั นในบางหลั กสู ตร อย่ างมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) ส่ ว นเจ้ าหน้ าที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ มี
อัตราเงินเดือนและวุฒิการศึกษาสาขาที่แตกต่างกัน มีความต้ องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพไม่แตกต่างกัน

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
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ผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรี ย์ ของกลุ่มศรี สะเกษสร้ างสรรค์ จังหวัดศรี สะเกษ
Impact of Organic Farming by Sisaket Creative Farming Network Group, Srisaket Province
บุษริน สมปาง1* และ พีรชัย กุลชัย1
Butsarin Sompang1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ

งานวิจัยเรื่ องนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาประวัติพัฒนาการและการดําเนินงานของกลุ่มศรี สะเกษ
สร้ างสรรค์ และ ศึกษาผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรี ย์ของกลุ่มศรี สะเกษสร้ างสรรค์ การศึกษาพบว่ากลุ่ม
ก่อตัง้ ขึน้ เพื่ อช่วยให้ เกษตรกรในจังหวัดศรี สะเกษใช้ สารเคมีในการทํ าการเกษตรหยุดการใช้ เคมีและหันมาให้
ความสนใจกับการทําเกษตรอินทรี ย์ การดําเนินงานของกลุ่มแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ส่งเสริ มความเข้ าใจ
ด้ านเกษตรอินทรี ย์ ส่วนที่ 2 รับซื ้อผลผลิตเกษตรอินทรี ย์จากสมาชิก ส่วนที่ 3 ส่งเสริ มให้ สมาชิกปลูกพืชผหลังนา
ผลกระทบการทําเกษตรอินทรี ย์ ด้ านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้ อม รายรับเพิ่ม 664.14 บาทและลด
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย 9,814.40 บาท สังคม เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ ด้ านสุขภาพ
พบว่า 100% ของสมาชิกตัวอย่างรู้ สกึ มีสขุ ภาพดีและมีความสุขการทําเกษตรอินทรี ย์ และด้ านสิ่งแวดล้ อม พบว่า
100% ของกลุม่ ตัวอย่างกล่าวไว้ วา่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ ้นและสังเกตว่ามีชีวิตอยู่ในดินมากขึ ้น

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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การสํารวจพืชอาหารเพื่อจัดทําฐานข้ อมูลในพืน้ ที่รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื อข่ ายศรี สะเกษเกษตรกรรมสร้ างสรรค์ จ.ศรี สะเกษ
Survey of Edible Heirloom Plants in Certified Organic Areas of Sisaket Creative Farming
Network Community Enterprise in Sisaket Province, Thailand
จินดารัตน์ มารมย์ 1* และ พีรชัย กุลชัย1
Jindarat Marom1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี เ้ ป็ นงานวิจัยเชิ งคุณ ภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่ อสํารวจและจัดทํ าฐานข้ อมูลพื ชอาหารในพื น้ ที่
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเครื อข่ายศรี สะเกษเกษตรกรรมสร้ างสรรค์ จ.ศรี สะเกษ ทํา
การเก็ บ ข้ อมูล กลุ่ม ตัวอย่ างจํ านวน 12 ราย ใช้ วิธี ก ารสุ่ม แบบ snowball sampling วิเคราะห์ แ ละจัด ทํ าเป็ น
ฐานข้ อมูล จากการสํารวจพบพืชทังหมด
้
104 ชนิด สามารถจัดหมวดหมู่ตามส่วนที่ใช้ บริ โภค จัดได้ 6 หมวดหมู่
คือ ใช้ ใบและยอดอ่อนในการบริ โภคมี 33 ชนิด ใช้ ผลในการบริ โภค 36 ชนิด ใช้ รากและหัวในการบริ โภค 15 ชนิด
ใช้ ฝักและเมล็ดในการบริ โภค 7 ชนิด ใช้ ดอกในการบริ โภค 7 ชนิด และใช้ ลําต้ นและเถาในการบริ โภค 6 ชนิด ซึง่
ในแต่ละส่วนของพืชจะถูกนํามาใช้ ประโยชน์ ในการประกอบอาหารที่มีเมนูแตกต่างกันออกไป เช่น แกง ป่ น ต้ ม
ผักสด หรื อเป็ นผลไม้ ช่วงเวลาที่พบส่วนมากจะเป็ นเดือนกันยายนและบางชนิดสามารถเก็บได้ ตลอดทังปี
้

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: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทําสวนบ้ านบึงตากาด
ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ 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 นิ่มเนียม1* และ ปั ญญา หมัน่ เก็บ1
Auchalee Nimniem1* and Panya Mankeb1

บทคัดย่ อ

การวิจัยครั ง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษา 1) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 2) สภาพการผลิต 3) คุณภาพ
ชีวิตและ 4) ปั ญหาอุปสรรคการผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางบ้ านบึงตากาด ตําบลชุมแสง อําเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเกษตรชาวทําสวนยางพารา
จํานวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติพรรณนา ได้ แก่คา่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีพื ้นที่ปลูกยางพารา 11 – 20 ไร่ มีประสบการณ์ ปลูกยางพารา
21 - 30 ปี ส่วนใหญ่ปลูกสายพันธุ์ RRIM600 ใช้ ระยะปลูก 3x7 เมตร โดยจะกรี ดยางแบบกรี ดสองวันเว้ นหนึง่ วัน
ช่วงเวลากรี ดยางพารา 01.00 – 04.00 น. มีการจ้ างแรงงาน ร้ อยละ 80.00 มีการแบ่งผลประโยชน์ในสัดส่วน 60 :
40 การจําหน่ายส่วนใหญ่จะขายผ่านพ่อค้ าคนกลาง ในรู ปแบบยางก้ อนถ้ วย ด้ านการศึกษาคุณภาพชีวิต พบว่า
เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.25) ส่วนปั ญหาและอุปสรรคในการผลิต
ยางพาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 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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การพัฒนาศักยภาพด้ านการตลาดแบบมีส่วนร่ วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทํานาห้ วยตาดข่ า
ตําบลหนองอ้ อ อําเภอหนองวัวซอ 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 พีรชัย กุลชัย1
Lakkhana Thasom1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการด้ านการตลาด เพื่อประเมินศักยภาพและหาแนวทางการ
พัฒ นาศักยภาพด้ านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนทํ านาห้ วยตาดข่า ตําบลหนองอ้ อ อําเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ผลการศึกษาพบว่า การตลาดของกลุม่ วิสาหกิจเป็ น
แค่การออกบูธแสดงสินค้ า ขายในชุมชน พื ้นที่ใกล้ เคียง มีศกั ยภาพและทักษะในการผลิต มีหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนช่วยเหลือสนับสนุน แนวทางการพัฒ นาคือ ควรจัดอบรมให้ ความรู้ เรื่ องบัญ ชี เพิ่ มเติมความรู้ โดยเชิ ญ
วิทยากรด้ านการตลาดมาวางแผนการพัฒนาร่ วมกัน เลือกผลิตภัณฑ์ และกําหนดกลุ่มเป้าหมายสําหรับทดลอง
ทําการตลาด เพิ่ มช่องทางจําหน่าย โดยฝากขายตามร้ านต่าง ๆ จากการนําสินค้ าไปทดลองตลาด ต้ องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ ได้ มาตรฐาน ส่งเสริ มการตลาดผ่านสื่อต่าง ๆ พัฒนาบุคลากรโดยใช้ การปฏิบตั ิจริ ง

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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ศึกษาต้ นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่ วงพันธุ์นํา้ ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกร
อําเภอบางพลี 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 ชีป1*ู และ จีรนันท์ เขิมขันธ์1
Kanittha Chepoo1* and Jeeranun Khermkhan1

บทคัดย่ อ

การวิจัยครั ง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม ผู้ปลูกมะม่วง
พันธุ์นํา้ ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาต้ นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธุ์นํ ้าดอกไม้ ขายแบบสุก เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ กลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงพันธุ์นํา้ ดอกไม้ ขายแบบสุกจํานวน 8
ราย จากเกษตรกรผู้ป ลูก มะม่วงพั น ธุ์ นํ า้ ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ จํ านวน 23 ราย รวบรวมข้ อ มูล โดยการ
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุอยู่ในช่วง 50-60 ปี จบการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษา และแต่งงานแล้ ว จํ านวน
สมาชิกในครัวเรื อนส่วนใหญ่มีจํานวน 4 คน อาชีพหลักเป็ นเกษตรกร ไม่มีอาชีพเสริ ม ประสบการณ์ ในการปลูก
มะม่วง 6-10 ปี และมีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตัว กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงนํา้ ดอกไม้ เพื่อขายแบบสุก มี
เงิ น ลงทุ น การปลูก มะม่วงพัน ธุ์นํ า้ ดอกไม้ แรกเริ่ ม เฉลี่ ย 12,479 บาท มี ต้ น ทุน ต่อไร่ ในการปลูก มะม่ วงเฉลี่ ย
7,956.19 บาท และมีผลตอบแทนต่อไร่ เฉลี่ย 30,190 บาท โรคที่ทําความเสียหายกับมะม่วงมากที่สุด คือ โรค
แอนแทรกโนส และแมลงศัตรู พืชที่ทําความเสียหายกับมะม่วงมากที่สดุ คือ หนอนเจาะลําต้ น

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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การเปิ ดรั บสื่อสังคมออนไลน์ ของเกษตรกรรุ่ นใหม่
Social Media Exposure of Young Smart Farmer
ณัฐชา อิสระกุล1* และ พัชราวดี ศรี บญ
ุ เรื อง1
1*
Nutcha Isarakul and Patcharavadee Sriboonruang1

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปั จจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรรุ่ นใหม่ 2) การเปิ ดรับสื่อ
สังคมออนไลน์ ของเกษตรกรรุ่ นใหม่ 3) ความรู้ เกี่ ย วกับ การใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ ข องเกษตรกรุ่ น ใหม่ และ 4)
ปั ญหาและข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล คื อ
แบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ เกษตรกรรุ่ นใหม่ จํานวน 147 คน สถิติที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ได้ แก่ จํานวน ร้ อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 36.74 ปี มี
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็ นอาชีพหลัก และประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็ นอาชีพรอง
ส่วนใหญ่ทําการเกษตรแบบผสมผสาน มีรายได้ เฉลีย่ 214,312.93 บาท/ปี รายจ่ายเฉลี่ยในครัวเรื อน 218,639.46
บาท/ปี การเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ ของเกษตรกรรุ่ นใหม่ มีการใช้ สมาร์ ทโฟนในการเชื่อมต่อสื่อสังคมออนไลน์
มากที่สดุ ใช้ งานในบริ เวณบ้ าน/ ที่พกั อาศัย วัตถุประสงค์ในการใช้ งานเพื่อติดตามเหตุการณ์ ข่าวสาร ส่วนใหญ่
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน ช่วงเวลา ที่ใช้ บ่อยที่สดุ คือ 08.01-12.00 น. โดยไลน์ (Line) เป็ นสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
การใช้ งานในกลุ่มเกษตรกรรุ่ นใหม่ทุกคน กิ จกรรมการใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์ ที่ป ฏิ บัติมากที่ สุด คือ การส่ง
ข้ อความ และแสดงความรู้ สึก และมีความรู้ เกี่ ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ในระดับมาก ร้ อยละ 65.3 นอกจากนี ้
เกษตรกรรุ่ นใหม่มีปัญหาในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ คือ การได้ รับข้ อมูลอันเป็ นเท็จ หลอกลวง ไม่ตรงกับการพาด
หัวข่ าว การพาดหัวข่ าวสารในสื่ อ สัง คมออนไลน์ ที่ เกิ น ความเป็ น จริ ง และความเสถี ย รของระบบสัญ ญาณ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่สง่ ผลต่อการใช้ งานของกลุม่ ตัวอย่าง

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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พฤติกรรมการขอสินเชื่อของเกษตรกรลูกค้ าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
สาขามีนบุรี
Borrowing Behavior of Farmer Clients of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
Min Buri Branch
สุชานันท์ นุชแดง1* และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์1
Suchanan Nuchdang1* and Suneeporn Suwanmaneepong1

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขอสินเชื่อของเกษตรกรลูกค้ าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขามีนบุรี เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจากเกษตรกรลูกค้ าจํานวน
187 ราย ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่ า ลู ก ค้ า มี วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเงิ น กู้ เพื่ อ เป็ นค่ า ลงทุ น ในการประกอบอาชี พ (ร้ อยละ 52.7) กู้ โดยใช้
หลักประกันรับผิดอย่างลูกหนี ้ร่ วมกัน (ร้ อยละ 77.0) ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท (ร้ อยละ 84.5) ชําระดอกเบี ้ย
เงิ น กู้ไม่เกิ น 20,000 บาทต่อ ปี (ร้ อยละ 91.4) และผ่อนชํ าระเงิ น กู้จํานวน 1 ปี /ครั ง้ (ร้ อยละ 94.1) สาเหตุที่
เลือกใช้ บริ การสินเชื่อ ธ.ก.ส เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยตํ่า (ร้ อยละ 51.5) สินเชื่อที่ได้ รับนําไปใช้ จ่ายทางการเกษตร
เฉลี่ย 1 ครั ง้ /เดือน (ร้ อยละ 84.0) โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซือ้ ปุ๋ ยมากที่สุด (ร้ อยละ 64.5) มีมูลค่าการใช้ จ่าย
ประมาณ 5,001-10,000 บาท/ครัง้ (ร้ อยละ 51.9) และลูกค้ าทังหมดสามารถชํ
้
าระคืนเงินกู้ในใบแจ้ งยอดได้ ตาม
กําหนด (ร้ อยละ 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
* Corresponding author; e-mail address: nuchdangs@gmail.com
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แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดชุมพร
Operation Development Guideline of Young Farmer Groups in Border Patrol Police Schools
of Chumphon Province
วนิดา ชุมคง1* นารี รัตน์ สีระสาร1 และ สินีนชุ ครุฑเมือง แสนเสริม1
Wanida Chumkong1*, Nareerut Seerasarn1 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm1

บทคัดย่ อ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกลุม่ ยุวเกษตรกรในโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
ชุมพร โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากประชากรยุวเกษตรกรในโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชุมพร จํานวน
145 ราย พบว่า การดํ าเนิ น งานกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางในด้ าน การให้ ค วามสําคัญ กับชุมชน
การบริ หารจัดการกลุม่ และการพัฒนาความรู้ ความสามารถของสมาชิกและกลุม่ การมีสว่ นร่ วมในการดําเนินงาน
ของยุวเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางในด้ าน การให้ ความสําคัญกับชุมชน และการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของสมาชิ ก และกลุ่ม และแนวทางการพัฒ นาการดํ าเนิ น งานกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่ในระดับ มากที่ สุด ในด้ าน
การบริ หารจัดการกลุ่ม รองลงมาอยู่ในระดับมากในด้ าน การให้ ความสําคัญกับชุมชน และการพัฒ นาความรู้
ความสามารถของสมาชิกและกลุม่ และอยู่ในระดับปานกลางในด้ านการบริ หารทุนและทรัพยากร

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
* Corresponding author; e-mail address: Chumkongwanida@gmail.com
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การยอมรั บเทคโนโลยีการตัดฟื ้ นต้ นกาแฟของเกษตรกร อําเภอท่ าแซะ จังหวัดชุมพร
Adoption of Coffee Rejuvenation Technology of Farmers in Tha Sae District,
Chumphon Province
เดชจรัส ยังพลขันธ์ 1* นารี รัตน์ สีระสาร1 และ สินีนชุ ครุฑเมือง แสนเสริ ม1
Detjaras Youngphonkan1*, Nareerut Seerasarn1 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm1

บทคัดย่ อ

การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการตัดฟื น้ ต้ นกาแฟของเกษตรกร อําเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประชากรที่ ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จํานวน 2,565 ราย กํ าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่ างโดยใช้ สูต รคํ านวณของ Taro Yamane ที่ ค วามคลาดเคลื่อน 0.07 ได้ กลุ่มตัวอย่าง 189 ราย พบว่า
เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการตัดฟื น้ ต้ นกาแฟเชิงความคิดเห็นในระดับมากในด้ านขันตอนการตั
้
ดฟื น้ ต้ นกาแฟ
วิธีการตัดฟื ้นต้ นกาแฟ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดฟื ้นต้ นกาแฟ การดูแลต้ นกาแฟหลังการตัดฟื ้น สภาพต้ น
กาแฟที่ ควรตัดฟื ้น และความสําคัญ ของการตัดฟื ้นต้ นกาแฟ ตามลําดับ และเกษตรกรยอมรับนํ าไปปฏิ บัติใน
ระดับปานกลางในด้ านการดูแลต้ นกาแฟหลังการตัดฟื น้ ต้ น สภาพต้ นกาแฟที่ควรตัดฟื น้ ความสําคัญของการตัด
ฟื น้ ต้ นกาแฟ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดฟื น้ ต้ น ตามลําดับ ทังนี
้ ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรเน้ นให้ ความรู้ ใน
ประเด็น อายุที่เหมาะสมในการตัดฟื น้ ต้ นกาแฟ ระบบการให้ นํ ้า การใช้ ขวานหรื อมีดตัดกิ่งกาแฟ การให้ ปุ๋ยหลัง
การตัดฟื น้ ต้ นกาแฟ การใส่ปนู ขาว และวิธีการตัดแบบหมดต้ น

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
* Corresponding author; e-mail address: Detjarasyoungphonkan@gmail.com
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ปริมาณรงควัตถุหลัก สารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด และกิจกรรมสารต้ านอนุมูลอิสระของพืชให้ สี
ที่ผ่านการทําแห้ งแบบแช่ เยือกแข็ง และการประยุกต์ ใช้ ในข้ าวเหนียวมูน
Content of Main Pigment, Total Phenolic Acid and Antioxidant Activity of Freeze Dried
Coloring Plants and Its Application in Khao Niew Moon
วิลาวัลย์ แซ่ องึ ้ 1 ปาริ สทุ ธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์1* และ ทัศนีย์ ลิ ้มสุวรรณ1
Wilawan Sae-oung1, Parisut Chalermchaiwat1* and Tasanee Limsuwan1

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณรงควัตถุหลัก สารประกอบฟี นอลิคทังหมด
้
และกิจกรรมสาร
ต้ านอนุมลู อิสระของพืชให้ สีที่ผ่านการทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง และการประยุกต์ใช้ ในข้ าวเหนียวมูน ตัวอย่างใน
การศึกษา คือ พืชที่ผ่านการทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง ผงสีที่ได้ จากการบดพืชที่ทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง และพืชสด
เป็ นตัวอย่างควบคุม จากพืชให้ สี 5 ชนิด คือ ดอกโสน ดอกอัญชัน ดอกเฟื่ องฟ้า บีทรู ท และใบเตย ซึง่ ให้ สีเหลือง
สี นํ า้ เงิ น สี ช มพู สี แ ดง และสี เขี ย วตามลํ า ดับ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผงสี จ ากพื ช ทุ ก ชนิ ด มี ป ริ ม าณรงควัต ถุ
สารประกอบฟี นอลิคทังหมด
้
(TPC) และกิจกรรมสารต้ านอนุมลู อิสระ (วิธี DPPH และ FRAP) สูงกว่าพืชสด และ
พืชที่ผ่านการทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยผงสีชมพูที่ผลิตจากดอกเฟื่ องฟ้า
มีคา่ TPC และกิจกรรมสารต้ านอนุมลู อิสระสูงที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชให้ สีชนิดอื่น จากการประยุกต์ใช้ ผงสีใน
ข้ าวเหนียวมูนเปรี ยบเทียบกับพืชสด และสีสงั เคราะห์ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้ วยวิธี 9-point hedonic
scale พบว่า ข้ าวเหนียวมูนที่ผสมผงสีจากการทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบโดยรวมอยู่
ในช่วง 7 ถึง 8 คะแนน (ชอบปานกลางถึงชอบมาก) ผลจากงานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่าการทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง
ในพืชให้ สสี ามารถนําไปผลิตเป็ นผงสีธรรมชาติ และเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภคได้

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
* Corresponding author; e-mail address: fagrpsch@ku.ac.th
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การย้ อมสีผ้าฝ้ ายและผ้ าเรยอนด้ วยสีผงธรรมชาติท่ สี กัดจากเปลือกมังคุด
Natural Dyeing of Cotton and Rayon Fabrics with Natural Dye Powder Extracted from
Mangosteen Peel
ธนิกา หุตะกมล1* และ เพ็ญวิสาข์ พิสฏิ ฐศักดิ์1
Thanika Hutakamol1* and Penwisa Pisitsak1

บทคัดย่ อ

งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติการย้ อมสีผ้าฝ้าย และผ้ าเรยอน โดยใช้ ผงสีธรรมชาติที่สกัด
จากเปลื อ กมัง คุด และใช้ ม อร์ แ ดนท์ โลหะ ได้ แ ก่ ดี บุ ก (stannous chloride) สารส้ ม (aluminum potassium
sulfate) จุน สี (copper sulfate) และเหล็ ก (ferrous sulfate) ซึ่งผงสี ที่ ส กัด จากเปลื อกมังคุด นี ไ้ ด้ จ ากการนํ า
เปลือกมังคุดตากแห้ งมาทําการต้ ม แล้ วนํานํ ้าสีที่ได้ ไปกรองและผ่านกระบวนการอบแห้ งแบบพ่นฝอย จากนันจึ
้ ง
นําผงสีมาละลายนํ ้าเพื่อทําการย้ อมสีผ้าผืนด้ วยเทคนิคการย้ อมแบบดูดซึม โดยศึกษาผลของความเข้ มข้ นของผง
สีในช่วง 10-30 %owf จากนันจึ
้ งนําผ้ าที่ผ่านการย้ อมไปใส่มอร์ แดนท์ แล้ วนําไปวัดค่าสีและค่าความเข้ มสี K/S
โดยอ้ างอิงปริ ภูมิสีแบบ CIE L*a*b* ผลการทดสอบพบว่า ค่าความเข้ มสีของผ้ าทังสองมี
้
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเมื่อเพิ่ม
ความเข้ มข้ นของผงสีที่ใช้ ผ้ าที่ไม่ใส่มอร์ แดนท์มีสีเหลืองที่อ่อนมาก ส่วนการใช้ มอร์ แดนท์ชนิดสารส้ มและดีบกุ
ไม่สามารถช่วยเพิ่มความเข้ มสี มีเพียงการใช้ มอร์ แดนท์ เหล็กเท่านัน้ ที่ทําให้ ผ้ามีสีเหลืองเข้ ม รองลงมาคือมอร์
แดนท์จนุ สี ผลการทดสอบความคงทนของสีตอ่ การขัดถูพบว่าความคงทนของสีตํ่าลงเมื่อผ้ ามีความเข้ มสีเพิ่มขึ ้น

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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ผลของเวลาในการอบพองด้ วยไมโครเวฟต่ อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของ
ข้ าวเกรี ยบสาหร่ ายผักกาดทะเล
Effect of Microwave Puffing Times on the Physical and Sensory Properties of
Sea Lettuce Crackers
จารุ วรรณ สุพรรณพยัคฆ์ 1 ปาริ สทุ ธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์1* และ ทัศนีย์ ลิ ้มสุวรรณ1
Jaruwan Supanpayak1, Parisut Chalermchaiwat1* and Tasanee Limsuwan1

บทคัดย่ อ

งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเวลาในการอบพองด้ วยไมโครเวฟต่อคุณภาพทางกายภาพ
และประสาทสั ม ผั ส ของข้ าวเกรี ย บสาหร่ า ยผั ก กาดทะเล จั ด สิ่ ง ทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design; CRD) โดยการศึก ษาระยะเวลาในการอบพองที่ 20, 25 และ 30 วิ น าที ด้ วยเตาอบ
ไมโครเวฟกําลังไฟ 800 วัตต์ ผลการศึกษาพบว่าเวลาในการอบพองนานขึ ้น ส่งผลให้ ค่าความเป็ นสีเขียว (-a*)
ลดลง และค่าความเป็ น สีเหลื อง (b*) เพิ่ มขึน้ (p≤0.05) อย่างไรก็ต ามค่าความสว่าง (L*) การพองตัว ความ
หนาแน่ น และความเปราะของข้ าวเกรี ยบสาหร่ ายผักกาดทะเลไม่แตกต่างกัน ทางสถิ ติ (p>0.05) ข้ าวเกรี ยบ
สาหร่ ายผักกาดทะเลที่ได้ จากการอบพองนาน 25 วินาที ให้ คณ
ุ ลักษณะทางกายภาพเหมาะสมที่สดุ จึงคัดเลือก
ไปประเมิ น ทางประสาทสัม ผั ส ด้ วยวิ ธี วัด สเกลความพอดี (Just-about-right scale; JAR) ร่ ว มกั บ วิ ธี ก าร
ให้ คะแนนความชอบ (9-point hedonic scale) ผลการวิเคราะห์แบบพินอลตี (Penalty analysis) แสดงให้ เห็นว่า
คุณลักษณะด้ านกลิ่นรสสาหร่ ายและรสชาติของข้ าวเกรี ยบสาหร่ ายผักกาดทะเลไม่พอดี พบว่ากลิ่นรสสาหร่ ายมี
ความเข้ มเกิ น ไป รสชาติ มีค วามอ่อนเกิ นไป และได้ รับ คะแนนความชอบโดยรวม 5.5 คะแนน อย่างไรก็ต าม
คุณลักษณะด้ านกลิ่นรสสาหร่ ายและรสชาติยังไม่พอดี (Net effect > 20%) จึงพัฒนาสูตรข้ าวเกรี ยบสาหร่ าย
ผักกาดทะเลโดยการลดปริ มาณพริ กไทย และเพิ่มปริ มาณนํ ้าตาลและซอสถัว่ เหลือง ส่งผลให้ คะแนนทางประสาท
สัมผัสในทุกคุณลักษณะเพิ่มขึ ้น มีคะแนนความชอบโดยรวมเท่ากับ 7.0 (สูตรการทดลอง A) และ 6.4 (สูตรการ
ทดลอง B) ตามลําดับ

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
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การออกแบบเครื่องศิราภรณ์ จากเทคนิคงานดอกไม้ ไทยที่ได้ แรงบันดาลใจมาจาก “นางสีดา”
Headdress Design from Thai Flower Technique Inspired by “Sita”
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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ อง การออกแบบเครื่ องศิราภรณ์ จากเทคนิคงานดอกไม้ ไทยที่ได้ แรงบันดาลใจมาจาก “นางสี
ดา” มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อออกแบบเครื่ อ งศิ ราภรณ์ จ ากเทคนิ ค งานดอกไม้ ไทย และศึก ษาความพึ ง พอใจของ
กลุ่ม เป้ าหมาย การศึกษาครั ง้ นี ใ้ ช้ วิธีการวิจัยเชิ งสํ ารวจด้ วยแบบสอบถามแก่ก ลุ่มตัวอย่าง เพื่ อนํ าข้ อมูล มา
วิเคราะห์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมในการนํามาเป็ นผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ดําเนินการศึกษาโดย ค้ นคว้ าข้ อมูล
เกี่ยวกับหลักการสําคัญของการออกแบบทางศิลปะเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ และนําไปศึกษาความพึง
พอใจของกลุม่ เป้าหมายจํานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการออกแบบ
เครื่ องศิราภรณ์ และนํ ามาวิเคราะห์ ข้ อมูล โดยใช้ สถิ ติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลจาก
การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ศึกษาอยู่ในระดับชันปี
้ ที่ 4 สาขาคหกรรมศาสตร์ ผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูลด้ านความพึงพอใจ พบว่า ผลิตภัณฑ์ ของงานวิจัยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.36) เมื่อพิจารณารายข้ อจากแบบสอบถามทัง้ 5 ด้ านพบว่า ด้ านที่มีความพึงพอใจมากเป็ นอันดับ
แรก คือ ความละเอียด ประณี ตในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมาคือ องค์ประกอบโดยรวม
ของชิ ้นงาน (ค่าเฉลี่ย 4.36) ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ แปลกใหม่และน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.33) ด้ านความสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.30) และด้ านความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ ในการออกแบบ (ค่าเฉลี่ย 4.20) ตามลําดับ ผลจากการ
ตอบแบบสอบถามทังหมดที
้
่ได้ แสดงให้ เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี ้สามารถตอบสนองความต้ องการการใช้ งานได้ อย่างดี
และสามารถนําไปใช้ เป็ นต้ นแบบงานสร้ างสรรค์ให้ มีความเป็ นเอกลักษณ์ได้ อีกทางหนึง่

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
* Corresponding author; e-mail address: tinnaudom3033@gmail.com
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของขวัญของที่ระลึกจากผ้ าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา

Product Development as Souvenir from Koh Yor Woven Fabric in Songkhla Province
ฉัตรดาว ไชยหล่ อ1* และ จริ ยา ทรงพระ1
Chatdaw Chailor1*and Chariya Songpra1

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้ อมูลและออกแบบผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้ าทอเกาะ
ยอ จํานวน 6 ชิน้ งาน ได้ แก่ กรอบรู ปที่ระลึก พวงกุญแจ และ แม่เหล็กติดตู้เย็น รู ปแบบละ 2 ชิน้ งาน และศึกษา
ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ของขวัญของที่ระลึกจากกลุ่มผู้ผลิต คือ กลุ่มร่ มไทร และกลุ่มผู้สนใจผลิตภัณฑ์ จํานวน
100 คน ใช้ วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้ อมูล หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้ อยละ
77 เป็ นเพศหญิ ง หนึ่ ง ในสามของผู้ ตอบแบบสอบถาม มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 20 – 30 ปี (ร้ อยละ35) โดยผู้ ตอบ
แบบสอบถามสองในห้ าเป็ นนักศึกษา (ร้ อยละ 40) ผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ของขวัญของที่ระลึก
พบว่า ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจแบบที่ 2 มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ ด้ านความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.38) ผลการ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจพวงกุญแจและแม่เหล็กติดตู้เย็นแบบที่ 2
มากกว่าแบบที่ 1 ทังสามด้
้
าน ได้ แก่ ด้ านความมีเอกลักษณ์ ด้ านความสวยงาม และด้ านความสะดวกในการใช้ งาน
โดยมีความพึงพอใจมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.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 ttest. 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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมาและแนวทางและการขับเคลื่อนการบริ การวิชาการผ่าน
ตลาดนัดอิ่มเกษตรของสํานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม กําแพงแสน (สฝ.กพส.) เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่าตลาด
นัด อิ่มเกษตรเกิ ด ขึน้ จากความร่ วมมื อ ของกลุ่มผู้บ ริ ห ารและที มงาน สฝ.กพส. ในช่ วงปี 2558-2560 ร่ วมกับ
เครื อข่ายเกษตรกรรุ่ นใหม่ภาคตะวันตก และการประสมงานประสานใจของหน่วยงานภายใน มก. ภาคประชาชน
รัฐและเอกชน ร่ วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการบริ การวิชาการรู ปแบบใหม่สชู่ มุ ชมและสังคม ซึง่ มีกิจกรรม “อิ่ มใจ
อิ่ ม ท้อง อิ่ มปั ญ ญา พัฒ นาความรู้ ” จัดขึน้ ครั ง้ แรกในวัน ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงปั จจุบัน 29 ครั ง้ กลไก
ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็ จคือกิจกรรมการประชุมทีมงาน (ถกแถลง) และประชุมเครื อข่ายกรรมการฯ ขับเคลื่อน
อย่ างต่อ เนื่ อ งทุก เดื อน โดยใช้ กระบวนการเรี ย นรู้ และการพัฒ นาร่ วมกัน ในการจัด ทํ าแผนพัฒ นา แผนการ
ปฏิบตั ิงาน การร่ วมวางกลยุทธ์และร่ วมดําเนินกิจกรรมสู่ความยัง่ ยืน แนวทางพัฒนาควรถอดรู ปแบบกระบวนการ
ขับเคลื่อนสูค่ วามสําเร็ จซึง่ เป็ นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์และสามารถขยายผลสูช่ มุ ชนอื่นต่อไป

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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การส่ งเสริมการผลิตปาล์ มนํา้ มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สําหรั บสินค้ าเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ในอําเภอเขาพนม 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
เพ็ญประภา แพงภูงา1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ พลสราญ สราญรมย์2
Penprapa Paengphunga1*, Bumpen Keowan2 and Ponsaran Saranrom2

บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการผลิตปาล์มนํ ้ามันของเกษตรกรตามหลักบริ หารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้ าเกษตรที่สําคัญ (Zoning) 2) ความรู้ แรงจูงใจ ความคิดเห็น และความต้ องการในการ
ส่งเสริ มการผลิตปาล์มนํ ้ามัน ในอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 244 ราย และทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั เพื่อวิเคราะห์ความความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test Independent) ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุม่ ตัวอย่างมี
ประสบการณ์ปลูกปาล์มนํ ้ามัน เฉลีย่ 12.56 ปี พื ้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ราบ สภาพดินเป็ นดินร่ วน ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปี
2,863.75 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ต้ นทุนการผลิต/ไร่ /ปี 3,963.73 บาท
รายได้ จากปาล์มนํ ้ามัน/ไร่/ปี 7,398.24 บาท 2) ได้ รับแหล่งความรู้ในการผลิตปาล์มนํ ้ามันจากสือ่ บุคคล ในระดับมาก มี
ความรู้เรื่ องการใส่ปยปาล์
ุ๋
มนํ ้ามันและการเก็บเกี่ยวปาล์มนํ ้ามันมากที่สดุ ได้ รับแหล่งความรู้เกี่ยวกับหลักการเขตเกษตร
เศรษฐกิจ จากสือ่ กิจกรรมในระดับมาก มีความรู้ในเรื่ องการจัดการพื ้นที่เกษตรกรรม (Zoning) มากที่สดุ วิเคราะห์ความ
แตกต่างความรู้เกี่ยวกับหลักการเขตเกษตรเศรษฐกิจของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ประโยชน์และความสําคัญของเขตเกษตร
เศรษฐกิจสําหรับสินค้ าเกษตร เพื่อใช้ ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในระยะยาว และหลักการของโซนนิ่งก่อให้ เกิดการ
ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอย่างมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืนมีการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติที่ 0.01 แรงจูงใจในการผลิตปาล์มนํ ้ามันตามหลักบริ หารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
พบว่า การมีรายได้ ที่เพิ่มมากขึน้ และการติดตามให้ คําแนะนําสมํ่าเสมอจากเจ้ าเหน้ าที่อยู่ในระดับมากที่สดุ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 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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แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดกระบี่
Guide Lines for Potential Development of Young Farmer Groups in Krabi Province
ธาราวรรณ ป่ านเทพ1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ นารี รัตน์ สีระสาร2
Tarawan Pantep1*, Bumpen Keowan2 and Nareerut Sirasan2

บทคัดย่ อ

การวิจัยนี ม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ความรู้ แหล่งความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 2)
ความคิ ด เห็ น ต่ อ กลุ่ม ยุ วเกษตรกร ต่ อ การดํ าเนิ น งานและการทํ า กิ จ กรรมเกษตร 3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนินงานและกิจกรรมเกษตร 4) ปั ญหา ข้ อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่สมาชิกยุวเกษตรกร 233 คน ที่ปรึ กษายุวเกษตรกร 52 คน
และคณะกรรมการยุ วเกษตรกร 64 คน ผลการวิ จัย พบว่ า 1) สมาชิ ก ยุ ว เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ การ
ดําเนินงานกลุม่ ยุวเกษตรกรในระดับมากที่สดุ โดยได้ รับความรู้ จากแหล่งความรู้ จากสื่อบุคคลมากที่สดุ 2) ความ
คิดเห็นต่อกลุ่มยุวเกษตรกร ต่อการดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่ในระดับมากที่สดุ สมาชิกยุวเกษตรกรมีความ
คิดเห็นต่อการทํ ากิ จกรรมการเกษตรอยู่ในระดับมากที่ สุดและที่ ปรึ กษายุวเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการทํ า
กิจกรรมการเกษตรอยู่ในระดับมาก 3) การมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานกลุ่ม การมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
การเกษตรอยู่ในระดับมาก 4) ปั ญหาในการดําเนิ นงานกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่ในระดับน้ อย แนวทางการพัฒนา
ได้ แก่ ที่ ปรึ กษาและเจ้ าหน้ าที่ ร่วมกันวางแผนการพัฒ นากลุ่ม สมาชิ กมีส่วนร่ วมการดําเนิ นงาน เจ้ าหน้ าที่ ให้
คําปรึ กษาการดําเนิ นงานกลุ่ม และเมื่อทดสอบสมติฐาน การมีส่วนร่ วมในการทํ ากิ จกรรมการเกษตรระหว่าง
สมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 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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การยอมรั บการใช้ เชือ้ ราไตรโคเดอร์ มาในการควบคุมโรคพืชในปาล์ มนํา้ มันของเกษตรกร
ในอําเภออ่ าวลึก จังหวัดกระบี่
An Adoption of Trichoderma (Trichoderma harzianum) Utilization in Oil Palm Plant Disease Control
of Farmers in Ao Luek District, Krabi Province
ทิพวรรณ เทพบุรี1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ สินีนชุ ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม2
Thipphawan Thepburi1*, Bumpen Keowan2 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm2

บทคัดย่ อ

การวิจัยนีม้ ี วตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษา 1) ความรู้ ความคิดเห็น และความต้ องการในการใช้ เชื อ้ ราไตรโคเดอร์ มาในการ
ควบคุมโรคพืชของเกษตรกร 2) แรงจูงใจและการปฎิบตั ใิ นการใช้ เชื ้อราไตรโคเดอร์ มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร 3) ความ
คิดเห็นต่อปั ญ หาและข้ อเสนอแนะในการใช้ เชือ้ ราไตรโคเดอร์ มาในการควบคุมโรคพื ชของเกษตรกร 4) ปั จจัยที่สัมพันธ์ กับการ
ยอมรับการใช้ เชื ้อราไตรโคเดอร์ มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาคือ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ ้ามัน
ในอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จํานวน 5,136 ครัวเรื อน กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ได้ กลุ่มตัวอย่าง 264 คน
ทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการวิเคราะห์ Chi-Square ผลการวิจยั พบว่า 1) เกษตรกร
ที่ใช้ และไม่ใช้ เชื ้อราไตรโคเดอร์ มาส่วนมากมีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ เชื ้อราไตรโคเดอร์ มาในระดับมาก เกษตรกรที่ใช้ และไม่ใช้ เชื ้อรา
ไตรโคเดอร์ มามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ เชื ้อราไตรโคเดอร์ มาในระดับมากที่สดุ และระดับมาก ตามลําดับ โดยเกษตรกรที่ใช้ เชื ้อ
ราไตรโคเดอร์ มาร้ อยละ 93.2 มีความต้ องการใช้ ส่วนเกษตรกรที่ไม่ใช้ เชื ้อราไตรโคเดอร์ มามีเพียงร้ อยละ 50.8 ที่มีความต้ องการใช้
2) เกษตรกรที่ใช้ เชื ้อราไตรโคเดอร์ มามีแรงจูงใจในการใช้ เชื ้อราไตรโคเดอร์ มาในระดับมากที่สุด และมีการปฎิบตั ิในการใช้ เชื ้อรา
ไตรโคเดอร์ มาระดับมาก 3) ความคิดเห็นต่อปั ญหาของเกษตรกรทัง้ 2 กลุ่มอยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนข้ อเสนอแนะของเกษตรกรที่
ใช้ เชื ้อราไตรโคเดอร์ มาอยู่ในระดับมากที่สดุ และเกษตรกรที่ไม่ใช้ อยู่ในระดับมาก 4) ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การยอมรับการใช้ เชื ้อราไตร
โคเดอร์ มา พบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญยิ่งที่ 0.01 คือ จํานวนแรงงานในครัวเรื อนทําการเกษตร ความคิดเห็นใน
การใช้ เชือ้ ราไตรโคเดอร์ มา ความคิดเห็นต่อปั ญหาในการใช้ เชือ้ ราไตรโคเดอร์ มา และข้ อเสนอแนะในการใช้ เชื ้อราไตรโคเดอร์ มา
ส่วนระยะเวลาในการปลูก ปาล์ ม นํ า้ มันและความรู้ ในการใช้ เชื อ้ ราไตรโคเดอร์ มาในการควบคุมโรคพื ช มี ค วามสัมพัน ธ์ อ ย่ าง
นัยสําคัญที่ 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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การยอมรั บการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานของเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์ มนํา้ มันในอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
Adoption of Integrated Pest Management by Oil Palm Farmers in Plaiphraya District,
Krabi Province
สุภาวดี บัวเพ็ง1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ นารี รัตน์ สีระสาร2
Supavadee Buapeng1*, Bumpen Keowan2 and Nareerut Sirasan2

บทคัดย่ อ

การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการผลิตปาล์มนํ ้ามัน 2) ความรู้ และความคิดเห็นต่อ IPM
3) การยอมรั บ IPM 4) ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ IPM 5) ข้ อเสนอแนะ และแนวทางในการส่ง เสริ ม IPM การวิ จัย นี ใ้ ช้
รู ปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ ประชากรผู้ปลูกปาล์มนํ ้ามันในอําเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ กลุม่ ตัวอย่าง 263 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ ้ามัน มีประสบการณ์ เฉลี่ย 17.91 ปี มีพื ้นที่ปลูก เฉลี่ย 21.35 ไร่ มี
ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ /ปี 2,935.36 กิโลกรัม ขายผลผลิตได้ ในราคาเฉลี่ย 2.37 บาท มีต้นทุนการผลิต/ไร่ /ปี 3,038.60
บาท มีรายได้ จากปาล์มนํา้ มัน/ไร่ /ปี 5,288.49 บาท ส่วนใหญ่ จําหน่ายผลผลิตให้ แก่ลานเท 2) เกษตรกรได้ รับ
แหล่งความรู้ ในระดับปานกลางจากสื่อกลุม่ มีความรู้ เรื่ องปาล์มนํ ้ามันในระดับมากที่สดุ มีความรู้ เรื่ อง IPM ระดับ
มากที่ สุด และมีความคิดเห็นต่อ IPM ระดับมาก 3) เกษตรกรยอมรั บ IPM ในเชิงความคิดเห็นโดยวิธีเขตกรรม
มากที่สุด และยอมรับ IPM ในเชิงปฏิ บัติอยู่ในระดับปานกลาง 4) ตัวแปรที่มีผลอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่
ระดับ 0.01 คือ แหล่งความรู้ และความรู้ เรื่ อง IPM 5)ข้ อเสนอแนะของเกษตรกร คือ ควรจัดอบรม IPM อย่าง
ต่อเนื่อง มีแปลงสาธิตและสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการศัตรู พืช
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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การพัฒนามัลเบอร์ ร่ ี กวนจากกากมัลเบอร์ ร่ ีของกลุ่มแปรรูปมัลเบอร์ ร่ ี
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Development of Mulberry Preserves from Leftover Mulberry Pulp
for Agriproduct Processing: A Case Lab-Lae District, Uttaradit Province
สุทธิพนั ธุ์ แดงใจ1*
Suttiphun Dangjai1*

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสูตรต้ นแบบของมัลเบอร์ รี่กวน ปรับปรุ งเนื ้อสัมผัสของมัลเบอร์ รี่
กวนจากกากมัลเบอร์ รี่ให้ เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ และอายุการเก็บรักษามัล
เบอร์ รี่กวนในบรรจุภัณ ฑ์ ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9 Point Hedonic Scaling Test นํ าผลมา
วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป จากการศึกษาพบว่าสูตร 06 ได้ รับการยอมรับสูงสุด โดยมี
คะแนนการยอมรับโดยอยู่ที่ 7.85 มีความชอบอยู่ในระดับชอบมาก ด้ านคุณลักษณะทางกายภาพพบว่า ค่า Aw
อยู่ในระดับ 0.63 ซึง่ มีคา่ อยู่ในระดับความชื ้นปานกลาง และค่าสีในผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ รี่กวนค่า L* เท่ากับ 16.72
ค่า a* เท่ากับ 1.13 และค่า b* เท่ากับ - 0.81 และหาอายุการเก็บรักษาในบรรจุภณ
ั ฑ์ 5 ชนิด คือ บรรจุภณ
ั ฑ์แบบ
ถ้ วยพลาสติกใส GPPS ฝาปิ ด ถุงแก้ วใส OPP ถุงฟอยด์ซิปล็อค ถุงพลาสติก PET พับข้ างชนิดใส และถุงกระดาษ
ซิปล็อคที่ ปิ ดสนิ ท ผลการศึกษาพบว่าถุงชนิ ดฟอยด์ ซิ ปล็อคสามารถเก็บ รั กษารั กษาผลิต ภัณ ฑ์ ได้ น านสุดใน
อุณหภูมิห้อง 30 องศาเซลเซียสเวลา 30 วัน และอุณหภูมิต้ เู ย็น 6 องศาเซลเซียสนาน 90 วันโดยผลิตภัณฑ์ ไม่
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
16.72, a* of 1.13 and b* of - 0.81. 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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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตูเล่ จากแป้ งข้ าวกล้ องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อม
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

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณแป้งข้ าวกล้ องหอมมะลิทดแทนแป้งสาลี และปริ มาณมะตูม
เชื่อมที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ ตูเล่ พบว่า ผลิตภัณ ฑ์ ตูเล่จากแป้งข้ าวกล้ องหอมมะลิปริ มาณร้ อยละ 20 ได้ รับ
คะแนนความชอบมากที่สุด อยู่ในระดับชอบมาก (4.50) และปริ มาณมะตูมเชื่อมในอัตราส่วนร้ อยละ 10 ได้ รับ
คะแนนความชอบมากที่สดุ อยู่ในระดับชอบมาก (4.22) จากนัน้ ทําการประเมินคุณภาพทางกายภาพด้ านค่าสี
ของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณ ฑ์ ตูเล่จากแป้งข้ าวกล้ องหอมมะลิเสริ มมะตูมเชื่อมที่ร้อยละ 5, 10 และ 15 มีค่า
ความสว่าง (L*) และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) ไม่ต่างกัน แต่คา่ ความเป็ นสีแดง (a*) ต่างกัน โดยปริ มาณร้ อยละ
15 มีค่ามากที่สุด (9.09) จากการศึกษาค่าความหวานระหว่างผลิตภัณ ฑ์ ขนมตูเล่ฟักทองเสริ มอินทผลัม และ
ผลิตภัณฑ์ ตเู ล่จากแป้งข้ าวกล้ องหอมมะลิเสริ มมะตูมเชื่อมพบว่า ค่าความหวานของผลิตภัณฑ์ ขนมตูเล่ฟักทอง
เสริ มอินทผลัมมีค่า °Brix อยู่ที่ 10 และค่า Specific Gravity อยู่ที่ 1.040 และผลิตภัณฑ์ ตูเล่จากแป้งข้ าวกล้ อง
หอมมะลิเสริ มมะตูมเชื่อมมีลกั ษณะปรากฏ โดยมีคา่ °Brix อยู่ที่ 7 และค่า Specific Gravity อยู่ที่ 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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การทดแทนแป้ งสาลีด้วยแป้ งข้ าวกํ่าในซาลาเปารสไส้ อ่ ัว
Substitution of Wheat Flour with Black Glutinous Rice Flour in Steamed Buns with Sai-Oua
ข่ ายทอง ชุนหสุวรรรณ1* และ วิราวรรณ สีดา1
Khaithong Chunhasuwan1* and Wirawan Seeda1

บทคัดย่ อ
งานวิจัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาสูต รไส้ อั่วพื น้ ฐาน ปริ มาณแป้ งข้ าวกํ่ าที่ เหมาะสมในผลิ ต ภัณ ฑ์
ซาลาเปาจากแป้ งข้ าวกํ่ าและปริ มาณแป้งมันที่ เหมาะสมในไส้ อั่ว และศึกษาการยอมรั บ ของผู้บ ริ โภคที่ มี ต่อ
ผลิตภัณฑ์ ซาลาเปาจากแป้งข้ าวกํ่ารสไส้ อวั่ พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้ การยอมรับผลิตภัณฑ์ ไส้ อวั่ สูตรพื ้นฐานด้ าน
ความเผ็ด ด้ วยวิธี Ratio Profile มีค่าน้ อยกว่าค่าในอุดมคติ และจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์
ซาลาเปาจากแป้งข้ าวกํ่ารสไส้ อวั่ จํานวน 4 สูตร ที่มีปริ มาณแป้งข้ าวกํ่าแตกต่างกัน (ร้ อยละ 15 และ 20 ของ
ปริ มาณแป้งสาลีในผลิ ตภัณ ฑ์ ซาลาเปา) และปริ มาณแป้งมัน แตกต่างกัน (ร้ อยละ 7.7 และ 10 ของปริ ม าณ
นํ ้าหนักทังหมดในผลิ
้
ตภัณฑ์ไส้ อวั่ ) ด้ วยวิธี 9 point hedonic scale พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้ การยอมรับความชอบ
โดยรวมผลิตภัณฑ์ ซาลาเปาจากแป้งข้ าวกํ่ารสไส้ อวั่ สูตรที่ 1 สูงสุดในระดับปานกลาง ( x = 7.30) (p ≤ 0.05)
โดยมีการทดแทนแป้งข้ าวกํ่าร้ อยละ 15 ของปริ มาณแป้งสาลี และปริ มาณแป้งมันร้ อยละ 7.7 ของนํ ้าหนักทังหมด
้

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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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมจีนเส้ นสดกึ่งสําเร็จรูปรสนํา้ เงีย้ วและรสแกงป่ า
Development of Instant Fresh Kanom – Jeen with Nam Ngeaw Curry and Jung Curry
ศศิอาภา บุญคง1* สุกญ
ั ญา เงินประเสริ ฐ1 และ นัทกาญจน์ มัน่ จิตร1
Sasiapa Boonkong1*, Sukanya Ngernprasert1 and Nathakan Manchit1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสูตรพริ กแกงนํ า้ เงีย้ วและพริ กแกงป่ าในผลิตภัณฑ์ ขนมจีนเส้ นสด
พบว่า ผู้บริ โภคให้ การยอมรั บผลิตภัณฑ์ ขนมจี นเส้ นสดรสแกงนํ า้ เงีย้ วสูตรที่ 1 และผลิตภัณฑ์ ขนมจี นเส้ นสด
รสแกงป่ าสูตรที่ 3 มากที่สดุ จากนัน้ ศึกษาปริ มาณกัวร์ กมั ที่เหมาะสม (ร้ อยละ 3, 4 และ 5 ของนํ ้าหนักแป้ง) ใน
การอบแห้ งผลิตภัณ ฑ์ ขนมจี นเส้ น สดรสแกงนํ า้ เงีย้ วและรสแกงป่ า พบว่า ผู้บริ โภคให้ การยอมรั บ ผลิต ภัณ ฑ์
ขนมจีนเส้ นสดรสนํ ้าเงี ้ยวที่มีปริ มาณกัวร์ กมั ร้ อยละ 4 และผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้ นสดรสแกงป่ าที่มีปริ มาณกัวร์ กมั
ร้ อยละ 3 ที่อบแห้ งอุณหภูมิ 60 – 70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยในระดับ
ชอบปานกลางและชอบมาก ตามลําดับ

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.

Key words: fresh Kanom-Jeen, Nam Ngeaw curry, Jung curry
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บราวนี่กรอบจากแป้ งข้ าว
Development of Brownie Cracker from Rice Flour
กนกวรรณ ทองเกียว1* ณัฐนันท์ เคลือบมณี1 และ ศิวกร บัวศรี1
Kanokwan Thongkiaw1*, Nuttanun Keabmanee1 and Siwakorn Buasri1

บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี ไ้ ด้ ศึกษาการใช้ แป้งข้ าวหอมมะลิ และแป้งข้ าวสามกษั ตริ ย์ทดแทนแป้งสาลีที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ บราวนี่กรอบ โดยการเสริ มมะเขือเทศอบแห้ ง และผงแก่นตะวัน โดยปริ มาณแป้งข้ าวหอมมะลิ และ
แป้งข้ าวสามกษัตริ ย์ในการผลิตบราวนี่กรอบเป็ น 3 ระดับ คือ ร้ อยละ 25 50 และ75 ของนํ ้าหนักแป้งสาลีที่ใช้ ใน
สูตร พบว่าการทดแทนด้ วยแป้งข้ าวหอมมะลิ และแป้งข้ าวสามกษัตริ ย์ที่ปริ มาณร้ อยละ 50 มีคะแนนความชอบ
ทางประสาทสัมผัสด้ านความชอบโดยรวมสูงสุด (p≤0.05) อยู่ในระดับปานกลาง จากนันศึ
้ กษาปริ มาณมะเขือ
เทศอบแห้ งที่ เหมาะสมในผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ราวนี่ ก รอบจากแป้ งข้ าวหอมมะลิ เป็ น 3 ระดับ คื อ 5 10 และ15 ของ
นํ ้าหนักส่วนผสมทังหมดที
้
่ใช้ ในสูตร พบว่าการเสริ มมะเขือเทศอบแห้ งที่ปริ มาณร้ อยละ 15 มีคะแนนความชอบ
ทางประสาทสัมผัสด้ านความชอบโดยรวมสูงสุด (p≤0.05) อยู่ในระดับชอบมาก ส่วนการศึกษาปริ มาณผงแก่น
ตะวันที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้งข้ าวสามกษัตริ ย์เป็ น 3 ระดับ คือ 10 15 และ20 ของนํ ้าหนัก
ส่วนผสมทังหมดที
้
่ใช้ ในสูตร พบว่าการเสริ มผงแก่นตะวันที่ปริ มาณร้ อยละ 10 มีคะแนนความชอบทางประสาท
สัมผัสด้ านความชอบโดยรวมสูงสุด (p≤0.05) อยู่ในระดับปานกลาง

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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8. รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ
9. ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท
10. รศ.ดร.วิบลู ย์ จงรัตนเมธีกลุ
11. รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
12. ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี
13. รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
14. ผศ.ดร.สุเทพ ทองแพ
15. รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
16. รศ.ดร.อภิรดี อุทยั รัตนกิจ
17. ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.อํานาจ สุวรรณฤทธิ์
18. รศ.ดร.อําไพวรรณ ภราดร์ นวุ ฒ
ั น์

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์ และสหกร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สาขาสัตว์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1. รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
2. ผศ.ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์
3. ผศ.ดร.พงศ์ธร คงมัน่
4. ผศ.ดร.อัจฉรา ขยัน
5. ผศ.ดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง
6. ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
7. ผศ.ดร.มณฑาทิพย์ คงมี

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

สาขาสัตว์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. รศ.ดร.ประวีร์ วิชชุลตา
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3. ดร. วุฒิพงษ์ อินทรธรรม
4. ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสทุ ธิ์
5. นายวิศาล ศรี สรุ ิ ยะ
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ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์เลี ้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์เลี ้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาสัตวแพทยศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
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3. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรี ทะ

ภาควิชาสรี รวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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7. ผศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ
8. รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
9. รศ.ดร.สุภาวดี พุม่ พวง
10. รศ.ดร.อรพินท์ จินตสถาพร
11. ผศ.ดร.อรพร หมื่นพล
12. อ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล
13. อ.ดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน
14. อ.ดร.ประพันธ์ศกั ดิ์ ศีรษะภูมิ
15. อ.สรณัฏฐ์ ศิริสวย
16. รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
17. จินตนา สและน้ อย
18. ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์
19. ผศ.ดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์
20. อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟั กโสภา
21. ดร.สหภพ ดอกแก้ ว
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ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ศูนย์บริ หารงานวิจยั และสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
ศูนย์บริ หารงานวิจยั และสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาประมง: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล
2. ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบลู ย์
3. ผศ.บุณฑรี จันทร์ กลับ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
5. นายตรี รัตน์ เชาว์ทวี
6. ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
7. นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจ
8. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์
9. ผอ.สุพิศ ทองรอด
10. อาจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
11. อาจารย์มาฆมาส สุทธาชีพ
12. นางสาวมนทกานติ ท้ ามติ ้น
13. นักวิชาการประมงวิกานดา พ่วงเจริ ญ
14. รศ.วันทนา อยูส่ ขุ
15. อาจารย์ ดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์
16. รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
17. นางสาววาริ นทร์ ธนาสมหวัง
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สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอันดามันตอนบน
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
บริ ษัท ไทยยูเนียนฟิ ดมิลล์ จํากัด
ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ ้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่งเพชรบุรี
กรมประมง
กองบริ หารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
กรมประมง
ข้ าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้ าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้ าราชการบํานาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้ าราชการบํานาญ กรมประมง
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สาขาส่ งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1. ดร.ชลาธร จูเจริ ญ
2. ดร.ปรี ดา สามงามยา
3. อ.ปพิชญา จินตพิทกั ษ์ สกุล
4. ดร.นริ ศรา อินทะสิริ
5. ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา
6. รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริ ฐ
7. ผศ.ดร.พนามาศ ตรี วรรณกุล
8. รศ.ดร.พิชยั ทองดีเลิศ
9. ดร.เมตตา เร่งขวนขวาย
10. ดร.เศกศักดิ์ เชยชม
11. ผศ.ดร.สุพตั รา ศรี สวุ รรณ
12. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ
13. ดร.กรกฎ แพทย์หลักฟ้า
14. ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ์
15. ผศ.ดร.น้ องนุช ศิริวงศ์
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ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

16. รศ.สิริพนั ธุ์ จุลกรังคะ
17. รศ.ดร.สุธีลกั ษณ์ ไกรสุวรรณ
18. ดร.ศรันยา เผือกผ่อง
19. ผศ.ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
20. ผศ.ดร.ศิริพร เรี ยบร้ อย คิม
21. ดร.วิภษู ณะ ศุภนคร
22. ผศ.ดร.อัญชนีย์ อุทยั พัฒนาชีพ
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สาขาส่ งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. รศ.ดร.จํานงรักษ์ อุดมเศรษฐ์
2. ผศ.ดร.ดวงกมล ปานรสทิพย์ ธรรมาธิวฒ
ั น์

3. ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์ หร่าย
4. ดร.ธนัท สมนคุปต์

5. รศ.ดร.นาถ พันธุมนาวิน
6. รศ.ดร.ประเดิม ฉํ่าใจ
7. ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช

8. รศ.ดร.สาวิตรี รังสิภทั ร์
9. ดร. กฤตลักษณ์ ปะสะกวี
10. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
11. ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
12. รศ.ดร. วรวรรณ พันพิพฒ
ั น์

อาจารย์เกษี ยณอายุ ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์เกษี ยณอายุ
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาศรี นคริ นทรวิโรฒ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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