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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดการประชุมวิชาการอยางตอเนื ่องเปนประจำทุกป โดยรวมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแหงชาติ จัดใหมีการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
59 ระหวางวันท่ี 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ภายใต Theme “New Normal KASETSART for Sustainable 
Development Goals (SDGs)” เพื ่อมุ งสงเสริมใหน ักวิชาการและคณาจารยจากสาขาตางๆ นำเสนอ
ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และความชำนาญ ระหวางนักวิชาการ คณาอาจารยของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสูความรวมมือทางการวิจัยและยังเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา ไดแสดงผล
งานทางวิชาการ โดยความรูและวิทยาการใหมๆ ดังกลาว ยังไดถายทอด เผยแพรสูสาธารณชน อันจะนำมาซ่ึง
ความกินดี อยูดี และการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

การนำเสนอผลงานวิชาการประกอบดวยภาคบรรยายจำนวน 229 เรื่อง และภาคโปสเตอรจำนวน 
169 เรื่อง รวม 398 เรื่อง แบงออกเปน 12 สาขา ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขา
ประมง สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เอกสารฉบับนี้เปนบทคัดยอ เลมที่ 1 ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งภาค
บรรยายและภาคโปสเตอรของ สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขาประมง และสาขาสงเสริม
การเกษตรและคหกรรมศาสตร ซึ่งไดผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจำสาขา เพ่ือ
นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 59   

ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั ้งที ่ 59 ขอขอบคุณ นักวิจัย 
นักวิชาการ คณาจารยท่ีไดนำผลงานมาเสนอ และผูท่ีสนใจเขารวมการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกันจัดเตรียมการประชุม จนทำใหการ
ประชุมทางวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ความสมบูรณของการเสนอผลงาน 

ในการประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 59 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประกอบดวย หนงัสือรับรองการมาเสนอผลงาน 

และการไดตพีิมพลงในเอกสารบทคัดยอ 
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สารบัญ 
 

สาขาพืช (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 พช.5/O11 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในดินของพ้ืนท่ี            
ปลูกขาวโพดหวานในชุดดินกําแพงแสน 

อานนท หาญพิชิตวิทยา, วิภาวรรณ ทายเมือง, กนกกร สินมา, 
 สิรินภา ชวงโอภาส 

2 

2 พช.39/O181 อิทธิพลของปุยเคมีและปุยอินทรียท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของเทายายมอม                                      
สุขเกษม ทิพภูนอก, สุภาภรณ  เอ่ียมเขง 

3 

3 พช.33/O155 ประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพพืชสดและน้ําหมักชีวภาพจากไขไก 
ตอการเจริญเติบโตของถ่ัวเขียว ในพ้ืนท่ีบริษัทไรทอง  
ออรแกนิกส ฟารม จํากัด                                      

อรัญวตรี พ่ึงนุศล, พิษณุ แกวตะพาน 

4 

4 พช.76/O265 การประยุกตโพลีเมอรอุมน้ําตอการตอบสนองทางสรีรวิทยาของออย 
ในระยะเเตกกอภายใตสภาวะเเลง                              

รินจาววรณ ยกธรรม, ปติพงษ โตบันลือภพ, ธนพล ไชยแสน,                   
สราวุธ รุงเมฆารัตน 

5 

5 พช.66/O244 การดื้อยา Iprodione ของเชื้อรา Trichoderma spp. ท่ีแยกไดจาก
พ้ืนท่ีชุมพร และศักยภาพในการยับยั้งเชื้อรา  Pythium sp. และ 
Phytophthora sp.  

อัฐภิญรักษ อนุศาสตร, ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล, รัติยา พงศพิสุทธา 

6 

6 พช.54/O184 อิทธิพลของ BA ท่ีมีผลตอการเพ่ิมจํานวนยอดของ  Cordyline 
fruticosa (L.) A. Chev. ในสภาพปลอดเชื้อ             

นัทธมน กิมศรี, เบญญา มะโนชัย, เฌอมาลย วงศชาวจันท 

7 

7 พช.23/O86 The monitoring of agricultural crop growth stages by time 

series of Sentinel-1 SAR data 
Anuphao Aobpaet 

8 

8 พช.24/O100 Nutrient use efficiency of HB 80 cassava variety under water 

supply and fertigation using subsurface-dripped irrigation 
and green manure 
Kulwadee Kanavittaya, Nattaporn Worathongchai, Norachai 

Chuayprut, Sudsaisin Kaewrueng,  Sutkhet Nakasathien 

9 

 



 

สาขาพืช (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

9 พช.27/O124 Effect of ethephon on some physiological and biochemical 
characteristics of Zea mays L. var. SUWAN 5819 in late 
rainy season 

Orawan Kumdee, Ed Sarobol, Sutkhet Nakasathien 

10 

10 พช.31/O140 Agronomic characteristics of four maize varieties associated 

with soil microorganism in paddy soil of Chon Daen, 
Phetchabun 
Rambo Mao, Phanupong Khongchiu,                        

Arunee Wongkaew, Sutkhet Nakasathien 

11 

11 พช.56/O185 Evaluation of protein concentration and seed storage 

protein during seed development of vegetable soybeans 

Wilasinee Ruangsuk, Arunee Wongkaew,                    

Tanapon Chaisan, Sutkhet Nakasathien, Ryo Akashi 

12 

12 พช.73/O252 การประเมินพ้ืนท่ีใบและชีวมวลแบบไมทําลายตนพืชในขาว 

สายพันธุไทยดวยภาพถาย RGB จากระบบ  

High-Throughput Phenotyping System 

คัทลียา ฉัตรเท่ียง, คัทรินทร ธีระวิทย, อนุรักษ อรัญญนาค,                               

นฤบดินทร ขาวเงิน, ณัฐพล ราชสภา, ชเนษฎ มาลําพอง,                       

สุริยันตร ฉะอุม, ธีรยุทธ ตูจินดา 

13 

13 พช.12/O30 การพัฒนาขาวโพดลูกผสมเดี่ยวสําหรับปลูกในดินนาฤดูแลง 

เขตชลประทาน 

ปรียา แข็งการเขตร, ชูศักดิ์ จอมพุก 

14 

14 พช.13/O31 การพัฒนาพันธุขาวโพดลูกผสมดวยวิธีการผสมพันธุระหวางสายพันธุ

กับตัวทดสอบเพ่ือปลูกในนาเขตชลประทานในฤดูแลง 

กองภพ ศรียี่สุน, ชูศักดิ์ จอมพุก 

15 

15 พช.17/O66 การปรับปรุงพันธุขาวโพดขาวเหนียวสีขาวดวยการคัดเลือกพันธุแบบ 

ผังรวงผึ้ง 

ประเสริฐ ยอดลวด, ชูศักดิ์ จอมพุก 

16 

 

 

 



 

สาขาพืช (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

16 พช.19/O77 ประสิทธิภาพของสายพันธุและลูกผสมชักนําการเกิดแฮพลอยดเขตรอน

ท่ีมีตอการผลิตขาวโพดแฮพลอยด 

เกษทิพย ขันนาเลา, พีรนุช จอมพุก, สรรเสริญ จําปาทอง,                          

ชูศักดิ์ จอมพุก 

17 

17 พช.38/O180 การประเมินศักยภาพการพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเดี่ยว

ระหวางสายพันธุแทท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

กิริยา บัวศรี, สุจินต เจนวีรวฒัน, เฉลิมพล ภูมิไชย, จุฑามาศ รมแกว 

18 

18 พช.53/O183 ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุใหม: อินทรี 3, อินทรี 4 และ อินทร ี5 สําหรับ

ตลาดฝกสดและอุตสาหกรรมแปรรูป 

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, ชไมพร เอกทัศนาวรรณ, นพพงศ จุลจอหอ 

19 

19 พช.65/O243 การประเมินสายพันธุแทขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีพัฒนาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการผสม

ทดสอบกับสายพันธุทดสอบท่ีดีเดน 

ฉัตรฑริกา มูลบรรจง, สุจินต เจนวีรวัฒน,                             

วิเชียร กีรตินิจกาลม, จุฑามาศ รมแกว 

20 

20 พช.4/O3 ผลของการจัดการธาตุอาหารในวัสดุปลูกตอการเจริญเติบโตและ
คุณภาพผลผลิตของผักสลัดเรดโอคภายใตระบบโรงเรือนอัจฉริยะ 

ชนากานต ยวงใย, อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์, พักตรเพ็ญ ภูมิพันธ 

21 

21 พช.14/O37 Physiological responses of ‘Tavee 60’ chili plants under 
different water levels 

Thanyabhorn Traijit, Benya Manochai, Piyada Juntawong, 
Ornusa Khamsuk 

22 

22 พช.18/O72 ผลของถุงหอชนิดนอนวูฟเวนตอคุณภาพของมะมวง 
พันธุน้ําดอกไมเบอร 4 
ชวาลา ศักดิ์คําดวง, ณัฐภพ สุวรรณเมฆ, ลําแพน ขวัญพูล 

23 

 

 

 

 



 

สาขาพืช (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

23 พช.22/O83 ผลของรูปแบบคาการนําไฟฟาของสารละลายธาตุอาหาร 
ตอการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรตของผักคะนาไฮโดรพอนิกส 
กตัญุตา กังวาลสงค, ปริยานุช จุลกะ, จุติภรณ ทัสสกุลพนิช 

24 

24 พช.57/O186 อิทธิพลของรูปแบบโรงเรือนตอการเจริญเติบโต และคุณภาพดอก 
ของกลวยไมสกุลหวายพันธุขาวฟอรม 

ณัฐวร กะโหเหม, ดวงพร บุญชัย, พูนพิภพ เกษมทรัพย,  
พัชรียา บุญกอแกว 

25 

25 พช.59/O187 แสง LEDs ตอการเจริญเติบโต ปริมาณสารประกอบฟนอลิก และสาร

ตานอนุมูลอิสระของเอ้ืองใบไผในสภาพปลอดเชื้อ 
สุภัคนันท บุญญะ, ดวงพร บุญชัย, เบญญา มะโนชัย,  
พัชรียา บุญกอแกว 

26 

26 พช.64/O242 การศึกษารูปแบบความเชื่อมโยงของจีโนมในผลมะเขือเทศ 
นฤมณัส แกลวกลา, เฉลิมพล ภูมิไชย, เจนจิรา ดวงจิต 

27 

27 พช.72/O251 ผลการชักนําการสรางชอดอกท่ีอุณหภูมิ 20°C  ในระยะเวลาท่ีแตกตาง
กันของกลวยไมออนซิเดียมแคระ 
นิตยา ชูเกาะ 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาขาพืช (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 พช.1/P1 ผลของระดับคาการนําไฟฟา (EC) ของสารละลายธาตุอาหารตอการ
เจริญเติบโต และผลผลิตของขาวโพดหวานพันธุราชินีทับทิมสยาม                
ในระบบไมใชดิน 
นภาพร จิตตศรัทธา, พิกุล นุชนวลรัตน 

30 

2 พช.3/P5 Efficacy of organic and chemical fertilizer on yield quality 
of white mugwort  
Ornprapa Thepsilvisut, Preuk Chutimanukul,                       
Sudathip Sae-tan, Hiroshi Ehara 

31 

3 พช.21/P51 การใชประโยชนจากมูลหนอนไหมเพ่ือการผลิตตนกลาพริกข้ีหน ู
ฐิติมา ตรีโลเกศ, ปริยานุช จุลกะ, เบญญา มะโนชัย 

32 

4 พช.30/P80 ผลของลีโอนารไดตรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของขาวโพดหวานพันธุไฮบริกซ 3 
สุทิศา ชัยกุล, เกษมพันธ นกพ่ึง, บัลลพ โศจิศิริกุล,  
ธีระนันท นาคสกุล 

33 

5 พช.32/P155 ผลของการใชปุยพืชสดถ่ัวพรารวมกับการใหปุยทางทอน้ํา                    
ตอการเคลื่อนยาย และการสูญเสียธาตุอาหารพืชในมันสําปะหลัง 
ณัฐพร วรธงไชย, สุตเขตต นาคะเสถียร, เอ็จ สโรบล,                           
สุดสายสิน แกวเรือง 

34 

6 พช.43/P113 ปริมาณธาตุซีลีเนียมในปุยหมักจากตนกลวยหอมทองเสริมซีลีเนียม 
พัชรี เดชเลย, คมกฤษณ แสงเงิน, อนันต พิริยะภัทรกิจ,                              
ณัฐพงค จันจุฬา 

35 

7 พช.69/P161 การปลูกพืชรวมในระบบแถวแคบรวมกับการปลูกพืชบํารุงดิน                  
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวโพดหวานฝกสดในดินชุดปากชอง 
ยุวดี อินจันทร, สรรเสริญ จําปาทอง, โรจนพงศ ไชยสิทธิ์,                          
ปวีณา ทองเหลือง   

36 

8 พช.8/P10 Development of seed banking for crop wild relatives 
species in Thailand  
Pongsakorn Nitmee, Tossawat Pansomboon,  
Worapon Bannajit, Pongsak Kaewsri, Surasit Wongsatchanan,  
Pramote Triboun, Kate Hardwick, Jakkrit Sreesaeng 

37 

 

 

 

 



 

สาขาพืช (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

9 พช.9/P11 การทดสอบความมีชีวิตและการงอกของละอองเกสรอินทผลัม 
น้ําฝน ชาชัย, เตชิตา ปนสันเทียะ, บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ,  
พงศกร นิตยมี, พงษศักดิ์ แกวศรี, สุรสิทธิ์ วงศสัจจานันท,  
เรวัตร จินดาเจี่ย, จักรกฤษณ ศรีแสง 

38 

10 พช.10/P12 ผลของสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเมล็ดดาง 
ในขาวโดยวิธีแชเมล็ด 
ธัชพรรณ วรรณวาส, ธิดา เดชฮวบ 

39 

11 พช.26/P69 Effects of papaya seed essential oil on the inhibition of 
Aspergillus niger and quality of rice seeds 
Htet Thandar Oo, Wissanee Pola,                                         
Taweerat Vichitsoonthonkul, Lakha Salaipeth,                         
Songsin Photchanachai 

40 

12 พช.28/P74 ปจจัยท่ีมีผลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือก
เสาวคนธ ดําเนิน, เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ,                                      
สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต, ยุพดี ฟูประเสริฐ, รักศักดิ์ เสริมศักดิ์,  
ถวัลยศักดิ์ เผาสังข 

41 

13 พช.29/P78 การแชเมล็ดขาวเปลือกดวยราปฏิปกษ Talaromyces tratensis            
KUFA 0091 ในการควบคุมโรคเมล็ดดางของขาว 
ฐากูร แปนแกว, ธิดา เดชฮวบ 

42 

14 พช.46/P115 การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราในการควบคุม
เชื้อ Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบจุดของปทุมมา 
พัชรินทร เนียรวิชัย, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช     

43 

15 พช.51/P120 ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันตออัตราการงอกของเมล็ดพืช             
สกุลเสาวรส  
คชาฤทธิ์ ปราบพาล, คมกฤษณ แสงเงิน, อนันต พิริยะภัทรกิจ,                    
ณัฐพงค จันจุฬา     

44 

16 พช.55/P122 การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดแมลงในระยะไขเพ่ือควบคุม              
หนอนกระทูขาวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J.E. 
Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) 
แสงแข นาวานิช, อําไพ พรหมณเรศ   

45 

17 พช.71/P164 Isolation and screening indole acetic acid-producing 

bacteria from weeds and its effects on the seedling stage  

of Brassica chinensis 

Siriporn Taweerodjanakarn, Kanokrat Saisaard,                       
Benjamas Nupan, Kittima Kongton, Arunothai Juemanee 

46 



 

สาขาพืช (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

18 พช.75/P171 ผลของสารแชเมล็ดพันธุตอการเจริญเติบโตของไมโครกรีน 
กะหล่ําปลีแดง 
เยาวรัตน วงศศรีสกุลแกว, จันทรเพ็ญ ชัยมงคล, หทัยนุช วงษขํา,                     
อติวัณณ สุดใจดี, นิยม บัวบาน   

47 

19 พช.15/P17 การทดสอบผลผลิตขาวโพดหวานพันธุการคาในไรเกษตรกร 
กิตติศักดิ์ ศรีชมพร, สมชาย โพธิสาร, จีรนันท แหยมสูงเนิน,                       
พรเทพ แชมชอย, ปวีณา ทองเหลือง, ณรงชัย บุญศรี,  
ปยนุช ศรไชย, สําราญ ศรีชมพร, สดใส ชางสลัก 

48 

20 พช.25/P68 การทดสอบพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมกอนการคาในไรเกษตรกร            
ป 2562 
สดใส ชางสลัก, ชฎามาศ จิตตเลขา, สําราญ ศรีชมพร,                           
กิตติศักดิ์ ศรีชมพร, ปวีณา ทองเหลือง, สุริพัฒน ไทยเทศ,  
สุเมศ ทับเงิน, สุทัศน แปลงกาย, ประกายรัตน โภคาเดช,                            
พรเทพ แชมชอย 

49 

21 พช.40/P110 การประเมินคุณภาพฮอปสจากบริษัท นนทบุรี บรูอ้ิง จํากัด 
กฤติพัฒน เนติประเสริฐ, สุรีรัตน เฉลยวรรณ 

50 

22 พช.48/P117 การทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวฟางไมกวาดในไรเกษตรกร            
ป 2561–2562 
อําไพ พรหมณเรศ, ถวิล นิลพยัคฆ, ธํารงศิลป โพธิสูง   

51 

23 พช.52/P121 การประเมินหมอนใบสายพันธุลูกผสมเปดท่ีเหมาะสมตอสภาพ              
พ้ืนท่ีปลูกจังหวัดสกลนคร 
สุวิชญา ณ อุบล, หทัยภัทร เรืองสวัสดิ์, ชลธิรา แสงศิร,ิ  
ธนพร ขจรผล     

52 

24 พช.2/P2 การพัฒนาเทคนิคการฟอกฆาเชื้ออะเคเซียลูกผสม 
ปทมา ทองกอก, วีรศิลป สอนจรูญ, เอกพงษ ธนะวัติ, ผุสดี สุข
พิบูลย, เทพา ผุดผอง, ปวีณา บาดาล, เกษม หฤทัยธนาสันติ ์

53 

25 พช.6/P8 ผลของฮอรโมน BA และ 2,4-D ท่ีระดับความเขมขนตางกัน 
ตอการเจริญเติบโตของกลวยไมเพชรหึงในสภาพปลอดเชื้อ 
เตชิตา ปนสันเทียะ, บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, พงศกร นิตยมี,                          
พงษศักดิ ์แกวศรี, สุรสิทธิ์ วงศสัจจานันท, เรวัตร จินดาเจี่ย, 
จักรกฤษณ ศรีแสง 

54 

 

 

 

 



 

สาขาพืช (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

26 พช.7/P9 ผลของฮอรโมน BA และ NAA ท่ีระดับความเขมขนตางกันตอการ
เจริญเติบโตของยอดมเหสักขในสภาพปลอดเชื้อ 
บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, พงศกร นิตยมี, พงษศักดิ ์แกวศรี,                                
สุรสิทธิ์ วงศสัจจานันท, เตชิตา ปนสันเทียะ, เรวัตร จินดาเจี่ย, 
จักรกฤษณ ศรีแสง 

55 

27 พช.35/P95 ผลของบรรจุภัณฑตออายุการวางจําหนายและคุณภาพของ 
ไมโครกรีนไควาเระ (Raphanus sativus L.) 
จิราพร ออนศรีทอง, ณัฐชัย พงษประเสริฐ, พรพรรณ เล็กขํา,                 
วาริช ศรีละออง 

56 

28 พช.36/P99 ผลของความเขมแสงตอการเจริญเติบโตและสีใบของผักสลัดเรดโอค           
ในแพลนทแฟคทอรี่  
ธนิษฐ เรืองแสงอราม, ปริยานุช จุลกะ, เกรียงไกร โมสาลียานนท 

57 

29 พช.47/P116 การผลิตบัวบก ในระบบไฮโดรโปนกิส 
หนึ่งฤทัย ดานเขตรแดน, คมกฤษณ แสงเงิน, อนันต พิริยะภัทรกิจ,  
ณัฐพงค จันจุฬา                

58 

30 พช.49/P118 อัตราการติดผล และการพัฒนาของผลเสาวรสมวงกับสุคนธรส 
จุฑามาศ บุญรอต, คมกฤษณ แสงเงิน, อนันต พิริยะภัทรกิจ,                        
ณัฐพงค จันจุฬา     

59 

31 พช.50/P119 การเพาะเมล็ดเทายายมอม และการชักนําใหเกิดแคลลัส 
กนกวรรณ ยิ่งวนัเจริญ, คมกฤษณ แสงเงิน, กนกอร อัมพรายน,                    
ณัฐพงค จันจุฬา   

60 

32 พช.60/P124 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตอการเจริญเติบโต             
ปริมาณ และคุณภาพผลของสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 
อัมรา หลาวงษา, นิภา เข่ือนควบ, บัวบาง ยะอูป, สมศักดิ์ รุงอรุณ, 
นวลปรางค ไชยตะขบ, กิตติพงศ กิตติวัฒนโสภณ    

61 

33 พช.62/P125 ศึกษาอายุเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมของเมล็ดพันธุดาวเรือง 

พรอนันต แข็งขันธ, ทิพยดรุณี สิทธินาม, มะนิต สารุณา,                         
อํานวย อรรถลังรอง          

62 

34 พช.63/P126 ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันดวยปริมาณรังสีต่ําตออัตรา           
การเกิดแคลลัสของ Haworthia transiens 
ปริญาเชษฐ ลักษณโสภณ, เฌอมาลย วงศชาวจันท,                         
คทารัตน ชูศรีเอ่ียม 

63 

 

 

 



 

สาขาพืช (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

35 พช.67/P157 โอกาสการพบสารพิษตกคางในเนื้อและเปลือกของทุเรียน                
ในจังหวัดชุมพร 
ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล, พิสุทธิ์ เขียวมณี, รัติยา พงศพิสุทธา,  
สรรเสริญ รังสุวรรณ, สัณฐิติ บินคาเดอร, วีระวัฒน จิระวงศ,                
วีระพันธ จิตตวงศชวลิต   

64 

36 พช.68/P160 การเปลี่ยนแปลงสารสําคัญของเหงากระชายดําภายหลังการเก็บ
เก่ียว ท่ีสภาพการเก็บรักษาท่ีแตกตางกัน 
เศวิกา จันตะปะตุ, เบญญา มะโนชัย, ปริยานุช จุลกะ    

65 

37 พช.70/P162 การเจริญเติบโตและสารสําคัญของกระชายดํา                        
(Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker) ในระดับชั้นปลูก
ตางกัน 
ชญานิศ อรุณรัศมีโชต,ิ เบญญา มะโนชัย, ปริยานุช จุลกะ      

66 

38 พช.11/P15 Effect of simulated acid rain on physiological traits of 

some Thai rice cultivars 

Jakkrit Sreesaeng, Phanuphong Kongchiu,                           
Sutkhet Nakasathien 

67 

39 พช.37/P108 การติดตามการเจริญเติบโตของพริกท่ีปลูกในแปลงเปดดวยตัวแปร
ทางสรีรวิทยา 
กัญญวรา เปรมปรี, ปริยานุช จุลกะ, ภูมินทร ขุนชานนท,                        
พรชัย พานิช, พรชัย พวงคํา, ภัทราพร ทองธรรมชาต,ิ     
ศมาพร หลากสุขถม, จันทรรอน สงเมา, ศุทธิศักดิ์ แสงธาราทิพย 

68 

40 พช.58/P123 การพัฒนาตัวแบบของการพยากรณปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจ               
โดยใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ และวิธีการโครงขาย
ประสาทเทียม 
ภัทธนันต นุตสติ, เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ, ถวัลยศักดิ์ เผาสังข,                 
รักศักดิ์ เสริมศักดิ์     

69 

41 พช.74/P166 การประเมินการใชน้ําและผลผลิตของขาวเจาหอมนิลพันธุกลายท่ีมี
ลักษณะปากใบแตกตางกันในสภาพขาดน้ํา 
รังสรรค หนองหงอก, คัทลียา ฉัตรเท่ียง, อภิชาติ วรรณวิจิตร   

70 

 

 

 

 

 



 

สาขาสัตว (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 สต.11/O255 Carcass characteristics of Betong chicken (KU line) and 

crossbred progeny between Betong cocks  

(KU line) and layer hens 

Panatda Bungsrisawat, Sombat Prasongsook, Anchalee 

Buadkhunthod, Panwadee Sopannarath 

72 

2 สต.5/O189 ผลการเสริม Clostridium butyricum ในอาหารตอสมรรถภาพการ

เจริญเติบโต ปริมาณเชื้อ Salmonella ser. Enteritidis และการ

ตอบสนองตอภูมิคุมกันในไกเนื้อท่ีเลี้ยงภายใตสภาพการเลี้ยงหนาแนน 

อาเทตยา จั่นทอง, เชาววิทย ระฆังทอง, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์,    

วิริยา ลุงใหญ, ชาญวิทย แกวตาป 

73 

3 สต.6/O190

 

  

ผลของการเสริมแทนนินในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต 

คุณภาพซาก และแบคทีเรียในซีกัมของไกเนื้อภายใตสภาพการเลี้ยง

หนาแนน 

พสชนัน ฉางวัง, เชาววิทย ระฆังทอง, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์,                

วิริยา ลุงใหญ, ชาญวิทย แกวตาป 

74 

4 สต.7/O191 ผลของการใชยาตานเชื้อบิดในอาหารตอสมรรถภาพการผลิต ปริมาณ

โอโอซิสตในมูล และการเกิดอุงเทาอักเสบในไกเนื้อ 

ภัทรธิดา เขียนสาร, เชาววิทย ระฆังทอง 

75 

5 สต.8/O192 ผลการเสริมเซลโลไบโอสในอาหารตอสมรรถภาพเจริญเติบโตและ

คุณภาพซากของไกเนื้อท่ีเลี้ยงภายใตความหนาแนนสูง 

พิพากษา มาลา, เชาววิทย ระฆังทอง 

76 

6 สต.4/O161 สัดสวนไขมันตอโปรตีนในน้ํานมรวมถังระดับฟารมและโอกาสการเกิด 

คีโตซิสและแอซิโดซิสในฝูงโครีดนม 

นรศิรา สุรีย, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย สุวรรณโสภี, ดนัย จัตวา, 

สิทธินนท ผุยคําสิงห, เบญจวรรณ อรรควงศ 

77 

7 สต.9/O193 แนวโนมและความสัมพันธระหวางเซลลโซมาติกและแลคโตสในน้ํานม

รวมถังระดับฟารม 

สโรชิตา แสงจง, ธนาทิพย สุวรรณโสภ,ี ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ,  

ดนัย จัตวา, สิทธินนท ผุยคําสิงห, เบญจวรรณ อรรควงศ 

78 

 



 

สาขาสัตว (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 สต.12/P170 ผลของระยะเวลาในการขนสงลูกไกตอประสิทธิภาพการผลิตไกเนื้อ

ในระบบอุตสาหกรรม 

จตุพร สิงหาศรี, อินธิรา อินทสาร, อาทิตย ปญญาศักดิ์,                      
กฤดา ชูเกียรติศิริ, ประภากร ธาราฉาย, สุภารักษ คําพุฒ 

80 

 

สาขาสัตวแพทยศาสตร (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 สพ.2/O88 เชื้อแบคทีเรียกอโรคเตานมอักเสบในโคนมและปจจัย 

บางประการท่ีเก่ียวของกับเชื้อท่ีแยกไดโดยหองปฏิบัติการของ

โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ ระหวางป 

2561-2563 

ปรานี จันทรงาม, เอกชัย สรอยน้ํา, ศุภชาติ ปานเนียม 

82 

2 สพ.1/O80 การพัฒนาอาหารเสริมชนิดน้ําเพ่ือเพ่ิมความนากินของอาหารสําเร็จรูป

ในสุนัข 

ทิติยาพร ครามบุญลือ, กนกพร ตัณฑไพบูลย,                            

บุษยมาศ เจียมวิจิตรกร, เสาวนีย ขวัญสุข,                          

นรนิทร อุประกรินทร, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 

83 

 

สาขาสัตวแพทยศาสตร (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 สพ.6/P129 ความรู ทัศนคติ และการปฎิบัติตัวท่ีสัมพันธกับการปองกันและ
ควบคุมโรคแมวขวนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล

บางพระ จังหวัดชลบุรี 
เบญจมาศ วงศสาลี, ราชันย อัพภัยชา 

85 

2 สพ.9/P163 Pseudopregnancy and granulosa cell tumor in dog with 

ovarian remnant syndrome: A case report 
Chinnawat Supphasitthikulchai, Thanakon Chuachote, 
Sunipad Prommool, Chunsumon Limmanont 

86 

3 สพ.7/P130 Toxicity of bacterial toxins on solid tumor growth 
Peera Arreesrisom, Pornphimon Methenukul,                     

Noppadol Prasertsincharoen, Oumaporn Rungsuriyawiboon 

87 

 



 

สาขาสัตวแพทยศาสตร (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

4 สพ.11/P174 Isolation and characterization of probiotic lactobacilli for 
pigs in Thailand 
Sripath Na Songkhla, Worawidh Wajjwalku, Noel W. Dunn, 

Ping Su, Anders Henriksson, Vichien Leelawatharamas, 
Ong-Ard Lawhavinit, Sukanya Thongratsakul,  
Manakorn Sukmak 

88 

5 สพ.8/P131 Diagnosis of hemotropic Mycoplasma species in healthy 
cats using a PCR technique 
Chonnikan Tawean, Gunn Kaewmongkol,                           

Tawin Inpankaew, Wanat Sricharern, Natnaree Inthong, 
Phirabhat Saengsawang, Sarawan Kaewmongkol 

89 

6 สพ.10/P191 In silico primer design and in vitro PCR amplification base 
testing on Leucine-Rich Repeat (LRR) genes of Leptospira 
species 

Sineenat Sripattanakul, Ratchanee Hongprayoon, 
Worawidh Wajjwalku, Attapon Kamlangdee,                  
Chalermpol Lekcharoensuk, Siriwan Prapong   

90 

7 สพ.12/P181 Infective survey of an avian trematode Thapariella 
anastomusa in edible viviparid snails from Bangkok, 
Thailand 

Pichit Wiroonpan, Watchariya Purivirojkul 

91 

 

สาขาประมง (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 ปม.3/O48 

 

การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนระยะการพัฒนาของปลาเรนโบวเทราต 

(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) ท่ีไดจากการเพาะอนุบาล 

ปวีณกร แสงพิทูร, โดมม ลิมปวัฒน, สันติ พวงเจริญ 

93 

2 ปม.10/O129 การอนุบาลลูกปลาสลิดดวยอาหารท่ีแตกตางกัน       

ชญานิศ วิเชียรรัตน, อุทัยรัตน ณ นคร, สาทิต ฉัตรชัยพันธ 

94 

 

 

 



 

สาขาประมง (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

3 ปม.18/O195 

 

ผลของคุณภาพน้ําและระยะเวลาการเลี้ยงตออัตราการตายของปลานิล

โดยใชรูปแบบการเรียนรูของเครื่อง 

ชุตินันท จําเนียรบุญ, รุงพฤทธิ์ จงเจริญสุข, สุขกฤช นิมิตกุล,  

วราห เทพาหุดี 

95 

4 ปม.2/O29 

 

Efficacy of CC chemokine as vaccine adjuvant in Nile tilapia 

(Oreochromis niloticus) against Streptococcus agalactiae 

Chayanit Soontara, Pattanapon Kayansamruaj 

96 

5 ปม.7/O107 

 

ผลกระทบของการพัฒนาสารปองกันกําจัดเชื้อราไพราโคลสโตรบิน 

สูตรแคปซูลตอปลาตะเพียนขาวในนาขาวในสภาพการปลูกขาวของ 

ประเทศไทย 

อานนท สิริสุริยกมลชัย, พยอม โคเบลลี่, รุงฤดี จงสืบศักดิ์,   

ไกรวุฒิ เกตุลอย, คริสนา วารมา กาลิดินดิ, ปเตอร โดเมน 

97 

6 ปม.21/O197 

 

การประยุกตใชโปรไบติกในอาหารกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus 

vannamei) ท่ีเลี้ยงในระบบน้ําเขียวท่ีใช Tetraselmis sp.  

วรรณิษา แสงแกว, ชลธ ีชีวะเศรษฐธรรม, ระพีพร เรืองชวย,  

นิรัติศัย เพชรสุภา 

98 

7 ปม.19/O196 

 

สารสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรดและคุณคาทางโภชนาการของสาหราย 

Gracilaria fisheri, Caulerpa corynephora, Chaetomorpha sp. 

และ Caulerpa lentirifera 

ธนภรณ เริ่มวงศ, พจนารถ แกนจันทร, จิติมา สุวรรณมาลา 

99 

8 ปม.9/O123 

 

การศึกษาเบื้องตนของการตรวจหาปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ 

ปลารา 

ชนากานต จันทรสมบูรณ, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, จุฑา มุกดาสนิท 

100 

9 ปม.22/O198 

 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหคารโนซีนและแอนเซอรีน

ไนเตรทดวยวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

เจนจุฬา บุญญานุสิทธิ์, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล,  

วรรณวิมล คลายประดิษฐ,  เยาวภา ไหวพริบ 

101 

 

 

 



 

สาขาประมง (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

10 ปม.4/O56 

 

ผลการจับสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมงและสัตวน้ําพลอยจับไดท่ีถูกท้ิง

ไปของลอบปูมาแบบพับได ระหวางตาอวนหุมลอบสองขนาดท่ี 

แตกตางกันบริเวณชายฝงบางพระ จังหวัดชลบุรี 

วิลัยลักษณ แยมศิริ, อนุกรณ บุตรสันติ์, ธนัสพงษ โภควนิช 

102 

11 ปม.11/O144 
 

Inland fisheries of Snakehead Fish (Channa striata) in  
Yegyi Township, Ayeyarwady Region, Myanmar  
Soe Myat Thu, Thanitha Darbanandana, Methee Kaewnern 

103 

12 ปม.12/O145 
 

The assessment of hatchery and farmed production of 
tilapia in Khayan Township, Southern Yangon Region, 
Myanmar  
Ei Mon Khaing, Methee Kaewnern, Suchart Ingthamjitr 

104 

13 ปม.13/O148 

 

องคประกอบของอาหารในกระเพาะของเมนแตงตัวน้ําตาล 

Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778) 

ในอาวปตตานี 

สอฟยูดีน มะแอ, จิติมา สุวรรณมาลา, ซุกรี หะยีสาแม 

105 

14 ปม.24/O256 

 

 

ชีววิทยาการสืบพันธุบางประการของแมพันธุปลาพลวงชมพู 

ฮานาน หะยีมะดีเยาะ, ธํารงค อมรสกุล, Yutaka Takeuchi, Rossita 

Shapawi, ศราวุธ เจะโซะ 

106 

15 ปม.25/O264 

 

ความหลากหลายของชนิดฮาแพคติคอยดโคพีพอด 

ท่ีดํารงชีวิตเปนแพลงกตอน (Order Harpacticoida) 

บริเวณชายฝงทะเล จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา 

ไพลิน จิตรชุม, ธีระพงศ ดวงดี, ชัชรี แกวสุรลิขิต 

107 

16 ปม.15/O194 

 

อุทกพลศาสตร 3 มิติของชวากทะเลตื้นเขตรอนท่ีมีน้ําจืดไหลเขานอย: 

ทะเลสาบอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี  

ธนัสพงษ โภควนิช, กิตติพงศ พัฒนานุรัชต 

108 

 
 
 
 
 
 
 



 

สาขาประมง (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 ปม.1/P14 ผลของสารฟอกฆาเชื้อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไมน้ําพรมมิ 

อานนท สิริสุริยกมลชัย, พรรณิภา โสประดิษฐ 

110 

2 ปม.5/P31 การกําจัดไนโตรเจนรวมและฟอสเฟตจากน้ําท้ิงในการอนุบาล 

ปลากะพงขาวดวยสาหรายผักกาดทะเล (Ulva rigida) 

ยงยศ หรี่คะนอง, พงศเชฏฐ พิชิตกุล, อิสริยา วัฒิสินธุ,                  

ประพัฒน กอสวัสดิ์พัฒน 

111 

3 ปม.6/P50 ชนิดและการแพรกระจายของหมึกในอาวไทย สํารวจโดยเรือ 

M.V.SEAFDEC 2 ป 2561 

นิภา กุลานุจารี, สนธยา ผุยนอย, เยาวลักษณ ม่ันธรรม,                   

จรวย สุขแสงจันทร 

112 

4 ปม.8/P67 ผลของความเขมแสงตอการการเจริญเติบโตของสาหรายผักกาด 

ทะเล (Ulva rigida) 

สิตานันท คงเวียง, พงศเชฏฐ พิชิตกุล, อิสริยา วุฒิสินธุ,   

ประพัฒน กอสวัสดิ์พัฒน 

113 

5 ปม.14/P88 การเปรียบเทียบแพลงกตอนทะเลจากถุงกรองแพลงกตอนขนาดตา 

21 และ 70 ไมโครเมตร: กรณีศึกษาบริเวณอางศิลา จังหวัดชลบุรี 

เยาวลักษณ ม่ันธรรม, แพรวา คงมีผล, นวรัตน นิคมประศาสน 

114 

6 ปม.16/P132 การแพรกระจายของแพลงกตอนพืชบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

อลงกต อินทรชาติ, ลิขิต  ชูชิต, กนกวรรณ ขาวดอน,   

ธนัสพงษ โภควนิช 

115 

7 ปม.17/P133 คุณภาพน้ําและปริมาณธาตุอาหารบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

กนกวรรณ ขาวดอน, อลงกต อินทรชาติ, ธนัสพงษ โภควนิช, 

อรรถวุฒิ กันทะวงศ, สาโรจน เริ่มดําริห 

116 

8 ปม.20/P134 ผลของการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารตอความเขมสีและ 

การเติบโตของกุงกามกราม 

กรณรวี เอ่ียมสมบูรณ, นฤชล ภัทราปญญาวงศ 

117 

 

 

 



 

สาขาประมง (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

9 ปม.23/P159 การเติบโต และการรอดตายของปลาดุกลุกผสม (Clarias 

macrocephalus x C. gariepinus) ท่ีเลี้ยงดวยอาหารเคลือบ

ไฮโดรไลเสตตางชนิดกัน 
นัทธริษา ทัตภูสินวัฒน, เจนจิราภรณ หันตราฐิน,                          

กนกรัตน ลิมปโสภณ, ลัดดาวัลย ครองพงษ 

118 

10 ปม.26/P180 Infection of Echinoplectanum plectropomi (Monogenea: 

Diplectanidae) on the gills of the spotted coral grouper 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในดินปลูกขา้วโพดหวานในชุดดินกาํแพงแสน 

ดาํเนินการวิเคราะห์ดินด้วยวิธีมาตรฐาน ตรวจนับจาํนวนแบคทีเรีย รา แอคติโนไมซีต แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน และ

แบคทีเรียละลายฟอสเฟตในดิน รวมทั้งศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียดินดว้ยวิธีเมตาจีโนมิกส์ ผลการทดลองพบวา่

ดินมีอินทรียวตัถุอยุ่ในระดบัตํ่า (1.23 เปอร์เซ็นต์) พีเอชของดินเป็นด่างปานกลาง (pH = 8.03) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น

ประโยชน์และโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดสู้งซ่ึงมีค่าเท่ากบั 217.48 และ 104.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั ทั้งน้ีพบ

จํานวนของแบคทีเรียในดินมากท่ีสุดโดยพบทั้ งแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและแบคทีเรียละลายฟอสเฟต การศึกษา                     

ความหลากหลายของกลุ่มโครงสร้างประชากรจุลินทรียด์ว้ยดว้ยวิธีเมตาจีโนมิกส์ พบดชันีความหลากหลายของแบคทีเรีย

สูงมีค่าเท่ากบั 7.572 และมีประชากรของแบคทีเรียในไฟลมั Proteobacteria, Acidobacteria, Bacteroidetes และ Firmicutes 

มาก โดยเฉพาะในจีนสั Arenimonas, Sphingomonas และ Bacillus ตามลาํดบั ซ่ึงแบคทีเรียเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีความสามารถ

ในการตรึงไนโตรเจน จึงช่วยในการหมุนเวียนธาตุอาหาร รวมทั้งสร้างฮอร์โมนพืช และช่วยเพ่ิมความตา้นทานของพืชใน

สภาวะเครียดได ้ดงันั้นแบคทีเรียเหล่าน้ีจึงมีความสาํคญัในระบบนิเวศเกษตร สามารถเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและ

ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของขา้วโพดหวานในชุดดินกาํแพงแสน 

คาํสําคญั: ขา้วโพด, ความหลากหลายของแบคทีเรีย, เมตาจีโนมิกส์ 
 

Abstract 

 The aim of this research was studied soil bacterial diversity of sweet corn soil in Kamphaeng Saen soil series. 

Soil samples were analyzed soil chemical properties and classified as an isolate of bacterial, fungi, actinomycetes, nitrogen-

fixing bacteria and phosphate-solubilizing bacteria. The diversity of soil bacteria was study by metagenomics technique. 

The results showed the soil contained low levels of organic matter (1.23%), pH of the soil was moderately alkaline (8.03) 

and high soil fertility of phosphorus and potassium were 217.48 and 104.04 mg/kg, respectively. The largest amount of 

bacteria were found that can fix nitrogen and solubilize phosphate. Studying diversity of microbial diversity using 

metagenomics found the high diversity index as 7.572. Most bacteria belonged to phylum of Proteobacteria, Acidobacteria, 

Bacteroidetes and Firmicutes. The three major genera were Arenimonas, Sphingomonas and Bacillus, respectively. Most 

of these bacteria could fix nitrogen. Thus, helping to turnover nutrients, produce of plant hormones and thus enhancing 

plant resistance in stressful conditions. Therefore, these bacteria are important in the agricultural ecosystem, increase soil 

fertility and promote the growth of sweet corn in Kamphaeng Saen soil series. 

Keywords: bacterial diversity, corn, metagenomics  
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อทิธิพลของปุ๋ ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลติของเท้ายายม่อม 

Effect of chemical fertilizer and organic fertilizer affecting on growth and yield of Tacca                 

(Tacca leontopetaloides Ktze.) 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเท้ายายม่อม ทําการทดลอง                                

ณ แปลงทดลอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี                 

ราชมงคลตะวนัออก ระหว่างเดือน เมษายน–พฤศจิกายน 2563 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จํานวน 3 ซํ้ า 

ประกอบด้วย 5 ส่ิงทดลอง ได้แก่  ไม่ใส่ปุ๋ย (T1) ใส่ปุ๋ยมูลววั อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ (T2) ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา                        

200 กิโลกรัมต่อไร่ (T3)  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (T4) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัม

ต่อไร่ (T5) โดยแต่ละส่ิงทดลองมีระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร และ 75×75 เซนติเมตร จากการศึกษาพบวา่ ผลการวเิคราะห์

ดินจากแปลงทดลอง พบเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน มีความเป็นกรดเล็กนอ้ย การใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโนม้วา่การปลูกในระยะ 50×50 เซนติเมตรให้ผลผลิตสูงท่ีสุด โดยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21

อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (T5) และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (T4) ใหน้ํ้ าหนกัหวัมากท่ีสุด (504 และ 467 

กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั) ส่วนการปลูกท่ีระยะ 75×75 เซนติเมตร พบวา่ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อ

ไร่ (T5) ใหผ้ลผลิตมากท่ีสุด มีนาํหนกัหวัเท่ากบั 262 กิโลกรัมต่อไร่  

คาํสําคญั: เทา้ยายม่อม, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย,์ ผลผลิต  
 

 

Abstract 

Effects of organic and inorganic fertilizers on growth rate and yield of Tacca were investigated. The experiment 

was conducted under field conditions at Division of Crop Production Technology, Faculty of Agriculture and Natural 

Resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok during April 2020 to November 2020. The field experiment 

was laid out in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications. The five treatments consisted of no 

fertilizer (T1), cow manures (1,000 kg/ria) (T2), Chicken manures (200 kg. /ria) (T3), Chemical fertilizer 15-15-15 (50 

kg/ria) (T4) and Chemical fertilizer 13-13-21 (50 kg/ria) (T5). All treatments were planted at 50x50 and 75×75 cm plant 

spacing, respectively. The results showed that soil analysis showed loamy sand and slightly acidic soil. There were no 

significant difference on growth rate and yield of Tacca between Chemical Fertilizer and Organic Fertilizer. Plant spacing 

at 50×50 cm trend to showed the highest yield. Chemical fertilizer 13-13-21 (50 kg/ria) ( T5) and Chemical fertilizer                     

15-15-15 (50 kg/ria) (T4) showed the highest yield at 504 and 467 kg/ria while plant spacing at 75×75 cm showed Chemical 

fertilizer 13-13-21 (50 kg/ria) (T5) showed the highest yield at 262 kg/ria. 

Keywords: chemical fertilizer, organic fertilizer, Tacca, yield 
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ประสิทธิภาพของนํา้หมักชีวภาพพืชสดและนํา้หมักชีวภาพจากไข่ไก่ต่อการเจริญเติบโตของถั่วเขียว          

ในพืน้ทีบ่ริษัทไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากดั 

Efficacy of fresh plants bio-fermented water and egg bio-fermented water on mung beans growth in 

Raitong Organics Farm Co, Ltd. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ าหมกัชีวภาพพืชสดและนํ้ าหมกัชีวภาพจากไข่ไก่ต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียว โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มีจาํนวน 3 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ละ 3 ซํ้ า          

ซํ้ าละ 7 ตน้ ผลการศึกษาพบวา่นํ้ าหมกัชีวภาพจากไข่ไก่มีการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด ใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพอตัรา 0.01 ลิตร ต่อนํ้ า 10 

ลิตร รองลงมาคือนํ้ าหมกัชีวภาพพืชสด ใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพอตัรา 0.02 ลิตร ต่อนํ้ า 10 ลิตร และตวัควบคุม (นํ้ า) อตัราการให้นํ้ า 

คือ 10 ลิตร โดยความสูงเฉล่ีย 51.38, 49.67 และ 43.86 เซนติเมตร ตามลําดับ จํานวนใบเฉล่ีย 53, 43 และ 40 ใบต่อต้น 

ตามลาํดบั และจาํนวนฝักเฉล่ีย 28, 26 และ 19 ฝักต่อตน้ ตามลาํดบั สาํหรับนํ้ าหนกัผลผลิตสดเฉล่ีย  9.92, 6.89 และ 4.03 กรัมต่อ

ตน้ ตามลาํดบั เม่ือนาํมาวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ พบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (p > 0.05) 

คาํสําคญั: การเจริญเติบโต, นํ้ าหมกัชีวภาพ, ประสิทธิภาพ  

 

Abstract 

The aims of this research were to study the efficacy of fresh plant bio-fermented water and egg bio-fermented 

water on the growth and yield of mung beans. The experiment was 3 treatments in Completely Randomized Design (CRD) 

with 3 replications and 7 plants per replication. The results showed that the bio-fermented water from eggs was the highest 

plant growth, using bio-fermented water at the rate of 0.01 liters per 10 liters of water. The second, fresh plant bio-fermented 

water, using bio-fermented water at the rate of 0.02 liters per 10 liters of water. And the lowest plant growth is the control 

(water), the watering rate is 10 liters. The average height was 51.38, 49.67 and 43.86 cm, respectively. The average number 

of leaves 53, 43 and 40 leaves per plant, respectively. And the average number of pods 28, 26 and 19 pods per plant, 

respectively. For the average fresh yield weight of 9.92, 6.89 and 4.03 grams per plant, respectively. When analyzing the 

statistical variance there was no significant difference (p > 0.05). 

Keywords: bio-fermented water, efficacy, plant growth 
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การประยุกต์โพลเีมอร์อุ้มนํา้ต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของอ้อยในระยะเเตกกอภายใต้สภาวะเเล้ง 

Application of super absorbent polymer on physiological responses of sugarcane during tillering 

stage under drought condition 
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บทคัดย่อ 

สภาวะแลง้เป็นปัญหาสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของออ้ย และสภาวะแลง้ยงัเป็นขอ้จาํกดัของการผลิตออ้ยจึงมีการ

หาแนวทางเพ่ือลดผลกระทบของสภาวะแลง้ต่อการผลิตออ้ย การทดลองมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของโพลีเมอร์อุม้นํ้ าต่อ

เจริญเติบโตของอ้อยภายใต้สภาพแล้งในระยะแรกของการเจริญเติบโต โดย วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายใน 

บล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) จาํนวน 5 ซํ้ า มีทรีทเมนท ์คืออตัราโพลีเมอร์ 5 ระดบั ไดแ้ก่ 0, 1, 2, 

3, 4 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงเวลาเก็บขอ้มูล 4 คร้ัง ไดแ้ก่ ก่อนการงดให้นํ้ าเม่ือออ้ยอายุ 2 เดือน, ระหว่างการงดให้นํ้ า จาํนวน               

2 คร้ัง และหลงัจากกลบัมาให้นํ้ า 1 เดือน การเก็บขอ้มูล เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต ค่าปริมาณนํ้ าสัมพทัธ์ในใบ (Relative 

Water Content) ค่า total soluble sugar content ค่า Proline content จากผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลการเจริญเติบโต 

และขอ้มูลทางสรีระวิทยา ภายใตเ้ง่ือนไขระหวา่งการงดให้นํ้ าจาํนวน 2 คร้ัง กบัก่อนการงดให้นํ้ า และหลงัจากกลบัมาให ้

นํ้ า 1 เดือน พบวา่ เม่ืออยูภ่ายใตส้ภาพงดให้นํ้ า ขอ้มูลการเจริญเติบโต และขอ้มูลทางสรีระวิทยามีความแตกต่างทางสถิติ

อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) ดงันั้นการใชโ้พลีเมอร์อุม้นํ้ ามีผลต่อการทนทานต่อสภาพแลง้ในออ้ย 

คาํสําคญั: การตอบสนองทางสรีรวทิยา, โพลีเมอร์อุม้นํ้ า, ระยะแตกกอ, สภาวะแลง้, ออ้ย 

 

Abstract 

Drought is a limiting factor affecting sugarcane growth, development, and production. Several cultural practices 

can be applied to eliminate the effect of drought on crop production. This study investigated the effect of super absorbent 

polymer (SAP) application on sugarcane growth and development under drought conditions during tillering stage. The 

experiment was conducted in Randomized Complete Block Design (RCBD) with five replications. Five different SAP rates 

(0, 1, 2, 3, and 4 kg rai-1) were applied at the beginning of the plantation. The data including growth and physiological 

parameters, total soluble sugar content, and proline content, were collected before the drought, during drought, and after 

one month of watering. The results indicated that the growth and physiological data under drought were significantly 

different (p < 0.05) compared to those before and after the drought. Therefore, the use of SAP had effected to drought 

tolerance in sugarcane.  

Keywords: drought, physiological responses, sugarcane, super absorbent polymer, tillering stage 
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การดื้อยา Iprodione ของเช้ือรา Trichoderma spp. ทีแ่ยกได้จากพืน้ทีชุ่มพร และศักยภาพในการยบัยั้ง               

เช้ือรา Pythium sp. และ Phytophthora sp. 

Iprodione resistance in Trichoderma spp. isolated from Chumphon area and their potential to  

inhibit Pythium sp. and Phytophthora sp. 
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บทคดัย่อ 

เ ช้ือรา Trichoderma spp. เ ป็นเ ช้ือราปฏิปักษ์ท่ี มีการใช้ในพ้ืนท่ีผลิตทุ เ รียนมานาน ทําการแยกเ ช้ือรา                      

Trichoderma spp. จากดินในสวนทุเรียนพ้ืนท่ีจงัหวดัชุมพร จาํนวน 11 ไอโซเลท ตรวจสอบการด้ือต่อสารกาํจดัเช้ือรา 

iprodione บนอาหารเล้ียงเช้ือท่ีผสมสารเคมี iprodione ความเข้มข้น 750 ppm ตามอตัราแนะนํา ผลพบเช้ือราจํานวน                          

9 ไอโซเลทท่ีสามารถเจริญได ้ทาํการคดัเลือกเช้ือราท่ีตา้นยา 4 ไอโซเลท มาทดสอบการยบัย ั้งเช้ือรา Pythium sp. และ 

Phytophthora sp. โดยวิธี dual culture technique พบว่าการสัมผสัสาร iprodione ของเช้ือรา Trichoderma spp. ไม่มีผลต่อ

การยบัย ั้งเส้นใย เช้ือราโรคพืช Pythium sp. และ Phytophthora sp. แต่การต้านยา iprodione มีผลกระทบต่อการสร้าง

เอนไซม์ไคติเนสและเซลลูเลสในเช้ือรา Trichoderma spp. บางไอโซเลท ซ่ึงเป็นผลให้ศกัยภาพการควบคุมโรคพืชของ              

เช้ือรา Trichoderma spp. ในสภาพแปลงไม่คงท่ี 

คาํสําคญั: ความยัง่ยนืทางการเกษตร, ไตรโคเดอร์มา, อิโพไดโอน  

 

Abstract 

Trichoderma spp., antagonist fungi have been introduced to use in durian production areas. Eleven isolates of 

Trichoderma spp. from the soil in durian orchard of Chumphon Province was isolated. After the direct test to iprodione 

medium at recommended rates (750 ppm), nine isolates of Trichoderma spp. can grow on the medium. Four isolates of 

the iprodione tolerate Trichoderma spp. were selected to test the inhibition to Pythium sp. and Phytophthora sp. by dual 

culture technique. The result found no effect on the competition rate to Pythium sp. and Phytophthora sp. But the impact 

on chitinase and cellulase production were found in some Trichoderma spp. isolates. This will cause the instability of 

Trichoderma spp. for control of the pathogen in the cultivation area. 

Keywords: Fungicide, sustainability agriculture, Trichoderma spp.  
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อทิธิพลของ BA ทีม่ีผลต่อการเพิม่จํานวนยอดของ Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. ในสภาพปลอดเช้ือ 

The effect of BA on shoots induction of  Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. in vitro   

 

นัทธมน กมิศรี, เบญญา มะโนชัย, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจนัท์* 

Natthamon Kimsri, Benya Manochai, Shermarl Wongchaochant* 

ภาควชิาพืชสวน คณะเกษตรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: natthamon.kim@ku.th 
 

บทคัดย่อ 

 Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. หรือหมากผูห้มากเมีย นิยมใชเ้ป็นไมก้ระถางประดบัสวน หรือเป็นไมต้ดัใบ                

ท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากระยะเวลาในการขยายพนัธ์ุท่ีจาํกดั การขยายพนัธ์ุในสภาพปลอดเช้ือ             

จึงเป็นส่ิงสําคญั วตัถุประสงค์ในงานวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในความเขม้ขน้ต่าง ๆ                 

ท่ีเหมาะสมต่อการขยายพนัธ์ุของ Cordyline fruticosa นาํช้ินส่วนยอดเพาะเล้ียงบนอาหารก่ึงแขง็สูตร  MS (Murashige and 

skoog, 1962) ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช กลุ่มไซโตไคนิน 6-benzyladenine (BA) ความเขม้ขน้ 0 (ตวัควบคุม), 0.5, 

1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลาสองเดือน อาหารท่ีมี BA ความเขม้ขน้ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจาํนวนยอดท่ีมีความสูง

มากกวา่ 1 เซนติเมตรมากท่ีสุด แมว้า่จาํนวนยอดทั้งหมดจะมีมากท่ีสุดในอาหารท่ีมี BA ในทุกความขม้ขน้ แต่ความเขม้ขน้

ท่ีสูงมีขนาดของยอดท่ีสั้นกวา่ 1 เซนติเมตรเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อท่ีมี BA เขม้ขน้ 0.5 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร จึงเหมาะสมต่อการชกันาํการเกิดยอดมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามพบวา่ในอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ท่ีมี BA นั้นเกิดการสร้าง

แคลลสัข้ึนในทุกความเขม้ขน้ 

คาํสําคญั: การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่, ไซโตไคนิน, สารควบคมัการเจริญเติบโตพืช, หมากผูห้มากเมีย 

 

 Abstract 

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. is one of the valuable commercial ornamental plants. It is used as potted plants 

and foliage plants. Micropropagation is very important because of the limitations of propagation times. The objective of 

this experiment was to study the effects of various concentrations of plant growth regulators that were observed to optimize 

the efficient media for propagation. Shoots of Cordyline fruticosa were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium 

supplemented with various concentrations of 6-benzyladenine (BA) 0 (control), 0.5, 1, 2 and 4 mg/L and were recorded 

after two months. The media with BA 0.5 mg/L showed the highest number of shoots and height of shoot that were longer 

than one centimeter. Although the total number of shoots were highest in media with every concentration of BA but the 

shoot height with high concentration of BA was shorter than one centimeter. That's why, MS media supplemented with low 

concentration of BA (0.5 mg/L) was optimized for shoot induction. However, the media with BA showed the callus 

induction in every concentration. 

Keywords: asparagaceae, cytokinin, micropropagation, plant growth regulators 
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The monitoring of agricultural crop growth stages by time series of Sentinel-1 SAR data 
 
Anuphao Aobpaet 
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
E-mail address: fengaha@ku.ac.th 
 
Abstract 

This research is to study the capability evaluation of Sentinel-1 products from the mean 
change of backscatter of polarisation such as VV, VH, VV/VH and RVI for monitoring 
physical growth characteristics of rice, corn, cassava, and sugarcane. The time-series data from 
the Sentinel-1 are between January 2019 and August 2020. The level-1 GRD product 
resolutions are 20×22 (range × azimuth) meters with 10×10 meters pixel spacing. The coverage 
areas located on Nakhon Ratchasima (15N/102E) and Khonkaen (16N/102E) province, 
Thailand. In this research, we manually selected one hundred samples per crop to control the 
field boundary. We can use the backscatter value from VV VH polarisation and RVI to monitor 
the growth stage from the start of cultivation until harvest due to the sensitivity with soil 
moisture, leaf canopy and stem elongation. However, the VV/VH ratio polarisation is sensitive 
to the growth of rice after cultivation only. The t-test technique is also statistically analysed to 
compare the other 2-months of all four crops obtained during the same crop period and for any 
2-months during different pre and post-crop growth. It found that the VV, VV/VH polarisation 
and RVI of rice, VH, VV/VH polarisation and RVI of corn, VV and VH polarisation of cassava 
and VH polarisation and RVI of sugarcane can specify the same crop phase. Besides, VV/VH 
polarisation of rice, VV/VH polarisation and RVI of corn can specify different crop phases.             
At the same time, cassava and sugarcane do not have any polarisation to specify different crop 
phase.  

Keywords: Agricultural, Crop, Monitoring, Sentinel-1 SAR, Time Series 
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Nutrient use efficiency of HB 80 cassava variety under water supply and fertigation 
using subsurface-dripped irrigation and green manure 
 
Kulwadee Kanavittayaa, Nattaporn Worathongchaia, Norachai Chuaypruta, Sudsaisin Kaewruengb, 
Sutkhet Nakasathiena,*  
aDepartment of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
bDepartment of Farm Mechanics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: agrskn@ku.ac.th 
 
Abstract 

The objective of this research were to study the effect of water-fertilizer application 
using subsurface-dripped irrigation systems and times of fertilizer application by using Strip 
plot in RCBD. Arranging the water and fertilizer application as vertical plots, composed of 6 
regimes that could be classified into 2 groups and the soil matrix potential was maintained 
between -30 to -60 kPa for all treatments using subsurface-dripped irrigation system with 
automatic control system (SDI). In group I, there were 4 different treatments of fertilizer 
applications as follows: no fertilizer; SDIF0, fertigation once at 1 MAP; SDIF1, fertigation 
twice at 1 and 3 MAP; SDIF2, fertigation 3 times at 1, 3 and 5 MAP; SDIF3. Another group is 
the other 2 treatments under natural rainfed (RF) of no fertilizer; RF0 and top-dressing once at 
1 MAP; RF1, and the total fertilizer in all treatments were at same rate. While the horizontal 
plots were without green manure; GM0 and using jack bean as the green manure; GM1.The 
results showed that different water-fertilization applications affected the potassium 
accumulation of cassava tubers at 12 MAP. The cassava had significantly higher potassium 
content by RF0. However, there showed higher performance nutrient efficiency use by SDIF3 
than others. 
Keywords: Cassava, Green manure, Nutrient accumulate, Nutrient loss, Subsurface-dripped  
irrigation 
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Effect of ethephon on some physiological and biochemical characteristics of Zea mays L. 
var. SUWAN 5819 in late rainy season 
 
Orawan Kumdee, Ed Sarobol, Sutkhet Nakasathien* 
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: agrskn@ku.ac.th  
 
Abstract 

Drought relief in field corn production using ethephon affecting on reducing plant size 
during vegetative period and reducing water use have been reported. However, the uses of 
ethephon for maintaining yield under drought conditions in Thailand has not been widely 
investigated. The objective of this study was, thus, to investigate the physiological and 
biochemical changes resulting from ethephon foliar application. This experiment was 
conducted in farmer’s field, Nakhon Ratchasima province during late rainy season in 2020. 
SUWAN 5819 corn hybrid was planted in a randomized complete block (RCBD). The 
treatments were different rates of ethephon (0, 1.5 and 3 L/rai, 3% ethephon) and applying at 
different stages of V6, V10 and V6+V10. Plant height, ear height, LAI and SPAD were 
measured. Relative water content, water loss and electrolyte leakage were determined for 2 
destructive sampling dates at V10 and R3 stage, respectively. Data collected were analyzed 
using analysis of variance at significant level of p < 0.05. The results indicated that foliar-
applied ethephon significantly decreased the plant height and ear height, decreased LAI while 
total chlorophyll content did not decrease. The application of ethephon at 1.5L/rai at V6 stage 
showed high retention of leaves water status at both V10 and R3 stage, and decreased 
electrolyte leakage compared with control.  
Keywords: Corn, Drought Stress, Ethephon 
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Agronomic characteristics of four maize varieties associated with soil microorganism in 
paddy soil of Chon Daen, Phetchabun 
 
Rambo Maoa, Phanupong Khongchiub,c, Arunee Wongkaewd, Sutkhet Nakasathiend,* 
aInternational Tropical Agriculture Graduate Program, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand. 
bAgricultural Sciences Graduate Program, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, 
Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand. 
cExpert Center of Innovative Agriculture, Thailand Institute of Scientific and Technological Research,                
Pathum Thani 12120, Thailand. 
dDepartment of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: agrskn@ku.ac.th 
 

Abstract 

 Nowadays, maize is an important raw material for animal feed industry in Thailand and 
the feed production demand of maize has been increasing significantly. To use maize as the 
alternative crop in the off-season rice cultivation, it is necessary to evaluate growth and 
development of hybrid maize varieties grown under rice-maize cropping pattern and its soil 
microorganism. The objective of this study was to determine agronomic characteristics of 
different maize varieties growth associated with soil chemical properties and soil 
microorganism in paddy soil. The experiment was conducted at Chon Daen, Phetchabun. The 
Randomized Complete Block Design with four treatments and four replications was used. Four 
maize varieties (Suwan 4452, Suwan 5819, Suwan 5731 and PAC 789) were selected for 
evaluation. Composite soil samples at a depth of 0–20 cm were used for soil chemical and 
biological analysis. In this study, selected soil chemical indicators were soil organic matter, 
available phosphorus and exchangeable potassium and selected soil biological indicator was 
the total number of nitrogen, phosphate, and potassium solubilizing bacteria. The result of 
agronomic characteristics revealed that during the vegetative stages, Suwan 5819 produced 
significantly higher plant height, leaf area index, ear length at the VT stage. Grain yield showed 
positive correlation with ear diameter, ear length and 100-seed weight. Grain yield of PAC 789 
was higher compared to Suwan 5819, Suwan 4452 and Suwan 5731, but there was no 
significant difference among varieties. The soil chemical properties and soil microorganism 
will be further discussed.  
Keywords: Agronomic characteristics, Maize-rice cropping system, Maize varieties, Paddy soil 
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Evaluation of protein concentration and seed storage protein during seed development 
of vegetable soybeans 
 
Wilasinee Ruangsuka, Arunee Wongkaewa, Tanapon Chaisana, Sutkhet Nakasathiena,*, Ryo Akashib 
aDepartment of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
bFaculty of Agriculture, University of Miyazaki, Miyazaki, Japan. 
*Corresponding author. E-mail address: agrskn@ku.ac.th 
 
Abstract 
 Vegetable soybean (Glycine max (L.) Merr.) is a good source of protein, but there are 
not so many traits related to their nutritional values have been found in the market.  In this 
study, vegetable soybeans with different seed coat colors focusing between R5 to R6 stages 
were used to evaluate seed protein concentration and seed storage protein profiles. The twelve 
vegetable soybean varieties were classified into 3 groups yellow, green, and brown seed coat. 
The seed protein concentrations were analyzed at 15, 25, 35 and 45 days after flowering (DAF), 
while seed storage protein profiles were analyzed at 35 and 45 DAF. The Randomized 
Complete Block Design (RCBD) with 3 replications was used and the average mean 
comparison was done by Tukey's Honestly Significant Difference (HSD). The results showed 
that the highest protein concentration, as for the vegetable soybean which usually harvested 
around 30-35 DAF, was in variety Koucha. The 11S/7S subunit ratios were calculated to 
evaluate their seed protein profiles reflecting the seed nutritional value. The highest 11S/7S 
ratios were found in yellow, green, and brown seed coat group of the varieties Chiang mai                 
84-2, No.9 and Shounai 2 gou, respectively. The outstanding traits of seed proteins and 11S/7S 
ratio among these vegetable soybean varieties could be used as the selection indices in 
vegetable soybean breeding program to develop for higher nutritional values. 
Keywords: 11S/7S ratio, Seed storage protein, Vegetable soybeans  
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การประเมินพืน้ทีใ่บและชีวมวลแบบไม่ทาํลายต้นพืชในข้าวสายพนัธ์ุไทยด้วยภาพถ่าย RGB   
จากระบบ High-Throughput Phenotyping System 
Nondestructive measurement of leaf area and biomass in Thai rice using RGB image from High-
Throughput Phenotyping System 
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สุริยนัตร์ ฉะอุ่มb, ธีรยุทธ ตู้จนิดาb 
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aภาควชิาพืชไร่นา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน นครปฐม 73140 
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Nakhon Pathom 73140, Thailand. 
bNational Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Pathum Thani 12120, Thailand. 
* Corresponding author. E-mail address: agrcyc@ku.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

การวดัการเจริญเติบโตและติดตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาในพืชมีความสําคัญในการทํางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามพืชมักถูกทําลายเพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความเท่ียงตรงเพ่ือติดตามการเจริญเติบโตระหว่าง                           
งานทดลอง ดังนั้ น  High-Throughput Phenotyping System ท่ีประกอบไปด้วยกล้องชนิดต่ างๆ เ ช่น  กล้อง  RGB                             
กล้อง Fluorocam หรือกล้อง Thermal จึงนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ เท่ียงตรง และ                      
ไม่จาํเป็นตอ้งทาํลายเน้ือเยื่อพืช งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์จากภาพถ่าย RGB กบั
พ้ืนท่ีใบและชีวมวลของขา้ว โดยศึกษาในขา้วพนัธ์ุเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 กข6 ธัญญสิริน กข41 
ปทุมธานี1 หอมชลสิทธ์ิ ไรซ์เบอร์ร่ี กข43 และ IR64 ซ่ึงพบว่าถ่ายภาพดา้นขา้งและดา้นบนทรงพุ่มดว้ยกลอ้ง RGB เก็บ
ตวัอย่างวดัพ้ืนท่ีใบทั้งตน้ และชัง่นํ้ าหนกัแห้งส่วนเหนือดินท่ีระยะแตกกอ (45 วนั) ถึงระยะเก็บเก่ียว ผลการศึกษาพบวา่
พ้ืนท่ีภาพดา้นขา้งและดา้นบนทรงพุ่มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพ้ืนท่ีใบทั้งตน้ตั้งแต่ 45 วนัถึงระยะก่อนออกรวง มีค่า R 
เท่ากบั 0.93–0.99 และ 0.87–0.95 ตามลาํดบั สาํหรับนํ้ าหนกัแหง้ส่วนเหนือดินมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพ้ืนท่ีภาพดา้นขา้ง 
R เท่ากบั 0.97 และพ้ืนท่ีภาพดา้นบนเท่ากบั 0.79 ดงันั้นภาพถ่าย RGB สามารถใชป้ระเมินพ้ืนท่ีใบและชีวมวลของขา้วไดดี้
ในช่วงก่อนออกรวง    
คาํสําคญั: ขา้ว, ชีวมวล, พ้ืนท่ีใบ, ฟีโนมิกส์, ภาพถ่าย RGB 

 
Abstract  

Measurement of growth and morphological changes in plant plays a key role in scientific research and data analysis. 
Most of time, plant is destroyed to ascertain an accurate data during following the time-course of plant growth in the 
experiment. High-Throughput Phenotyping System has become valuable tool to obtain non-destructive, accurate and 
reliable data through RGB, Fluorocam or thermal cameras. This experiment aims to develop relationships between 
parameters from RGB images, total leaf area and shoot biomass of rice (Oryza sativa L spp. indica). The economical-
cultivated Thai rice, KDML105, RD6, Thunyasisrin, RD41, PTT1, HomChonlasit, Riceberry, RD43, and IR64, were 
evaluated by RGB camera through High-Throughput Phenotyping System from seedling to harvesting stages. The image 
of side view and top view of rice canopy were taken; whereas total leaf area and shoot dry weight were manually measured 
using the same samples. The results showed that plant surface area extracted from side- and top-view images were 
significantly correlated with total leaf area obtained from manual measurement with R = 0.93–0.99 and 0.87–0.95 
respectively. On the other hand, shoot dry weight show a positive correlation to plant surface area derived from side view 
image (R = 0.97) and top view (R = 0.79). From the result, the RGB image from High-Throughput Phenotyping System 
could be used to determine total leaf area and shoot dry weight of Thai rice from tillering stage to early reproductive stage. 
Keywords: biomass, High-Throughput Phenotyping System, leaf area, RGB image, rice 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาและคัดเลือกข้าวโพดลูกผสมเด่ียวสําหรับปลูกในนาเขตชลประทาน                             

ช่วงฤดูแลง้ โดยใชข้า้วโพดสายพนัธ์ุผสมตวัเองกลุ่มสุวรรณ (Kei1303 × Ki 48 และ Kei1420 × Ki 48) จาํนวน 15 สายพนัธ์ุ 

และกลุ่มท่ีไม่ใช่สุวรรณ (Kei1421 × Ki 60 และ Kei1528 × Ki 60) จาํนวน 25 สายพนัธ์ุ ผสม topcross กบัสายพนัธ์ุต่างกลุ่ม

เฮตเทอโรติก คือ Ki60  และ Ki48  ตามลาํดบั ไดลู้กผสมชัว่ท่ี 1 (F1) 40 คู่ผสม นาํลูกผสมปลูกทดสอบผลผลิตในแปลงนา   

4 สถานท่ี วางแผนการทดลองแบบ 7×7 ซิมเพิลแลททิช และมีพนัธ์ุลูกผสมเด่ียวปลูกร่วมทดสอบจาํนวน 9 พนัธ์ุ ผลการ

ทดลองพบว่า ผลผลิตเมล็ดเฉล่ียข้าวโพดลูกผสม topcross อยู่ระหว่าง 840–1,228 กก./ไร่ ขณะท่ีผลผลิตเฉล่ียพนัธ์ุ                     

ร่วมทดสอบอยูร่ะหวา่ง 866–1,198 กก./ไร่ และมีลูกผสม topcross จาํนวน 6 คู่ผสม ท่ีใหผ้ลผลิตดีทั้ง 4 สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่

ระหว่าง  1,177–1,228 กก./ไร่  ซ่ึง มีผลผลิตในระดับเ ดียวกับพัน ธ์ุ ร่วมทดสอบนครสวรรค์ 5 ท่ี มีผลผลิตเฉล่ีย                        

1,198 กก./ไร่ คู่ผสมท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด คือ (Kei 1528 × Ki 60)-F2-S5-61-1-1-2-2 × Ki 48 มีผลผลิต  1,228  กก./ไร่  

คาํสําคญั: ขา้วโพดไร่, เขตชลประทาน, ดินนา, ฤดูแลง้ 

 

Abstract 

This research aimed to develop and select the single corn hybrid for planting in the irrigated rice fields during the 

dry season. Fifteen S5 lines from the Suwan group (Kei1303 × Ki 48 and Kei1420 × Ki 48) and twenty-five S5 lines from 

the non-Suwan group (Kei1421 × Ki 60 and Kei1528 × Ki 60) were top-crossed with a difference heterotic group Ki60 and 

Ki48, to produce 40 F1 hybrids. The yield trials of topcross hybrids were conducted in a 7×7 simple lattice design in                             

4 locations and nine single cross hybrids as check varieties. The results showed that the average grain yield of topcross 

hybrids ranged from 840 to 1,228 kg/rai, while the check varieties ranged from 866 to 1,198 kg/rai. Six topcross hybrids 

gave the best grain yield from 4 locations ranging from 1,177 to 1,228 kg/rai, which gave the same result as the best check 

variety, Nakhon Sawan 5 yielding about 1,198 kg/rai. The highest grain yield of the topcross hybrid was the cross                       

(Kei 1528 × Ki 60)-F2-S5-61-1-1-2-2 × Ki 48, producing 1,228 kg/rai. 

Keywords: dry season, field corn, irrigated zone, paddy fields 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาพนัธ์ุขา้วโพดลูกผสมเด่ียวท่ีสามารถปลูกไดใ้นสภาพดินนาฤดูแลง้เขต

ชลประทาน การทดลองไดส้ร้างลูกผสมทั้งหมด 44 คู่ผสม (crosses) จาก 11 สายพนัธ์ุ (line) และ 4 ตวัทดสอบ (tester) โดย

วธีิ line × tester การทดสอบผลผลิต วางแผนการทดลอง 7×7 simple lattice ใน 3 สภาพแวดลอ้ม (สระบุรี 2 สภาพแวดลอ้ม 

และ นครราชสีมา 1 สภาพแวดลอ้ม) พร้อมกับ 5 พนัธ์ุเปรียบเทียบ (checks) ผลการทดลองพบว่า ค่าเฉล่ียผลผลิตเมล็ด

ระหวา่งพนัธ์ุเปรียบเทียบกบัคู่ผสมมีความแตกต่างกนั (p < 0.05) และค่าเฉล่ียผลผลิตเมล็ดระหวา่งคู่ผสมก็มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p < 0.05) สายพนัธ์ุ Kei1709 เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีสมรรถนะการผสมทัว่ไปดี (GCA = 85.47) ส่วน            

ตวัทดสอบท่ีสมรรถนะการผสมทัว่ไปดี คือ WS819 (GCA = 126.08) และ WS833 (GCA = 122.45) ส่วนสมรรถนะการ

ผสมเฉพาะ (SCA) พบว่ามีทั้ งหมด 10 คู่ผสม ท่ีมีค่าบวก โดยคู่ผสมท่ีให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด คือ (Kei1528 × Ki 60)-F2-S4-

61-1-1-1 × WS819 (1,511 กก./ไร่) และพนัธ์ุเปรียบเทียบท่ีใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงสุด คือ S 7328 ใหผ้ลผลิต 1,639 กก./ไร่  

คาํสําคญั: ขา้วโพดลูกผสม, ดินนา, สมรรถนะการผสมทัว่ไป, สมรรถนะการผสมเฉพาะ 

 

Abstract 

This research's objective was to develop a single cross hybrid corn variety grown in rice fields in the dry season 

of the irrigated zone. In the experiment, 44 crosses were obtained from 11 lines and 4 testers using the line × tester design. 

The yield trials were conducted using the 7×7 simple lattice in 3 environments (2 in Saraburi and 1 in Nakhon Ratchasima) 

and five check varieties. The results showed that the average grain yield of check varieties and crosses was significantly 

different (p < 0.05), as well as average grain yield among the crosses, was significantly different (p < 0.05). The line 

Kei1709 was the best general combining ability (GCA = 85.47), while the good combining ability of testers were WS819 

(GCA = 126.08) and WS833 (GCA = 122.45). For specific combining ability (SCA), ten crosses were giving a positive 

value. The best grain yield was the cross (Kei1528 × Ki 60)-F2-S4-61-1-1-1 × WS819 (1,511 kg/rai). And the best check 

variety was S 7328, giving a grain yield of 1,639 kg/rai. 

Keywords: general combining ability, hybrid corn, rice fields, specific combining ability 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคดัเลือกสายพนัธ์ุขา้วโพดขา้วเหนียวในสภาพท่ีมีความหนาแน่นของพืชตํ่าโดยใช้

การคดัเลือกแบบผงัรวงผึ้งและผลิตลูกผสมเด่ียว ใชข้า้วโพดขา้วเหนียวแปซิฟิก 111 มาผสมตวัเองไดส้ายพนัธ์ุชัว่ท่ี 2 (F2) 

หลงัจากนั้นใชก้ารคดัเลือกแบบผงัรวงผึ้งจาํนวน 4 รอบในสภาพท่ีมีการแข่งขนัตํ่า คดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีผลผลิตสูงและ                    

มีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดีในแต่รุ่น คดัเลือกสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 5 (S5) 18 สายพนัธ์ุ แลว้ผสมขา้มกบั 2 ตวัทดสอบ 

ST-41280 และ ST-41284 การทดสอบผลผลิตลูกผสมและพนัธ์ุร่วมทดสอบใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ 

(RCBD) จาํนวน 3 ซํ้ า ใน 2 สภาพแวดลอ้ม ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตฝักทั้งเปลือกของลูกผสมอยู่ระหว่าง 1,563–2,517 

กก./ไร่ ในขณะท่ีผลผลิตฝักทั้งเปลือกพนัธ์ุร่วมทดสอบอยู่ระหว่าง 1,322–1,927 กก./ไร่ เม่ือพิจารณาทั้งผลผลิต ลกัษณะ  

ทางการเกษตรท่ีดี และคุณภาพการบริโภคฝักสด สามารถคดัเลือกลูกผสมท่ีดี 3 คู่ผสม คือ L105 × S41284 (2,517 kg/rai), 

L108 × S41284 (1,979 kg/rai), และ L408 × S41280 (1,862 kg/rai) 

คาํสําคญั: ขา้วโพดขา้วเหนียว, ความหนาแน่นตน้พืช, ผงัรวงผึ้ง, ผลผลิต 

 

Abstract 

This study's objective was to select the waxy corn inbreeding lines with low plant density using honeycomb 

selection and produce the single cross hybrid. The waxy corn, PAC 111 were self-pollinated to obtain the F2 generation. 

After that, four cycles of honeycomb selection in the low-competitive environment were handled to select the lines having 

high yield and good agronomic traits. Eighteen S5 lines were selected and crossed with two tester lines, ST-41280 and                 

ST-41284. Yield trials of F1 hybrids and three check varieties were done in a randomized complete block design (RCBD) 

with three replications in two environments. Results showed that the green ear yield of hybrids ranged 1,563–2,517 kg/rai 

while the green ear yield of check varieties ranged 1,563–2,517 kg/rai. When combining the green ear yield, good 

agronomic traits, and eating quality, three crosses were selected, namely L105 × S41284 (2,517 kg/rai), L108 × S41284 

(1,979 kg/rai), and L408 × S41280 (1,862 kg/rai). 

Keywords: honeycomb design, plant density, waxy corn, yield 
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เกษทพิย์ ขันนาเลาa, พรีนุช จอมพุกb, สรรเสริญ จาํปาทองa, ชูศักดิ์ จอมพุกa,* 

Gedthip Khannalaoa, Peeranuch Jompukb, Sansern Jampatonga, Choosak Jompuk a,* 
aภาควชิาพืชไร่นา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
bภาควชิารังสีประยกุตแ์ละไอโซโทป คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
aDepartment of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, 

Nakhon Pathom 73140, Thailand. 
bDepartment of Applied Radiation and Isotopes, Faculty of Sciences, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: agrcsj@ku.ac.th 

  

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาสายพนัธ์ุและลูกผสมชักนาํการเกิดแฮพลอยด์ (haploid inducer) ท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการผลิตขา้วโพดแฮพลอยด ์โดยคดัเลือกสายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด์จาก 3 คู่ผสม ท่ีผสมพนัธ์ุระหวา่ง

สายพนัธ์ุแทเ้กษตรศาสตร์ Ki 3, Ki 47 และ Ki 59 ท่ีไม่ชกันาํการเกิดแฮพลอยดก์บัสายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์Stock 6  

ในรุ่นลูกแต่ละชัว่ไดค้ดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีเคร่ืองหมาย R1-nj และผสมตวัเองจนไดส้ายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 6 (S6) แลว้

คดัเลือกสายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์(S6) 1 สายพนัธ์ุ/คู่ผสม มาสร้างลูกผสมเด่ียวแบบ chain cross ได ้3 คู่ผสม แลว้นาํ

ทั้ งสายพนัธ์ุและลูกผสมไปทดสอบอตัราชักนําการเกิดแฮพลอยด์ (haploid induction rate) กับขา้วโพดไร่ลูกผสมเด่ียว                  

ผลการทดลอง พบว่า สายพนัธ์ุชักนําการเกิดแฮพลอยด์ชั่วท่ี 5 มีอัตราการชักนําการเกิดเมล็ดแฮพลอยด์อยู่ระหว่าง                  

1.36–2.04 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีลูกผสมชักนําการเกิดแฮพลอยด์มีอตัราชักนําการเกิดแฮพลอยด์อยู่ระหว่าง 2.95–3.30 

เปอร์เซ็นต ์ 
คาํสําคญั: ขา้วโพด, ดบัเบิลแฮพลอยด,์ สายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด,์ แฮพลอยด ์

 

Abstract 

This research's objective was to develop haploid inducer lines and their hybrids that affected the efficiency of 

haploid corn production. The haploid inducer lines were selected from three hybrids crossing between Kasetsart inbred 

lines, namely Ki 3 Ki 47 and Ki 59 (no inducer lines) and haploid inducer line, Stock 6. In the offspring of each generation, 

lines with the phenotypic marker of the R1-nj gene were selected and self-pollinated until S6. Then, one haploid inducer 

line (S6) from each cross was chosen to make three F1-hybrids using the chain cross method. Therefore, S6 lines and their 

F1- hybrids were tested for the haploid induction rate by crossing with a field corn single cross hybrid. The results showed 

that the induction rates of S6 lines were between 1.36–2.04 percent, while the haploid induction rates of their hybrids were  

between 2.95–3.30 percent. 

Keywords: corn, double haploid, haploid, haploid inducer line 
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การประเมินศักยภาพการพฒันาพนัธ์ุข้าวโพดเลีย้งสัตว์ลูกผสมเดี่ยวระหว่างสายพนัธ์ุแท้                                      

ทีพ่ฒันาโดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และมหาวทิยาลยัพะเยา 

Evaluation of potential for Single-cross hybrid corn development between inbred lines developed 

from Kasetsart University and University of Phayao 

 

กริิยา บัวศรีa, สุจนิต์  เจนวรีวฒัน์a,*, เฉลมิพล  ภูมไิชย์a, จุฑามาศ  ร่มแก้วb 

Kiriya Buasria, Sujin  Jenweerawata,*, Chalermpol  Phumichaia, Jutamas  Romkaewb 
a ภาควชิาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
b ภาควชิาพืชไร่นา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จ.นครปฐม 73140 

* Corresponding author. E-mail address: sujin.j@ku.th 

 

บทคัดย่อ 

การพฒันาพนัธ์ุลูกผสมจากสายพนัธ์ุท่ีคดัเลือกในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยเพ่ิม 

ฐานพนัธุกรรมใหก้วา้งข้ึนและพฒันาจีโนไทป์ท่ีดีเด่นได ้ งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินศกัยภาพการพฒันาพนัธ์ุ

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ลูกผสมเด่ียวระหว่างสายพนัธ์ุแท้ท่ีพฒันาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา                     

ปลูกทดสอบลูกผสม จาํนวน 470 คู่ผสม จากแผนการผสม 22×22 factorial cross ร่วมกบัพนัธ์ุการคา้ของภาครัฐและเอกชน 

จาํนวน 16 พนัธ์ุ ใน 2 สถานท่ี โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ 10 x 11 Simple Rectangular Lattice จาํนวน 5 การทดลอง จาก

ผลการทดลองพบวา่ ลกัษณะผลผลิตเมล็ดแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการทดลอง ซ่ึงไดค้ดัเลือก

ลูกผสมไวจ้าํนวน 94 คู่ผสม (20 เปอร์เซ็นต)์ โดยใชค้่าเฉล่ียผลผลิตเมลด็จาก 2 สถานท่ี ลกัษณะทางการเกษตรท่ีสาํคญั และ

ศักยภาพการผลิตเมล็ดพนัธ์ุลูกผสมเชิงการค้าของสายพนัธ์ุพ่อแม่  ดังนั้ นลูกผสมท่ีพฒันาจากสายพนัธ์ุแท้ระหว่าง

สถาบนัการศึกษาดงักล่าวจึงมีศกัยภาพในการนาํไปใชเ้ป็นพนัธ์ุลูกผสมท่ีดีเด่น ซ่ึงจะมีการปลูกทดสอบเพ่ิมในหลายฤดูและ

หลายสถานท่ีต่อไป 

คาํสําคญั: ขา้วโพดเล้ียงสตัว,์ ผลผลิตเมลด็, แผนการผสมแบบแฟคทอเรียล, พนัธ์ุลูกผสมเด่ียว, สมรรถนะของสายพนัธ์ุ  

 

Abstract 

Hybrid development from lines selected in diverse environments is a way to increase genetic diversity and 

develop superior genotypes. The objective of this research was to evaluate potential for single-cross hybrid corn 

development between inbred lines developed from Kasetsart University and University of Phayao. Four hundred and 

seventy crosses from 22×22 factorial cross were grown with 16 commercial varieties from public and private sectors for 

yield trials at two locations. The trials were conducted using 10×11 Simple Rectangular Lattice Design for five experiments. 

The results showed that grain yield was highly significant (p < 0.01) in all trials. Ninety-four crosses (20%) were selected 

based on combined grain yield from two locations, important agronomic traits and potential of parental lines for commercial 

hybrid seed production. Therefore, the hybrids developed from inbred lines between the institutions can be used for 

outstanding hybrids, which will be tested more for seasons and locations. 

Keywords: factorial cross, field corn, grain yield, line performance, single-cross hybrid 
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ข้าวโพดหวานลูกผสมพนัธ์ุใหม่: อนิทรี 3, อนิทรี 4 และ อนิทรี 5  สําหรับตลาดฝักสดและอตุสาหกรรมแปรรูป 

The new sweet corn hybrids: Insee 3, Insee 4 and Insee 5 for the fresh market and processing 

 

โชคชัย เอกทศันาวรรณa,*, ชไมพร เอกทศันาวรรณb, นพพงศ์ จุลจอหอa     

Chokechai Aekatasanawana,*, Chamaiporn Aekatasanawanb, Noppong Chulchohoa 
aศูนยว์จิยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา 30320   
bฝ่ายฝึกอบรม สาํนกัส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
aNational Corn and Sorghum Research Center, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Pakchong,                             

Nakhon Ratchasima 30320, Thailand.  
bTraining Division, Extension and Training Office, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.  

* Corresponding author. E-mail address: ijscca@ku.ac.th 

  

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการวิจยัน้ี เพ่ือปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดหวานลูกผสมเด่ียวท่ีดีเด่นยีน sh2 ท่ีให้ผลผลิตสูงและ                  

มีคุณภาพในการรับประทานท่ีดีสาํหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป ขา้วโพดหวานลูกผสมเด่ียวท่ีดีเด่นท่ีไดจ้าก

การผสมระหวา่งกลุ่มเฮเทอโรซีส (KSei 14004, KSC2(HI)C3) × (SSWI 114, KSC3(HI)C3, Hi-Brix, Sugar) นาํไปทดสอบ

พนัธ์ุร่วมกบัพนัธ์ุเปรียบเทียบ Hi-Brix 3, Sugar Star และ อินทรี 2 ท่ีศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ ในตน้ฤดูฝน              

ปี 2560 และฤดูแลง้ ปี 2561 และทดสอบพนัธ์ุในแปลงเกษตรกรในปี 2560 และ 2563 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซํ้ า 

ผลการวิเคราะห์รวม พบวา่ ลูกผสมพนัธ์ุดีเด่นส่วนใหญ่ให้ผลผลิต องคป์ระกอบผลผลิต และคุณภาพในการรับประทาน  

ไม่แตกต่างทางสถิติ (p < 0.05) กับพันธ์ุเปรียบเทียบ พันธ์ุลูกผสมดังกล่าวย ังมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดี และมี                        

ความตา้นทานโรคทางใบ ลูกผสมเด่ียวท่ีดีเด่นพนัธ์ุ KSSC 704 (อินทรี 3), KSSC 705 (อินทรี 4)  และ KSSC 706 (อินทรี 5) 

จะเผยแพร่สู่เกษตรกรและโรงงานแปรรูปสาํหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูปต่อไป 

คาํสําคญั: ขา้วโพดหวาน, ปรับปรุงพนัธ์ุ, ลูกผสมเด่ียว, สายพนัธ์ุแท,้ shrunken-2 

 

Abstract 

 The objective of this research was to develop the elite sh2 sweet corn hybrids with high yield and good eating 

quality for the fresh market and processing. The elite single-cross hybrids were developed from the heterotic groups of 

(KSei 14004, KSC2(HI)C3) × (SSWI 114, KSC3(HI)C3, Hi-Brix, Sugar). The elite hybrids and three hybrid checks (i.e., 

Hi-Brix 3, Sugar Star and Insee 2) were evaluated in a randomized complete block design with three replications at the 

National Corn and Sorghum Research Center in the 2017 early rainy season and 2018 dry season and farmers’ fields in 

2017 and 2020. From combined analysis, most of yields and eating quality of the hybrids were not significantly different 

( p < 0.05) from the checks.  They had good agronomic traits and leaf disease resistance. KSSC 704 (Insee 3), KSSC 705 

(Insee 4) and KSSC 706 (Insee 5) will be released to farmers and the processing plants for the fresh market and processing. 

Keywords: breeding, inbred, shrunken-2, single-cross hybrid, sweet corn   
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การประเมินสายพนัธ์ุแท้ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ทีพ่ฒันาโดยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวทิยาลยัพะเยา 

โดยการผสมทดสอบกบัสายพนัธ์ุทดสอบทีด่ีเด่น 

Evaluation of field corn inbred lines developed from Kasetsart University and University of Phayao 

by testcrossing with elite inbred testers 

 

ฉัตรฑริกา มูลบรรจงa, สุจนิต์ เจนวรีวฒัน์a,*, วเิชียร  กรีตนิิจกาลa, จุฑามาศ ร่มแก้วb 

Chattariga Moonbunjonga, Sujin Jenweerawata,*, Vichien Keeratinijakala, Jutamas Romkaewb 
a ภาควชิาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
b ภาควชิาพืชไร่นา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จ.นครปฐม 73140 

* Corresponding author. E-mail address: sujin.j@ku.th 

 

บทคัดย่อ 

การใช้ประโยชน์สายพนัธ์ุแท้ข้าวโพดเล้ียงสัตวใ์นการพฒันาพนัธ์ุลูกผสมสามารถประเมินได้จากการผสม

ทดสอบ งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินสายพนัธ์ุแท้ท่ีพฒันาโดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (KU inbreds) และ

มหาวิทยาลัยพะเยา (UP inbreds) สําหรับการพัฒนาพันธ์ุลูกผสมโดยการผสมทดสอบกับสายพันธ์ุทดสอบท่ีดีเด่น                        

ปลูกทดสอบลูกผสม จาํนวน 240 คู่ผสม (40 inbreds × 6 testers) ร่วมกบัพนัธ์ุการคา้ จาํนวน 16 พนัธ์ุ โดยใชแ้ผนการทดลอง

แบบ 16×16 Simple Lattice จากผลการทดลองพบว่า สายพนัธ์ุแท ้Kei 1630 (กลุ่ม Suwan) และ UPFC061 ให้ลูกผสมท่ีมี

ผลผลิตเมล็ดสูงอย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.05) เ ม่ือผสมกับสายพันธ์ุทดสอบ Ki 60 (กลุ่ม Non-Suwan) และ Tak Fa 1                      

(กลุ่ม Suwan) ตามลาํดบั และมีลูกผสมจาํนวน 147 คู่ผสม ท่ีให้ผลผลิตเมล็ดสูงไม่แตกต่างจากค่าเฉล่ียของพนัธ์ุการคา้และ

สายพนัธ์ุพ่อแม่มีศกัยภาพในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุลูกผสมเชิงการคา้ คู่ผสมดงักล่าวประกอบดว้ย KU inbreds จาํนวน 20 สาย

พนัธ์ุ และ UP inbreds จาํนวน 18 สายพนัธ์ุ  ซ่ึงจะมีการจดักลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพนัธ์ุเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาพนัธ์ุลูกผสมต่อไป 

คาํสําคญั: การผสมทดสอบ, กลุ่มเฮตเทอโรซิส, ขา้วโพดเล้ียงสตัว,์ พนัธ์ุลูกผสมเด่ียว, สายพนัธ์ุแท ้

 

Abstract  

Utilization of field corn inbreds for hybrid development can be evaluated by testcrossing. The objective of this 

study was to evaluate inbred lines developed from Kasetsart University (KU inbreds) and University of Phayao (UP inbreds) 

for hybrid development by testcrossing with elite inbred testers. Two hundred and forty crosses (40 inbreds × 6 testers) and 

16 commercial varieties were grown for yield trial using 16×16 Simple Lattice Design. The results showed that Kei 1630 

(Suwan group) and UPFC061 inbreds gave high grain yield hybrids with significant different (p < 0.05) when crossed with 

Ki 60 (Non-Suwan group) and Tak Fa 1 (Suwan group), respectively. One hundred and forty-seven crosses also had high 

grain yield with not significant different from commercial check mean, and potential of parental lines for commercial hybrid 

seed production. The crosses included 20 KU inbreds and 18 UP inbreds. The tested inbreds will be assigned for heterotic 

groups to utilize in hybrid development programs. 

Keywords: field corn, heterotic group, inbred line, single-cross hybrid, testcross 
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ผลของการจัดการธาตุอาหารในวสัดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลติของผกัสลดัเรดโอ๊ค           

ภายใต้ระบบโรงเรือนอจัฉริยะ 

Nutrient management in growing media on growth and yield quality of red oak lettuce under smart 

greenhouse system 
 

ชนากานต์ ยวงใย, อรประภา เทพศิลปวสุิทธ์ิ*, พกัตร์เพญ็ ภูมพินัธ์ 

Chanakan Yuangyai, Ornprapa Thepsilvisut*, Phakpen Poomipan 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ปทุมธานี 12120 

Department of Agricultural Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Rangsit Centre, 

Pathum Thani 12120, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail: ornprapa@hotmail.com, ornprapa@tu.ac.th 
 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการจดัการธาตุอาหารสาํหรับการผลิตผกัสลดัเรดโอ๊คให้ไดผ้ลผลิตสูงตลอดทั้งปีดว้ยการปลูกในวสัดุ

ปลูก (แกลบดิบ:แกลบเผา:ขุยมะพร้าว:มูลววั = 1:1:1:1 โดยปริมาตร) ภายใตร้ะบบโรงเรือนอจัฉริยะท่ีควบคุมอุณหภูมิไม่

เกิน 35 องศาเซลเซียส วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 10 ส่ิงทดลอง ไดแ้ก่ ไม่ใส่ปุ๋ย (ควบคุม) 

และใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด ปุ๋ยอินทรียผ์ง อตัรา 20.90 และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ หรือปุ๋ยมูลววั อตัรา 20.90, 30.20 

และ 39.50 กิโลกรัม N ต่อไร่ จากผลการทดลองพบวา่ การใส่ปุ๋ยอินทรียผ์ง อตัรา 20.90 และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ และ

ปุ๋ยมูลววัอตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํให้ผกัสลดัเรดโอ๊คมีจาํนวนใบและความกวา้งทรงพุ่มมากท่ีสุดอยา่งมีนยัสาํคญั 

คือมีค่าอยูใ่นช่วง 21–22 ใบ และ 25.89–26.43 เซนติเมตร อยา่งไรก็ตามพบวา่ การใส่ปุ๋ยอินทรียผ์ง อตัรา 30.20 กิโลกรัม N 

ต่อไร่ ทาํให้ผกัสลดั เรดโอ๊คมีนํ้ าหนกัสดส่วนเหนือดินมากท่ีสุด คือ 76.02 กรัมต่อตน้ ทั้งน้ีการให้นํ้ านอ้ยแต่บ่อยคร้ังดว้ย

การติดตั้งหัวสเปรยแ์ละ พ่นหมอก ทาํให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลงประมาณ 2 องศาเซลเซียส และประหยดันํ้ าไดถึ้ง              

1–3 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัการผลิตในสภาพแปลงหรือการผลิตแบบไม่ใชดิ้น 

คาํสําคญั: การเจริญเติบโต, ธาตุอาหารพืช, ผกัสลดัเรดโอค๊,โรงเรือนอจัฉริยะ 
 
 

Abstract 

 This study was to investigate the plant nutrition management in growing media (rice husk: rice husk charcoal: 

coconut dust: cow manure = 1:1:1:1 by volume) for red oak lettuce production that can maintain the yield all year-round 

under smart greenhouse system controlling the temperature less than 35°C. The experiment design was randomized 

complete block design (RCBD) with 10 treatments.  Treatments were consisting of Control (no fertilizer) and 2 rates of 

chemical fertilizer, powder organic fertilizer or granular organic fertilizer (20.90 and 30.20 kg N/rai), and 3 rates of cow 

manure (20.90, 30.20 and 39.50 kg N/rai). The result reviewed that the application of powder organic fertilizer at 20.90 

and 30.20 kg N/rai and cow manure at 30.20 kg N/rai showing the significantly highest of leaf number and plant canopy, 

which showed a range of 21–22 leaves and 25.89–26.43 cm, respectively. However, the application of powder organic 

fertilizer at 30.20 kg N/rai was the most appropriate fertilizer rate in order to make the highest aboveground fresh weight 

that was 76.02 g/plant. In addition, the watering with spray and misting nozzles to water less frequently could reduce 

greenhouse air temperature by 2oC and 1–3 times less water than the field production or hydroponic systems. 

Keywords: growth, plant nutrition, red oak lettuce, smart greenhouse 
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Physiological responses of ‘Tavee 60’ chili plants under different water levels 
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*Corresponding author. E-mail address: fsciosk@ku.ac.th 
 
Abstract 

Chili pepper (Capsicum annuum L.) is one of commercial crops that has been affected 
by drought. Drought is a major stress that affects plant growth and agricultural productivity. 
This study aims to study physiological responses of chili plants under different water levels. 
‘Tavee 60’ chili cultivar was planted with 4 water regimes including 100, 60, 40 and 20% field 
capacity (FC) as control, mild, moderate and severe drought stress respectively at flowering 
stage for 28 days. The results showed that physiological responses of chili plants exposed to 
60% FC were similar to those of 100% FC condition related to relative water content (RWC), 
proline and malondialdehyde (MDA) content. Additionally, chili plants exposed under 20% 
FC were the most stressful as indicated by decreased RWC and highly accumulated proline 
and MDA content. Plants in 60% FC condition had the highest yield but not significantly 
different as compared to 100% FC and 20% FC plants had the lowest yield. From the results, 
we suggested that watering of ‘Tavee 60’ plants can be done at 60% FC instead of 100% FC 
for saving water as indicated by the similar physiological responses and higher yield. 
Keywords: Chili, Drought, RWC, Proline, MDA 
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ผลของถุงห่อชนิดนอนวูฟเวนต่อคุณภาพของมะม่วงพนัธ์ุนํา้ดอกไม้เบอร์ 4 

Effect of Non-woven bagging on fruit quality of ‘Nam Dok Mai No. 4’ mango 
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Pathum Thani 12120, Thailand. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของถุงห่อผลชนิดนอนวูฟเวนต่อคุณภาพมะม่วงพนัธ์ุนํ้ าดอกไมเ้บอร์ 4 โดยห่อผลด้วยถุงชนิด

นอนวฟูเวน (สีม่วง สีแดง สีส้ม และสีขาว) เปรียบเทียบกบัถุงกระดาษคาร์บอน ภายหลงัเก็บเก่ียวนาํผลิตผลมาเก็บรักษา                

ท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วนั ผลการศึกษาพบว่า ผลท่ีห่อดว้ยถุงกระดาษคาร์บอนมีค่า L* และ ค่า b* ของ               

สีเปลือกในระยะผลสุกมากท่ีสุด คือ 88.45 และ 60.55 ตามลาํดบั แต่มีค่า Hue angle นอ้ยท่ีสุด คือ 88.57 แสดงถึงเปลือกมี             

สีเหลืองสวา่งมากกวา่การใชถุ้งนอนวฟูเวน ในขณะท่ีการห่อผลดว้ยถุงนอนวฟูเวนมีแนวโนม้ช่วยเพ่ิมคุณภาพผลผลิตไดดี้ 

โดยมีนํ้ าหนักผล ขนาดของผล ความแน่นเน้ือ สัดส่วน TSS/TA มากกว่าผลท่ีห่อด้วยถุงกระดาษคาร์บอน นอกจากน้ี              

ยงัพบว่าสามารถชะลอการลดลงของปริมาณวิตามินซี มีการเกิดโรคแอนแทรคโนสน้อยกว่า 17% และมีคุณภาพทาง

ประสาทสมัผสัมากกวา่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จะเห็นไดว้า่การห่อผลดว้ยถุงนอนวฟูเวนสามารถเพ่ิมคุณภาพมะม่วงพนัธ์ุ

นํ้ าดอกไมเ้บอร์ 4 

คาํสําคญั: นอนวฟูเวน, มะม่วง, วสัดุห่อผล, แอนแทรคโนส 

 

Abstract 

The effect of non-woven bagging materials on fruit quality of ‘Nam Dok Mai no. 4’ mango were studied. Fruits 

were bagged with non-woven (violet, red, orange and white color) compared to carbon paper bag. After harvested, mango 

fruit were stored at 15°C for 6 days. The results indicated that, carbon paper bag showed the highest L* and b* values by 

88.45 and 60.55, respectively in peel at ripe stage and lowest hue angle by 88.57. Thus, fruits bagged with carbon paper 

bag appeared more light yellow than non-woven. Fruits bagged with non-woven could improve the quality of fruits include 

fruit weight, fruit size, fruit firmness and TSS/TA ratio bester than carbon paper bagging. In addition, non-woven bag could 

delay the reduction of vitamin C, showed the incidence of anthracnose less than 17% and gave significantly different in the 

sensory evaluation score. In conclusion, fruits bagged with non-woven could improve the quality of ‘Nam Dok Mai no. 4’ 

mango.  

Keywords: anthracnose, bagging materials, mango, non-woven  
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ผลของรูปแบบค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรตของ

ผกัคะน้าไฮโดรพอนิกส์ 

Effects of electrical conductivity patterns in nutrient solution on growth and nitrate accumulation of 

hydroponic Chinese kale 
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ภาควชิาพืชสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
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บทคัดย่อ 

การปลูกผกัคะนา้ในระบบไฮโดรพอนิกส์อาจพบปัญหาการสะสมไนเตรตในส่วนท่ีบริโภค ซ่ึงความเขม้ขน้ของ

สารละลายธาตุอาหารเป็นปัจจยัหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสะสมไนเตรต งานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาอิทธิพลของรูปแบบค่าการนาํ

ไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไนเตรตของผกัคะนา้ท่ีปลูกในระบบ DRFT โดยศึกษารูปแบบ

ค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารท่ีต่างกนั 4 รูปแบบ ทาํการทดลองในฤดูหนาวปี 2562 (พ.ย.–ธ.ค.) และฤดูร้อน 2563 

(มี.ค.–เม.ย.) วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design 4 ทรีตเมนต ์ทรีตเมนตล์ะ 3 ซํ้ า ซํ้ าละ 10 ตน้ จากการ

ทดลองพบวา่รูปแบบค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารท่ี 3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm ส่งผลใหมี้ปริมาณไนเตรตตํ่าท่ีสุดใน

ทุกฤดูปลูก และอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยท่ีการเจริญเติบโตและนํ้ าหนกัผลผลิตไม่แตกต่างกบัการปลูกภายใต้

เง่ือนไขอ่ืน ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตคะนา้ไฮโดรพอนิกส์ท่ีมีคุณภาพต่อไป 

คาํสําคญั: ความเขม้ขน้ของธาตุอาหาร, ผกัใบ, วงศก์ะหลํ่า  

 

Abstract 

The production of hydroponic Chinese kale may find a problem of nitrate accumulation in the edible part. The 

nutrient concentration is a factor involved in nitrate accumulation. In this research, the effects of electrical conductivity patterns 

of the nutrient solution on growth and nitrate content of Chinese kale grown in DRFT were investigated. The four patterns of 

electrical conductivity of nutrient solution were conducted in winter 2019 (Nov–Dec) and summer 2020 (Mar–Apr). 

Completely Randomized Design was designed with four treatments three replications, and ten plants per replication. It was 

found the electrical conductivity patterns of the nutrient solution at 3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm resulted in the lowest nitrate content 

in both crop seasons and was safe for consumption. In addition, the growth and fresh weight did not significantly differ from 

other conditions. It can be used as a conventional production for high quality hydroponic Chinese kale. 

Keywords: Brassicaceae, leafy vegetables, nutrient concentration 
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อทิธิพลของรูปแบบโรงเรือนต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพดอกของกล้วยไม้สกุลหวายพนัธ์ุขาวฟอร์ม 

Effects of greenhouse types on growth and flower quality in Dendrobium ‘Big White Jumbo’ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโรงเรือนต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพดอกของกล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุ                    

ขาวฟอร์ม อาย ุ2 เดือน (จากการผ่าแยกลาํ) ท่ีปลูกบนคอนกรีตบล็อคในโรงเรือน 4 รูปแบบ (4 ทรีตเมนต)์ ไดแ้ก่ โรงเรือน

ตาข่ายพรางแสง (ชุดควบคุม) และโรงเรือนหลงัคาพลาสติก 3 หลงั ท่ีมีการระบายอากาศแตกต่างกนั คือ ระบายอากาศโดย

ลมธรรมชาติ พดัลมระบายอากาศ และพดัลมไอนํ้ า ณ บริษทั กลว้ยไมไ้ทย จาํกดั จ.ราชบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน

กรกฎาคม 2562 จากการทดลองพบว่า 8 เดือนหลังจากการปลูก กล้วยไม้ในโรงเรือนหลงัคาพลาสติกทุกรูปแบบมี                     

ความยาวใบและความเขียวใบเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ในขณะท่ีความสูงและ                   

เส้นผ่านศูนยก์ลางลาํลูกกลว้ย จาํนวนใบ และความกวา้งใบไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาคุณภาพดอก พบว่า กลว้ยไมใ้น

โรงเรือนตาข่ายพรางแสง (ชุดควบคุม) มีความยาวช่อดอก จาํนวนดอกต่อช่อ ความสูงและความกวา้งดอกมากกวา่ทรีตเมนต์

อ่ืน ๆ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

คาํสําคญั: คลอโรฟิลล,์ บ๊ิกไวทจ์มัโบ,้ พืช CAM, อุณหภูมิ 
 

Abstract 

 This research aims was to compare greenhouse types on growth and flower quality of Dendrobium ‘Big White 

Jumbo’. The plant materials were the 2-month-old Dendrobium ‘Big White Jumbo’ plants from pseudobulb cutting grown 

on concrete blocks under 4  different greenhouses consist of a net shading greenhouse (control) and 3  plastic greenhouses 

which air flow systems are varied using natural flow, air circulation fans and evaporative coolers. This experiment was 

conducted at Thai Orchids Co., LTD in Ratchaburi, Thailand and central laboratory, Faculty of Agriculture, Kasetsart 

University during October 2018–July 2019.  After 8  months of treatment, the result shows that pseudobulb height and 

diameter were not different among treatments through the experiment. Furthermore, leaf length and leaf greenness 

significantly increased under cultivated in all plastic greenhouses, compared with control. The number of leaves and leaf 

width were not significantly different. The inflorescence length, number of flowers per inflorescence, flower height and 

flower width of control plants were significantly higher than other treatments. To explain these responses, the result will 

be well understood when we examined the photosynthesis, carbohydrate content and other environmental factors. 

Keywords: Big White Jumbo, CAM plant, chlorophyll, temperature 
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แสง LEDs ต่อการเจริญเติบโต ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิ และสารต้านอนุมูลอสิระของเอือ้งใบไผ่                    

ในสภาพปลอดเช้ือ 

LEDs on in vitro growth, phenolic compound and antioxidant activity contents of Arundina 

graminifolia (D. Don) Hochr. 
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บทคัดย่อ 

เอ้ืองใบไผ่เป็นกลว้ยไมดิ้นท่ีมีการนํามาใช้เป็นพืชสมุนไพรจํานวนมาก ดังนั้นการศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

เปรียบเทียบคุณภาพแสงต่อการเจริญเติบโต ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารตา้นอนุมูลอิสระของตน้กลา้เอ้ืองใบไผ่ใน

สภาพปลอดเช้ือ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 5 ทรีตเมนต์ ได้แก่ LED สีขาว สีแดง สีนํ้ าเงิน และสีแดงกับนํ้ าเงิน 

เปรียบเทียบกบัแสงฟลูออเรสเซนต์ (ชุดควบคุม) หลงัจากเล้ียงตน้กลา้บนอาหารแข็งสูตร Vacin and Went ดดัแปลง เป็นเวลา                 

10 สปัดาห์ พบวา่แสง LED สีขาวกระตุน้ใหมี้ความสูงตน้ และปริมาณคลอโรฟิลลสู์งท่ีสุด แสง LED สีแดงส่งผลใหมี้นํ้ าหนกัสด 

และปริมาณแคโรทีนอยดสู์งท่ีสุดอยา่งมีนยัสาํคญั ส่วนการเล้ียงภายใตแ้สง LED สีแดงกบันํ้ าเงินทาํใหเ้สน้ผา่นศูนยก์ลางตน้ และ

ความกวา้งใบมากท่ีสุด นอกจากน้ีแสง LED สีขาวยงัช่วยกระตุน้การสร้างสารประกอบฟีนอลิกรวม และสารตา้นอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด 

แสง LED สีขาว และ LED สีแดงช่วยเพ่ิมปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระในตน้กลา้อย่างมีนัยสําคญัเม่ือเทียบกบัชุดควบคุม 

ดงันั้นแสง LED สีขาวจึงเหมาะสมต่อการสร้างสารตา้นอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกมากท่ีสุด 

คาํสําคญั: กลว้ยไม,้ คุณภาพแสง, พืชสมุนไพร 
 

Abstract 

Arundina graminifolia (D.Don) Hochr., a species of terrestrial orchid, was much used for medicinal plants. Therefore, the 

objective of this study was compare light quality with seedling growth, phenolic content and antioxidant activity of Arundina 

graminifolia (D.Don) Hochr. on in vitro. The experiment was designed in a Completely Randomized Designs (CRD) with                                   

5 treatments include white LED, red LED, blue LED and mixture of red and blue LED compared to fluorescent light used as control. 

After culturing on solid modified Vacin and Went medium (VW) for 10 weeks found that white LED induced the highest of plant 

height and chlorophyll content. Red LED effect significant highest of fresh weight and carotenoid content as to a mixture of red and 

blue LED gave the higher pseudobulb diameter and leaf width. Furthermore, white LED promote the highest total phenolic contents. 

And white LED and red LED also significantly increased the antioxidant activity in seedlings comparing with the control. Therefore, 

white LED was most suitable the formation of antioxidant activity and phenolic compounds. 

Keywords: light quality, medicinal plant, orchid 
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การศึกษารูปแบบความเช่ือมโยงของจีโนมในผลมะเขือเทศ 

Genome-wide association studies of tomato fruit traits 

 

นฤมณสั แกล้วกล้าa, เฉลมิพล  ภูมไิชย์b, เจนจริา ดวงจติa,* 
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aDepartment of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
bDepartment of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: janejira.d@ku.th 

 

บทคัดย่อ 

 มะเขือเทศเป็นพืชท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจทั้งในแง่อุตสาหกรรมและการบริโภค การปรับปรุงพนัธ์ุจึงเป็น                    

ส่ิงสาํคญัท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศให้ดียิ่งข้ึน การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะท่ีสนใจกบัขอ้มูล             

จีโนม โดยใชว้ิธีท่ีมีช่ือว่า Genome-wide association studies (GWAS) เป็นหน่ึงในวิธีท่ีนาํมาช่วยในการคดัเลือกพนัธ์ุเพ่ือ

การปรับปรุงพนัธ์ุมะเขือเทศ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือระบุเคร่ืองหมายทางพนัธุกรรมชนิด Single-nucleotide 

polymorphisms (SNPs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางสณัฐานวทิยาท่ีสนใจในผลมะเขือเทศดว้ยเทคนิค GWAS โดยทาํการเก็บ

ขอ้มูลในผลมะเขือเทศทั้งหมด 445 หมายเลขรับ เราพบ SNPs 4 ตาํแหน่งท่ีมีความเก่ียวขอ้งอย่างมีนัยสําคญักบัลกัษณะ                

ท่ีสนใจ ไดแ้ก่ นํ้ าหนักผล (SNP08507), ความแน่นเน้ือ (SNP07160) และจาํนวนช่องรังไข่ (SNP03723 และ SNP03871)    

ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ การวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค GWAS มีประสิทธิภาพในการคน้หาเคร่ืองหมายทางพนัธุกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัลกัษณะท่ีสนใจซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพนัธ์ุมะเขือเทศในอนาคต 

คาํสําคญั: การปรับปรุงพนัธ์ุมะเขือเทศ, เคร่ืองหมายทางพนัธุกรรม, ฐานขอ้มูลของมะเขือเทศ 

 

Abstract 

 Tomato (Solanum lycopersicum) is an important economic plant in terms of industry and consumption. Tomato 

breeding is therefore essential to increase tomato production for better quality. The study of the association between 

characteristics and genetic variants in different individuals or a method called genome-wide association studies (GWAS) 

is used to facilitate breeding for desired traits. This study aims to use GWAS technique to identify single-nucleotide 

polymorphisms markers (SNPs) associated with morphological traits of interest in tomato. By collecting data in 445 

accessions of tomato. We detected a total of 4 SNPs that were significantly associated with a total of 3 traits, including fruit 

weight (SNP08507), fruit firmness (SNP07160), and locule number (SNP03723 and SNP03871). The results indicate that 

GWAS is a powerful analytical approach for finding associated SNPs that can be used for crop improvement, and will be 

useful to breeders in the future. 

Keywords: database of tomato, genetic marker, tomato breeding 
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ผลการชักนําการสร้างช่อดอกทีอุ่ณหภูมิ 20°C ในระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนัของกล้วยไม้ออนซิเดียมแคระ  

Effect of different forcing duration at 20°C on inflorescence induction for tolumnia orchids  
 

นิตยา ชูเกาะ 

Nittaya Chookoh 

ภาควชิาพืชสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

E-mail address: nittaya.cho@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

Tolumnia เป็นกลว้ยไมใ้นกลุ่มของออนซิเดียมแคระ ปัจจุบนัลูกผสมท่ีไดจ้ากการปรับปรุงพนัธ์ุ มีสีสันของดอก                    

ท่ีหลากหลาย อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกบัการชกันาํใหมี้การสร้างตาดอกตลอดทั้งปีในกลว้ยไมอ้อนซิเดียมแคระ 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือชกันาํการออกดอก โดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(CRD) ใชอ้อนซิเดียม

แคระพนัธ์ุ ‘Den 016’ และ ‘GS248’ โดยให้อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 0, 2, 4 และ 6 สัปดาห์ หลงัจากยา้ย

ปลูกท่ีอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 สปัดาห์ พบวา่ออนซิเดียมแคระพนัธ์ุ ‘Den 016’ เป็นพนัธ์ุท่ีมีการตอบสนองต่อ

การชกันาํช่อดอกดว้ยอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 6 สัปดาห์ มีเปอร์เซ็นตก์ารออกดอกมากกวา่ตน้ท่ีไม่ไดรั้บอุณหภูมิ                                         

20 องศาเซลเซียสอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนออนซิเดียมแคระพนัธ์ุ ‘GS248’ พบวา่ไม่ตอบสนองต่อการชกันาํช่อดอก

ดว้ยอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เน่ืองจากเปอร์เซ็นตก์ารออกดอกไม่แตกต่างกนัในแต่ละกรรมวธีิอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

คาํสําคญั: การชกันาํดอก, ออกดอกนอกฤดู, ออนซิเดียมแฟนซีแคระ  

 

Abstract 

 Tolumnia was once called Oncidium variegata, and it was commonly known as the “equitant oncidiums”. 

Recently, the hybrids present various array of flower colors. However, there is lack of studies on making possible year-

round production of flowering tolumnia orchids. Therefore, the conditions for flower stalk induction of tolumnia orchids 

were investigated. The experiment was set up as factorial experiments in completely randomized designs (CRD). The 

tolumnia orchid cultivars ‘Den 016’ and ‘GS248’ were grown under 20°C for 0, 2, 4 and 6 weeks. After treatments, the 

plants were transferred to grow under 26°C for 8 weeks. The results showed that Tolumnia ‘Den 016’ responded to 

inflorescence induction treatments. The percentage of flowering inflorescences were significantly higher than other 

treatments when plants were treated with 20°C for 6 weeks. In case of Tolumnia ‘GS248’, which was not respond to 20°C 

treatment, the percentage of flowering inflorescences were not significantly different in each treatment. 

Keywords: flower forcing, off-season flower stalks, tolumnia orchid, Tolumnia 
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ผลของระดับค่าการนําไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต และผลผลติของ                    

ข้าวโพดหวานพนัธ์ุราชินีทบัทมิสยามในระบบไม่ใช้ดิน 

Effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on growth and yield of sweet corn (Siam 

Ruby Queen) in soilless culture 

 

นภาพร จติต์ศรัทธา*, พกิลุ นุชนวลรัตน์ 

Napaporn Jitsatta*, Phikun Nuchnuanrat 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จนัทบุรี 22000 

Department of Agriculture, Faculty of Agricultural Technology, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 22000, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: butterfly.napaporn@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาระดับค่าการนําไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของขา้วโพดหวาน                  

พนัธ์ุราชินีทบัทิมสยามท่ีปลูกในกระถางพสาสติกขนาด 15 น้ิว โดยใชขุ้ยมะพร้าวเป็นวสัดุปลูกและให้สารละลายไปพร้อม

ระบบนํ้ าหยด โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบดว้ย 3 วธีิการทดลอง จาํนวน 5 ซํ้ า  

ไดแ้ก่ ระดบัค่า EC = 2.5, 3.0 และ 3.5 mS/cm ผลทดลองพบวา่ ระดบัของค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารมีผลต่อการ

เจริญเติบโต และผลผลิตสูงท่ีสุด คือ EC = 2.5 และ 3.0 mS/cm ให้นํ้ าหนกัฝักรวมเปลือก และนํ้ าหนกัฝักสูงท่ีสุด คือ EC = 2.5 

mS/cm (192.20 และ 153.30 กรัม ตามลาํดับ) และ EC = 3.0 mS/cm (177.80 และ 147.60 กรัม ตามลาํดับ) และพบว่าปริมาณ

ของแข็งท่ีละลายไดท้ั้ งหมด ท่ี EC = 3.5 mS/cm มีค่าสูงท่ีสุด (17.00% Brix) ดังนั้นการปลูกขา้วโพดหวานควรปลูกท่ีระดบั                  

ค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร ท่ี EC = 2.5–3.0 mS/cm และก่อนเก็บเก่ียวควรเพ่ิม EC ให้สูงท่ี 3.5 mS/cm เพ่ือให้

ขา้วโพดหวานมีความหวานเพ่ิมข้ึน 

คาํสําคญั: ขา้วโพดหวาน, ระบบปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น, สารละลายธาตุอาหาร 

 

Abstract 

 The study on effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on growth and yield of sweet corn (Siam 

Ruby Queen) grown in 15 inch plastic pots were carried out. Coconut dust were filled in the pots as planting substrate.                      

The nutrient solutions were supplied to all tested plants by drip irrigation system. The experimental design was Completely 

Randomized Design (CRD) with 3 treatments and 5 replications as follows: EC = 2.5, 3.0 and 3.5 mS/cm. The results showed 

levels of electrical conductivity (EC) of nutrient solution that best growth and yield of the total weight of pod shell and weight 

pod EC = 2.5 mS/cm (192.20 and 153.30 gram, respectively) and EC = 3.0 mS/cm (177.80 and 147.60 gram, respectively). 

The higher total soluble solids (17.00% Brix) were derived from the EC of nutrient solution equaled 3.5 mS/cm. Based on the 

study, it was recommended to utilize the nutrient concentrations of EC = 2.5–3.0 mS/cm to grow sweet corn, and pre-harvest, 

EC should be raised to 3.5 mS/cm to increase the sweetness of the corn.  

Keywords: nutrient solution, soilless culture, sweet corn  
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Efficacy of organic and chemical fertilizer on yield quality of white mugwort 
 
Ornprapa Thepsilvisuta,*, Preuk Chutimanukula, Sudathip Sae-tanb, Hiroshi Eharac 

aDepartment of Agricultural Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Rangsit 
Centre, Pathum Thani 12120, Thailand.  
bDepartment of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, 
Thailand. 
cInternational Center for Research and Education in Agriculture, Nagoya University, Nagoya 464-8601, Japan. 
*Corresponding author. E-mail address: ornprapa@hotmail.com, ornprapa@tu.ac.th 
 
Abstract 
 The efficacy of organic fertilizer compared with chemical fertilizer was investigated to 
evaluate the yield quality of white mugwort under strongly acidic soil (pH 4.10) in Prachin 
Buri Province. Six treatments were applied and consisted of no fertilizer, two rates of chemical 
fertilizer (10.65 and 21.30 kg N/rai) and three rates of chicken manure (10.65, 21.30 and 31.95 
kg N/rai). More organic matter was found in the soil exposed to the higher levels of chicken 
manure application. The fresh weight increased with the rise in nitrogen application of both 
fertilizers, with the application of chicken manure at 31.95 kg N/rai showing the highest fresh 
weights in all harvesting times. The nitrate accumulation, total chlorophyll content and 
carotenoid tended to increase with increasing nitrogen application for both fertilizers. In 
addition, the application of chicken manure showed higher total phenolic compounds than 
chemical fertilizer treatments. However, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical 
scavenging capacity of all the treatments varied in relation to the harvesting times. 
Keywords: Chicken manure, Chlorophyll content, Nitrate concentration, White mugwort, 
Yield quality 
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การใช้ประโยชน์จากมูลหนอนไหมเพ่ือการผลติต้นกล้าพริกขีห้นู 

Utilization of silkworm waste as a growing medium for chili seedling 
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บทคัดย่อ 

 มูลหนอนไหมคือส่วนท่ีเหลือใชจ้ากการผลิตไหม ซ่ึงสามารถนํามาใชท้างเกษตรได ้ดงันั้นวตัถุประสงค์ของ                

การทดลองคือการประยุกต์ใช้มูลหนอนไหมเพ่ือเป็นวสัดุทางเลือกในการเพาะเมล็ด ทาํการทดลองท่ีภาควิชาพืชสวน                

คณะเกษตร มหาลยัวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่งเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2563 โดยเพาะเมล็ดพริกข้ีหนู “ซูเปอร์ฮอท”  

ในวสัดุเพาะเมลด็ 4 ประเภท ไดแ้ก่ พีทมอส, มูลหนอนไหม, แกลบดิบ และ วสัดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิบ สดัส่วน 1:1 

โดยปริมาตร วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซํ้ า ซํ้ าละ 50 ตน้ ผลการทดลองพบว่า วสัดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิบ 

สดัส่วน 1:1 โดยปริมาตร มีสมบติัทางกายภาพใกลเ้คียงกบัพีทมอสและอยูใ่นช่วงท่ีสามารถยอมรับเป็นวสัดุเพาะเมล็ดได ้

แต่มีค่าการนําไฟฟ้า และ pH สูงกว่าพีทมอส ซ่ึงการเพาะเมล็ดในพีทมอสมีความงอกสูงท่ีสุด (96%) และเวลาเฉล่ีย                        

ในการงอกเฉล่ียสั้นท่ีสุดคือ 8.42 วนั เมลด็พริกข้ีหนูไม่งอกเม่ือปลูกในมูลหนอนไหมเพียงอยา่งเดียว 

คาํสําคญั: ความงอก, พริก, มูลหนอนไหม, วสัดุเพาะเมลด็ 

 

Abstract 

Silkworm waste is a residue from the silk production, that could be used for agricultural purposes. Therefore, the 

objective of this experiment was to apply silkworm waste as an alternative growing medium. The experiment was conducted 

at Department of Horticulture, Kasetsart University during August to October 2020. The 4 types of growing medium, these 

were peat moss, silkworm waste, rice hull and the mixture of silkworm waste:rice hull in a ratio of 1:1 v/v. The seeds of 

‘Super Hot’ chili were sown in each growing medium. CRD was laid out with 4 replications 50 seedlings each. The results 

showed of physical properties of the mixture of silkworm waste and rice hull (1:1 v/v) were close to peat moss and were in 

acceptable range of growing medium. However, the electrical conductivity and pH values of the mixture was higher than 

peat moss. In addition, peat moss gave highest germination (96%) and shortest mean germination time (8.42 days). There 

was no seed germination in the single silkworm waste.                                                                                                                                    

Keywords: chili, germination, growing material, silkworm waste 
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ผลของลโีอนาร์ไดต์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลติของข้าวโพดหวานพันธ์ุไฮบริกซ์ 3 

Effect of Leonardite combined with chemical fertilizer on growth and yield of sweet corn (var. Hibrix 3) 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีศึกษาผลของลีโอนาร์ไดต์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วโพดหวานพนัธ์ุ

ไฮบริกซ์ 3 วางแผนการทดลองแบบ 4×2 factorial in CRD จาํนวน 3 ซํ้ า ทาํการทดลองในกระถาง ปัจจยัแรก คือ อตัราลีโอ

นาร์ไดต ์ประกอบดว้ย 4 ระดบั ไดแ้ก่ 0, 300, 600 และ 900 กก./ไร่ ปัจจยัท่ี 2 คือ อตัราปุ๋ยเคมี ประกอบดว้ย 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

0-0-0 และ 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ดินท่ีใชใ้นการทดลองมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ลีโอนาร์ไดตมี์ค่า pH, total N, P2O5, 

K2O เท่ากบั 2.66, 2.51, 11.3 และ 0.68% ตามลาํดบั เก็บขอ้มูลความสูงขา้วโพดหวานอายุ 15, 30 และ 45 วนั วนัออกไหม 

นํ้ าหนักฝักสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกหลงัจากวนัออกไหม 20 วนั พบว่า การใชลี้โอนาร์ไดตอ์ตัรา 300, 600 และ 900 

กก./ไร่ ตามลาํดบั ร่วมกบัปุ๋ยเคมีอตัรา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ นอกจากทาํใหข้า้วโพดออกไหมเร็วกวา่การไม่ไดใ้ช้

ปุ๋ยเคมีร่วมดว้ยแลว้ ยงัทาํใหค้วามสูงท่ี 30 และ 45 วนั นํ้ าหนกัฝักสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกมากกวา่การไม่ไดใ้ชปุ๋้ยเคมี

ร่วมอีกดว้ย  

คาํสําคญั: ขา้วโพดหวาน, ปุ๋ยเคมี, ลีโอนาร์ไดต,์ ไฮบริกซ์ 3 

 

Abstract 

 The aim of this study was to examine the effect of Leonardite combined with chemical fertilizer on the growth 

and yield of sweet corn (var Hibrix 3). The pot trial was conducted in 4×2 factorial in CRD with 3 replications. The first 

factor was the rate of leonardite consisting of 0, 300, 600 and 900 kg/rai. The second factor was the rate of chemical 

fertilizer consisting of 0-0-0 and 20-20-20 kg N-P2O5-K2O/rai. The soil was evaluated as low fertility. The pH, total N, 

P2O5, K2O of leonardite were 2.66, 2.51, 11.3 and 0.68%, respectively. The height of sweet corn was measured at 15, 30 

and 45 DAP. The tasselling, silking ages were recorded while the width and length of ear, the fresh weight of unhusk, and 

husk ear were recorded after 20 days of the silking date. The results showed that application of leonardite at the rate 300, 

600 and 900 kg/rai, respectively, combined with chemical fertilizer at the rate 20-20-20 kg N-P2O5-K2O/rai not only 

decreased the silking age of sweet corn it also increased the height at 30 and 45 DAP, the fresh weight of unhusk and husk 

ear comparing with no chemical fertilizer applied in combination.  

Keywords: chemical fertilizer, Hibrix 3, leonardite, sweet corn 
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ผลของการใช้ปุ๋ ยพืชสดถั่วพร้าร่วมกบัการให้ปุ๋ยทางท่อนํ้าต่อการเคล่ือนย้าย และการสูญเสียธาตุอาหารพืช

ในมันสําปะหลงั 

Effects of jack bean green manure and fertigation on nutrient removal and nutrient loss in cassava 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของการใชปุ๋้ยพืชสดถัว่พร้าร่วมกบัการใหปุ๋้ยทางท่อนํ้ าต่อการเคล่ือนยา้ย และการสูญเสียธาตุอาหาร

พืช และผลผลิตของมนัสาํปะหลงั โดยปลูกมนัสาํปะหลงัพนัธ์ุห้วยบง 80 ในเดือนมิถุนายน 2559 โดยวางแผนการทดลอง

แบบ Strip plot in RCBD จาํนวน 4 ซํ้ า กาํหนด ให ้Vertical plot คือ วธีิการใหปุ๋้ย ไดแ้ก่ การใหปุ๋้ยทางท่อนํ้ า (F) และการให้

ปุ๋ยทางดิน (SAF) Horizontal plot เป็นการเปรียบเทียบการไม่ใชปุ๋้ยพืชสด (ชุดควบคุม, GM0) และการใชถ้ัว่พร้าเป็นปุ๋ยพืช

สด (GM1) ขดุเก็บเก่ียวมนัสาํปะหลงัท่ีอาย ุ12 เดือนหลงัปลูก (MAP) พบวา่ การใช ้GM1ใหผ้ลผลิตมนัสาํปะหลงัเท่ากบั 6.5 

ตนั/ไร่ และผลผลิตแป้งเท่ากบั 1.5 ตนั/ไร่ สูงกวา่เม่ือเทียบกบั GM0 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนการให ้F และ SAF นั้น 

ไม่มีผลต่อผลผลิตมนัสาํปะหลงั และผลผลิตแป้ง ส่วนปริมาณการสะสมธาตุอาหารหลกัในส่วนหัวมนัสาํปะหลงั โดยการ

ใช ้GM1 มีผลทาํให้ปริมาณ N, P และ K เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบั GM0  ส่วนธาตุอาหารหลกัสะสมท่ีสูญเสียโดยถาวรไปกับ

ผลผลิตหวัสด พบวา่ มีการสูญเสียปริมาณ N, P และ K ประมาณ 8, 1 และ 18 กก./ไร่ ตามลาํดบั  

คาํสําคญั: การเคล่ือนยา้ยธาตุอาหารพืช,การสูญเสียธาตุอาหารพืช, ปุ๋ยทางท่อนํ้ า, ปุ๋ยพืชสด, มนัสาํปะหลงั 

 

Abstract 

 The study on the effects of green manure and fertigation on nutrient removal, nutrient loss yield in cassava. Cassava 

was planted at the end of early rainy seasons (June 2016), using Huay Bong 80 variety. The Strip plot in RCBD with 4 replications 

was adopted with 2 vertical plots of fertigation (F) and soil-applied fertilization (SAF). The horizontal plots composed of 1) without 

green manure (as a control, GM0) and 2) using Jack bean as green manure (GM1). Cassava was harvested at 12 MAP. The results 

revealed that the GM1 incorporation resulted in highly significant fresh root yield of 6.5 ton/rai and starch yield of 1.5 ton/rai, when 

compared with the control. The F or SAF had no effect on the root yield and starch yield. The results revealed that the GM1 

incorporation into the soil increased N, P and K when compared with the bare soil. For the nutrient removal in the roots were 8 kg/rai 

of N, 1 kg/rai of P and 18 kg/rai of K.  

Keywords: cassava, fertigation, green manure, nutrient loss, nutrient removal 
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ปริมาณธาตุซีลเีนียมในปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยหอมทองเสริมซีลเีนียม 

The amount of selenium in compost to Hom Thong banana tree produce supplement selenium 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปริมาณธาตุซีลีเนียมท่ีสะสมในตน้กลว้ยหอมทองภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือใชป้ระโยชน์จากของเหลือ

ท้ิงทางการเกษตร และผลิตเป็นปุ๋ยหมกัสําหรับปลูกผกัเสริมธาตุซีลีเนียม วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ 

ประกอบด้วยตน้กลว้ยท่ีเสริมธาตุซีลีเนียมในระยะใบธง โดยใส่ทางดินท่ีความเขม้ขน้ 3 ระดับ ได้แก่ 0, 450 และ 675 mg/kg                   

10 ซํ้ า พบว่า เม่ือเสริมธาตุซีลีเนียมเพ่ิมข้ึนจะทําให้มีปริมาณซีลีเนียมท่ีสะสมเพ่ิมข้ึน โดยการเสริมท่ีระดับความเข้มข้น                          

675 mg/kg ให้ค่าการสะสมเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 2,188.8 µg/kg ในทางตรงกนัขา้มตน้ควบคุมไม่เสริมซีลีเนียม ให้ค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุด เท่ากบั 435.8 µg/kg มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p < 0.05) หลงัจากนั้นนาํตน้กลว้ยหอมทองมาผลิตเป็นปุ๋ยหมกัเพ่ือศึกษา

ปริมาณซีลีเนียมในปุ๋ยและคุณภาพของปุ๋ย ประกอบดว้ย 3 ทรีตเมนต ์ๆ  ละ 3 ซํ้ า ใชต้น้กลว้ยหอมทองท่ีเสริมธาตุซีลีเนียม 0, 450 

และ 675  mg/kg สบัละเอียด (ตากแหง้) 5 kg ผสมกบัมูลโค 5 kg ใชร้ะยะเวลาในการหมกั 20, 40 และ 60 วนั พบวา่ ปริมาณซีลีเนียม

ลดลงตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 ระยะเวลา 20 วนั ใหค้่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 1,705 µg/kg และปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 

ไม่เสริมซีลีเนียม ท่ีระยะเวลา 60 วนั ใหค้่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 315.7 µg/kg ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p < 0.05)  

คาํสําคญั: ซีลีเนียม, ตน้กลว้ยหอมทอง, ปุ๋ยหมกั                           

 

Abstract 

This study aimed to analyze the amount of selenium accumulated in Hom Thong banana tree to utilize the agricultural waste 

and produce as compost for growing selenium fortified vegetables. The randomized completely block design with different selenium 

concentrations these are 0, 450 and 675 mg/kg of 10 replications. The results showed that increasing selenium concentrations gave the 

higher selenium accumulation in banana trees by inserting the soil. Selenium concentrations at 675 mg/kg had the highest accumulation 

at 2,188.8 µg/kg. In contrast, the control plant did not supplement selenium. The lowest mean was 435.8 µg/kg. Which were statistically 

different (p < 0.05). After that the banana plants were used as selenium supplement in compost production to study the amount of selenium 

and the quality of the compost. The 3 treatments with 3 replications using a golden banana tree supplemented with selenium 0, 450 and 

675 mg / kg, 5 kg minced (dried), mixed with 5 kg of cow dung of fermented for 20, 40 and 60 days. The results showed that the selenium 

content was decreases when increasing the fermented duration. The compost formula 3 with 20 days fermented period gave the highest 

selenium content at 1,705 µg/kg. On the other hand the compost formula 1 (without selenium banana plants), with 60 days fermented 

 period gave the lowest selenium content at 315.7 µg/kg. Which were statistically different (p < 0.05).                                                                      

Keywords: compost, Hom Thong banana tree, selenium
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การปลูกพืชร่วมในระบบแถวแคบร่วมกบัการปลูกพืชบํารุงดิน เพ่ือเพิม่ผลผลติข้าวโพดหวานฝักสด                 

ในดินชุดปากช่อง 

The intercropping in narrow row system with green manure for increase yield of fresh sweet corn in 

Pak Chong soil series 

 

ยุวด ี อนิจนัทร์*, สรรเสริญ จาํปาทอง, โรจนพงศ์ ไชยสิทธ์ิ, ปวณีา ทองเหลือง 

Yuwadee Injan*, Sansern Jampatong, Rodchanapong Chaiyasit, Paweena Thongluang 

 ศูนยว์จิยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา 30320 

 National Corn and Sorghum Research Center, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Nakhonratchasima 30320, 

Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: ijsydo@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

  การปลูกพืชร่วมในระบบแถวแคบร่วมกบัการปลูกพืชบาํรุงดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขา้วโพดหวานฝักสดในดินชุดปาก

ช่อง วางแผนการทดลองแบบ 2×3×3 Factorial in RCBD จาํนวน 3 ซํ้ า ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ประกอบด้วย                      

3 ปัจจยั คือระยะระหว่างตน้: 25 เซนติเมตร(8,533 ตน้/ไร่) (S25) และ 30 เซนติเมตร(7,111ตน้/ไร่) (S30),พนัธ์ุขา้วโพด

หวาน: พนัธ์ุอินทรี 2 (V1), พนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 (V2) และพนัธ์ุ SM1351 (V3),ระบบการปลูก 3 แบบ: ปลูกระบบเชิงเด่ียว (C0), 

ปลูกระบบแถวแคบร่วมกบัปอเทือง (C1) และปลูกระบบแถวแคบร่วมกบัถัว่พร้า (C2)โดยปลูกในฤดูแลง้ปี 2561 ท่ีศูนยว์จิยั

ขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ ผลการทดลองพบวา่ ระยะระหวา่งตน้, พนัธ์ุขา้วโพดหวาน และระบบการปลูกไม่มีอิทธิพล

ร่วมกนัทางสถิติ การปลูกขา้วโพดท่ีระยะปลูกระหวา่งตน้ทั้ง 2 ระยะไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การใชข้า้วโพดพนัธ์ุ SM1351 

ให้ผลผลิตสูงสุด (2697.2 กิโลกรัม/ไร่) ส่วนการปลูกระบบเชิงเด่ียวให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกระบบแถวแคบร่วมกบัพืช

บาํรุงดินอยา่งมีนยัสาํคญั 

คาํสําคญั: ขา้วโพดหวาน, ดินชุดปากช่อง, ถัว่พร้า, ปอเทือง, พืชบาํรุงดิน, ระบบแถวแคบ 

 

Abstract 

This study aimed to determine the intercropping in narrow row system with green manure for increase yield of 

fresh sweet corn in Pak Chong soil series. The experiment was conducted at National Corn and Sorghum Research Center 

in dry season 2018. The experiment design was 2×3×3 factorial with a randomized complete block design (RCBD) with 

three replications. There were three factors for this experiment1) spacing in row spacing 75 cm, 25 cm (8,533 plants/rai) 

and 30 cm (7,111 plants/rai) 2) sweet corn varieties, Insee 2, hibrix 3 and SM1351 and 3) cropping systems (monoculture, 

narrow row system with pummelo, narrow row system with jack bean) were used for this research. The results of this 

research showed that no interaction between plant spacing, variety and cropping systems. 2 Plant spacing were not 

significant. Varieties: SM1351 had highest yield (2697.2 kg/rai). Monoculture showed more yield than narrow row system 

with green manure with significantly. 

Keywords: green manure, jack bean, narrow row system, Pak Chong soil series, pummelo, sweet corn 
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Development of seed banking for crop wild relatives species in Thailand 
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Abstract 
  Thailand Institute of Scientific and Technological Research ( TISTR)  is the first 
organization that participated in the field of crop wild relatives project (CWR project) for Seed 
Bank in Thailand.  The objectives were to study the distribution areas and seed collections of 
CWR species for seed banking at the Millennium Seed Bank (MSB), under the Royal Botanic 
Gardens, KEW, United Kingdom.  The 3- years project during 2017– 2019, which TISTR was 
collected and sent the collections of CWR seed to MSB about 65 accessions divided to 18 
Genera, including with Amaranthus, Aristolochia, Cajanus, Coix, Digitaria, Dioscorea, 
Ensente, Ficus, Ipomoea, Musa, Oryza, Paspalum, Peucedanum, Pluchea, Saccharum, 
Solanum, Sorghum and Vigna.  TISTR were sent CWR seed collections to MSB about 9, 21 
and 35 samples in 2017, 2018 and 2019, respectively.  Although in the last 3 years, the seed 
bank operations and utilization of crop wild relatives, which operated by TISTR have not able 
to proceed with concrete. However, TISTR has received budget support for the construction of 
a seed bank at Lamtakhong Research Station by 2020, which focusing on the conservation of 
CWR species, edible species and medicinal plants. In the future, the utilization of CWR species 
might be used to pre-breeding for germplasm development. 
Keywords: Crop wild relatives, Plant genetic diversity, Seed bank, Thailand 
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การทดสอบความมีชีวติและการงอกของละอองเกสรอนิทผลมั 

Pollen viability and germination tested of Date palm (Phoenix dactylifera L.) 
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บทคัดย่อ 

อินทผลมัเป็นพืชวงศ์ปาล์มท่ีเจริญเติบโตในเขตร้อนและแห้งแลง้ เป็นพืชอาหารท่ีมีความสําคญัทางดา้นเศรษฐกิจ 

ดอกแบบดอกไม่สมบูรณ์เพศ ดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียอยูแ่ยกตน้ การผลิตอินทผลมัจาํเป็นตอ้งช่วยผสมเกสรเพ่ือทาํใหผ้ลผลิต

เพ่ิมข้ึน การทดลองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสียอ้ม (Aceto-carmine, Aceto-orcein, Lactophenol Cotton-blue 

และ TCC) และความเขม้ขน้ของนํ้ าตาลซูโครส (0, 4, 8, 12 และ 16 เปอร์เซ็นต)์ ต่อการทดสอบความมีชีวิตและการงอกของ

ละอองเกสรอินทผลมั วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จาํนวน 10 ซํ้ า ผลการทดลอง พบวา่ ละอองเกสรอินทผลมัสามารถ

ติดสียอ้ม Aceto-carmine, Aceto-orcein และ Lactophenol Cotton-blue ไดดี้ มีค่าความมีชีวิต 86–97 เปอร์เซ็นต ์การทดสอบการ

งอกของละอองเกสรในอาหารเหลวสูตร Brewbaker and Kwack พบวา่ ท่ีความเขม้ขน้ของนํ้ าตาลซูโครส 4, 8 และ12 เปอร์เซ็นต ์

มีอตัราการงอกของละอองเกสรสูงสุด (57.52, 54.81 และ 53.05 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั) การทดสอบความมีชีวิตของละอองเกสร

อินทผลมัดว้ยสียอ้ม Aceto-carmine มีค่าความมีชีวติใกลเ้คียงกบัอตัราการงอกมากท่ีสุด 

คาํสําคญั: การงอก, ความมีชีวติ, นํ้าตาลซูโครส, สียอ้ม, อินทผลมั  

  

Abstract 

Date palm (Phoenix dactylifera L.) is a member of Arecaceae family that grows in Tropical and Arid regions. It is an 

important economical food crop. Date palm is dioecious plants, meaning male and female flowers are separated tree. The hand 

pollination techniques were used to increasing the dates fruit yield. Therefore, the experiment aims to study the efficiency of dyes 

(Aceto-carmine, Aceto-orcein, Lactophenol Cotton-blue and TCC) and in vitro germination tested with different concentration of 

sucrose on viability of dates pollen. The experiment was conduct with CRD design with 10 replications.  The results revealed that 

dates pollen were dyed by Aceto-carmine, Aceto-orcein, and Lactophenol Cotton blue, which viability were range from 86–97%. 

The in vitro germination tested in liquid Brewbaker and Kwack media, the result found that media with 4, 8 and 12 percent of 

sucrose were the highest pollen germination rates (57.52, 54.81, and 53.05 percent, respectively). Pollen viability testing of dates 

by Aceto-carmine was the most related with germination rate of dates pollen.  

Keywords: Date palm, dye, germination, sucrose, viability 
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ผลของสารเคมีป้องกนักาํจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเมล็ดด่างในข้าวโดยวธีิแช่เมลด็ 

Effects of fungicides for controlling dirty panicle in rice by seed treatment 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช 13 ชนิดในการควบคุมโรคเมลด็

ด่างโดยวิธีแช่เมล็ดขา้ว สารเคมีท่ีใชท้ดสอบไดแ้ก่ propiconazole carbendazim fluopyram + tebuconazole trifloxystrobin 

propineb tebuconazole + trifloxystrobin triforine azoxystrobin difenoconazole + propiconazole flutriafol mancozeb 

thiophanate-methyl และ prochloraz ทดสอบกบัตวัอย่างเมล็ดขา้วเปลือก พนัธ์ุ กข43 และกข57 โดยวิธีแช่เมล็ดขา้วดว้ย

สารเคมี เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ก่อนปลูกในกระถางภายใตส้ภาพโรงเรือนทดลอง เม่ือขา้วอาย ุ120 วนั เก็บเมลด็ขา้วจากแต่ละ

กรรมวิธีมาคาํนวณเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเมล็ดด่างดว้ยกลอ้งสเตอริโอ พบวา่การแช่เมล็ดขา้วพนัธ์ุ กข43 ใน azoxystrobin 

มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างตํ่าท่ีสุด เท่ากับ 20.75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขา้วพนัธ์ุ กข57 การแช่เมล็ดใน mancozeb มี

เปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคตํ่าท่ีสุดท่ี 28.25 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีกรรมวิธีควบคุมมีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเมล็ดด่าง 83.13 และ 55 

เปอร์เซ็นต ์ในขา้วพนัธ์ุ กข43 และ กข57 ตามลาํดบั จากการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่สารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืชมี

ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมลด็ด่าง เม่ือใชแ้บบแช่เมลด็ 

คาํสําคญั: ขา้ว,โรคของขา้ว, โรคเมลด็ด่าง, สารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช 

 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the efficacy of thirteen fungicides to controlling rice dirty panicle 

disease by seed treatment. The fungicides were used in this study include propiconazole, carbendazim, fluopyram + 

tebuconazole, trifloxystrobin, propineb, tebuconazole + trifloxystrobin, triforine, azoxystrobin, difenoconazole + 

propiconazole, flutriafol, mancozeb, thiophanate-methyl and prochloraz, tested with rice var. RD43 and RD57. The rice 

seeds were treated by soaking with each fungicide for 24 h before planting under greenhouse conditions. When the rice 

aged 120 days, the rice seeds were collected, observed under stereo microscope and calculated to percentage of dirty panicle 

disease incidence. The results showed that rice seeds treated with azoxystrobin resulted in lowest disease incidence; caused 

20.75% disease incidence on rice var. RD43 whereas, rice var. RD57 seeds treated with mancozeb showed the low 

percentage of disease incidence was 28.25%. Meanwhile, the percentages of disease incidences of the control treatments 

in rice var. RD43 and RD57 were 85.13% and 55%, respectively. The results obtained in this study revealed that the efficacy 

of fungicides against rice dirty panicle disease by seed treatment. 

Keywords: dirty panicle, fungicides, rice, rice disease  
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Effects of papaya seed essential oil on the inhibition of Aspergillus niger and quality of 
rice seeds 
 
Htet Thandar Ooa, Wissanee Polaa, Taweerat Vichitsoonthonkula, Lakha Salaipetha, Songsin Photchanachaia,b,* 
aSchool of Bioresources and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10150, 
Thailand. 
bPostharvest Technology Innovation Center, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 
Bangkok 10400, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: songsin.pho@kmutt.ac.th, songsinp@yahoo.com 
 
Abstract 

The incidence of fungal contamination in rice seeds markedly affects the production of 
rice worldwide. In this study, the effects of papaya seed essential oil (PSEO) on the growth of 
Aspergillus niger on rice seed quality were investigated. Potato dextrose agar (PDA) was 
homogenously added with 0.025% and 0.05% PSEO, 0.015% Carbendazim (positive control) 
and 0.16% dimethyl sulfoxide (DMSO). The PDA was used as a negative control. In the 
subsequent experiment, the rice seeds were applied with the same treatments and inoculated 
with A. niger spore suspension. Results in vitro showed that the 0.05% PSEO was able to 
control mycelial growth completely similar to 0.015% Carbendazim treatment. The 
germination percentage and germination index of the seeds treated with 0.05% PSEO have no 
significant difference to both the negative and positive controls. Moreover, the seed moisture 
content was slightly increased compared to the inoculated sample.  These suggest that the 
PSEO could be an alternative fungicide to apply on rice seeds before planting.  However, the 
quality of the seeds treated with PSEO should be further studied during storage.  
Keywords: Antifungal activity, Aspergillus niger, Papaya seed essential oil, Rice seeds 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการสูญเสียในกระบวนการเกบ็เกีย่วข้าวเปลือก 

Factors affecting the loss in paddy harvesting process 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขา้วเปลือกดว้ยรถเก่ียวนวดขา้ว จึงไดท้าํการ

ทดสอบภาคสนามเพ่ือหาปริมาณการสูญเสียขา้วเปลือกท่ีเกิดข้ึนบริเวณชุดหวัเก่ียว และปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนบริเวณ

ห้องลูกนวด โดยใชก้ารทดลองแบบ 2×3 แฟกทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

ช่วงเวลาขณะปฏิบติัการเก็บเก่ียว จาํนวน 2 ระดบั คือ การปฏิบติัการในช่วงเชา้และในช่วงบ่าย กบัระดบัความเร็วของรถ

เก่ียวนวดขา้ว จาํนวน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ความเร็วระดบัชา้ (3.4 กม./ชม.) ระดบัปานกลาง (5.6 กม./ชม.) และระดบัสูง (6.9 กม./ชม.)   

ผลการศึกษาพบวา่ ปริมาณการสูญเสียรวมทั้งหมดของขา้วเปลือกท่ีสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขณะปฏิบติังานในช่วง

เช้าและบ่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 6.26 และ 6.35 ตามลาํดับ หากปฏิบติังานในช่วงเวลาบ่ายโดยใช้ความเร็วระดบัสูง                    

จะทําให้ปริมาณการสูญเสียรวมทั้ งหมดของขา้วเปลือกมีค่ามากท่ีสุด คือ ร้อยละ 7.56 โดยปัจจัยด้านความเร็วขณะ

ปฏิบติังานมีทาํให้ปริมาณการสูญเสียขา้วเปลือกท่ีเกิดข้ึนบริเวณห้องลูกนวดมีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ และปัจจัยทางด้านช่วงเวลาขณะปฏิบัติการเก็บเก่ียวมีผลทําให้ปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนบริเวณชุดหัวเก่ียว                           

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั: การสูญเสียท่ีหวัเก่ียว, การสูญเสียท่ีหอ้งลูกนวด, รถเก่ียวนวดขา้ว 

 

Abstract 

 The factors affecting the loss in paddy rice harvesting process was studied. The field test of the paddy rice combine 

harvester was done to check the quantity loss of paddy rice occurred during its working. The period for harvesting: morning, and 

afternoon; and working speed of combine harvester: slow (3.4 km/h), medium (5.6 km/h), fast (6.9 km/h) were used as two 

main factors which affected the amount of cutting loss and threshing loss. Then, the 2×3 factorial experiment in completely 

randomized design with four replications was conducted to check such losses and also the pre-harvest loss. The result found 

that the average of total harvesting loss occurred during the rice combine harvester working in the morning and in the 

afternoon was 6.26% and 6.35%, respectively. The highest traveling speed of 6.9 km/h of the combine harvester performed in the 

afternoon affected the largest loss. In addition, the threshing loss was considerably effected by the working speed of the combine 

harvester. Also, there was a significant effect of the period of harvesting on amount of cutting loss at the p < 0.05 level. 

Keywords: cutting loss, rice combine harvester, threshing loss 
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การแช่เมลด็ข้าวเปลือกด้วยราปฏิปักษ์ Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในการควบคุมโรคเมลด็ด่างของข้าว 

Rice seed treatment with antagonist, Talaromyces tratensis KUFA 0091 for controlling rice dirty panicle  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรา Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในการควบคุม                  

โรคเมล็ดด่างของขา้ว ท่ีเกิดจากเช้ือราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ทาํให้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตลดลงในขา้วพนัธ์ุ

อ่อนแอ โดยวิธีการแช่เมล็ดขา้วก่อนปลูกภายใตส้ภาพโรงเรือน โดยนาํเมล็ดขา้วพนัธ์ุ กข43 และกข57 มาแช่ในสารละลาย

ผงรา T. tratensis 0.1%  0.5%  สารสกดัหยาบ 100 ppm และ 500 ppm แช่ท้ิงไว ้24 ชัว่โมง จากนั้นนาํไปปลูกลงในกระถาง 

เม่ือขา้วอาย ุ120 วนั เก็บเมลด็ขา้วมาประเมินการเกิดโรคเมล็ดด่าง พบวา่เมล็ดขา้วท่ีแช่ดว้ยผงรา 0.5% มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิด

โรค 39.98% ในข้าวพนัธ์ุ กข43 ขณะท่ีพนัธ์ุ กข57 เมล็ดท่ีแช่ดว้ยผงรา 0.1% มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 27.38% ขณะท่ี

กรรมวิธีควบคุมท่ีแช่เมล็ดด้วยนํ้ าเปล่ามีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 56.38% และ 58.00% ในข้าวพันธ์ุ กข43 และกข57 

ตามลาํดบั จากการศึกษาพบวา่ราปฏิปักษ ์T. tratensis KUFA 0091 ในรูปแบบผงสามารถลดการเกิดโรคเมล็ดด่างของขา้ว

ไดเ้ม่ือใชแ้บบแช่เมลด็ก่อนปลูก 

คาํสําคญั: ชีวภณัฑ,์ ราปฏิปักษ,์ โรคขา้ว, โรคเมลด็ด่าง 

 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the effects of antagonistic fungus, Taralomyces tratensis KUFA 0091 

in controlling rice dirty panicle caused by several plant pathogenic fungi resulted in decreasing the quantity and quality of 

rice product in susceptible rice varieties. The rice seeds var. RD43 and RD57 were soaked with dry powder at 0.1%, 0.5%, 

crude extract at concentrations of 100 ppm and 500 ppm of T. tratensis for 24 hr before planting under greenhouse 

conditions. When the rice aged 120 days, the rice seeds in each treatment were collected and examined the dirty panicle 

disease incidences. The results showed that rice seeds var. RD43 treated with 0.5% of dry powder of T. tratensis KUFA0091 

exhibited low disease incidence was 39.98%.  Meanwhile, rice seeds var. RD57 treated with 0.1% of dry powder showed 

the lowest disease incidences was 27.38% whereas the control treatment displayed the disease incidences were 56.38% and 

58.00% in rice var. RD43 and RD57, respectively. The results revealed that rice seeds treated with dry powder of T. tratensis 

KUFA 0091 effectively reduced rice dirty panicle incidence when used by seed treatments. 

Keywords: antagonistic fungi, biocontrol agents, dirty panicle disease, rice disease 
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การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกาํจัดเช้ือราในการควบคุมเช้ือ Colletotrichum sp.                   

สาเหตุโรคใบจุดของปทุมมา 

Efficacy of fungicides for control Colletotrichum sp. causal agent of leaf spot disease in Curcuma alismatifolia 
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บทคัดย่อ 

ปทุมมาเป็นไมด้อกท่ีมีความสาํคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงในการปลูกมกัประสบปัญหาโรคใบจุดเขา้ทาํลาย

เสียหาย อาการโรคเกิดแผลจุดตรงกลางแผลมีสีเทาและมีจุดสีดาํของ acervuli กระจายอยูบ่นแผล ขอบแผลมีสีนํ้ าตาลเขม้

และลอ้มรอบดว้ยขอบสีเหลือง แผลลุกลามทาํใหใ้บแหง้ตายได ้นาํตวัอยา่งโรคใบจุดมาศึกษาลกัษณะเช้ือสาเหตุและพิสูจน์

โรคตามหลกัการ Koch's postulates ผลการศึกษาจาํแนกลกัษณะทางสัณฐานวิทยาพบว่าเป็นเช้ือรา Colletotrichum sp.                

เม่ือทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกําจัดเช้ือราจํานวน 6 ชนิด ได้แก่ mancozeb 80%WP อัตรา 40g/นํ้ า 20L, 

carbendazim 50%SC อตัรา 30 mL/นํ้ า 20L, prochloraz 45%EC อตัรา 10 mL/นํ้ า 20L, tebuconazole 43%SC อตัรา 20 mL/

นํ้า 20L, pyraclostrobin 25%EC อตัรา 15 mL/นํ้า 20L และ azoxystrobin 25%SC อตัรา10 ml/นํ้า 20L ดว้ยวธีิ poisoned food 

technique บนอาหาร PDA เป็นเวลา 9 วนั ผลการทดลองพบว่า mancozeb, carbendazim, prochloraz, tebuconazole และ 

pyraclostrobin สามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum sp. ได้ 100 เปอร์เซ็นต์เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 

ยกเวน้สาร azoxystrobin ท่ียบัย ั้งการเจริญของเช้ือไดเ้พียง 65.96 เปอร์เซ็นต ์ 

คาํสําคญั: ปทุมมา, โรคใบจุด, สารป้องกนักาํจดัเช้ือรา 

 

Abstract 

Siam Tulip (Curcuma alismatifolia) is one of the important flowering plant of Thailand.  Leaf spot disease is the 

serious problem during plantation.   Symptom of leaf spots had greyish white center having numerous black dots of acervuli 

were arranged on lesion. Beyond the greyish white portion, there was brown margin all around the spot, such spots further 

surrounded by yellow halo. The pathogen was isolated and morphological identified as Colletotrichum sp. Pathogenicity 

test was proved by following Koch’s postulates. Fungicides including mancozeb 80%WP 40g/20L, carbendazim 50%SC 

30ml/20L, prochloraz 45%EC 10ml/20L, tebuconazole 43%SC 20ml/20L, pyraclostrobin 25%EC 15ml/20L and 

azoxystrobin 25%SC 10 ml/20L were used in efficacy testing for control Colletotrichum sp. by poisoned food technique. 

The result revealed that mancozeb, carbendazim, prochloraz, tebuconazole and pyraclostrobin showed inhibited mycelia 

growth of Colletotrichum sp. at 100% compared with control. While azoxystrobin had 65.96% of mycelia growth inhibition. 

Keywords: fungicides, leaf spot disease, siam tulip  
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ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัต่ออตัราการงอกของเมลด็พืชสกุลเสาวรส  

Effect of acute gamma irradiation on germination rate of Passion fruit seeds 
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาการตอบสนองต่อรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัในพืชสกุลเสาวรส โดยใชพื้ชสกุลเสาวรส 3 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

สุคนธรส เสาวรสเหลือง และเสาวรสม่วง วางแผนการทดลองแบบ Factorial in complete randomized design (CRD) 

จาํนวน 18 Treatment 4 ซํ้ า ซํ้ าละ 25 เมล็ด นาํไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัท่ีระดบัปริมาณรังสี  0 20 40 60 80 และ100 เกรย ์

พบวา่ ในระยะเวลา  3  และ 7 วนั เสาวรสเหลืองในชุดควบคุมและท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 60  เกรย ์มีอตัราการงอกสูงสุดเท่ากบั 

8, 8  และ 21, 22 เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั  ซ่ึงมีความแตกต่างทางสถิติกบัสุคนธรสและเสาวรสม่วงท่ีมีอตัราการงอกนอ้ยกว่า

และระยะเวลาท่ี 14 วนั เสาวรสม่วงในชุดควบคุมมีอตัราการงอกสูงสุด เท่ากบั 44 เปอร์เซ็นต ์ส่วนเปอร์เซ็นตก์ารงอกของ

เมลด็พืชสกลุเสาวรส 3 สายพนัธ์ุ พบวา่ เสาวรสเหลืองในชุดควบคุมและท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 60 เกรย ์มีเปอร์เซ็นต ์การงอก

สูงท่ีสุดเท่ากบั 58 เปอร์เซ็นต ์หลงัเพาะเมลด็เป็นเวลา 14 วนั 

คาํสําคญั: การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนั, เปอร์เซ็นตก์ารงอก  

 

Abstract 

 To study the acute response to gamma radiation in passion fruit plants. By using the genus of passion fruit 3 species, 

which are giant granadilla, yellow maracuja and purple maracuja planned a Factorial in complete randomized design (CRD) 

trial of 18 Treatment 4 repeats of 25 seeds each. Acute gamma irradiation at radiation dose levels 0 20 40 60 80 and 100 grey. 

The results showed that the seed germination period of 3 and 7 days, the yellow passion fruit in the control and exposure of 60 gray  

had the highest germination rates of 8, 8 and 21, 22 percentage, respectively which differed statistically with giant granadilla 

and purple passion fruit at low germination and the germination period at 14 days, purple passion fruit in the control had the 

highest germination rate of 44 percent. The percentage of seed germination of three strains of passion fruit was found that the 

yellow passion fruit in the control unit and that received the radiation dose of 60 gray had a percentage. The highest germination 

 was 58 percent after seeding for 14 days. 

Keywords: acute gamma irradiation, germination 
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การทดสอบประสิทธิภาพสารกาํจัดแมลงในระยะไข่เพ่ือควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด                      

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Efficacy of ovicidal insecticides for controlling fall Armyworm, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

(Lepidoptera: Noctuidae)  

 

แสงแข น้าวานิช*, อาํไพ พรหมณเรศ 

Saengkhae Nawanich*, Amphai Promnaret 

ศูนยว์จิยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา 30320 

National Corn and Sorghum Research Center, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Nakhon Ratchasima 30320, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: ijssan@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

ห น อ น ก ร ะ ทู้ข้า ว โ พ ด ล า ย จุ ด  Fall armyworm (FAW), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: 

Noctuidae) ปัจจุบนัเป็นแมลงศตัรูท่ีสาํคญัแก่ขา้วโพดในประเทศไทย การทดลองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพ

ของสารกาํจดัแมลงระยะไข่ในห้องปฏิบติัการ โดยทาํการทดลองในไข่ของผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดอายภุายใน               

24 ชัว่โมง ท่ีศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กนัยายน 2562                

วางแผนการทดลอง Completely Randomized Design มี 4 ซํ้ า 6 กรรมวิธี ผลการทดลองพบว่า bifenthrin 2.5% EC อตัรา                

40 มิลลิลิตร/นํ้ า 20 ลิตร หลงัทดสอบ 96 ชั่วโมง ทาํให้ไข่ผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดไม่ฟักเป็นหนอนไดดี้ท่ีสุด 

98.98% รองลงมา ไดแ้ก่ petroleum oil 83.90% EC อตัรา 40 มิลลิลิตร/นํ้ า 20 ลิตรไข่ไม่ฟัก 26.22% และพบวา่ emamectin 

benzoate ทั้งสองสูตร ทาํใหห้นอนระยะ neonate ตายไดดี้ 92.32–97.89% ซ่ึงยงัตอ้งดาํเนินการศึกษาในภาคสนามต่อไป 

คาํสําคญั: สารกาํจดัแมลงระยะไข่, หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

 

Abstract 

Fall armyworm (FAW), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) is now the major insect 

pest of corn in Thailand.  The objective of this study was to determine ovicidal activity of insecticides for controlling egg 

stage of Fall-armyworm under laboratory condition.  The experiment was conducted on egg stage that not later than                  

24 hours at National Corn and Sorghum Research Center, Pakchong, Nakhon Ratchasima Province during                           

July–September 2019.  The completely randomized design of 6 treatments was employed with 4 replications.  The results 

indicated that bifenthrin 2.5% EC at the rate of 40 ml./20 liters of water could affect un-hatched egg of FAW up to 98.98% 

and petroleum oil 83.90% EC at the rate of 40 ml./20 liters of water produce only 26.22% mortality within 96 hours after 

treated, respectively.  Moreover, 2 formulated of emamectin benzoate could kill neonate of FAW up to 92.32–97.89%.  

Hence, the more work are required to confirm the result under field conditions. 

Keywords: fall armyworm, ovicidal insecticide, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
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Isolation and screening indole acetic acid-producing bacteria from weeds and its effects 
on the seedling stage of Brassica chinensis 
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Abstract 

Indole acetic acid (IAA) production is one of the rhizosphere bacteria properties that 
stimulate and facilitate plant growth. This research deals with isolation, characterization, 
identification of IAA producing bacteria from weeds rhizosphere and studies their effect on the 
seeding stage of Brassica chinensis. The results showed that 75 strains were isolated from the 
weeds rhizosphere. Among these, 32 strains produced IAA (1.25–30.87 µg/ml) in nutrient 
broth medium supplemented with L-tryptophan by spectrophotometer. Only four isolates of 
D1-2, D2-4, B2-5, and E2-5 produced the significantly highest IAA, molecularly identified as 
Bacillus anthracis D1-2 and D2-4, Bacillus cereus B2-5, and Bacillus thuringiensis E2 - 5, 
respectively. The maximum IAA production of all strains displayed in nutrient broth 
supplemented with 5 mg/ mL L- tryptophan at pH 7. 0 and incubated at 37oC for 72 hr at the 
level of 108.47–133.57 µg/ml. Seeds of B. chinensis were immersed in the culture supernatant 
of each strain before grown in the soil. After 20 days of seeding, all of these bacteria enhanced 
the seedling stage of B. chinensis. B.  anthracis D2 - 4  and D1-2 gave the highest shoot length 
(4.94 cm) and dry weight of shoot (11.74 mg), respectively. Meanwhile, B. cereus B2-5 caused 
root length (4.69 cm) and dry weight of root (1 . 8 7 mg) higher than other treatments. These 
bacteria could cause enhancement of the growth of B. chinensis, hence poses to be useful as a 
potential bio-inoculant for plant growth promotion. 
Keywords: Brassica chinensis, Indole acetic acid, Rhizosphere 
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ผลของสารแช่เมลด็พนัธ์ุต่อการเจริญเติบโตของไมโครกรีนกะหลํา่ปลแีดง 

Effect of seed soaking solution on the growth of red cabbage microgreen  
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บทคัดย่อ  

 ศึกษาผลของสารแช่เมล็ดพนัธ์ุต่อการเจริญเติบโตของไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดงโดยแช่เมล็ดในสารชนิดต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ นํ้ าปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 (กากถัว่เหลือง รําละเอียด มูลไสเ้ดือน หินฟอสเฟต กระดูกป่น มูลคา้งคาว) ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 2 (กาก

ถัว่เหลือง รําละเอียด มูลไส้เดือน หินฟอสเฟต) ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 (มูลไส้เดือน หินฟอสเฟต มูลคา้งคาว ปลาป่น) นํ้ าส้มควนั

ไม ้และไม่แช่เมล็ด พบว่าการแช่เมล็ดพนัธ์ุในนํ้ าส้มควนัไม้ทําให้นํ้ าหนักต้น 50 ต้น นํ้ าหนักต่อกล่อง (150 ตาราง

เซนติเมตร) และนํ้ าหนักต่อตารางเมตรของกะหลํ่าปลีแดงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 2.77 กรัมต่อ 50 ตน้ 71.18 กรัมต่อกล่อง 

และ 4.75 กิโลกรัมต่อตารางเมตรและการไม่แช่เมลด็พนัธ์ุทาํให้นํ้ าหนกัตน้ต่อ 50 ตน้และนํ้ าหนกัต่อกล่อง และนํ้ าหนกัต่อ

ตารางเมตร มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 2.50 กรัมต่อ 50 ตน้ และ 29.13 กรัมต่อกล่อง และ 1.94 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยมี

ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p < 0.05)  การใชน้ํ้ าสม้ควนัไมแ้ช่เมลด็พนัธ์ุทาํใหป้ริมาณคลอโรฟิลล์

ในใบกะหลํ่าปลีแดงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 52.54 Spad Unit  พบว่าสีใบของกะหลํ่าปลีแดงจดัอยู่ในกลุ่ม Green group 137                

(G 137 A และ G 137 B) 

คาํสําคญั: กะหลํ่าปลีแดง, ไมโครกรีน, สารแช่เมลด็พนัธ์ุ  
 

Abstract  

 Studying the effect of seed soaking solution on the growth of red cabbage microgreen by soaking the seeds in 

various substances such as solution of compost formula 1 (soybean meal, rice bran, worm casting, phosphate rock, bone 

meal and bat droppings), solution of compost formula 2 (soybean meal, rice bran, worm casting and phosphate rock), 

solution of compost formula 3 (worm casting, phosphate rock, bat droppings and fish meal, wood vinegar and not soaking 

the seeds. The result showed the weight of 50 plants, weight per box (150 cm2) and weight per square meter of red cabbage 

of seed soaking in wood vinegar resulted in with the highest mean of 2.77 grams/50 plants, 71.18 grams/box and 4.75. 

kg/m2. The weight of red cabbage without soaking the seeds resulted in weight of 50 plants, weight per box and weight per 

square meter showed the lowest mean were 2.50 grams/50 plants, 29.13 grams/box and 1.94 kg/ m2. With a statistically 

significant difference at the level of 0.05 (p < 0.05). Using seed soaked in wood vinegar gave the highest mean content of 

chlorophyll in red cabbage leaves was 52.54 Spad Unit. The leaf color of red cabbage was classified as Green group 137 

(G 137 A and G 137 B). 

Keywords: microgreen, red cabbage, seed soaking solution                    
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การทดสอบผลผลติข้าวโพดหวานพนัธ์ุการค้าในไร่เกษตรกร 

Yield trial of commercial sweet corn varieties in farmer,s field 
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  National Corn and Sorghum Research Center, Faculty of Agriculture, Klangdong, Pakchong, Nakhon Ratchasima 30320 
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บทคัดย่อ 

การทดสอบผลผลิตขา้วโพดหวานพนัธ์ุการคา้ในไร่เกษตรกร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาศกัยภาพการให้ผลผลิต 

ลกัษณะทางการเกษตร และระบบการผลิตขา้วโพดหวานในไร่เกษตรกร ในพ้ืนท่ีเขตจงัหวดัสระบุรี และนครราชสีมา 

จาํนวน 3 แหล่งปลูก ระหวา่งเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม 2563 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอ็คสมบูรณ์ จาํนวน 3 ซํ้ า 

8  ทรีตเมน้ท์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ พนัธ์ุ Hi-Brix 59 ให้ผลผลิตปอกเปลือกและผลผลิตทั้งเปลือกสูง คือ 1,881 และ 

2,688 กิโลกรัมต่อไร่  ในขณะท่ีพนัธ์ุ KSSC705  ให้ผลผลิตปอกเปลือก ผลผลิตทั้งเปลือก และให้ผลผลิตฝักดีทั้งเปลือกสูง  

คือ 1,748, 2,649 และ 2,541 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุ KSSC704, Hi-Brix59, Hi-Brix81, Sugar Star Plus, 

Sugar Extra  และ Insee2  ใหผ้ลผลิตฝักดีทั้งเปลือกอยูร่ะหวา่ง  2,311–2,517 กิโลกรัมต่อไร่ 

คาํสําคญั: การจดัการ, การผลิต, ขา้วโพดหวาน, คุณภาพ, ผลผลิต  

 

Abstract 

Yield trial of commercial sweet corn varieties in farmer’s field was carried out to investigate their yield potential 

in 3 locations in Saraburi and Nakhon Ratchasima provinces during April to July 2020. Experimental design was RCBD 

with 3 replications and 8 treatments. The results from combined analysis of 3 locations revealed that Hi-Brix 59 gave the 

highest yellow weight and total green weight of 1,881 and 2,699 kg/rai.  However, KSSC705 gave high yellow weight, 

green weight and standard ear yield of 1,748, 2,649 and 2,541 kg/rai. It was not significantly different from KSSC704,          

Hi-Brix59, Hi-Brix81, Sugar Star Plus, Sugar Extra and Insee2, which gave high standard ear yield in the range of                            

2,311–2,517 kg/rai.   

Keywords: management, production, quality, sweet corn, yield 
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การทดสอบพนัธ์ุข้าวโพดเลีย้งสัตว์ลูกผสมก่อนการค้าในไร่เกษตรกร ปี 2562 

On-farm trials for pre-commercial field corn hybrids on farmers’ field in 2019 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีศึกษาศกัยภาพการใหผ้ลผลิตและการปรับตวัของขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมพนัธ์ุก่อนการคา้ท่ีพฒันาข้ึน

ใหม่ในไร่เกษตรกรจงัหวดันครสวรรค ์ลพบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา จาํนวน 8 แหล่งปลูก ระหวา่งเดือน

พฤษภาคมถึงธนัวาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอ็คสมบูรณ์ จาํนวน 3 ซํ้ า 39 พนัธ์ุ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลร่วม

ทั้ง 8 แหล่งปลูก พบวา่พนัธ์ุ KSX5720 ใหผ้ลผลิตสูงสุด 1,433 กิโลกรัมต่อไร่ โดยผลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุเปรียบเทียบ SW4452 

ถึง 16 เปอร์เซ็นต ์แต่ไม่แตกต่างกบัพนัธ์ุ SH1828, NK6275, GT822 และ KSX5908 ซ่ึงให้ผลผลิตอยูร่ะหวา่ง 1,304–1,325 

กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุเปรียบเทียบ SW4452 ตั้งแต่ 5–7 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเฉล่ียของแปลงทดลอง 1,224 

กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งน้ีพนัธ์ุใหม่ KSX5720 มีเสถียรภาพดี  

คาํสําคญั: ขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสม, พนัธ์ุก่อนการคา้, ไร่เกษตรกร  
 

Abstract 

 In this study was to investigated yield potential and adaptability of 39 pre-commercial field corn hybrids were 

tested on 8 locations on farmers’ fields in Lopburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Prachinburi and Chacherngsao 

province during May–December 2019, using RCBD with three replications. The results of combined analysis from                            

8 locations showed that the KSX5720 gave the highest yield of 1,433 kg/rai which higher than check; SW4452 for 16%, 

but it was not significantly different yield to SH1828, NK6275, GT822 and KSX5908 with gave yielded in the ranking 

between 1 ,304–1,325 kg/rai, which higher than check during 5–7%. Average yield of the experiment was 1,225 kg/rai. 

New hybrid KSX5720 gave good stability.  

Keywords: field corn hybrid, pre-commercial, farmers’ field  

mailto:ijsssc@ku.ac.th


การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาพืช 

50 

การประเมินคุณภาพฮอปส์จากบริษัท นนทบุรี บรูอิง้ จํากดั 

Quality assessment of hops from Nonthaburi Brewing Company 
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บทคัดย่อ 

ฮอปส์ (Hops) หรือ Humulus lupulus เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัในการผลิตเบียร์ เน่ืองจากให้ความขม และกล่ิน

เป็นหลกั การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินคุณภาพของฮอปส์ท่ีปลูกโดยบริษทั นนทบุรี บรูอ้ิง จาํกดั 3 สายพนัธ์ุ 

คือ  Comet, CM-003 และ  ZU-007 โดยประเ มินความขมจากร้อย ละของ กรดอัลฟ า และกรดบีต้า  ด้วย เค ร่ือง                                           

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และประเมินสารให้กล่ินด้วยนํ้ ามนัหอมระเหยท่ีวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง                    

แก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์ (GC-MS) ผลการประเมินคร้ังน้ี พบว่ามีร้อยละของกรดอลัฟา ทั้ ง 3                  

สายพนัธ์ุ เท่ากบั 17.67, 15.44 และ 16.62 ตามลาํดบั ร้อยละของกรดบีตา้ เท่ากบั 5.06, 3.43 และ 3.86 ตามลาํดบั สายพนัธ์ุท่ี

มี β-myrcene มากท่ีสุด คือ CM-003 ร้อยละ 79.59 รองลงมา คือ comet ร้อยละ 52.73 น้อยสุด คือ ZU-007 ร้อยละ 47.92    
β-caryophyllene ของสายพนัธ์ุ comet มีค่าสูงสุดร้อยละ 29.99 รองลงมาคือ ZU-007 ร้อยละ 19.50 และ CM-003  ร้อยละ 

14.50 α-humulene สูงสุดคือ ZU-007 ร้อยละ 32.58 รองลงมาคือ comet ร้อยละ 17.28 นอ้ยสุดคือ CM-003 ร้อยละ 5.91 

คาํสําคญั: กรดเบตา้, กรดแอลฟา, เบตา้-คารีโอฟีลลีน, เบตา้-มายซีน, แอลฟา-ฮิวมูนลีน 

 

Abstract 

        Hops or Humulus lupulus is compound important in process beer because it give bitterness and smell is the 

main. This study aimed to assess the quality of the hops grown by Nonthaburi brewing company amount 3 species including 

Comet, CM-003 and ZU-007 by estimate bitterness from the percentage of Alpha acid and Beta acid with High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) and estimate substance give smell with essential oil. It was analyzed with Gas 

Chromatography-Mass spectrophotometer (GC-MS). This result found that the percentage of alpha acid all 3 species 

amount 17.67, 15.44 and 16.62 respective. The percentage of beta acid amount 5.06, 4.43 and 3.86 respective. The species 

with the most β-myrcene was CM-003 79.59% followed by the species comet 52.73%, the less was ZU-007 47.92%.           

β-caryophyllene of comet have the most 29.99%, followed by ZU-007 19.50% and CM-003 14.50%. α-humulene the most 

was ZU-007 32.58%, followed by comet 17.28% and the less CM-003 5.91%. 

Keywords: Alpha acid, Alpha-humulene, Beta acid, Beta-caryophyllene, Beta-myrcene 
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การทดสอบและคัดเลือกพนัธ์ุข้าวฟ่างไม้กวาดในไร่เกษตรกร ปี 2561–2562 

On-farm Trail and Selection of Broomcorn Sorghum during Year 2018–2019 
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บทคัดย่อ 

โครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วฟ่าง ไดท้ดสอบพนัธ์ุขา้วฟ่างไมก้วาดท่ีปรับปรุงข้ึนมาใหม่จากโครงการปรับปรุงพนัธ์ุ

ขา้วฟ่างของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 10 สายพนัธ์ุ ในพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา นครสวรรค ์อุทยัธานี กาํแพงเพชร 

และบุรีรัมย ์รวม 5 แหล่งปลูกต่อปี ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธนัวาคม ปี 2561 และ  2562 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาและคดัเลือกพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตรวงสูง และมีศกัยภาพในการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัในไร่เกษตรกร    

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบลอ็ค จาํนวน 3 ซํ้ า ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลรวม พบวา่ ขา้วฟ่างไมก้วาดพนัธ์ุรวง

เรียว 1 ให้ผลผลิตช่อสูงกว่าสายพนัธ์ุท่ีปรับปรุงพนัธ์ุข้ึนมาใหม่ ซ่ึงสายพนัธ์ุ KBr 5916, KBr 5919 และ KBr 5939 ให้

ผลผลิตช่อแหง้ไม่แตกต่างกบัพนัธ์ุรวงเรียว 1 และขา้วฟ่างไมก้วาดท่ีปรับปรุงพนัธ์ุข้ึนมาใหม่มีศกัยภาพท่ีจะนาํไปทาํเป็นไม้

กวาด เน่ืองจากวา่ทุกสายพนัธ์ุมีความยาวช่อมากกว่า 30 เซนติเมตร และขา้วฟ่างไมก้วาดสายพนัธ์ุ KBr 5906, KBr 5911, 

KBr 5919, KBr 5939, KBr 5962, และ KBr 5964 มีความยาวกา้นช่อเหมาะท่ีเหมาะสม  

คาํสําคญั: การทดสอบพนัธ์ุในไร่เกษตรกร, ขา้วฟ่างไมก้วาด 

 

Abstract 

Ten newly developed broomcorn sorghum lines from Sorghum Breeding Program of Kasetsart University were 

tested as a regional trial in Nakhon Ratchasim, Nakorn Sawan, Uthai Thani, Kampang Phet and Burirum provinces, across 

5 locations per year in farmers’ field during May to December 2018 and 2019.  The objective was to study and select the 

broomcorn sorghum lines which had high panicle yield potential and adaptability under various condition of farmers’ field. 

The trials were laid out in RCBD with 3 replications. The result from combined analysis revealed that Ruang-riew 1 gave 

the highest panicle yield but not significant different from 3 new broomcorn sorghum line. KBr 5916, KBr 5919 and KBr 

5939. Improved broomcorn sorghum lines has the potential to be used for marking broom, because their panicle length 

longer than 30 cm. And the KBr 5906, KBr 5911, KBr 5919, KBr 5939, KBr 5962, and KBr 5964 had an appropriate 

exertion length.  

Keywords: broomcorn sorghum, on-farm trial 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาพืช 

52 

การประเมินหม่อนใบสายพนัธ์ุลูกผสมเปิดทีเ่หมาะสมต่อสภาพพืน้ทีป่ลูกจังหวดัสกลนคร 

Evaluation of OP leaf mulberry lines suitable for Sakon Nakhon cultivation area 
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bสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเกษตร มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71150 
aFaculty of Natural Resources and Agro-Industry, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus, 
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bAgricultural Sciences Program, Mahidol University, Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi 71150, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: tpk_1717@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคดัเลือกสายพนัธ์ุหม่อนใบ ท่ีเหมาะต่อสภาพพ้ืนท่ีปลูกในจงัหวดัสกลนคร โดยทาํ

การประเมินหม่อนสายพนัธ์ุผสมเปิดจาํนวน 17 สายพนัธ์ุ เทียบกบัพนัธ์ุสกลนคร (พนัธ์ุควบคุม) ทาํการปลูกท่ีศูนยศึ์กษา

การพัฒนาภูพาน อันเ น่ืองมาจากพระราชดําริ  และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถสกลนคร ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่าผลผลิตหม่อนใบสายพนัธ์ุ

ลูกผสมเปิดทั้ง 17 สายพนัธ์ุ มีความยาวก่ิงต่อตน้อยู่ในช่วง 170–300 เซนติเมตร จาํนวนตาต่อก่ิงอยู่ในช่วง 45.67–64.67                  

ตาต่อก่ิง จํานวนก่ิงต่อตน้อยู่ในช่วง 5–16 ก่ิง จํานวนใบต่อต้นอยู่ในช่วง 35–195 ใบต่อต้น ผลผลิตใบสดอยู่ในช่วง                    

87.44–363.22 กรัมต่อตน้ ผลผลิตใบแหง้อยูใ่นช่วง 25.31–159.11 กรัมต่อตน้ โดยสายพนัธ์ุ ACC3019 ใหผ้ลผลิตสูงสุด 

คาํสําคญั: การประเมิน, ผลผลิต, สายพนัธ์ุลูกผสมเปิด, หม่อนใบ  

Abstract 

This study aimed to select a mulberry line that suitable for Sakon Nakhon cultivation area. Seventeen OP mulberry 

lines were compared with Sakon Nakhon variety (control variety). The research was studied at the center of development 

of the Phu phan and Queen Sirikit Sericulture Center Sakon Nakhon during October 2019–May 2020. The results found 

that 17 OP mulberry lines gave 170–300 cm branches length per plant, number buds per branch was ranging as 45.67–

64.67 buds per plant, number of branches per plant was ranging from 5–16 branches, total number of leaves per plant was 

ranging as 35–195 leaves per plant, fresh leaves yield as 87.44–363.22 g. per plant and dried leaves yield as 25.31–159.11 

g. per plant. In addition, ACC3019 gave the highest total yield. 

Keywords: evaluation, leaf mulberry, OP line, yield 
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การพฒันาเทคนิคการฟอกฆ่าเช้ืออะเคเซียลูกผสม 

Development of Acacia hybrid sterilization techniques  
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บทคัดย่อ 

อะเคเซียลูกผสมเป็นไมโ้ตเร็วท่ีมีการปลูกในสวนป่าเพ่ือพลงังานในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งประเทศไทย 

วธีิการขยายพนัธ์ุท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับปลูกสวนป่าคือใชเ้ทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ซ่ึงเป็นวิธีการเพ่ิมจาํนวนตน้พนัธ์ุได้

อยา่งรวดเร็ว การฟอกฆ่าเช้ือเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีสําคญัในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ การทดลองน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบชนิด 

ความเขม้ขน้ และระยะเวลาของสารฟอกฆ่าเช้ือท่ีต่างกนั 6 ชุดการทดลอง ต่ออตัราการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตโดยใชต้าขา้ง

ของอะเคเซียลูกผสมมาฟอกฆ่าเช้ือและเล้ียงบนอาหาร ½ MS เป็นเวลา 4 สปัดาห์ พบวา่เน้ือเยื่อท่ีฟอกฆ่าเช้ือมีเปอร์เซ็นตก์ารรอด 

การปนเป้ือน การตาย และการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) กระบวนการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสม

คือ การลา้งนํ้ าไหล 5 นาที+แอลกอฮอล ์70% 30 วินาที + HgCl2  0.1% 10 นาที และลา้งดว้ยนํ้ าปลอดเช้ืออีก 4 คร้ัง วิธีน้ีเน้ือเยื่อมี

อตัราการรอดชีวติ 87% ความยาวยอด 3.40 ± 0.20 ซม. ความยาวใบ 5.04 ± 0.70 ซม. และมีใบ 3.3 ± 0.48 ใบต่อช้ินเน้ือเยือ่ 

คาํสําคญั: การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่, ฟอกฆ่าเช้ือ, ไมโ้ตเร็ว, อะเคเซีย 
 

Abstract 

          Acacia hybrid is a fast-growing tree species which plants in the forest plantation for energy in Southeast Asia, 

including Thailand. The efficient method for rapid propagation for forest plantation is tissue culture technology.                                

A sterilization is one of the most important steps in tissue culture. This experiment aimed to examine the effects of 

type, concentration, and duration of disinfectants. Lateral buds were used as explants. The procedures for sterilization were 

conducted 6 treatments and cultured in ½MS for 4 weeks. There was significantly different all treatments in the percentage 

of survived, contaminated, dead explants, and growth performance (p < 0.05). The optimal sterilization procedure was 

rinsing for 5 min+70% (v/v) Ethanol for 30 sec+0.1%HgCl2 for 10 min and rinsing with sterile water for 4 times. The results 

showed 87% survival rate. The shoot length, leaf length and leaf number were 3.40±0.20 cm., 5.04±0.70 cm. and 3.3±0.48 

no./explant, respectively. 

Keywords: Acacia, fast-growing tree, sterilization, tissue culture 
 

mailto:aappat@ku.ac.th


การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาพืช 

54 

ผลของฮอร์โมน BA และ 2,4-D ทีร่ะดับความเข้มข้นต่างกันต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เพชรหึง                    

ในสภาพปลอดเช้ือ  

Effect of BA and 2,4-D concentrations on growth and development of Tiger Orchid 

(Grammatophyllum speciosum Blume) in vitro 
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บทคัดย่อ 

เพชรหึงจดัเป็นกลว้ยไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก การขยายพนัธ์ุเพชรหึงดว้ยเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชเป็น

อีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้การขยายพนัธ์ุเพชรหึงไดป้ริมาณตน้จาํนวนมากในระยะเวลาอนัสั้น การเจริญเติบโตของช้ินส่วนยอด

เพชรหึงบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (1962) (MS) ท่ีเติมฮอร์โมน BA ท่ีระดบัความเขม้ขน้0, 1, 2, 3 และ 4 ml/L 

ร่วมกบัฮอร์โมน 2,4-D ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0 และ 0.5 ml/L ศึกษาการเจริญเติบโตของช้ินส่วนยอดเพชรหึงในสภาพปลอด

เช้ือเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD ผลการทดลอง พบวา่ การเจริญเติบโตของช้ินส่วนยอด

เพชรหึงในสภาพปลอดเช้ือท่ีอาหารสูตร MS + BA 3 ml/L และ MS + BA 4 ml/L มีอตัราการเจริญเติบโตในลกัษณะจาํนวน

ยอดดีท่ีสุด คือ 10.2 และ 8.7 ยอด ตามลาํดบั อีกทั้งยงัมีผลต่อการเพ่ิมจาํนวนใบอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม การเจริญเติบโตของ

ช้ินส่วนยอดเพชรหึงบนอาหารสูตร MS ท่ีไม่เติมฮอร์โมนทาํใหใ้บของเพชรหึงมีขนาดใหญ่กวา่อาหารสูตรอ่ืน 

คาํสําคญั: การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่, ความเขม้ขน้, วา่นหางชา้ง, สภาพปลอดเช้ือ, ฮอร์โมน 
 

Abstract 

Tiger Orchid in vitro propagation is another way that allows the propagation in a short period. This experiment 

aims to study the growth and development of Tiger Orchid in vitro. The effect of BA and 2,4-D combinations were studied 

by subculture of Tiger Orchid’ shoot on MS medium added various of BA and 2,4-D with the concentration of BA (0, 1, 

2, 3 and 4 ml/L), 2,4-D (0 and 0.5 ml/L) and MS medium without plant hormones for 12 weeks. The experiment was 

conduct with CRD design with 10 replications. The results showed that the highest value of growth and development 

increased on MS + BA 3 ml/L and MS + BA 4 ml/L, the highest increasing of number of shoot was 10.2 and 8.7 shoots, 

respectively.  It also affected the number of leaves as well. However, the growth of Tiger Orchid on MS media without 

hormones showed the leaves bigger than other media concentrations. 

Keywords: concentrations, hormone, in vitro, Tiger Orchid, tissue culture 
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ผลของฮอร์โมน BA และ NAA ทีร่ะดับความเข้มข้นต่างกนัต่อการเจริญเติบโตของยอดมเหสักข์ในสภาพปลอดเช้ือ 

Effect of BA and NAA concentrations on growth and development of Mahesak Teak in vitro 
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บทคัดย่อ 

มเหสกัขเ์ป็นสกัท่ีมีขนาดใหญ่และอายมุากกวา่ 1,500 ปี การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชเป็นวธีิหน่ึงท่ีช่วยใหก้ารขยายพนัธ์ุ

ให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาอนัสั้ น การทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของช้ินส่วนยอดมเหสักข์                   

บนอาหารสูตร MS ท่ีเติมฮอร์โมน BA ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0, 1, 2, 3 และ 4 mg/L ร่วมกบัฮอร์โมน NAA ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 

0, 0.1 และ 0.2 mg/L เป็นเวลา 12 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จํานวน 9 ส่ิงทดลอง 10 ซํ้ า/ส่ิงทดลอง                         

ผลการทดลอง พบว่า อาหารสูตร MS และ MS + BA 2, 3 และ 4 mg/L ร่วมกับ NAA 0.1 mg/L ชักนําให้เกิดยอดสูงสุด                 

อยา่งไรก็ตาม สูตรอาหารท่ีเติมฮอร์โมนทุกสูตร กระตุน้การเกิดแคลลสัร่วมกบัการพฒันาของยอด โดยอาหารสูตร MS+BA 2, 

3 และ 4 mg/L ร่วมกบั NAA 0.1 mg/L กระตุน้ช้ินส่วนยอดมเหสักขใ์ห้พฒันาเป็นแคลลสัท่ีมีความกวา้งและความยาวมาก

ท่ีสุด  (กวา้ง 1.96, 1.91 และ 2.04 ซม. และยาว 2.56, 2.96 และ 2.85 ซม. ตามลาํดบั) ผลการทดลองพบว่า สูตรอาหารในการ

ทดลองน้ียงัไม่เหมาะสมสาํหรับการขยายพนัธ์ุมเหสกัข ์

คาํสําคญั: การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช, แคลลสั, มเหสกัข ์, ฮอร์โมนพืช  

 

Abstract  

 The Mahesak (Tectona grandis L.f.) is the largest teak, more than 1,500 years old. Tissue culture is one method that 

allows the propagation of plants in a short period.  This study aimed to estimate the growth and development of Mahesak                     

in vitro on MS media supplemented with different concentration of BA (0, 1, 2, 3 and 4 mg/L)  including with NAA (0, 0.1 

and 0.2 mg/L) for 12 weeks. The experiment was conducted by CRD design with 10 replications. The results showed that MS 

media, MS + BA 2, 3 and 4 mg/L including with NAA 0.1 mg/L revealed the highest shoot number. However, MS media 

supplemented with all concentrations of hormones revealed that callus and shoot were developed. Which, MS media 

supplemented with BA (2, 3 and 4 mg/L)  including with NAA (0, 0.1 mg/L) were stimulated the highest callus length and 

width (callus length 1.96, 1.91 and 2.04 cm, with callus width 2.56, 2.96 and 2.85 cm, respectively). The results of this study 

showed that all medium formulas were not suitable for multiplication of Mahasak. 

Keywords: callus, Mahesak, plant hormone, plant tissue culture 
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Effect of packaging on shelf life and quality of Kaiware-microgreens (Raphanus sativus L.) 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของบรรจุภณัฑ์ต่ออายุการวางจาํหน่ายและคุณสมบติัทางกายภาพและ

ชีวเคมีหลงัการเก็บเก่ียวของไมโครกรีนไควาเระโดยใชบ้รรจุภณัฑ ์3 ชนิด ไดแ้ก่ถุงซิปชนิด LDPE ถุง Active และกล่อง 

Clamshell (ชุดควบคุม) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10°C วเิคราะห์คุณภาพทุก 2 วนั เป็นเวลา 8 วนั พบวา่การเก็บรักษาไมโครกรีน

ในถุงซิปชนิด LDPE มีอายกุารวางจาํหน่ายนานท่ีสุด 8 วนั โดยสามารถรักษาคุณภาพดา้นต่าง ๆ ไดดี้กวา่บรรจุภณัฑช์นิด

อ่ืน และมีการเปล่ียนแปลงสีของใบน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยสําคญั (p < 0.01) นอกจากน้ียงัมีปริมาณวิตามินซีและปริมาณ              

กลูโคซิโนเลตมากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.01) ในขณะท่ีชนิดบรรจุภัณฑ์ไม่มีผลต่อความแตกต่างของปริมาณ

คลอโรฟิลล์ทั้ งหมด ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี DPPH และ FRAP และปริมาณสารประกอบฟีนอลิก

ทั้ งหมดในไมโครกรีนจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าถุงซิปชนิด LDPE มีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพของ                     

ไมโครกรีนไควาเระไดดี้กวา่บรรจุภณัฑช์นิดอ่ืน 

คาํสําคญั: กลูโคซิโนเลต, คุณภาพ, บรรจุภณัฑ,์ ไมโครกรีน, วติามินซี  

   

Abstract 

 The objective of present study was conducted to investigate the effects of packaging on shelf life and postharvest 

physio-biochemical properties of ‘Kaiware’ microgreens by using three packaging types:  LDPE zip bag, active bag, and 

clamshell box (control), and stored at 10°C. Microgreens were sampled 2 days intervals until 8 days for analysis. The 

results showed that microgreens in LDPE zip bag had longest shelf life for 8 days. Color change was significantly lowest 

(p < 0.01). Moreover, vitamin C and glucosinolate contents were significantly highest (p < 0.01). However, total chlorophyll 

content, antioxidant activity by DPPH assay and FRAP assay, and total phenolic compounds were not significantly 

difference among the packaging types. From these results showed that LDPE zip bag could maintain the quality of 

‘Kaiware’ microgreens better than another packaging. 

Keywords: glucosinolates, microgreens, packaging, quality, vitamin C 
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ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตและสีใบของผกัสลดัเรดโอ๊คในแพลนท์แฟคทอร่ี 

Effects of light intensity on growth and leaf color of red oak lettuce (Lactuca sativa L. var. crispa) in 

plant factory 
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บทคัดย่อ 

 การปลูกผกัสลดัใบแดงในแพลนท์แฟคทอร่ีมกัประสบปัญหาสีของใบไม่แดง ซ่ึงอาจเป็นเพราะความเขม้แสง               

ตํ่าเกินไป การทดลองน้ีจึงได้ศึกษาผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตและสีใบของผกัสลัดเรดโอ๊คท่ีปลูกใน                           

แพลนท์แฟคทอร่ี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบดว้ยความเขม้แสงจากหลอดแอลอีดี 2 ระดบั คือ 200 และ 

300 µmolm-2s-1 4 ซํ้ า ซํ้ าละ 5 ตน้ ยา้ยปลูกตน้กลา้ลงระบบปลูกไฮโดรพอนิกส์แบบนํ้ าลึกหมุนเวยีน เปิดไฟ 16 ชัว่โมงต่อวนั 

ควบคุมอุณหภูมิห้อง  25±1 องศาเซลเ ซียส ความ ช้ืนสัมพัท ธ์  70±10 เปอร์ เ ซ็นต์  และความเข้มข้นของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 1,000±100 µmolmol-1 บนัทึกผลทุก 5 วนัและเก็บเก่ียวหลงัยา้ยปลูก 30 วนั จากการศึกษาพบวา่การ

ปลูกผกัสลดัเรดโอ๊คท่ีปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmolm-2s-1 มีนํ้ าหนักสด 245.09 กรัม และนํ้ าหนกัแหง้ 8.89 กรัม สูง

กว่าการปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 200 µmolm-2s-1 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ นอกจากน้ียงัส่งผลให้ค่าความสว่างใบ (L*) 

ลดลง และมีค่าเขา้หาสีแดง (a*) และนํ้ าเงิน (b*) เพ่ิมข้ึน 

คาํสําคญั: ค่าสี, ผกัสลดัเรดโอค๊,โรงงานผลิตพืช, หลอดไฟแอลอีดี 
 

Abstract 

 Growing red-leaf lettuce in the plant factory often found a problem of leaf color does not turn red. The low light 

intensity may be a related factor. The objective of this experiment is to study effects of different LEDs intensities on growth 

and leaf color of red oak lettuce cultivated in plant factory. The experimental design was a completely randomized design 

which included 2 levels of LED light intensity; those were 200 and 300 µmolm-2s-1 with 4 replications and 5 plants in each 

replication. Lettuce seedlings were transplanted into DFT hydroponic system, with a 16-h photoperiod at 25±1°C, 70 ±10% 

relative humidity and 1 ,0 0 0  ±100 µmolm-2s-1 CO2 enrichment. The data were collected every 5  days and plants were 

harvested at 30 days after transplanting. The results showed red oak lettuce grown under 300 µmolm-2s-1 of light intensity 

had a significantly higher fresh weight (245  g) and dry weight (8 .89  g) than those grown under 200  µmolm-2s-1 of light 

intensity. In addition, the leaf color of lettuces grown under higher light intensity showed lower lightness (lower L* value), 

and it was approached to be red (higher a* value) and blue (lower b* value). 

Keywords: color value, light emitting diode, plant factory, red oak lettuce 
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การผลติบัวบกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

Production of Asiatic pennywort in hydroponics system 
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบกในระบบไฮโดรโปนิกส์ วางแผนการทดลองแบบ Randomized 

Complete Block Design (RCBD) ประกอบดว้ย 5 ทรีทเมนต ์3 ซํ้ า ซํ้ าละ 10 ตน้ ใชบ้วับกจาก 5 แหล่งปลูก ไดแ้ก่ แหล่งปลูก

จากเชียงใหม่ อุบลราชธานี ระยอง ปราจีนบุรี และกระบ่ี ปลูกเล้ียงในระบบไฮโดรโปนิกส์ แบบ Deep Flow Technique 

(DFT) ใชสู้ตรสารละลายธาตุอาหาร Stock Solution A และ Stock Solution B  พบวา่ บวับกแหล่งปลูกอุบลราชธานีมีจาํนวน

ใบต่อตน้มากท่ีสุด เท่ากบั 17.50 ใบ ส่วนบวับกแหล่งปลูกปราจีนบุรีมีความยาวไหล จาํนวนไหลต่อตน้และจาํนวนตน้ต่อ

ไหลมากท่ีสุด เท่ากบั 71.55 เซนติเมตร 3.95 ไหล และ 8.40 ตน้ ตามลาํดบั แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบับัวบกแหล่งปลูก

อุบลราชธานี นอกจากน้ียงัพบว่าบัวบกแหล่งปลูกอุบลราชธานีมีพ้ืนท่ีใบต่อต้น และผลผลิตเฉล่ียต่อพ้ืนท่ีมากท่ีสุด                   

เท่ากบั 32.22 ตารางเซนติเมตร และ 46.98 กรัม ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การผลิต, บวับก, ไฮโดรโปนิกส์  

 

Abstract 

The growth and yield of Asiatic pennywort in Hydroponics System. Was conducted using the randomized 

complete block design ( RCBD)  consisting of 3 repetitions of 10 trees with 5 accessions: Chiang Mai, Ubon Ratchathani, 

Rayong, Prachin Buri and Krabi Cultivation with Deep Flow Technique (DFT) hydroponics system. Using the formula of 

nutrient solution A, B. The results showed that the Ubon Ratchathani accessions had the highest number of leaves at 17.50 

leaves per plant. Prachin Buri accessions had the highest Stolon length at 71.55 centimeter, number of stolons at 3.95 stolon 

per plant and number plants at 8.40 plant per stolon but not significantly different with the Ubon Ratchathani. The results 

also indicated that the Ubon Ratchathani accessions had the maximum leaf areas at 32.22 square centimeters per plant and 

average yield per area at 46.98 grams. 

Keywords: Asiatic pennywort, hydroponics, production 
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อตัราการติดผล และการพฒันาของผลเสาวรสม่วงกบัสุคนธรส  

Fruit setting rate and development of purple maracuja and giant granadilla 
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาอตัราการผสมติดและการพฒันาของผลเสาวรสม่วงกบัสุคนธรส โดยใชพื้ชสกลุเสาวรส  2 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

เสาวรสม่วง และสุคนธรส พบวา่เสาวรสม่วง มีอตัราการผสมติดมากท่ีสุดเฉล่ีย 70 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลการ

พฒันาของผล พบว่า สุคนธรสมีขนาดความกวา้งผลมากท่ีสุด 9.86 เซนติเมตร ขนาดความยาวผลมากท่ีสุด เฉล่ีย 14.34 

เซนติเมตร มีนํ้ าหนกัหลงัการเก็บเก่ียวมากท่ีสุดเฉล่ีย 1009.0 กรัม ความหนาเปลือก พบวา่สุคนธรสมีความหนาเปลือกมาก

ท่ีสุด เฉล่ีย 2.40 เซนติเมตร จาํนวนเมลด็/ผลไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เสาวรสม่วงมีค่าปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายนํ้า

ไดม้ากท่ีสุด เฉล่ีย 16.940 บริกซ์  

คาํสําคญั: ลูกผสม, วธีิการผสมเกสร, เสาวรสม่วง, สุคนธรส 

 

Abstract  

 A study of the fruit setting rate and the development of purple maracuja and giant granadilla. By using the genus 

of 2 species passion fruit, purple maracuja and giant granadilla. The result found that purple maracuja has the highest fruit 

setting rate, an average of 70 percent. When collecting data on fruit growth. Found that the giant granadilla was the largest 

width was 9.86 percent. Maximum fruit length average 14.34 cm. The giant granadilla was heavy post-harvest most of the 

average 1009.0 g, Giant granadilla has the highest shell thickness in all average 2.40 cm. Number of seeds/fruit not 

significantly different. Total soluble solids found that purple maracuja was the highest total dissolved solids, averaging   

16.940 brix.  

Keywords: hybrids, pollination approach, purple maracuja, giant granadilla 
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การเพาะเมลด็เท้ายายม่อม และการชักนําให้เกดิแคลลสั 

Seeding Tacca leontopetaloides (L.) kuntze and callus induction  
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บทคัดย่อ 

ศึกษาวิธีการทาํลายการพกัตวัของเมล็ดเท้ายายม่อมโดยการใช้กรดซัลฟูริกความเขม้ขน้ 98 เปอร์เซ็นต์ เป็น

ระยะเวลา 0, 10, 20 และ 30 นาที ยา้ยเล้ียงบนอาหารสูตร MS พบว่า เม่ือแช่กรดซัลฟูริกในระยะเวลา 10 นาที ทาํให้มี

เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดไดม้ากสุดเท่ากบั 97.33 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จากนั้นยา้ย               

ตน้กลา้ลงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม Kinetin (0, 0.1, 0.5, 1, 2, 4 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร) BA (0, 0.1, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัม

ต่อลิตร) และ 2,4-D (0, 0.05 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) เพ่ือชกันาํให้เกิดแคลลสั เม่ือเพาะเล้ียงเป็นระยะเวลา 90 วนั พบวา่ 

ตน้กลา้เทา้ยายม่อมท่ีเพาะเล้ียงบนอาหาร MS ท่ีเติม Kinetin ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า 2.98±0.28 เซนติเมตร 

แคลลสัมีลกัษณะแบบเกาะตวักนัแน่นเป็นกอ้น สามารถนาํไปขยายหรือชกันาํใหเ้กิดตน้ต่อไปได ้

คาํสําคญั: การชกันาํแคลลสั, การทาํลายการพกัตวัของเมลด็, เทา้ยายม่อม 

 

Abstract  

 This study aimed to break seed dormancy of the arrowroot by using sulfuric acid 98%, For a period of 0, 10, 20 

and 30 minutes transferred to the MS formula. When soaking in sulfuric acid for 10 minutes, the highest seed germination 

percentage was 97.33%, which was a statistically significant difference. The seedlings were then transferred to an MS 

formula containing Kinetin (0, 0.1, 0.5, 1, 2, 4 and 8 mg/l), BA (0, 0.1, 0.5, 1 and 2 mg/l) and 2,4-D (0, 0.05 and 0.1 mg/l) 

to induce calluses. When cultured for 9 0  days, it was found that arrowroot seedlings cultured on MS diet containing                    

0.1 mg/l of Kinetin were 2.98±0.28 cm. Compact callus appearance. Can be extended or induced to continue. 

Keywords: breaking of seed dormancy, callus induction, Tacca leontopetaloides (L.) kuntze 
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ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพผลของสตรอว์เบอร์รี

พนัธ์ุพระราชทาน 80 

Effect of plant growth regulators on growth, yield and fruit quality of ‘Pharachatan 80’ strawberry 
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bAgricultural Research and Technology Transfer Center, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: fagrarl@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเพ่ือเพ่ิมจํานวนและคุณภาพ                                 

ผลสตรอวเ์บอร์รีพนัธ์ุพระราชทาน 80 ในแปลงปลูก ณ สถานีวิจยัดอยปุย จงัหวดัเชียงใหม่ วางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์ โดยพน่สารชนิดเดียวและสารผสมกนัใหก้บัตน้สตรอวเ์บอร์รีท่ีอาย ุ30 วนัหลงัปลูก เปรียบเทียบกบัการพน่นํ้ าเปล่า 

บันทึกขอ้มูลทุก 30 วนั พบว่า การพ่นสาร BRs และ GA3 ให้ค่าเฉล่ียของพ้ืนท่ีใบมากท่ีสุด คือ 2,964.64 และ 2,960.52 

ตารางเซนติเมตร ตามลาํดบั การใชส้าร GA3 ผสมสาร BRs มีจาํนวนวนัดอกแรกบาน 39.75 วนั และวนัเก็บเก่ียวผลแรกสั้น

ท่ีสุด 69.75 วนัหลงัปลูก การพ่นสาร NAA ให้จาํนวนผลเฉล่ียต่อตน้และนํ้ าหนกัผลเฉล่ียมากท่ีสุด 21.25 ผล และ 191 กรัม 

ตามลาํดบั ส่วนจาํนวนช่อดอก ความกวา้งผล ความยาวผล ความแน่นเน้ือและปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายนํ้ าได ้ไม่พบ

ความแตกต่างกนัทางสถิติเม่ือเทียบกบัการพน่นํ้ ากลัน่ 

คาํสําคญั: คุณภาพผล, พนัธ์ุพระราชทาน 80, สตรอวเ์บอร์รี, สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
 

Abstract 

The study on effect of PGRs type and concentration to increase fruit number and fruit quality of ‘Pharachatan 80’ 

strawberry was conducted at Doi Pui Research Station, Chiang Mai Province. The experiment was randomized complete 

block design. By spraying on plants at 30 days after planting, the single and combination substances were compared with 

distilled water as control. The parameters were collected every 30 days. The result showed that the plants treated with BRs 

and GA3 gave the highest area of leaf as 2,964.64 and 2,960.52 cm2, respectively. The GA3 combined with BRs had first 

flowering was 39.75 days and first fruit harvest was 69.75 days after planting. The plants treated with NAA had the highest 

number and fresh weight of fruit as 21.25 fruit and 191 g, respectively. Particularly, no significantly difference was found 

on the inflorescence number, fruit width, fruit length, fruit firmness and TSS between of treated plants and control plants. 

Keywords: fruit quality, plant growth regulators, Prarachatan 80, strawberry 
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ศึกษาอายุเกบ็เกี่ยวทีเ่หมาะสมของเมลด็พนัธ์ุดาวเรือง 

Study of the optimal harvesting time of marigold seeds 
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาระยะเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุท่ีเหมาะสมของดาวเรืองพนัธุ์ 112 ดาํเนินการทดลองในเดือนตุลาคม 2559 

ถึงเดือนมีนาคม 2560 ณ โรงเรือนทดลอง สถาบนัวจิยัพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดยผกูดอกดาวเรืองดว้ยไหมพรมสีต่างกนั

ทุก 3 วนั โดยเร่ิมจากวนัท่ีดอกบาน ถึง 36 วนัหลงัดอกบาน พบวา่ เมลด็ของดาวเรืองพนัธ์ุ 112 สามารถงอกไดเ้ม่ือมีอายุ 9 วนั

หลงัดอกบาน และมีนํ้ าหนกัเมล็ดสดสูงสุดคือ 0.70 กรัม/100 เมลด็ ส่วนนํ้ าหนกัเมลด็แหง้เพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็น 0.34 กรัม/100 เมลด็ 

เม่ืออาย ุ21 หลงัดอกบาน ซ่ึงเป็นระยะสุกแก่ทางสรีรวทิยาของเมลด็ โดยมีความงอกและความช้ืน 96.0 และ 9.5 เปอร์เซ็นต ์

ตามลาํดบั หลงัจากนั้นเมลด็จะมีความช้ืนและความงอกลดลง โดยเม่ืออาย ุ 36 วนัหลงัดอกบาน เมลด็มีความงอกและความช้ืน

ลดลงเป็น 86.6 และ 3.8 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ดงันั้น ระยะท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุของดาวเรืองพนัธ์ุ 112 

คือ 21 วนัหลงัดอกบาน 

คาํสําคญั: เก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุ, สุกแก่ทางสรีรวทิยา 

 

Abstract 

 The appropriate harvesting time of marigold seeds cv. ‘112’ was studies. The research was conducted in October 

2016 to March 2017 at the experimental greenhouse, Horticultural Research Institute, Department of Agriculture. Flowers 

were tagged at three-day intervals, started from flowering date to 36 day after flowering (DAF). The result revealed that 

marigold seeds cv. ‘112’ germinated at 9 DAF, with the highest fresh weight was 0.70 g/100 seed. While the highest dry 

weight was 0.34 g/100 seed in 21 DAF, seeds reached its physiological maturity (PM). Seed germination and moisture 

content was 96.0% and 9.5%, respectively. After that, seed germination and moisture content were decreased by 36 DAF 

with 86.6% and 3.8%, respectively. Therefore, the optimum harvesting time of marigold seed cv. ‘112’ was 21 DAF. 

Keywords: harvesting seed, physiological maturity 
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ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัด้วยปริมาณรังสีตํ่าต่ออตัราการเกดิแคลลัสของ Haworthia transiens 

Effect of low dose of acute gamma irradiation on rate of callus induction of Haworthia transiens  
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บทคัดย่อ 

Haworthia transiens เป็นพืชอวบนํ้ าท่ีได้รับความนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ นิยมขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ                  

โดยการชาํใบ การแยกหน่อ หรือการชาํยอด ซ่ึงใชร้ะยะเวลานานในการเกิดยอดใหม่และไดจ้าํนวนนอ้ย งานวิจยัน้ีจึงใช้

เทคนิคเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อร่วมกบัการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัในปริมาณรังสีตํ่า เพ่ือศึกษาผลจากการไดรั้บรังสีต่อ               

การชักนําให้เกิดแคลลัส โดยนําใบของ H. transiens ขนาด 2.5 เซนติเมตรในสภาพปลอดเช้ือ ไปฉายรังสีแกมมา                        

แบบเฉียบพลนัท่ีปริมาณรังสี 0 (ชุดควบคุม) และ 10 เกรย ์(Gy) เพาะเล้ียงใบบนอาหารก่ึงแขง็สูตร MS ท่ีมีนํ้ าตาล 30 กรัมต่อ

ลิตร หลงัจากไดรั้บรังสี 60 วนั พบวา่ใบท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 10 Gy มีอตัราการเกิดแคลลสัเฉล่ียเร็วกวา่ชุดควบคุม 4.35 วนั มี

การพฒันาของแคลลสัเป็นหน่อใหม่จากใบท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 10 Gy จาํนวนมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ 

และรากของหน่อท่ีเกิดจากใบท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 10 Gy มีจาํนวนรากเฉล่ียนอ้ยกวา่ชุดควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสําคญั: การฉายรังสีแกมมา, การฉายรังสีท่ีปริมาณรังสีตํ่า, การสร้างแคลลสั, ฮาโวเทีย 

 

Abstract 

 Haworthia transiens is one of succulent plant, which often uses as an ornamental plant. Asexual propagation i.e. 

leaf cutting, offset division or shoot cutting is generally used for propagating this plant, though it takes time and less shoot 

number. Therefore, this research aimed to study the effects of using tissue culture technique gathering with low dose of 

acute gamma irradiation on callus induction. The 2.5 cm size leaves of in vitro H.  transiens were acute gamma irradiated 

at dose 0 (control) and 10 Gy. The irradiated leaves were cultured on MS semi-solid media supplemented with sucrose       

30 g/l for 60 days. The results showed that 10 Gy gamma irradiated leaves produced callus faster than control for 4.35 days. 

The inducing callus from 10 Gy gamma irradiated leaves was developed to new shoots with statistically significantly higher 

average number of new shoots than control. Average number of roots producing from new shoots deriving from 10 Gy 

gamma irradiated leaves was significantly less than control. 

Keywords: callus induction, gamma irradiation, Haworthia, low dose-irradiation 
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โอกาสการพบสารพษิตกค้างในเน้ือและเปลือกของทุเรียนในจังหวดัชุมพร 

The opportunity of pesticide residue in flesh and rind of durian from Chumphon Province 
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บทคัดย่อ 

 การใช้สารเคมีเพ่ือควบคุมศัตรูพืชเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงได้ยาก และส่งผลให้พบสารพิษตกค้างตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เร่ือง อาหารท่ีมีสารพิษตกคา้ง จากการตรวจสารพิษตกคา้งในทุเรียน ทาํการ

สกดัสารพิษตกคา้งดว้ยวิธี QuEChERS และตรวจสอบสารพิษตกคา้งดว้ยเคร่ือง Gas chromatography mass spectrometry 

เทียบผลสารพิษตกคา้งจาํนวน 116 พารามิเตอร์ ผลการวิเคราะห์ทุเรียนทั้งผลพบสาร cypermethrin ตกคา้งมีค่าใกลเ้คียงกบั

ค่าสูงสุดท่ีอนุญาตจาํนวน 1 ตวัอยา่งจาก 5 ตวัอยา่ง เม่ือทาํการวเิคราะห์แบบแยกระหวา่งเปลือกและเน้ือ พบสารพิษตกคา้ง

ท่ีเกินค่าในเปลือกของทุเรียนชนิด cypermethrin 2 ตวัอยา่ง (1.23 และ 2.61 ppm) และ fipronil 1 ตวัอยา่ง (0.045 ppm) จาก

เกณฑ ์1 ppm และ 0.005 ppm สาํหรับเน้ือของทุเรียนไม่พบสารตกคา้ง โอกาสการตรวจพบสารพิษตกคา้งท่ีสะสมบริเวณ

เปลือกมีมากกวา่ท่ีพบบริเวณเน้ือของทุเรียน ทั้งน้ีทุเรียนท่ีพบสารตกคา้งเกินมาจากสวนท่ีใชส้ารเคมีก่อนเก็บเก่ียว 10 วนั 

และการพบสารตกคา้งท่ีตํ่ากวา่เกณฑก์าํหนดเป็นทุเรียนจากสวนท่ีงดการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชแลว้ 25 วนั 

คาํสําคญั: คุณภาพสินคา้, ทุเรียน, สารพิษตกคา้ง  
 

Abstract 

 Avoid pesticide spraying to crop is difficult, and it can cause a higher pesticide residue against the Ministry of 

Public Health Notification No. 387 B.E. 2560. In our works, durian fruit samples were collected from Chumphon province. 

QuEChERS was used for the extraction and clean-up process. Extractant was analyzed with Gas chromatography mass 

spectrometry for 116 pesticides residue detection. A whole fruit analysis durian showed one sample of five with 

cypermethrin residue at close to cross the Thai maximum residue limit. Further work was to separate analysis between rind 

and flesh. The study revealed two durian rind samples were found with cypermethrin (1.23 and 2.61 ppm) and one sample 

for fipronil (0.045 ppm) at over the limit of residue control on 1 ppm and 0.005 ppm, respectively. While the durian flesh 

samples showed lower or not detection of pesticide residue. Samples of higher residue were sought for the origin and found 

be collect from a field that apply the pesticide 10 days before harvest. The lower pesticide residue resulted from a longer 

pre-harvest interval after pesticide spraying for more than 25 days. 

Keywords: durian, pesticide residue, product quality  
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การเปลีย่นแปลงสารสําคัญของเหง้ากระชายดําภายหลงัการเกบ็เกีย่วทีส่ภาพการเกบ็รักษาทีแ่ตกต่างกนั 

Changes in active compounds of Black Ginger (Kaempferia parviflora Wallich ex Baker) after 

harvested at different storage conditions 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เ พ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงสารสําคัญของเหง้ากระชายดําภายหลังการเก็บท่ี

อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 10 เดือน วางแผนการทดลองแบบ 6×3 Factorial in CRD โดยมีปัจจยัระยะเวลา (0, 2, 4, 6, 8 

และ 10 เดือน) และสภาพการเก็บรักษา (เก็บไวใ้นสภาพหอ้งไดรั้บแสงธรรมชาติ เก็บไวใ้นท่ีมืด และการใหแ้สงเสริมสีขาว)  

ผลการทดลองพบว่าทุกสภาพการเก็บรักษาเหง้ากระชายดาํมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํ้ าหนักสดเพ่ิมข้ึน, เปอร์เซ็นต์สาร 

สกดัหยาบเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบก่อนเก็บรักษา ปริมาณแอนโทไซยานินลดลงอย่างมากและต่อเน่ืองตลอดการทดลอง 

สารประกอบฟีนอลิกรวมมีแนวโนม้ลดลงสาํหรับกระชายดาํท่ีสภาพไดรั้บแสงธรรมชาติ แต่กระชายดาํท่ีเก็บภายใตก้ารให้

แสงเสริมช่วยคงปริมาณสารไดน้าน 6 เดือน ปริมาณสาร 5,7-dimethoxyflavone ค่อนขา้งคงท่ีตลอดอายกุารเก็บและสภาพ

การเก็บไม่มีผลต่อปริมาณสาร เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงสารสาํคญัในภาพรวมสรุปไดว้่าเหงา้กระชายดาํภายหลงัการ

เก็บเก่ียวสามารถเก็บไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และการใหแ้สงเสริมในระหวา่งการเก็บรักษาช่วยคงสารสาํคญัไวไ้ด ้

คาํสําคญั: สภาพการเก็บรักษา, สารสาํคญั, แสงเสริมสีขาว 

 

Abstract 

 This study aimed to monitor the change in active compounds of black ginger after harvested under  

room temperature for 10 months. The experimental design was 6×3 factorial in CRD, factor A was storage periods  

(month 0, 2, 4, 6, 8 and 10), factor B was storage conditions (natural light, dark and supplemental white-light LED). 

The results showed that during all storage conditions, the percentage of weight loss was increased, and the percentage of 

crude extract was increased comparing before storage. Anthocyanin content was highly decreased and continuous during 

storage. Phenolic compounds (PNC) were decreased in natural light treatment whereas supplemental white-light LED could 

maintain PNC for 6 months. The 5,7-dimethoxyflavone in black ginger did not change during storage. Considering  

the change in active compounds overall, it was concluded that black ginger after harvest could be stored not more than  

6 months under room temperature and using supplemental white-light LED during storage could maintain  

active compounds.  

Keywords: active compounds, storage conditions, supplemental LED  
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การเจริญเติบโตและสารสําคัญของกระชายดํา (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker) ในระดับช้ันปลูกต่างกัน 

Growth and active compound of black galingale (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker) in different 

shelf layers 
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บทคัดย่อ 

 การปลูกพืชแนวตั้งเป็นการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี แต่ความเขม้แสงชั้นล่างท่ีลดลงอาจมีผลกระทบต่อพืช กระชายดาํ

เป็นพืชทนร่ม จึงศึกษาการเจริญเติบโตและสารสาํคญัในกระชายดาํท่ีปลูกในชั้นปลูกแตกต่างกนัเพ่ือเป็นขอ้มูลการผลิตใน

โรงเรือน โดยปลูกดว้ยกระถาง 15 น้ิว บนชั้นปลูก 4 ระดบั ภายใตส้ภาพโรงเรือน แผนการทดลองแบบ CRD 4 ปัจจยั 12 ซํ้ า 

(ความเขม้แสงของชั้นล่างจนถึงชั้นบนเฉล่ียเท่ากับ 50.01, 90.60, 235.23, 608.59 µmol/m²/s ตามลาํดับ) พบว่าชั้นปลูก

บนสุด มีจาํนวนกอ (33.42±6.08 กอ) ค่าการสงัเคราะห์แสง (2.52±0.34 µmol CO2/m²/s) นํ้ าหนกัสด (85.22±7.44 กรัม) และ

นํ้ าหนกัแหง้ (28.37±0.49 กรัม) สูงกวา่ชั้นปลูกอ่ืน แต่มีสารสาํคญัตํ่ากวา่กระชายดาํท่ีปลูกในชั้นล่างสุดท่ีใหฤ้ทธ์ิตา้นอนุมูล

อิ ส ร ะ  ( EC50 = 26. 63± 2. 38 g/L)  แ อ น โ ท ไ ซ ย า นิ น  ( 19 . 7 0 ± 1 . 6 6  mg/g FW)  แ ล ะ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟี น อ ลิ ก ร ว ม                                        

(1.70±0.23 mg GAE/g FW) สูงกวา่ชั้นบนสุด และ 5,7-dimethoxyflavone ไม่แตกต่างกนั (ค่าระหวา่ง 1.23–1.36 mg/g FW) จาก

ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่กระชายดาํมีแนวโนม้ผลิตในระบบแนวตั้งหากจดัการใหมี้จาํนวนผลผลิตต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

คาํสําคญั: กระชายดาํ, ระบบปลูกแนวตั้ง, สารสาํคญั, 5,7-dimethoxyflavone, 
 

Abstract 

 Vertical cropping increases yield per unit area, but lower light intensity might affect to plant. Black galingale is                          

a shade-tolerant plant. Therefore, this study aimed to study the growth and active compounds in black galingale grown in 

different shelf layers as data for greenhouse production. The plant was grown in 15 inch-pot and placed in 4 layers of the 

growing shelf under greenhouse conditions. The experimental design was CRD, 4 treatments, 12 replications (light 

intensities from the base to the top were 50.01, 90.60, 235.23, 608.59 µmol/m²/s respectively). The results showed that the 

top layer had clumps (33.42±6.08 clumps), photosynthesis rate (2.52±0.34 µmol CO2/m²/s), fresh weight (85.22±7.44 g), 

and dry weight (28.37±0.49 g) higher than other layers, but low active compounds. The active compounds of the ground 

layer provided the highest antioxidant activity (EC50 = 26.63±2.38 g/L), anthocyanin content (19.70±1.66 mg/g FW), and 

total phenolic compound content ( 1. 7 0 ± 0 . 2 3  mg GAE/g FW)  while 5,7-dimethoxyflavone contents were not different 

(approximately 1.23–1.36 mg 5,7-DMF/g FW). The experiment revealed the possibility of producing black galingale in vertical 

farm but it should be managed to increase productivity per unit area. 

Keywords: 5,7–dimethoxyflavone, black galingale, the active compound, vertical farm 
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Effect of simulated acid rain on physiological traits of some Thai rice cultivars 
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Abstract 

The increasing of air pollution is associated with acid precipitation especially acid rain 
and acid fog, a serious environmental issue that affects plant growth and development. This 
study was to investigated the effect of simulated acid rain, (pH adjusted to 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 
and 6.5 as a control using 5:1 v:v mix of H2SO4 and HNO3) on rice growth and development 
during the vegetative stage growing in a greenhouse conditions. The results showed that 
simulated acid rain at pH 2.5–3.5 reduced SPAD index values at both 4 and 8 days after 
spraying. However, the increased acidity of simulated acid rain increased plant height, leaf 
number and root per shoot ratio as compared with the control, indicating that simulated acid 
rain promoted rather than inhibited these characteristics of rice. Simulated acid rain at pH 2.5 
caused white to tan spots on the abaxial surface of rice leaves, the frequency of these necrotic 
spots depended on rice cultivars. Scoring the visual effects of pH 2.5-simulated acid rain 
revealed that CMJ, KDML105, TTCP and HPYTD were moderately-affected cultivars, RD27 
and KTH17 were tolerant cultivars and RD57, RD31, MLL and KKN were highly tolerant 
cultivars. The results indicated that rice is a moderately tolerant of simulated acid rain. 
Keywords: Rice, Simulated acid rain, Spraying method, Stress 
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การติดตามการเจริญเติบโตของพริกที่ปลูกในแปลงเปิดด้วยตัวแปรทางสรีรวิทยา  

Pursuit of hot pepper growth from physiological parameters on an open field  
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บทคัดย่อ 

 ตวัแปรทางสรีรวิทยาเป็นตวับ่งช้ีท่ีสําคญัในการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึง
ตวัเลขท่ีไดส้ามารถใชเ้พ่ือคาดคะเนปริมาณของผลผลิต การวิเคราะห์การเจริญเติบโตดว้ยวิธี Conventional plant growth 
analysis  เป็นวิธีพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพต่องานดา้นสรีรวิทยาของพืช พริกข้ีหนูเป็นพืชท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจของ
ไทย แต่การปลูกทัว่ไปนั้นข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของเกษตรกร ขอ้มูลชุดน้ีจึงเป็นจุดเร่ิมตน้เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปลูก
พริก โดยปลูกพริก 2 พนัธ์ุได้แก่ ดวงเศรษฐี และซากาตะ เก็บขอ้มูลทุก 2 สัปดาห์หลงัยา้ยปลูกลงแปลง บันทึกขอ้มูล
นํ้ าหนกัสด ความสูงของตน้ พ้ืนท่ีใบ ขอ้มูลท่ีไดน้าํมาคาํนวณเพ่ือหาอตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงสุทธิของใบ ดชันีสุขภาพ
พืช และปริมาณนํ้ าในใบและลาํตน้ วดัอตัราส่วนของแสงท่ีลอดผา่นทรงพุ่มเพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่พริกไดรั้บแสงเพียงพอ วดั
ปริมาณไนเตรตของใบเพ่ือใชค้าดคะเนการจดัการปุ๋ย ซ่ึงในภาพรวมของการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํไปปรับใชเ้พ่ือเป็น
แนวทางจดัการการปลูกพริกต่อไป                                                                                                                                                                                                                                              

คาํสําคญั: การผลิตพริกแบบดั้งเดิม, การวจิยัการปลูก, พริก  

 

Abstract 
 Physiological parameters are an essential indicator to determine how plant growth and response to environment. 
The numbers could be able to apply its correlation to predict a production as an outcome. This conventional plant growth 
analysis is the most fundamental and principal practice performing to maximize its efficacy to further experiment unless 
time consuming of the first data set is crucial. Hot pepper is a potential and strategic crop in Thai market. The conventional 
cultivation is based on grower’s experience. Hence, the initial data are obliged to be a starting milestone of hot pepper 
criterion. Two hot pepper cultivars, Chia Tai ‘Duangsetthee’ and Sakata were grown in a field, while data collection was 
performed fortnightly after transplanting. Height, leaf area, and plant weight were form determined in particular. The initial 
data were, later, calculated for net assimilation rate, plant health index, and water content. Light transmission ratio was 
illustrated the underneath shrub condition received adequate light. This implies that trimming might be indispensable. 
Besides, leaf nitrate content was included for fertilizer management. Overview of this experiment can be extended to in-
field management hereafter  

Keywords: chili, conventional production system, cultivation research 
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การพฒันาตัวแบบของการพยากรณ์ปริมาณผลผลติพืชเศรษฐกจิ โดยใช้วธีิการวเิคราะห์ความถดถอย 
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Development of forecasting model of economic crop yield by using multiple linear regression 

analysis and artificial neural network 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาตวัแบบสมการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตรายปีของพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด 

ไดแ้ก่ ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง ออ้ย มนัสาํปะหลงั และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ในเขตภาคกลาง โดยใชข้อ้มูลปัจจยัการผลิตในช่วง  

ปี พ.ศ. 2524 ถึง 2562 จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย และสํานักงาน

ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ โดยไดน้าํวธีิการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis: MLR) และ

วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN)  มาใชใ้นการพฒันาตวัแบบสมการพยากรณ์ และทดสอบตวั

แบบดว้ยเทคนิค 10-Fold Cross-Validation แบบทาํซํ้ าจาํนวน 5 คร้ัง พร้อมทั้งเปรียบเทียบความแม่นยาํโดยใชค้่ารากท่ีสอง

ของค่าคลาดเคล่ือนกําลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Square Error: RMSE) จากผลการศึกษาพบว่าผลการพยากรณ์ปริมาณ

ผลผลิตรายปีดว้ยวิธี ANN ให้ค่า RMSE ตํ่ากว่าวิธี MLR ในพืชทุกชนิด โดยค่า RMSE การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตรายปี

ดว้ยวิธี ANN ของขา้วนาปี ขา้วนาปรัง ออ้ย มนัสาํปะหลงั และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มีค่าเท่ากบั 75,716.12 ตนั 25,208.94 ตนั 

423,336.75 ตนั 68,660.57 ตนั และ 31,155.16 ตนั ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การพยากรณ์, วธีิการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ, วธีิโครงข่ายประสาทเทียม 

  

Abstract 

Yield forecasting models of five economic crops comprised of in-season rice, off-season rice, sugarcane, cassava 

and maize were developed in this study. Data related to input factors and yields of each crop cultivated in central region of 

Thailand for the period of 1981–2019 were used and obtained from the Office of Agricultural Economics, the Office of 

Cane and Sugar Board and the Office of National Water Resources were used for analysis. The multiple linear regression 

analysis (MLR) and Artificial Neural Network (ANN) were applied for developing the forecasting models. The Repeated 

10-Fold Cross-Validation technique with 5 replications was used to evaluate the developed models. The results showed 

that the prediction by using the ANN approach provides higher accuracy for all crops. The root mean square error (RMSE) 

values obtained from the ANN approach were lower than RMSE values obtained from the MLR analysis. According to 

computational test, the lowest RMSE obtained from the ANN approach were 75,716.12 ton, 25,208.94 ton, 423,336.75 ton, 

68,660.57 ton and 31,155.16 ton for in-season rice, off-season rice, sugarcane, cassava, and maize, respectively.  

Keywords: artificial neural network, forecasting, multiple linear regression analysis  
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การประเมินการใช้นํา้และผลผลติของข้าวเจ้าหอมนิลพันธ์ุกลายทีม่ลีักษณะปากใบแตกต่างกนัในสภาพขาดนํ้า 

The evaluation of water consumption and grain yield of Jao Hom Nin mutants with different 

stomata characters in drought stress condition 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชน้ํ้ าและผลผลิตของขา้วเจา้หอมนิลสายพนัธ์ุกลาย 4 สายพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะ

ปากใบแตกต่างกนั ร่วมกบัพนัธ์ุเปรียบเทียบในสภาพให้นํ้ าปกติเปรียบเทียบกบัสภาพขาดนํ้ าในระยะตั้งทอ้ง พบวา่ พนัธ์ุ

เปรียบเทียบทนแลง้ DH212 มีความหนาแน่นปากใบปานกลางและขนาดเลก็ ส่วนพนัธ์ุเปรียบเทียบไม่ทนแลง้ IR64 มีความ

หนาแน่นปากใบสูงและขนาดปานกลาง ในขณะท่ี สายพนัธ์ุ MU352 มีความหนาแน่นปากใบตํ่าแต่มีขนาดใหญ่ ส่วนสาย

พนัธ์ุ MU3117 มีความหนานแน่นปากใบปานกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงทั้ ง 2 สายพนัธ์ุมีการใช้นํ้ าตลอดการปลูกเพียง                    

16.8–17.4 ลิตรและใหผ้ลผลิตลดลงในสภาพขาดนํ้ า 54–58% เม่ือเปรียบเทียบกบัการใหน้ํ้าปกติ ส่วน MU826 และ MU2447 

มีความหนาแน่นปากใบสูงและขนาดปานกลาง มีปริมาณการใชน้ํ้ าตลอดการปลูก 18.2–18.4 ลิตร และให้ผลผลิตในสภาพ

ขาดนํ้ าลดลงถึง 74–77% เม่ือเปรียบเทียบกบัการให้นํ้ าปกติ ดงันั้นความหนาแน่นปากใบมีอิทธิพลต่อสภาพการขาดนํ้ า

มากกวา่ขนาดของปากใบ โดยความหนานแน่นปากใบมีสหสมัพนัธ์เชิงลบต่อการใหผ้ลผลิตในสภาพขาดนํ้ า (r = -0.70)  

 คาํสําคญั: ขนาดปากใบ, ขา้วสายพนัธ์ุกลาย, ความหนาแน่ปากใบ, สภาพแลง้ 

 

Abstract 

 The objective of this research was to study water use and yield of four Jao Hom Nin mutant lines with different stomata 

characters with control varieties in normal and drought conditions at booting stage. The result found that drought tolerance variety; 

DH212 had medium stomata number with small size and the susceptible variety IR64 had high stomata density with medium size. 

While, MU352 had low stomata density with large size and MU3117 had medium stomata density with small size. The water used 

in both lines was 16.8–17.4 liters and yield were decreased 54–58% when compared with normal condition. On the other hand, 

MU826 and MU2447 that showed high stoma density with medium size were used water from 18.2–18.4 liters and then yield was 

decreased 74–77% when compared with normal condition. Therefore, the stomata density has more affect than that of stoma size in 

drought condition and the stomata density had negative correlation with yield in drought condition (r = -0.70).                                     

Keywords: mutant rice, stomata density, stomata size, drought stress 
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Carcass characteristics of Betong chicken (KU line) and crossbred progeny between 
Betong cocks (KU line) and layer hens 
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Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thaland. 
*Corresponding author. E-mail address: agrpds@ku.ac.th 
 
Abstract 

Native chicken has low egg production but it has unique meat texture.  Using Betong 
cock (KU line) as terminal sire breed crossed with layer hens could increase productivity and 
remain carcass and meat quality of Betong chicken (KU line). The 2×2 factorial design was 
randomized completely with 3 replications in this study.  The main factors were breed group 
namely Betong chicken (KU line) progeny (BT) and crossbred progeny (CR) from Betong 
cocks (KU line) with layer hens and sex namely male and female.  Three from ten chickens 
were randomly sampled from each experimental unit.  The results showed that at 12 weeks of 
age, the breed group effect was not significant but the sex effect was significant for all carcass 
yield traits namely live weight, hot and chill carcass percentages, breast meat, wing thigh drum 
and shank weights.  Moreover, the interaction effect between breed group and sex was 
important for some carcass yield traits except breast meat and thigh weighs.  Live weight in 
BT was as similar as CR (1,440.78 g and 1,449.33 g, respectively).  For meat quality traits, pH 
at 0 and 24 hours post-mortem measured in breast meat, drip loss percentage were not 
significantly different in both breed groups.  The L* value measured from breast meat of CR 
was significantly less than that of BT (52.20 and 53.77, respectively).  Therefore, the BT meat 
was slightly lighter in color than the CR meat. The a* and b* values were not significantly 
different.  Drip loss percentage of female was less than that of male besides L* and b* values 
of female were higher than those of male.  It can be concluded that the carcass yield and some 
meat quality of BT and CR were similar.  Using Betong cock (KU line) as terminal sire breed 
crossed with layer hens can increase egg production and meat of their progeny might be 
potential to substitute meat of BT.  
Keywords: Betong chicken (KU line), Carcass, Crossbred chicken,  
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ผลการเสริม Clostridium butyricum ในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ปริมาณเช้ือ Salmonella ser. 

Enteritidis และการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกนัในไก่เน้ือท่ีเลีย้งภายใต้สภาพการเลีย้งหนาแน่น 

Effect of Clostridium butyricum supplementation in diets on growth performance Salmonella ser. 

Enteritidis population and immune response in broiler chicken reared under high stocking density 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของ Clostridium butyricum ต่อสมรรภาพการเจริญเติบโต ปริมาณเช้ือ Salmonella ser. Enteritidis  

(S. Enteritidis) และการตอบสนองภูมิคุม้กนัของไก่เน้ือ ใชไ้ก่เน้ือเพศผูพ้นัธ์ุ Ross 308 จาํนวน 312 ตวั แบ่งเป็น 4 กลุ่มใน

แผนการทดลองแบบ 2×2 Factorial in CRD โดยประเมินผลของอาหาร 2 สูตร (ไม่เสริมและเสริม C. butyricum 5×108 

CFU/kg.) และพ้ืนท่ีการเล้ียง 2 แบบ (แบบปกติและแบบหนาแน่น) รวมเป็น 4 กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 6 ซํ้ า ท่ีอายุ 10 วนั สุ่ม

ไก่ 50% ของทุกหน่วยทดลองป้อนเช้ือ S. Enteritidis (106 CFU/ตวั) ผลการศึกษาไม่พบอิทธิพลร่วมระหว่างสูตรอาหารและ

พ้ืนท่ีการเล้ียงต่อทุกลกัษณะท่ีประเมิน (p > 0.05) การใช้ C. butyricum ไม่มีผลต่อการเพ่ิมนํ้ าหนักตวั ประสิทธิภาพการ

เปล่ียนอาหารเป็นนํ้ าหนกัตวั และปริมาณเช้ือ S. Enteritidis อย่างไรก็ตามระดบัแอนติบอด้ีไตเตอร์ของเช้ือ S. Enteritidis 

เพ่ิมขึ้นในไก่กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารเสริม C. butyricum ในสภาพการเล้ียงหนาแน่น (p < 0.05) สรุปไดว่้าการเสริม C. butyricum 

สามารถปรับปรุงภูมิคุม้กนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เน้ือ 

คําสําคัญ: เช้ือ C. butyricum, ปริมาณ S. Enteritidis, สมรรถภาพการเจริญเติบโต  

 

Abstract 

 This study aimed to evaluate the effect of Clostridium butyricum on growth performance Salmonella ser. 

Enteritidis (S. Enteritidis) population and immune response of broiler chickens. A total of 312 male Ross 308 chicks were 

distributed into four groups in completely randomized design with treatments arranged in a 2×2 factorial scheme to evaluate 

effects of two diets (without or with C. butyricum 5×108 CFU/kg) and two stocking density (normal or higher density), 

totaling 4 treatments with 6 replications. On day 10, a random 50% of the chicks in each replication were inoculated via 

oral drop with S. Enteritidis (106 CFU/bird). The results showed that there were no interaction effects (p > 0.05) between 

diet and stocking density on any parameter evaluation. The weight gain, feed conversion ratio and S. Enteritidis population 

were not affected by the using of C. butyricum. However, the antibody titer of S. Enteritidis was increased in broiler fed C. 

butyricum supplemented diets under high stocking density (p < 0.05). It could be concluded that supplementation of C. 

butyricum can improve the immunity without negative effects on performance of broiler chickens. 

Keywords: C. butyricum, growth performance, S. Enteritidis  
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ผลของการเสริมแทนนินในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และแบคทีเรียในซีกัมของ            

ไก่เน้ือภายใต้สภาพการเลีย้งหนาแน่น 

Effect of tannin supplement in diets on growth performance, carcass quality and bacteria in cecum of 

broiler chickens under high stocking density 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาประเมินผลการเสริมแทนนินในอาหารไก่เน้ือต่อการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และแบคทีเรียในซีกัม              

ในการเล้ียงหนาแน่น ใช้ไก่เพศผูท้ั้ งหมด 492 ตัว (Ross308) ในแผนการทดแบบสุ่มสมบูรณ์แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 ซํ้ า                

ดังน้ี 1) ความหนาแน่นปกติ (NSD, 29.59 กก./ตร.ม. อาหารสูตรควบคุม) 2) ความหนาแน่นสูง (HSD, 35.94 กก./ตร.ม                 

อาหารสูตรควบคุม) 3) ความหนาแน่นสูงเสริมแทนนิน 0.05% (HSD1) 4) ความหนาแน่นสูงเสริมแทนนิน 0.10% (HSD2)           

5) ความหนาแน่นสูงเสริมโคลิสติน 0.012% (HSD3) ท่ีอายุ 35 วนั ศึกษาพบว่านํ้ าหนักตัวและปริมาณอาหารท่ีกินของไก่            

กลุ่ม HSD HSD1 และ HSD2 ตํ่ากว่ากลุ่ม NSD (p < 0.05) ขณะท่ีอตัราการแลกเน้ือระหว่างกลุ่ม NSD และ HSD ไม่แตกต่างกนั 

การเสริมแทนนินไม่ส่งผลต่อคุณภาพซาก ปริมาณแบคทีเรียรวมและ Lactobacillus spp. ในซีกัมไม่แตกต่างกันระหว่าง             

กลุ่มทดลอง อย่างไรก็ตามเช้ือ E. coli ลดลงในไก่กลุ่มท่ีเสริมแทนนินและโคลิสตินในอาหาร(p < 0.05) สรุปไดว่้าการเสริม         

แทนนินในสภาพการเล้ียงหนาแน่นส่งผลดีต่อจุลินทรียใ์นลาํไส้ของไก่เน้ือ 

คําสําคัญ: ความหนาแน่น, แทนนิน, แบคทีเรียในซีกมั, สมรรถภาพการเจริญเติบโต 

 

Abstract 

 This study evaluated the effect of tannin supplementation in diets on the growth performance, carcass quality and 

bacterial population under high stocking density (HSD) conditions in broilers. A total of 492 male broiler (Ross 308) were used 

in a completely randomized design with five treatments and six replicates. Treatments were as follows: 1) normal stocking density 

(NSD; 29.59 kg/m2 fed basal diets); 2) HSD (35.94 kg/m2 fed basal diets); 3) HSD+ 0.05% tannin (HSD1), 4) HSD + 0.10% 

tannin (HSD2), and 5) HSD + 0.012% colistin (HSD3). At 35 days of age, the results showed that body weight and feed intake of 

HSD HSD1 and HSD2 were lower than NSD group (p < 0.05), whereas the feed conversion ratio between NSD and HSD group 

was not significant different. There were no significant effects of tannin supplementation for the carcass quality. The total bacteria 

and Lactobacillus spp. in the cecum were not significant different among treatment groups. However, E. coli was reduced by 

adding tannin and colistin in diet (p < 0.05). It can be concluded that the supplementation of tannin in diet of broiler reared under 

high stocking density had a positive effect on microbial in gut of broiler chickens. 

Keywords: cecum bacteria, growth performance, stocking density, tannin 
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ผลของการใช้ยาต้านเช้ือบิดในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ปริมาณโอโอซิสต์ในมูล และการเกิดอุ้งเท้า

อกัเสบในไก่เน้ือ 

Effect of anticoccidial drug in diets on growth performance, coccidial oocysts number and foot pad 

dermatitis in broilers 
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บทคัดย่อ 

การทดลองเพ่ือศึกษาผลของการเสริมยาตา้นเช้ือบิดในอาหารไก่เน้ือต่อสมรรถภาพการผลิต ปริมาณโอโอซิสต์ 

และการเกิดอุง้เทา้อกัเสบในไก่เน้ือ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ใชไ้ก่เน้ือเพศผูส้ายพนัธ์ุ Ross 308 จาํนวน 448 ตวั 

แบง่เป็น 4 กลุ่มๆ ละ 8 ซํ้าๆ ละ14 ตวั อาหารทดลอง 4 กลุ่มดงัน้ี1) กลุ่มควบคุม 2) เสริมลาซาโลซิด 100 ppm 3) เสริมนารา

ซิน+นิคราบาซิน 40+40 ppm และ 4) เสริมโมเนนซิน+นิคราบาซิน 40+40 ppm ไก่ทุกตวัรับวคัซีน Livacox T ท่ีอายุ 1 วนั 

ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนกัตวัในช่วงอาย ุ0–10 วนั ดีขึ้นจากการเสริมโมเนนซิน+นิครา

บาซิน (p < 0.05) ปริมาณไข่บิดในมูลของกลุ่มท่ีเสริมยาตา้นเช้ือบิดมีปริมาณไข่บิดนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุม (p < 0.05) คะแนน

อุง้เทา้ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลอง สรุปไดว่้าการเสริมโมเนนซิน+นิคราบาซินในอาหารมี

ศกัยภาพในการปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต และปริมาณไข่บิดในมูลของไก่เน้ือ 

คําสําคัญ: ไก่เน้ือ, ยาตา้นเช้ือบิด, สมรรถภาพการผลิต, อุง้เทา้อกัเสบ, โอโอซิสต ์

 

Abstract 

An experiment was conducted to study the effect of anticoccidial drug in diets on growth performance, coccidial 

oocysts number and footpad dermatitis in broilers. Four hundred forty-eight male broiler chicks (Ross 308) were divided 

into 4 treatment groups with 8 replications of 14 chicks each. The experimental design was a completely randomized design. 

There were four experimental diet, infected unmedicated diet (T1), infected and supplement with Lasalocid 100 ppm diet 

(T2), infected and supplement with Narasin+Nicarbazin 40+40 ppm diet (T3) and infected and supplement with 

Monensin+Nicarbazin 40+40 ppm. (T4). All chickens challenged with coccidial vaccines Livacoox T by oral inoculation 

on day 1 of age. The results shown that feed conversion ratio of broiler during 0–10 day of age improved by 

Monensin+Nicarbazin supplementation (p < 0.05). Our data indicated that using anticoccidial drugs decreased coccidial 

oocysts of feces. However, the footpad dermatitis score were not significant differences between the treatment groups. It 

could be indicated that anticoccidial drugs medicines could decline coccidial oocysts of feces and improve feed efficiency 

of broiler chickens. 

Keywords: anticoccidial drug, broiler chickens, footpad dermatitis, growth Performance, oocysts 
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ผลการเสริมเซลโลไบโอสในอาหารต่อสมรรถภาพเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่เน้ือท่ีเลีย้งภายใต้

ความหนาแน่นสูง 

Effect of cellobiose on growth performance and carcass traits of broiler chickens under high 

stocking density 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเสริมเซลโลไบโอสในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไก่เน้ือท่ีเล้ียง

ภายใตค้วามหนาแน่นสูง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ซํ้ า ไดแ้ก่ กลุ่มไก่เน้ือท่ีเล้ียง

ความหนาแน่นปกติ (29.32 กก./ตร.ม.) ไดรั้บอาหารทดลองสูตรควบคุม (normal stocking density; NSD) กลุ่มไก่เน้ือท่ีเล้ียง

ความหนาแน่นสูง (35.19 กก./ตร.ม.) ไดรั้บอาหารทดลองสูตรควบคุม (high stocking density; HSD) และกลุ่มไก่เน้ือท่ีเล้ียง

ความหนาแน่นสูง ไดรั้บอาหารสูตรควบคุมเสริมเซลโลไบโอส 0.025 เปอร์เซ็นต์ (HSD+CB) ช่วงไก่เน้ืออายุ 1–35 วนั 

พบว่านํ้ าหนักตวัและอตัราการเจริญเติบโตของกลุ่ม NSD สูงกว่าเม่ือเทียบกบักลุ่ม HSD (p < 0.05) แต่ขณะเดียวกนักลุ่ม 

HSD+CB มีนํ้ าหนักตวัและอตัราการเจริญเติบโตไดเ้ทียบเท่ากบักลุ่ม NSD (p > 0.05) และมีปริมาณการกินไดสู้งขึ้นเม่ือ

เทียบกบักลุ่ม HSD (p < 0.05) ส่วนคุณภาพซากพบว่ากลุ่ม HSD+CB มีเปอร์เซ็นตน์ํ้าหนกัไขมนัช่องทอ้งและตบัตํ่ากว่ากลุ่ม 

HSD (p < 0.05) ดงันั้นการเสริม เซลโลไบโอสในอาหารไก่เน้ือท่ีเล้ียงในความหนาแน่นสูงสามารถปรับปรุงสมรรถภาพ

เจริญเติบโตและลดการสังเคราะห์ไขมนั 

คําสําคัญ: การสังเคราะห์ไขมนั, ไก่เน้ือ, ความหนาแน่นในการเล้ียง, เซลโลไบโอส, สมรรถภาพเจริญเติบโต 

 

Abstract 

This study was conducted to evaluate the effects of supplementing cellobiose in diet on performance and carcass 

trait of broiler chickens reared in high stocking density. Broiler chickens were used in a completely randomized design. 

The experimental groups were divided into 3 treatments and 6 replicates. The experimental diets were provided as follow; 

1) Normal stocking density (NSD; 29.32 kg/m2 fed basal diets), 2) High stocking density (HSD; 35.19 kg/m2 fed basal 

diets), and 3) HSD chickens fed 0.025% cellobiose (HSD+CB). During 1 to 35 day, the body weight and body weight gain 

of the HSD group was significantly suppressed compare to the NSD group (p < 0.05), while the HSD+CB group increase 

the body weight and body weight gain, consequently it did not significantly differ from the NSD group (p > 0.05). Feed 

intake of the HSD+CB group significantly increased compare to the HSD group (p < 0.05). However, the HSD+CB group 

significantly decreased the abdominal fat and liver size (p < 0.05). Therefore, the cellobiose supplementation improve 

growth performance and fat metabolism under high stocking density condition. 

Keywords: broiler, cellobiose, fat metabolism, growth performance, stocking density 
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สัดส่วนไขมันต่อโปรตีนในน้ํานมรวมถังระดับฟาร์มและโอกาสการเกดิคีโตซิสและแอซิโดซิสในฝูงโครีดนม 

Fat to protein ratio in bulk tank milk at farm level and likelihood of ketosis and acidosis in milking 

dairy herds 
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บทคัดย่อ 

สัดส่วนไขมนัและโปรตีน (Fat to Protein Ratio; FPR) ของนํ้านมรวมถงัระดบัฟาร์ม (216 ฟาร์ม) ท่ีวิเคราะหเ์ดือน

ละ 2 คร้ัง (มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2563; 14,646 ขอ้มูล) เพ่ือประเมินคุณภาพและกาํหนดราคานํ้านมดิบถูกใชใ้นการ

พิจารณาโอกาสการเกิดภาวะคีโตซิส (FPR>1.5) และแอซิโดซิส (FPR<1.1) ขอ้มูลถูกพรรณนาเชิงสถิติและวิเคราะหด์ว้ย

หุ่นจาํลองเชิงเส้นตรงแบบผสมท่ีพิจารณาปีและฤดูกาลท่ีผลิต ขนาดฟาร์ม (โครีดนม <10, 10–29 และ >29 ตวั) เป็นปัจจยั

กาํหนดและฟาร์ม และความคลาดเคล่ือนเป็นปัจจยัสุ่ม  ผลการศึกษาพบว่าฝงูโครีดนมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) มีโอกาสเกิด

ภาวะแอซิโดซิสและคีโตซิสในบางช่วงของการผลิต โดย  FPR ในฝงูโครีดนมของเกษตรกร (0.7–1.9) ผนัแปรตามปีและ

ฤดูกาลท่ีผลิต (p < 0.01) แต่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติตามขนาดฟาร์ม ความสัมพนัธ์ระหว่างความผนัแปรของ

ฟาร์มและความผนัแปรของ FPR มีค่าร้อยละ 30 ขอ้มูลองคป์ระกอบนํ้านมสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพ่ิมในการเฝ้าระวงั

สุขภาพของฝงูโครีดนม 

คําสําคัญ: การจดัการ,โคนม, ฝงูรีดนม, โรคเมทาบอลิค, องคป์ระกอบนํ้านม 

 

Abstract 

 Fat to protein ratio (FPR) in bulk tank milk at farm level (216 farms), that were evaluated twice a month (January 

2017 to August 2020; 14,646 records) for quality evaluation and price determination, were considered likelihood of ketosis 

(FPR>1.5) and acidosis (FPR<1.1). The data were statistically described and analyzed using a mixed linear model that 

considered production year-season and farm size (milking cows < 10, 10 to 29 and > 29) as fixed effects, and farms and 

residuals were random effects. The results showed that most milking dairy herds (81%) were likely to have both acidosis and 

ketosis at some periods of production. The FPR in the milking herds of farmers (0.7–1.9) varied by year-season of production 

(p < 0.01), but they were not statistically significant with farm size. The relationship between farms and FPR variances was 

30%. Milk composition data can be used to enhance health surveillance of milking dairy herds. 

Keywords: dairy cattle, management, metabolic disease, milking herd, milk composition 
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แนวโน้มและความสัมพนัธ์ระหว่างเซลล์โซมาติกและแลคโตสในน้ํานมรวมถังระดับฟาร์ม 

Trends and association between somatic cell count and lactose in bulk tank milk at farm level 
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บทคัดย่อ    
จาํนวนเซลลโ์ซมาติก ((Bulk-Tank Somatic Cell Count; BSC) และแลคโตสในนํ้ านมรวมถงัระดบัฟาร์ม (14,867 

ขอ้มูล) ของเกษตรกร (227 ฟาร์ม) ท่ีถูกสุ่มตวัอยา่งและวิเคราะห์ (มกราคม 2560 ถึงสิงหาคม 2563) เพ่ือการประเมินคุณภาพ

และกาํหนดราคานํ้านมถูกนาํมาศึกษาแนวโน้มความผนัแปร และจาํแนกความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงด้วยหุ่นจาํลองเชิง

เส้นตรงแบบผสมท่ีพิจารณาปี-ฤดูกาล ขนาดฟาร์ม (โครีดนม <10, 10–29 และ >29 ตวั) และแลคโตส (%) เป็นปัจจยักาํหนด 

และพิจารณาฟาร์มและปัจจยัอ่ืนเป็นปัจจยัสุ่ม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า BSC (50,000–1,500,000 เซลล์/มิลลิลิตร) ผนั

แปรไปตามปี-ฤดูกาล (p < 0.0001) โดยมกัพบค่า BSC สูงสุดในฤดูฝนของแต่ละปี ขนาดของฟาร์มมีอิทธิพลอย่างไม่มี

นัยสําคัญต่อ BSC (p = 0.67) แลคโตสลดลง (1%) ส่งผลให้  BSC เ พ่ิมขึ้ น  (572,220 เซลล์/ มิลลิ ลิตร ; p < 0.0001) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความผนัแปรของฟาร์มและ BSC มีค่าร้อยละ 37.15 ผลการศึกษาเหล่าน้ียืนยนัถึงความเป็นประโยชน์

ขององคป์ระกอบนํ้านมในการเฝ้าระวงัสุขภาพและการจดัการฝงูโครีดนม 

คําสําคัญ: โคนม, จาํนวนเซลลโ์ซมาติก, นํ้านมรวมถงั  

  
Abstract 

Bulk-tank somatic cells count (BSC) and lactose at farm level (14,867 data) of farmers (227 farms) that were 

randomly sampled and analyzed (January 2017 to August 2020) for milk quality and price determination were used to 

identify variation, and linear relationship using a mixed linear model considered year-season of production, farm size 

(milking cows; <10, 10 to 29 and > 29), and lactose (%) as fixed effects, and considered farms and residuals as random 

effects. The results indicated that BSC (50,000–1,500,000 cells/ml) varied by the year-season of production (p < 0.0001). 

The highest BSC was often found in the rainy season of each year. Farm size had no significant influenced on BSC                            

(p = 0.67). The reduction of lactose content (1%) resulted in increasing of BSC (572,220 cells/ml; p < 0.0001). The 

relationship between farms and BSC variances was 37.15%. These study results confirmed the usefulness of milk 

composition for health monitoring and management of milking cows. 

Keywords: bulk tank milk, dairy cattle, somatic cell count 
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ผลของระยะเวลาในการขนส่งลูกไก่ต่อประสิทธิภาพการผลติไก่เน้ือในระบบอุตสาหกรรม 

Effect of transportation duration of chick on performance of broilers in industrial system 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาระยะเวลาขนส่งท่ีต่างกนัต่อประสิทธิภาพของผลผลิตในไก่เน้ือ โดยใชลู้กไก่คณะเพศ สายพนัธ์ุ Ross 

308 อาย ุ1 วนั จาํนวน 10,000 ตวั (จากการสุ่ม 8 โรงเรือน) จากระยะเวลาการเดินทางท่ีแตกต่างกนั คือ 1.) ระยะเวลาเดินทาง 

1.5 ชั่วโมง และ 2.) ระยะเวลาเดินทาง 3.5 ชั่วโมง ทาํการเก็บขอ้มูลนํ้ าหนักไก่ท่ีอายุ 1, 7, 14, 21, 28, 35 และ 38 วนั เพ่ือ

วิเคราะห์หานํ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมขึ้น อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั ปริมาณการกินอาหาร อตัราการแลกเน้ือ และอตัราการ

การตาย พบว่า นํ้าหนกัของไก่ในช่วงอาย ุ0, 7, 14, 21, 28, 35 และ 38 วนัของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ (p > 0.05) ค่านํ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมขึ้น ปริมาณอาหารท่ีกินได ้อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั อตัราและการเปล่ียนอาหารเป็น

เน้ือของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p > 0.05) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในการ

ขนส่งลูกไก่ 1.5 ชั่วโมง และ 3.5 ชั่วโมงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งลูกไก่ควร

คาํนึงหลกัสวสัดิภาพในการขนส่งลูกไก่ เพ่ือความเป็นอยูข่องลูกไก่ท่ีดี และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีย่ิงขึ้น 

คําสําคัญ: ไก่เน้ือ, ประสิทธิภาพการผลิต, ระยะเวลาในการขนส่ง 

 

Abstract 

 This experiment studied the effect of transportation duration of first day chick on performance of broilers. Total 

of 10,000 chick (from random 8 housing system) at 1 day old were divided form different duration of transportation 1.) 1.5 

hour and 2.) 3.5 hour of duration. Chick body weight were measured on sample chicks after transportation at 1, 7, 14, 21, 

28, 35 and 38 (slaughter) day old and during the grow out period, feed uptake, feed conversion ratio, average daily gain 

and mortality (%) were measured weekly until slaughter. The results showed that chick weight at 1, 7, 14, 21, 28, 35 and 

38 (slaughter) day old in all groups were not significantly different (p > 0.05). The body weight change, feed uptake, feed 

conversion ratio, average daily gain and mortality (%) of birds in all groups were not significantly different (p > 0.05). This 

study demonstrates transportation of chicks during 1.5 and 3.5 hour were no significant effect on performance of chicken. 

However, welfare of chick during transportation would be considered, leading to increase wellbeing and performance of 

chicken in long term. 

Keywords: broiler, performance, transport of duration 
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Isolation of mastitis caused bacteria in dairy cows and some associated factors by microbiological 
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บทคัดย่อ 
 เช้ือแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอกัเสบท่ีแยกได้จากนํ้ านมโคนมจาํนวน 1,619 ตัวอย่าง ระหว่างพ.ศ.2561-2563 
สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 7 กลุ่มไดแ้ก่ Contagious, Environmental, Contagious Streptococci and streptococci-like organisms, 
Environmental Streptococci and streptococci-like organisms, Coliforms, Gram-negative noncoliform bacteria, Gram-
positive non streptococci and staphylococci โดยพบเป็นสัดส่วน 0.31% (5/1619), 14.95% (242/1619), 1.98% (32/1619), 
56.27% (911/16169), 10.69% (173/1619), 3.52% (57/1619), 12.29% (199/1619) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงชนิดของ
ตวัอยา่งนํ้านมจากโคท่ีเป็นโรคแบบแสดงอาการ และไม่แสดงอาการท่ีนาํมาแยกเช้ือ พบว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อสัดส่วนของ
เช้ือท่ีจาํแนกได ้คือมีความแตกต่างอย่างมีนยัยะสําคญัต่อสัดส่วนของเช้ือ Environmental และ Coliform (p-value <0.00001 
และ=0.004 ตามลาํดบั) และพบว่าการตดัสินใจเก็บตวัอย่างเพ่ือนาํมาแยกเช้ือระหว่างสัตวแพทย ์และเกษตรกรเป็นปัจจยั
สําคญัอีกประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อสัดส่วนของเช้ือท่ีแยกไดค้ือ มีนัยยะสําคญัต่อการแยกเช้ือ Contagious Streptococci and 
streptococci-like organisms, Environmental Streptococci and streptococci-like organisms, Coliforms ( p-value = 0.00001, 
0.0013, 0.0012 ตามลาํดบั)  

คําสําคัญ: โคนม,โรคเตา้นมอกัเสบแบบแสดงอาการ, โรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ  

Abstract  
 The mastitis caused bacteria were isolated from 1,619 milk samples during year 2018-2020. Then isolated 
pathogens were categorized into 7 groups which were Contagious, Environmental, Contagious Streptococci and 
streptococci-like organisms, Environmental Streptococci and streptococci-like organisms, Coliforms, Gram-negative 
noncoliform bacteria, Gram-positive non streptococci and staphylococci. The proportion of these isolation were 0.31% 
(5/1619), 14.95% (242/1619), 1.98% (32/1619), 56.27% (911/16169), 10.69% (173/1619), 3.52% (57/1619), 12.29% 
(199/1619), respectively. When the difference type of milk sample between clinical and subclinical cases were considered, 
the effect of this factor on the different proportion of isolated bacteria was significantly detected and especially effected on 
the different proportion of  Environmental and Coliform bacteria isolation (p-value <0.00001 and  0.004, respectively). The 
difference on a decision of milk sampling between veterinarians and farmers was discussed as another effective factor 
influencing the proportion of isolated bacteria. The significant effect on the isolated proportion of Contagious Streptococci 
and streptococci-like organisms, Environmental Streptococci and streptococci-like organisms and Coliforms bacteria                   
(p-value equal to 0.00001, 0.0013, and 0.0012, respectively) was detected.  

Keywords: clinical mastitis, dairy cow, subclinical mastitis 
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การพฒันาอาหารเสริมชนิดน้ําเพ่ือเพิม่ความน่ากนิของอาหารสําเร็จรูปในสุนัข 

Development of liquid nutritional supplement for improving palatability of commercial canine dry diets  
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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพ่ือการพฒันาสูตรอาหารเสริมชนิดนํ้ าให้สามารถใชร่้วมกบัอาหารหลกั โดยทาํให้

สุนขัยอมรับและกินอาหารหลกัไดม้ากขึ้น การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 เป็นการคิดคน้สูตรอาหารเสริมชนิดนํ้าท่ีมี
ความน่ากินสูง แลว้นาํมาทดสอบความน่ากินในสุนขั ผลการทดสอบความชอบของสุนขัจาํนวน 19 ตวั สุนขัเลือกอาหาร
หลกัท่ีมีการเพ่ิมอาหารเสริมชนิดนํ้ามากกว่าอาหารหลกัทั้งช่วงแรกและช่วงท่ีสองในสัดส่วน 97% ต่อ 3% (p-value <0.001) 
ระยะท่ี 2 ทดสอบความปลอดภยัของอาหารในสุนขั 15 ตวัเป็นเวลา 28 วนัโดยให้ผสมกบัอาหารหลกั เจาะเก็บเลือดก่อนเร่ิม
การทดลอง, วนัท่ี 3, และวนัท่ี 28 หลงัไดรั้บอาหาร พบว่า ค่า blood parameter ต่าง ๆ ไม่มีค่าใดตํ่าหรือสูงเกินกว่าค่าปกติ 
แมมี้บางค่าท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติแต่ยงัอยู่ในเกณฑ์ค่าปกติ จากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถคิดคน้พฒันา
อาหารเสริมชนิดนํ้าท่ีช่วยเพ่ิมความน่ากินของอาหารสาํเร็จรูปไดอ้ยา่งปลอดภยั 

คําสําคัญ: การทดสอบความปลอดภยั, ความน่ากิน, อาหารเสริมชนิดนํ้า 

 

Abstract 

Objective of this study was to develop a liquid nutritional supplement to facilitate the main diet consumption. 
The liquid nutritional supplement helped dogs to accept and consume more main diet.  The study was divided into two 
phases.  In the first phase, the recipe formulation of the liquid nutritional supplement was developed and performed a 
preference test in 19 dogs. The result showed that diet added with the liquid nutritional supplement was higher palatability 
than the diet alone at the intake ratio of 97% to 3% in the first and second tested periods (p-value <0.001). In the second 
phase, the safety of the liquid nutritional supplement was tested in 15 dogs. All dogs were given the main diet mixed with 
the liquid nutritional supplement for 28 days and blood samples were collected at day 0, 3, 28 after diet consumption. The 
result showed that all blood parameters were in normal range, even though some may be statistically significant differences. 
However, all parameters are in normal intervals.  In conclusion, the liquid nutritional supplement was developed, and it 
could help dogs to consume more the main diet with high palatability and safety 

Keywords: liquid nutritional supplement, palatability, safety test  
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ความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติตัวท่ีสัมพนัธ์กบัการป้องกันและควบคุมโรคแมวข่วนของประชาชนในเขต
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือประเมินความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัตวัของเจา้ของแมวท่ีสัมพนัธ์กบัการ

ป้องกนัและควบคุมโรคแมวข่วนจาํนวน 400 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงพฤศจิกายน 2562 โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ จาก

การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เจา้ของแมวมีระดบัการปฏิบติัตวัในการควบคุมและป้องกนัโรคแมวข่วนในระดบัตํ่า  (ร้อยละ 

65.5 )ในดา้นของสุขอนามยัส่วนบุคคลและการเล้ียงดูแมว  มีความรู้ในระดบัตํ่า (ร้อยละ 83.0) โดยเฉพาะในเร่ืองของระบาด

วิทยาและวิธีการติดต่อของโรค และมีระดบัทศันติของการสนบัสนุนในระดบัตํ่า (ร้อยละ 90.0) ของความเช่ือเร่ืองความ

เส่ียงในการติดโรคจากแมว นอกจากน้ียงัพบว่าระดับความรู้มีความสัมพนัธ์กับการปฎิบัติตัวของเจ้าของแมวอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (r = 0.391, p < 0.05 ) ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไดข้อ้เสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงการปฏิบติัตวัของเจา้ของ

แมวท่ีเก่ียวขอ้งการป้องกนัและควบคุมโรคโดยการพฒันาความรู้ให้กบัเจา้ของแมวเพ่ือสร้างความตระหนกัในเร่ืองความ

เส่ียงของโรคติดต่อระหว่างสัตวแ์ละคน   

คําสําคัญ: การปฏิบติัตวั, ความรู้, ทศันคติ, โรคแมวข่วน 

 

Abstract  

 The objectives of this study are to assess the knowledge, attitude and practices related to prevention and control 

of Cat Scratch Disease. A total of 400 owned cats were selected to be face-to-face interview through a structured 

questionnaire between October, 2018 to November, 2019. These finding showed most of respondents had a poor level of 

practices (65.5%), mainly in personal hygiene and husbandry management. They also had a poor level of knowledge 

(83.0%) especially in the epidemiology and mode of transmission.  Additionally, a less supporting attitude level (90%) in 

believed the risk of acquiring zoonotic diseases from cats. Moreover, there was a correlation between knowledge level and 

practices with statistically significance difference (r = 0.391, p < 0.05). The results suggest that the practices regarding to 

prevention and control would be improve by develop the educational for cat owners to make awareness of the risk of zoonoses. 

Keywords: attitude, cat Scratch disease, knowledge, practices  
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Pseudopregnancy and granulosa cell tumor in dog with ovarian remnant syndrome:  
A case report 
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Abstract 
 A 6-year-old neutered bitch was presented with all mammary glands enlargement. She 
had no history of the presenting signs of heat and male attraction. The dark brown discharge 
was detected from all nipples. Complete blood count and blood chemistry profiles were 
unremarkable. A number of the parabasal cell were presented from vaginal cytology. Serum 
estradiol and progesterone were 16.3 pg/mL, and 1 ng/mL, respectively. Abdominal 
ultrasonography revealed an anechoic cystic like at caudal part next to the right kidney, and 
tubular organ with hypoechoic above the urinary bladder. Computerized Tomography Scan 
revealed no demonstrable of nodule in the lung field. Multiple small cystic lesions and 
hypodense tissue were near at right kidney position. The tentative diagnosis of mammary gland 
enlargement was pseudopregnancy with right ovarian remnant syndrome (ORS). Surgical 
treatment was abdominal midline celiotomy. The right ovarian remnant was thickened, 
vascularization and non-adhered with the omentum. The histopathological diagnosis was 
ovarian granulosa cell tumor. Mammary glands were decreased to normal size within 10 days 
after removed retained-ovary. In conclusion, mid to old age of neutered dogs with mammary 
gland enlargement are usually diagnosed with mammary gland tumors. However, in this case 
was ORS which developed granulosa cell tumor and pseudopregnancy. 
Keywords: Dog, Mammary gland enlargement, Ovarian remnant syndrome, Pseudopregnancy 
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Toxicity of bacterial toxins on solid tumor growth 
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Abstract 
 A novel of cancer therapy is developed for effective eradiation of cancer cells and 
reduced side effect of drug. There are many modern methods for cancer therapy such as 
antibodies, fusion protein and cytokines. This study aimed to evaluate toxicity of bacterial toxin 
streptonigrin on solid tumor growth. The bacterial toxin Streptonigrin was introduced for 
testing against growth rate of solid tumor mass isolated from dogs which treated with surgical 
therapy. The Primary culture of skin tumor has high growth cell densities in Dulbecco’s 
modified Eagle’s medium (DMEM) supplement with 10% L-glutamine, 10% Penicillin-
Streptomycin and 30% fetal bovine serum. Then, cells were treated with streptonigrin on the 
concentrations of 0.2, 0.02 and 0.002 mg/ml to observe for toxic effect compared with cell 
control after 24, 72 and 144 h exposure. The inhibition efficiency was evaluated by several 
criteria, including the time of death cell appearance, cell morphology and capability of 
proliferation. Notably, primary skin cancer cells treated with streptonigrin concentrations of 
0.2, 0.02 and 0.002 mg/ml showing the mortality rate of 69.74%, 8.33% and 8.83%, 
respectively. These findings suggested that streptonigrin has a high ability to inhibit the growth 
rate of skin cancer cell and can lead to further beneficial study in field of cancer-therapy-
related toxicity. 
Keywords: Bacterial toxin, Solid cancer cell, Streotonigrin,  
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Abstract  

The objective of this study was to isolate and characterize of probiotic lactobacilli for 
pigs in Thailand. Ten out of two hundred strains from 16 pigs from slaughterhouse belonging 
to Lactobacillus spp.  The sequence analysis of the 16S rDNA gene, two strains were identified: 
Lactobacillus johnsonii and Lactobacillus amylovorus and were coded as VAP1 to VAP10. 
Eight strains were resistant to pH range 1-10 and 14% ox-bile and two strains were resistant to 
9% salt. Then Lactobacillus amylovorus strain VAP7 were randomized to test for adhesion to 
pig epithelial cell. It was found that the adhesion effect of the small intestinal epithelial cell 
was better than lactobacillus spp. from human control strains. Moreover, strain VAP7 could 
improve feed utilization and weight gain significantly greater than the control group (P <0.05). 
Therefore, Lactobacillus amylovorus strain VAP7, is suitable as an alternative for improving 
the productivity and as a probiotic in pigs. 
Keywords: pigs, lactobacilli, Probiotic 
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Diagnosis of hemotropic Mycoplasma species in healthy cats using a PCR technique 
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Abstract 

Feline hemotropic Mycoplasma species cause infectious anemia in cats that were 
transmitted by flea, cat fight and blood transfusion. Three species in cats reported in Thailand 
include Mycoplasma haemofelis (Mhf), Candidatus Mycoplasma haemominutum (CMhm), and 
Candidatus Mycoplasma turicensis (CMtc). Variable pathogenicity has been reported among 
the three species. Identification of identified Mycoplasma species are performed using species-
specific PCR and DNA sequencing which require 5–7 working days. However, screenings of 
blood donor contaminations need a rapid test. The study aims to investigate feline hemoplasma 
in healthy cats that are the candidates as blood donors. DNA extracted from blood samples of 
45 healthy cats were detected Mycoplasma species using a genus-specific nested PCR and 
sequencing. The positive results were 10/45 (22.22%) including, CMhm 8, Mhf 1, and CMtc 1. 
The gel electrophoresis and DNA sequencing results revealed that length of the PCR products 
of CMhm were approximately 580 bp (CMtc and Mhf; approximately 560 bp). Without 
sequencing process, the genus-specific PCR used in this study could classify CMhm (likely less 
pathogenicity) due to the different size of the PCR products. The high infection rate in healthy 
cats made more concern of transmission by blood transfusion from asymptomatic healthy cats 
as blood donors. 
Keywords: Blood donor, Hemotropic mycoplasma, Nested polymerase chain reaction 
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Abstract           
 Total 127 leptospiral LRR DNA fragments from our laboratory LRR data base were 
mined from 7 species, 23 serovars and then aligned with 88 genes of Leptospira interrogans 
serovar Lai and Copenhageni, and L. borgpetersenii serovar Hardjo strain L550 and JB197, 
serovar Javanica strain MK146, and serovar Mini. There are 4 of 13 LRR genes, LA3323, 
LA2448, LBJ2245 and LBJ1970, which DNA fragments similarity at higher than 70% identity, 
and LEP1GSC090_2765 and LRR gene of JX522459.1, were used for primer design. Over 90 
primers of LRR genes were predicted by PRIMER-BLAST (NCBI) and manually curated. All 
primers were analyzed by NetPrimer and were selected for in silico and in vitro PCR 
amplification with leptospiral genomic DNA. The analytical results showed promising primer 
pairs of LA3323_P5, LA3323_P6, LBJ2245_P7, LBJ2245_P8, LBJ2245_P9, LBJ2245_P10, 
LEP1GSC0902765_P12, LA1324_P14, LA1324_P15, LA1324_P16, LA1324_P17, LA1324_ 
P18, and LA1324_P19. Size of PCR amplicons from in vitro conformed the in silico results. 
Further optimization in annealing temperature, primer concentration, testing with other bacteria 
and cross serovars of Leptospira for being good primer pairs in leptospiral detection.  
Keywords: In silico PCR, Leptospirosis, Leptospiral detection, Leucine-rich repeat (LRR),  
Primer design 
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Abstract 

An avian trematode, Thapariella anastamusa, has been known to parasitize viviparid 
snails and birds for their larval and adult stages, respectively. Generally, viviparid snails are 
popularly utilized to consume by humans, so it is possible to be at risk of infection when 
consuming uncooked or semi-cooked dishes of the viviparid snails. This study aimed to 
investigate the prevalence and mean intensity of the infection, as well as morphological 
characters of the avian trematode parasitizing viviparid snails. Viviparid snails were randomly 
collected from canals and ponds in 59 sampling locations of Bangkok. Total 6,516 examined 
viviparid snails, 168 individuals (123 of Filopaludina martensi martensi, 44 of F. sumatrensis 
polygramma and 1 of Idiopoma umbilicata) were observed to be infected by the T. anastamusa 
with 2.58% and 2.27 of an overall prevalence and mean intensity of the infection, respectively. 
The T. anastamusa was elliptically elongated in shape and seemed to vary in size, 2.35–6.10 
(3.85) mm×0.77–2.07 (1.36) mm of the body dimension. The T. anastamusa has been never 
reported to infect or damage humans. Therefore, the general biology of the parasite, such as 
infection rate, morphological characters and host range, is necessary to understand for 
preventing and controlling strategies of parasitic transmission. 
Keywords: Avian parasite, Freshwater snails, Snail-borne trematode 
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การเจริญเติบโตและการเปลีย่นระยะการพฒันาของปลาเรนโบว์เทร้าต์ (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 

1792) ทีไ่ด้จากการเพาะอนุบาล 

Growth and development stage transformation of reared rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss Walbaum, 1792) 
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บทคัดย่อ 

ขอ้มูลดา้นอายุ ขนาด และการเปล่ียนระยะการพฒันาของปลาเรนโบวเ์ทร้าต ์(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 

1792) มีความจาํเป็นต่อการเพาะอนุบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการให้อาหารและการเหน่ียวนาํให้ลูกปลาพฒันาเขา้สู่

ระยะต่าง ๆ เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการแจงขอ้มูลในดา้นอายแุละขนาดของลูก

ปลาเรนโบวเ์ทร้าตท่ี์ไดจ้ากการอนุบาลในโรงเพาะฟักเพ่ือใชใ้นการทาํนายการเจริญเติบโต จากการศึกษาพบวา่ลูกปลาเรน

โบวเ์ทร้าตมี์ความยาวแรกฟักซ่ึงรายงานดว้ยค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.03±0.01 mm SL จากนั้นลูกปลาจะ

พฒันาและเปล่ียนจากระยะ alevin สู่ระยะ parr เม่ือมีอายไุด ้31 วนั (ขนาด 22.10±0.27 mm SL) และเปล่ียนจากระยะ parr             

สู่ระยะ smolt  เม่ือมีอายุ 148 วนั (ขนาด 123.68±1.16 mm SL) นอกจากน้ียงัพบว่าแบบจาํลองการเจริญเติบโตโดยใชชุ้ด

ขอ้มูลดา้นขนาด (SL [มม]) และอาย ุ(T [วนั]) ของลูกปลาแรกฟักถึงระยะ parr เป็นไปในรูปแบบสมการเชิงเสน้แบบถดถอย คือ                      

T = 0.256SL + 12.123 (R2 = 0.968) 

คาํสําคญั: การเจริญเติบโต, การเปล่ียนระยะการพฒันา, ปลาเรนโบวเ์ทร้าต,์ ลูกปลาวยัอ่อน 

 

Abstract 

Information on the age, size and development stage transformation of rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss Walbaum, 1792) is necessary for breeding. Especially the benefit of feeding techniques and induced to continuing 

its stage development not to interrupt growth. In this study, the age and size of reared rainbow trout larvae from a hatchery 

were clarified for growth prediction. The result showed that the rainbow trout has a new hatching size (average ± standard 

deviation) 10.03±0.01 mm standard length (mm SL). The larvae were developed and transformed from alevin to parr stage 

in 31 days (22.10±0.27 mm SL) and transformed from parr to smolt stage in 148 days (123.68±1.16 mm SL). Moreover, 

the growth simulation model based on size (SL [mm]) and age (T [days]) of the new hatching to end of parr stage data set 

was performed. The model was customized to linear equation as T = 0.256SL + 12.123 (R2 = 0.968). 

Keywords: development stage transformation, fish larva, growth, rainbow trout 
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การอนุบาลลูกปลาสลดิด้วยอาหารที่แตกต่างกนั 

Snakeskin gourami (Trichopodus pectoralis, Regan 1910) nursing under different feed types 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาอาหารท่ีเหมาะสมในการอนุบาลปลาสลิดต่อการเจริญเติบโต และอตัราการรอดตายโดยการวางแผนการ

ทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) ดาํเนินการทดลองในตูก้ระจกขนาด 45×60×50 ลบ.ซม. ท่ี

บรรจุนํ้ า 85 ลิตร โดยใชลู้กปลาอาย ุ48 ชัว่โมงหลงัฟัก จาํนวนตูล้ะ 700 ตวั (ความหนาแน่น 2,600 ตวั/ตร.ม.) และเร่ิมการ

ทดลองโดยใหอ้าหารม้ือแรกท่ีอาย ุ60 ชัว่โมงหลงัฟักไข่ โดยมีความยาวเฉล่ียเร่ิมตน้ 4.23±0.29 มม./ตวั และมีนํ้ าหนกัเฉล่ีย

เร่ิมตน้ 0.00046±0.000055 กรัม/ตวั เล้ียงดว้ยอาหาร 4 สูตร คือ รําร่วมกบัปลาป่น, artificial plankton(NRD ½), ไรแดงและ 

อาร์ทีเมียระยะ instar 1 สูตรละ 4 ตู ้โดยใหอ้าหารจนอ่ิมวนัละ 4 คร้ัง เป็นระยะเวลา 14 วนั ผลศึกษาพบวา่ปลาท่ีไดรั้บอาหาร

ท่ีแตกต่างกันจะมีนํ้ าหนักเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ความยาวเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย และอตัราการรอด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ                      

(p <0.05) โดยอาหารท่ีทาํให้ปลามีนํ้ าหนักเพ่ิมข้ึนเฉล่ียสูงสุด คือ ไรแดง, อาร์ทีเมีย, NRD½ , และรําร่วมกบัปลาป่น ซ่ึงมี

นํ้ าหนักเท่ากับ 0.0202±0.0231, 0.0069±8.18, 0.0020±0.008 และ0.0026±0.0012 ตามลาํดับ ปลาท่ีได้รับอาร์ทีเมีย และ 

NRD½ มีอตัราการรอดตายเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 30.74±9.23%  และ26.78±12.85 % ตามลาํดบั (p>0.05) รองลงมาคือ รําร่วมกบั

ปลาป่น และไรแดง อตัราการรอดตายเท่ากบั 17.25±4.067% และ8.53±2.407% (p<0.05) ตามลาํดบั  

คาํสําคญั: ปลาป่น, ปลาสลิด, แพลงกต์อนเทียม, ไรแดง, อาร์ทีเมีย 

 

Abstract 

The study on the effects of feed types on growth and survival rate of nursing snakeskin gourami, Completely 

Randomized Design (CRD) was used in this study. Fish larvae at 48 hours after hatch were nursed in 45×60×50 cm3 glass 

tanks which contained 85 litres of water in the number of 700 larvae per tank (density 2,600 individual/cm2). First feeding 

started at 60 hours after hatch with the average length of larvae at 4.23±0.29 mm/individual and average weight 

0.00046±0.000055 g/individual. Four feed types: bran and fish meal, artificial plankton (NRD ½), Moina sp. and Artemia 

sp. (instar I stage), were fed in 4 individual tanks per feed types to satiation for 4 times a day, 14 days. The results showed 

that different feed types caused significantly different in the average increasing weight, length and survival rate (p < 0.05). 

The results showed that feed types that cause the highest average weight gained including Moina, Artemia, NRD½, and 

bran and fish meal at 0.0202±0.0231, 0.0069±8.18, 0.0020±0.008 and 0.0026±0.012 (p < 0.05), respectively. Larvae fed 

with Artemia and NRD½ showed highest survival rate at 30.74±9.23% and 26.78±12.85 % (p > 0.05), respectively. 

Followed by bran and fish meal, and Moina at 17.25±4.067% and 8.53±2.407% (p < 0.05), respectively.  

 Keywords: Artemia, artificial plankton, fish meal, Moina, snakeskin gourami 
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ผลของคุณภาพนํา้และระยะเวลาการเลีย้งต่ออตัราการตายของปลานิลโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ของเคร่ือง 

Effects of water quality and culture period on mortality rate of tilapia using machine learning algorithms 

 

ชุตนิันท์ จาํเนียรบุญ, รุ่งพฤทธ์ิ จงเจริญสุข, สุขกฤช นิมติกลุ, วราห์ เทพาหุด*ี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาผลกระทบของคุณภาพนํ้ าและระยะเวลาในการเล้ียงต่ออตัราการตายในการ

เล้ียงปลานิลแดงโดยใชก้ารเรียนรู้จากเคร่ือง  ทาํการเก็บขอ้มูลการเล้ียงจากฟาร์มเล้ียงปลานิลแดงจาํนวน 3 บ่อ 1 รุ่นการ

เล้ียง (105 วนั) ซ่ึงปัจจยัดา้นคุณภาพนํ้ าท่ีทาํการศึกษาทุกวนัประกอบดว้ย ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ า ความเป็นกรด

เป็นด่าง อุณหภูมินํ้ า แอมโมเนียรวม ไนไตร์ท-ไนโตรเจน ความเป็นด่างและความโปร่งใส  มีการบนัทึกการตายของปลาทุก

วนั นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์โดยใชก้ารเรียนรู้ของเคร่ืองดว้ยการจาํแนกประเภทขอ้มูลแบบมีผูส้อน ผลการศึกษา

พบวา่แบบจาํลอง Random Forest มีความแม่นยาํมากท่ีสุดเท่ากบั 90.00±14.90%  

คาํสําคญั: การตาย, การทาํเหมืองขอ้มูล, การเรียนรู้จากเคร่ือง, คุณภาพนํ้ า, ปลานิล 

 

Abstract 

This study aimed to find out effects of water quality and culture period on mortality rate of red tilapia using 

machine learning algorithms. It was determined in 3 ponds of a private red tilapia farm for 1 crop (105 days). Water quality 

parameters, i.e., dissolved oxygen, pH, temperature, total ammonia nitrogen, nitrite-nitrogen, alkalinity and transparency 

were monitored every day.  Number of daily fish deaths were recorded. All data were analyzed using machine learning 

techniques with supervised learning classification. The results showed that the Random forest model obtained the highest 

accuracy of 90.00±14.90%. 

Keywords: data mining, machine learning, mortality, tilapia, water quality 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี  59 สาขาประมง 

96 

Efficacy of CC chemokine as vaccine adjuvant in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 

against Streptococcus agalactiae 

 
Chayanit Soontara*, Pattanapon Kayansamruaj 
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Abstract 

 Streptococcus agalactiae has continually caused severe outbreaks in Nile tilapia in 
Thailand. This necessitates the implementation of vaccines to mitigate loss. However, the 
inactivated vaccine has numerous limitations, including a short protection period which led 
into the requirement of boosting immunization. The adjuvant is an immunological agent 
incorporated to vaccine formulation aimed to improves immune responses. In this study, the 
adjuvant effect of CC chemokine, the chemoattractant cytokines, to augment the protectivity 
provided by the inactivated vaccine was investigated by comparing the effectiveness of the 
vaccine containing 106 CFU mL-1 of formalin-killed S. agalactiae mixed with recombinant         
On-CC1 proteins (VCC1), vaccine containing 106 CFU mL-1 S. agalactiae (VLD), vaccine 
containing 108 CFU mL-1 S. agalactiae (VHD) and negative control (PBS). Fish of each 
treatment (n = 150, 30 g weight) were vaccinated intraperitoneally (0.2 ml per fish). Serum, 
spleen and head kidney were collected at 0, 1, 8, 15, 22 and 29 days post-vaccination (dpv) and 
challenged intraperitoneally at 30 dpv using a homologous virulence strain of S. agalactiae. At 
14 days post-challenge, cumulative mortality of 26.67% was observed in VCC1 which 
significantly lower than those of VLD (45.33%), VHD (46.67%), and PBS (76%). Compared 
to other groups, VCC1 showed increasing numbers of melanomacrophages center in head 
kidney as well as the early increase in the serum anti-S. agalactiae IgM titers measured by 
indirect ELISA. However, the IgM titer declined steadily after 15 dpv in VCC1. Quantitative 
RT-PCR indicated the significant upregulation of several immune genes, particularly IgM, 
TNF-alpha, IL-1beta and IL-8CXC2 in VCC1 at 6, 24, and72 hours post-vaccination. 
Collectively, On-CC1 exerted immunostimulatory effects on the inactivated vaccine which 
greatly improves the protectivity of the recipients against S. agalactiae infection.  
Keywords: Adjuvant, CC chemokine, Immune responses, Nile tilapia,                         
Streptococcus agalactiae, Vaccine 
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ผลกระทบของการพฒันาสารป้องกนักาํจัดเช้ือราไพราโคลสโตรบินสูตรแคปซูลต่อปลาตะเพยีนขาว 

ในนาข้าวในสภาพการปลูกข้าวของประเทศไทย 

Effects of Developed Fungicide Pyraclostrobin Capsule Formulation on Fish (Barbonymus 

gonionotus) in Paddy Rice, Thailand 
 

อานนท์ สิริสุริยกมลชัยa,*, พยอม โคเบลลี่b, รุ่งฤด ีจงสืบศักดิ์c, ไกรวุฒิ เกตุลอยc, คริสนา วาร์มา กาลดินิดิd, ปีเตอร์ โดเมนe 

Anon Sirisuriyakamonchai a,*, Payorm Cobellib,  Rungrudee Jongseubsakc,  Kraiwut Kateloyc,  Krishna Varma Kalidindid,  Peter Dohmene 
aกรมประมง, กรุงเทพฯ 10900 
bกรมการขา้ว, กรุงเทพฯ 10900 
cบริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จาํกดั กรุงเทพฯ 10110  
dบริษทั บีเอเอสเอฟ (จีน) จาํกดั กรุงเทพฯ 10110 
eบริษทั บีเอเอสเอฟ เอสอี (เยอรมนันี) จาํกดั 
aDepartment of Fisheries, Bangkok 10900, Thailand. 
bRice Department, Bangkok 10900, Thailand. 
cBASF, Thailand. 
dBASF, China. 
eBASF SE, Germany. 
 

บทคัดย่อ 

ไพราโคลสโตรบินสูตรมาตรฐานเป็นสารป้องกนักาํจดัโรคราในนาขา้วท่ีมีประสิทธิภาพสูงแต่มีผลกระทบต่อ

นิเวศทางนํ้ าเช่นปลาเรนโบวเ์ทราต ์ LC50 ท่ี96 ชม. 0.006 มก./ล ไรแดงยกัษ ์EC50 ท่ี48 ชม. 0.016 มก./ล  จึงไดมี้การพฒันา

สูตรแคปซูลท่ีมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกนัแต่ไม่กระทบต่อนิเวศทางนํ้ า เดือนตุลาคม 2562 กรมประมงไดศึ้กษาร่วมกับ

คณะวิจยั วางแผนการทดลองแบบสุ่ม (RCBD) จดัการทดลอง 3 วิธีๆ ละ  4 ซํ้ า คือพ่นดว้ยนํ้ าเปล่า (ควบคุม), ปล่อยลูกปลา

ตะเพียนขาวขนาด 4–6 ซ.ม. จาํนวน 10 ตวัต่อแปลง พน่ดว้ยสูตรแคปซูล และพน่ดว้ยสูตรมาตรฐาน ใชอ้ตัรา 0.00 มล.ก./ล , 

0.074±0.014  มล.ก./ล และ 0.086±0.033 มล.ก./ล ตามลาํดบั ควบคุมปริมาตรนํ้ าในแต่ละแปลงนา 100 ลิตร สังเกตอาการท่ี

เวลา 2, 6, 24, 48 และ72 ช.ม. วิเคราะห์สารดว้ย UHPLC/MS-MS  พบว่า ท่ี 72 ช.ม. มีค่า LoD 0.002 มก./ล และค่า LoQ 

0.006 มก./ล . สูตรมาตรฐาน เร่ิมพบปลาตายท่ี 2 ช.ม. และตายทั้งหมดท่ี 48 ช.ม. ซ่ึงแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) กบั

แปลงท่ีพน่ดว้ยสูตรแคปซูล ท่ีพบปลาตายในระดบัท่ีตํ่าไม่แตกต่างจากแปลงควบคุม  

คาํสําคญั: ปลาตะเพียนขาว, สารไพราโคลสโตรบิน 
 

Abstract 

The Pyraclostrobin standardize formula is an effective Fungicide commonly used in paddy field but it is also 
causes high effect to the aquatic ecosystem. The 96 hr LC50 to rainbow trout is 0.006 mg / l, the 48 hr EC50 to Daphnia is 
0.016 mg /l are for example. Therefore, the Pyraclostrobin Capsule Formula is developed with the same efficiency but not 
affect the aquatic ecosystem. In October 2019, Department of Fisheries researcher and researcher team studied the effects 
of developed Fungicide Pyraclostrobin capsule formula on Fish (Barbonymus gonionotus) in Paddy Rice, Thailand. The 
RCBD experiment had been designed with 3 treatments and 4 replications. Ten (10) fishes (4–6 c.m. length) in paddy field 
plot containing of 100 liters of freshwater was used as experiential unit, sprayed with water as control, sprayed with capsule 
formula and sprayed with standard formula at the rate of 0.00 mg/l, 0.074±0.014 mg/l and 0.086 ± 0.033 mg/l respectively. 
The observation was done at 2, 6, 24, 48 and 72 hrs. Pyraclostrobin was analyzed by UHPLC/MS-MS.  At 72 hrs, 
Pyraclostrobin showed LoD 0.002 mg /l and LoQ 0.006 mg / l. The standard formula treatment found dead fish at 2 hrs and 
dead all at 48 hrs, which differed significantly (p < 0.05) with the capsule formula treatment. And the Capsule formula 
treatment caused low level of dead fish, which found not different from the control. 
Keywords: Barbonymus gonionotus, pyraclostrobin 
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การประยุกต์ใช้โปรไบติกในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ทีเ่ลีย้งในระบบนํา้เขียว                 

ทีใ่ช้ Tetraselmis sp.  

Application of probiotics in feed for white shrimp (Litopenaeus vannamei) cultivation under green 

water technique by Tetraselmis sp.  
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บทคัดย่อ   

งานวจิยัน้ีศึกษาการประยกุตใ์ชโ้ปรไบติกในอาหารกุง้ท่ีเล้ียงในระบบนํ้ าเขียว ท่ีใช ้Tetraselmis sp. เพ่ือเป็นขอ้มูล

พ้ืนฐานสาํคญัในการนาํไปประยกุตใ์ชท้างดา้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า ช่วยเพ่ิมโอกาสในการรอดตาย และเพ่ิมผลผลิตจากการ

เพาะเล้ียงกุ้ง โดยออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) ศึกษาอาหารผสม                    

โปรไบติก 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ อาหารสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูปผสมโยเกิร์ต อาหารสําเร็จรูปผสม Photosynthetic bacteria 

(PSB) และอาหารสาํเร็จรูปผสมโยเกิร์ตและ PSB ใชกุ้ง้ขาวแวนนาไมระยะ PL29 นํ้ าหนกัเร่ิมตน้ 1.09 กรัม จาํนวน 20 ตวั

ต่อตู ้จาํนวน 12 ตู ้เติมนํ้ าเขียวทุกตู ้ให้อาหาร 6% จากนํ้ าหนักตวั วนัละ 4 ม้ือ คือ เวลา 09.00 13.00 17.00 และ 24.00 น. 

ระยะเวลา 8 สัปดาห์ จากการศึกษาพบวา่ กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปผสมโยเกิร์ต มีอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะสูงสุดท่ี 

4.38% ลาํดบัถดัมาคือ เล้ียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปผสมโยเกิร์ตกบั PSB และอาหารสาํเร็จรูปผสม PSB มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.25% 

และ 4.08% ตามลาํดบั และชุดควบคุมมีอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะและอตัราการรอดตายตํ่าท่ีสุด คือ 3.50%  และ 15% 

คาํสําคญั: การเล้ียงกุง้, กุง้ขาวแวนนาไม, โปรไบติก, Tetraselmis sp. 

 

Abstract 

 This research study its application of probiotics in shrimp feed cultured in green water system using Tetraselmis 

sp. It provides significant basic information to be applied in the aquaculture field Improves its chances of surviving rates 

and increase the productivity of shrimp culture. This experiment used the Completely Randomized Design: CRD. By 

studying four levels of probiotic mixed with feed, including convenience feed mixed with yogurt, convenience feed mixed 

with photosynthetic bacteria (PSB), and convenience mixed with yogurt and PSB. White Shrimp PL29, starting weight 

1.09 grams, 20 shrimps per container, total of the container is twelve. Add green water in every container feeding 6% of 

body weight, feed them four times per day at 09.00 am, 1.00 pm, 5.00 pm, and 24.00 am for eight weeks. The study found 

that experiments used convenience feed mixed with yogurt is the highest average growth rate was 4.38% and the next are 

convenience mixed with yogurt and PSB and convenience feed mixed with photosynthetic were 4.25% and 4.08% 

respectively. The control group has the lowest growth and survival rates 3.50% and 15%. 

Keywords: Litopenaeus vannamei, probiotic, shrimp cultivation, Tetraselmis sp. 
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สารสกดัซัลเฟตพอลแิซ็กคาไรด์และคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่าย Gracilaria fisheri, Caulerpa 

corynephora, Chaetomorpha sp. และ Caulerpa lentirifera 

Sulfate polysaccharide and nutritional composition from Gracilaria fisheri, Caulerpa corynephora, 

Chaetomorpha sp. and Caulerpa lentirifera 
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บทคัดย่อ  

 สาหร่ายทะเลเป็นท่ีทราบว่าเป็นแหล่งของซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ ซ่ึงเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดหน่ึง 

ดงันั้นงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของสารสกดัซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรดแ์ละคุณค่าทางโภชนาการ

ของสาหร่ายทะเล 4 ชนิด ได้แก่ Gracilaria fisheri, Caulerpa corynephora, Chaetomorpha sp. และ Caulerpa lentirifera 

โดยเก็บสาหร่ายทะเลจากฟาร์มในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา สตูล และปัตตานี นาํมาทาํการสกดัดว้ยนํ้ าในอตัราส่วนของสาหร่าย

แห้ง:นํ้ า คือ 1:50 (w/v) ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที พบวา่ปริมาณสารสกดัซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรด ์จาก

สาหร่าย Gracilaria fisheri มีค่าสูงสุดคือ 17.77±0.95 เปอร์เซ็นต์ของนํ้ าหนักแห้ง (p < 0.05) รองลงมาคือสารสกัดจาก

สาหร่าย Chaetomorpha sp., Caulerpa lentirifera และ Caulerpa corynephora มีค่ า เ ท่ากับ  8.69±1.24, 2.65±1.28 และ 

1.89±0.66 เปอร์เซ็นตข์องนํ้ าหนกัแห้ง ตามลาํดบั และเม่ือนาํมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการไดแ้ก่ ความช้ืน เถา้ โปรตีน 

ไขมนั เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต พบว่าสาหร่าย Chaetomorpha sp. มีความช้ืน โปรตีน ไขมนั และเยื่อใย สูงท่ีสุดเท่ากบั 

18.10±0.26, 21.59±0.10, 2.17±0.33 และ 20.22±0.06 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ ในขณะท่ีสาหร่าย Caulerpa corynephora มี

ปริมาณเถา้ และคาร์โบไฮเดรตสูงท่ีสุดเท่ากบั 58.77±0.99 และ 64.52±1.35 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 

 คาํสําคญั: คุณค่าทางโภชนาการ, ซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรด,์ สาหร่ายทะเล 

 

Abstract 

 Seaweeds are rich source of natural sulfate polysaccharide that exhibited beneficial biological activities. 

Therefore, the objective of this study aimed to compare the sulfate polysaccharide yield and nutritional composition of 

Gracilaria fisheri, Caulerpa corynephora, Caulerpa lentirifera and Chaetomorpha sp. The seaweeds were directly 

collected from commercial farms along coastal area in Songkhla, Satun, and Pattani provinces, Thailand. The dry seaweeds 

were extracted using water as follows: raw materials to water 1:50 (w/v) at temperature 90 ๐C for 60 minutes. The result 

found that the highest sulfate polysaccharide (17.77± 0.95%) was obtained from Gracilaria fisheri (p < 0.05), whereas 

Chaetomorpha sp., Caulerpa lentirifera and Caulerpa corynephora were 8.69±1.24, 2.65±1.28 and 1.89±0.66%, 

respectively. Additionally, analysis of nutritional composition, including moisture content, ash, protein, fat, fiber and 

carbohydrates, showed that Chaetomorpha sp. had the highest content of moisture (18.10±0.26%), protein (21.59±0.10%), 

fat (2.17±0.33%) and fiber (20.22±0.06%), while Caulerpa corynephora contained the maximum content of ash 

(58.77±0.99%) and carbohydrates (64.52±1.35%).  

Keywords: nutritional composition, seaweeds, sulfate polysaccharide  
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การศึกษาเบื้องต้นของการตรวจหาปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในผลติภัณฑ์ปลาร้า 

Preliminary study on biogenic amines quantity investigation in fermented fish (Pla-Ra) 
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บทคัดย่อ 

ไบโอจีนิกเอมีนเป็นสารประกอบอินทรียท่ี์พบในอาหารหลากหลายชนิด โดยเฉพาะในอาหารหมกั ซ่ึงอาจทาํให้

เกิดอาการแพ ้ไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภณัฑ์หมกัอาจทาํให้เป็นปัญหาการส่งออกปลาร้า งานวิจัยน้ีจึงมีความสนใจใน

การศึกษาปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภณัฑป์ลาร้าจากตลาดในภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพ่ือเป็นขอ้มูล

ทางดา้นความปลอดภยัในการบริโภค โดยวิเคราะห์ไบโอจีนิกเอมีน 3 ชนิด คือ พิวทรีซีน คาร์ดาเวรีน และฮีสตามีน ซ่ึงทาํ

การสกดัดว้ยสารละลายกรดเปอร์คลอริก และสร้างอนุพนัธ์กบัแดนซิลคลอไรด ์จากนั้นวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองโครมาโทกราฟี

ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) โดยใชว้ฏัภาคเคล่ือนท่ี คือ นํ้ า และเมทานอล วิเคราะห์แบบเปล่ียนแปลงอตัราส่วนของวฏั

ภาคเคล่ือนท่ีระหวา่งการวิเคราะห์ เม่ือวิเคราะห์ไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภณัฑป์ลาร้าจาํนวน 50 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ 2 ซํ้ า 

พบพิวทรีซีน 3.66–908.26 มก./กก. คาร์ดาเวรีน 30.42–485.69 มก./กก. และฮีสตามีน 31.96–347.58 มก./กก. จากการ

วเิคราะห์สรุปไดว้า่ ร้อยละ 80 ของตวัอยา่งมีปริมาณฮีสตามีนอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของสหภาพยโุรป 

คาํสําคญั: คาร์ดาเวรีน, ไบโอจีนิกเอมีน, ปลาร้า, พิวทรีซีน, ฮีสตามีน 

 

Abstract 

Biogenic amines (BAs) are organic compounds that can be found in various foods, especially in fermented foods. 

BAs may cause allergic reactions. The presence of biogenic amines in fermented products may be a problem with the export 

of fermented fish products. Therefore, this research was interested in analyzing biogenic amines in fermented fish from 

markets in the central and northeastern regions, for a sign of the safety of consumption. Cadaverine, histamine and 

putrescine are biogenic amines that were analyzed. Biogenic amines were extracted with perchloric acid solution and 

derivatized with dansyl chloride. Liquid chromatographic separations were performed by using deionize water-methanol 

gradient elution program. This method applied to analyze biogenic amines in 50 fermented fish products with duplicate 

extraction and the products contained putrescine 3.66–908.26 mg/kg, cadaverine 30.42–485.69 mg/kg and histamine  

31.96–347.58 mg/kg. Eighty percent of samples contained histamine comply with the European Union regulations. 

Keywords: biogenic amines, cadaverine, fermented fish, histamine, putrescine  
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การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการวเิคราะห์คาร์โนซีนและแอนเซอรีนไนเตรทด้วยวธีิโครมาโทกราฟี

ของเหลวสมรรถนะสูง 

Optimal analysis condition for carnosine and anserine nitrate by high-performance liquid 

chromatography 
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บทคัดย่อ 

 คาร์โนซีน (ß-alanyl-L-histidine) และแอนเซอรีน (ß-alanyl-N-methyl histidine) เป็นไดเปปไทด์ท่ีมีฤทธ์ิทาง

ชีวภาพ พบมากในกลา้มเน้ือโครงร่างของสตัวมี์กระดูกสนัหลงั โดยทัว่ไปนิยมใชว้ธีิโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

(High performance liquid chromatography; HPLC) ในการวเิคราะห์โดยส่วนใหญ่ใชค้อลมัน์ C18  แต่จากการศึกษาเบ้ืองตน้

พบวา่ไม่สามารถแยกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาคอลมัน์และสภาวะท่ีเหมาะสมในการ

วเิคราะห์คาร์โนซีนและแอนเซอรีนไนเตรททางการคา้ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคอลมัน ์2 ชนิด ไดแ้ก่ ZorbaxC18 

(5 µm, 4.6x250mm) และ Shodex Asahipak NH2P-50 4E (5µm, 4.6x250mm)  ท่ีสภาวะอุณหภูมิต่างกนั (25 และ 40 องศา

เซลเซียส) และ mobile phase 2 ชนิด (Trifluoroacetic 0.1%: acetonitrile (98:2) และ 50mM Na2H2PO4: acetonitrile (40:60) 

ท่ีอตัราการไหล 1.0 มล./นาที ผลการทดลองพบวา่การใชค้อลมัน ์Shodex Asahipak NH2P-50 4E ท่ี 40 องศาเซลเซียส และ 

mobile phase คือ 50mM Na2H2PO4: acetonitrile (40:60) ให้ประสิทธิภาพในการแยกท่ีดีกว่าสภาวะอ่ืนๆ ซ่ึงจากผลท่ีไดมี้

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) สามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือวิเคราะห์ปริมาณคาร์

โนซีนและแอนเซอรีนในตวัอยา่งผลิตภณัฑอ์าหารต่างๆ ต่อไป 

คาํสําคญั: คาร์โนซีน, โครมาโทกราฟี, แอนเซอรีน 

 

Abstract 

Carnosine (ß-alanyl-L-histidine) and anserine (ß-alanyl-N-methyl histidine) are naturally occurring bioactive 

dipeptides, and commonly concentrated in the skeletal muscles of vertebrates. High performance liquid chromatography 

(HPLC) is generally used for carnosine and anserine analysis. C18 column is mostly used, but preliminary studies have 

shown that it is not effective in separation. The objective of this study was to optimize the analysis conditions for 

commercially available carnosine and anserine nitrate by HPLC. The performance of two HPLC columns; that is Zorbax 

C18 columns (5µm, 4.6x150mm and 5 µm, 4.6×250mm) and Shodex Asahipak NH2P-50 4E (5µm, 4.6x250 mm), at 

different temperatures (25 and 40 ºC) and 2 type of mobile phase solvent systems (0.1% Trifluoroacetic acid: acetonitrile 

(98:2), and 50mM Na2H2PO4: acetonitrile (40:60)) at a flow rate of 1.0 ml/min were evaluated. It was found that the use of 

Shodex Asahipak NH2P-50 4E (5µm, 4.6×250mm) at 40°C with a mobile phase of 50mM Na2H2PO4: acetonitrile (40:60) 

showed the best separation resolution. The method was validated in terms of linearity and further applied to analyze the 

amount of carnosine and anserine in food products. 

Keywords: anserine, carnosine, chromatography 
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ผลการจับสัตว์นํา้ต่อหน่วยลงแรงประมงและสัตว์นํา้พลอยจับได้ทีถู่กทิง้ไปของลอบปูม้าแบบพบัได้  

ระหว่างตาอวนหุ้มลอบสองขนาดทีแ่ตกต่างกนั บริเวณชายฝ่ังบางพระ จังหวดัชลบุรี 

The catch per unit effort, bycatch and discards of collapsible crab pot between two different 

covered mesh sizes around Bang Phra Coast, Chonburi Province 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาผลการจบัปูมา้ต่อหน่วยลงแรงประมง (The Catch per Unit Effort : CPUE) และ

สัตวน์ํ้ าพลอยจบัไดท่ี้ถูกท้ิงไปของลอบปูแบบพบัไดท่ี้มีขนาดตาอวนหุ้มลอบต่างกนั โดยลงเรือร่วมกบัชาวประมงบริเวณ

ชายฝ่ังบางพระ จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 1 ราย ในวนัท่ี 23 ส.ค. และ 10 ต.ค. 2563 ผลการจบัสตัวน์ํ้ าเดือน ส.ค. ซ่ึงใชข้นาดตา

อวนผสมกนัระหว่าง 1.5 และ 2.5 น้ิว และเดือน ต.ค. ซ่ึงใชข้นาดตาอวน 2.5 น้ิวเพียงขนาดเดียว จากการวิเคราะห์พบวา่ 

CPUE ของเดือน ส.ค. และ ต.ค. มีค่า 82.9 และ 35.4 กรัม/ลอบ มีจาํนวนตวัเฉล่ีย 1.33 และ 0.53 ตวั/ลอบ ตามลาํดบั พบสตัว์

นํ้ าพลอยจบัได ้จาํนวน 19 และ 9 ชนิด มีอตัราเฉล่ียของสัตวน์ํ้ าท่ีถูกท้ิงไป 0.37 และ 0.34 และมีอตัราส่วนท่ีถูกท้ิงไป 0.59 

และ 0.52 ตามลาํดบั โดยผลการศึกษาการใชม้าตรการกาํหนดตาอวนของลอบปูขนาด 2.5 น้ิว พบวา่ CPUE และชนิดสัตว์

นํ้ าท่ีถูกท้ิงไปลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ในขณะท่ีปูมา้ท่ีจบัไดร้ะหวา่งเดือน ส.ค. และ ต.ค. มีขนาดกระดองของปูมา้ไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p >0.05) 

คาํสําคญั: ขนาดตาอวน, ผลการจบัสตัวน์ํ้ าต่อหน่วยลงแรงประมง, ลอบปู, สตัวน์ํ้ าท่ีถูกท้ิงไป, สตัวน์ํ้ าพลอยจบัได ้

 

Abstract 

 This study aimed to describe the catch per unit effort (CPUE) of blue swimming crab and investigate the 

bycatch and discards of collapsible crab pot between two different covered mesh sizes around Bang Phra Coast, Chonburi 

province. Onboard surveys were conducted with a fisher. The results were the catches on 23 Aug and 10 Oct 2020. In Aug, 

the mixing mesh sizes of 1.5 and 2.5 inches were used while in Oct the mesh size only 2.5 inches was used. In Aug and 

Oct, The CPUE were 82.9 and 35.4 g/pot (by weight), 1.33 and 0.53 crab/pot (by No.) respectively. There were 19 and 9 

species founded as the bycatch. The discard rates were 0.37 and 0.34, discard ratios were 0.59 and 0.52 respectively. The 

results showed that the CPUE and discards were decreased, while crab carapace width between Aug and Oct were not 

significantly different (p > 0.05). 

Keywords: bycatch, CPUE, crab pot, discards, mesh size  
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Abstract 
 Natural snakehead fish (Channa striata) in Myanmar has been highly exploited leading 
to production declination. This is the first study to support long-term sustainable utilization of 
this species in Yegyi Township, Myanmar. The research was conducted by field survey with 
total of 180 fishermen in 6 fishing villages in 2019. Result showed that between 2015 and 2019, 
catch of snakehead fish reduced from 123.6 ton/year to 105 ton/year in the study area. 
Fishermen used steel or wooden fishing boats with 13–15 ft long and powered by 3.5–7.5 hp 
engines. The 69% of sampled fishermen used bamboo trap as fishing gears. Fishermen operated 
their fishing for 20 days/month through the year according to lunar cycle. Production was 
14.92±0.99 ton/month during high season (December to February) and 8.43±2.55 ton/month 
during low season (August to November). The average fishing cost and benefit for snakehead 
fish were 3444±684 USD/year and 2960±1584 USD/year respectively. SWOT analysis result 
showed that Myanmar has a restrict Freshwater Fishery law and announced seasonal closure 
(May to July), but there is some weakness on implementation due to low awareness and 
participation on conservation of fishermen. Together with the driven force from very high 
demand of market for dried snakehead fish which could be considered as the thread, it was 
found that during seasonal closure fishermen still operated their fishing with catch of 6.02±1.47 
ton/month and total length ranged from 20–35 cm. Improvement of fishermen’s livelihood and 
sustainable fisheries supported by international organization is opportunity for Myanmar 
government to consider on the alternative fishery management measure in accordance with the 
realities of fishermen.  
Keywords: Exploitation, Inland fisheries, Myanmar, Snakehead fish, Sustainable 
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Abstract 

Myanmar has very limited information on the hatchery and farmed tilapia in the 
country. To promote tilapia culture in this country, base-line information is needed. This study 
aimed to investigate situation of hatchery and tilapia farm in Khayan Township, Southern 
Yangon region. Data was collected from 2 hatcheries and 70 fish farms from 7 villages during 
2019. Result showed that there was only one hatchery producing mono-sex tilapia. With seed 
survival rate of 70%, the hatchery produced 110,000 fries/week or 5.28 million fries/year for 
sale directly to farms with size of 2 cm (TL) and 0.8 g in weight at 0.018 USD/pcs. Meanwhile, 
the result from farm survey found that 96% of the sampled farms cultured many fish species in 
separated ponds and only 4% cultured single species like tilapia or rohu. Total production of 
all species was 4603±3656 kg/acre/year, meanwhile tilapia production was only 735±458 
kg/acre/year accounting for 14% of the total production. The average annual income per acre 
from tilapia was 11% of total income. The income of tilapia, rohu, pangasius, mrigal, pacu and 
calta were 909±405, 4169±1548, 1423±475, 1037±477, 629±410 and 535±358 USD/acre/year, 
respectively. SWOT analysis result indicated that hatchery farmer faced off serious problems 
on quantity and quality of brood stock, and less-skilled workers. Meanwhile, fish farmers' 
constraints were insufficient of tilapia seeds, high costs of seed and feed, and poor management 
skills. However, there is opportunity for tilapia culture in Myanmar since it is being supported 
by Department of Fisheries and government. 
Keywords: Hatchery, Farm, Khayan Township, Tilapia 
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องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะของเม่นแต่งตัวนํา้ตาล Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778) 

ในอ่าวปัตตานี 

Stomach content of brown decorated sea urchin, Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778) in Pattani Bay 

 

สอฟียูดนี มะแอ*, จติมิา สุวรรณมาลา, ซุกรี หะยสีาแม 

Sofiyudin Maae*, Jitima Suwanmala , Sukree Hajisamae  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ปัตตานี 94000 

Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Pattani 94000, Thailand. 
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บทคัดย่อ 

            งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะของเม่นแต่งตัวนํ้ าตาล Temnopleurus 

toreumaticus ในอ่าวปัตตานี โดยรวบรวมเม่นทะเลมีชีวิตจากเรือประมงพ้ืนบา้น ระหวา่งเดือนเมษายน 2563 – กรกฎาคม 2563 

จาํนวน 144 ตวั แบ่งตวัอยา่งออกเป็น 4 ขนาด ไดแ้ก่ เลก็ (3.27 cm.), กลาง (3.67 cm.), ใหญ่ (3.92 cm.) และใหญ่มาก (4.29 cm.) 

นาํมาผ่ากระเพาะอาหาร เพ่ือประเมินปริมาณอาหาร จาํแนกชนิดอาหาร และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ พบวา่องคป์ระกอบของ

อาหารในกระเพาะเม่นทะเล ประกอบดว้ย polychaete (29.82%) crustacean (24.26%)  และ mollusc (23.16%)  เป็นอาหารหลกั 

ดชันีการเต็มกระเพาะของอาหารของเม่นทะเล ทั้ง 4 ขนาดมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (p > 0.05) ในขณะท่ี

จาํนวนชนิดอาหาร มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.001)  โดยพบวา่เม่นทะเลขนาดเลก็มีจาํนวนชนิดของอาหาร

ในกระเพาะอาหารสูงท่ีสุด และขนาดใหญ่มากมีจาํนวนชนิดอาหารนอ้ยท่ีสุด ผลจากการวิเคราะห์ดชันีการซอ้นทบัของอาหาร 

พบวา่มีการทบัซอ้นของอาหารระหวา่งเม่นทะเลแต่ละขนาดสูงมาก ขอ้มูลน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการทรัพยากรเม่น

ทะเลและการประยกุตใ์ชส้าํหรับเพาะเล้ียงเม่นทะเลในอนาคต 

คาํสําคญั: ดชันีการเตม็กระเพาะ, ดชันีการซอ้นทบัของอาหาร,  เม่นทะเลแต่งตวันํ้ าตาล, องคป์ระกอบของอาหารในกระเพาะ 

 

Abstract 

            In this research is aimed to investigate the stomach content of brown decorated sea urchin, Temnopleurus toreumaticus 

in Pattani bay. Sample live sea urchins were collected from local fishing boats during April 2020 to July 2020. Divided the 

sea urchin samples into 4 sizes including small (3.27 cm.), medium (3.67 cm.), large (3.92 cm.) and extra large (4.29 cm.). 

Take samples and cut the stomach to estimate the amount of food identified and analyzed statistically.  It was found that the 

major food items including polychaete (29.82%) crustacean (24.26%) and mollusc (23.16%) respectively. Fullness index of 

food on 4 sizes of sea urchin were non-significantly  (p > 0.05) while number of food items were highly significantly                            

(p < 0.001) It was found that small sea urchins had the highest and extra large had the least amount of food in their stomach. 

Diet overlap between sea urchin sizes was highly. This information will be helpful for the management of sea urchin resources 

and their application for future sea urchin culture.   

Keywords: diet overlap, fullness index, stomach content, Temnopleurus toreumaticus  
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ชีววทิยาการสืบพนัธ์ุบางประการของแม่พนัธ์ุปลาพลวงชมพ ู

Some Reproductive Biology of Khela  Mahseer, Tor douronensis (Valenciennes, 1842) Female Broodstock 
 

ฮานาน หะยมีะดเีย๊าะa, ธํารงค์ อมรสกลุb,*, Yutaka Takeuchic, Rossita Shapawic, ศราวุธ เจะโซ๊ะa 
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บทคัดย่อ 

 ปลาพลวงชมพ ูT. douronensis เป็นปลานํ้ าจืดชนิดหน่ึงท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงพบได้

เฉพาะทางภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย เป็นปลาท่ีอยูใ่นวงศป์ลาตะเพียน มีลกัษณะโดดเด่นท่ีเกลด็เป็นสีชมพ ูการศึกษา

เร่ืองชีววทิยาการสืบพนัธ์ุของแม่พนัธ์ุปลาพลวงชมพจูากแม่พนัธ์ุปลาจาํนวน 5 ตวั ท่ีมีค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ

นํ้ าหนักตัว 1,080±130 กรัม และมีความยาวรวม 43.7±2.2 เซนติเมตร พบว่าแม่ปลาท่ีสมบูรณ์เพศมีความดกไข่ 

6,973.8±1,646.72 ฟอง มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 4.10±1.51 และมีค่าดัชนีของตบัร้อยละ 2.59±0.41 จากขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลางของไข่ สามารถแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ซ่ึงรายงานดว้ยค่าร้อยละสดัส่วนดงัน้ี กลุ่มท่ี 1, กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 3 และ

กลุ่มท่ี 4 มีขนาด (700–1,300), (1,301–1,899), (1,900–2,499) และ (2,500–3,099) ไมโครเมตร ร้อยละ 5.17, 22.43, 63.07 

และ 9.33 ตามลาํดบั หลงัจากฉีดกระตุน้ขยายพนัธ์ุปลาโดยใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ปริมาณ 30 ไมโครกรัมร่วมกบัยา

เสริมฤทธ์ิ (DOM) 10 มิลลิกรัม/แม่ปลา 1 กิโลกรัม พบว่ามีอตัราการขยายของช่องท้องเม่ือสมบูรณ์เพศก่อนฉีดเท่ากบั 

6.29±0.53 มิลลิเมตร หลงัฉีดฮอร์โมนเท่ากบั 6.46±0.58 มิลลิเมตร และมีการขยายช่องทอ้งร้อยละ 4.70 การศึกษาชีววิทยา

การสืบพนัธ์ุของปลาเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยให้การขยายพนัธ์ุประสบผลสาํเร็จ ซ่ึงปลาแต่ละชนิดจะมีการผสมพนัธ์ุและ

วางไข่แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซ่ึงความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับชีววิทยาการสืบพนัธ์ุของปลาสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในดา้นการขยายพนัธ์ุปลาได ้

คาํสําคญั: ความดกไข่, ดชันีความสมบูรณ์เพศ, ดชันีตบั, ปลาพลวงชมพ,ู อตัราการขยายช่องทอ้ง 
 

Abstract 

 T. douronensis is a type of freshwater fish that is important to the economic fish of Thailand. They can be found 

only in the lower Southern of Thailand. In the family Cyprinidae. The fish has a distinctive appearance that is pink. Some 

reproductive biology of T. douronensis was studied from 5 female broodstock. The average±standard variation of the 

broodstock weight and total length was ranged 1,080±130 g. and 43.7±2.17 cm. The result showed that the fecundity, 

gonadosomatic index and hepatosomatic index were 6,973±1,646 eggs, 4.10±1.51% and 2.59±0.41%, respectively. Based 

on egg diameter, egg size was clustered in to 4 groups and reported with percent composition as; Group; 1 <1,300 µm 

(5.17%), Group 2; 1,301–1,899 µm (22.43%), Group 3; 1,900–2,499 µm (63.07%) and Group 4; >1,300 µm (9.33%) 

Moreover, the females stimulated by 30 µm of (BUS) with (DOM) 10 mg/1 kg of female fish showed that the abdomen 

width increased from 6.29±0.53 mm to 6.46±0.58 mm or around 4.70% increment. The study of reproductive biology of 

fish is another factor that will help to propagate successfully. In each species has different breeding and spawning depends 

on various factors. The basic knowledge of reproductive biology of fish can be used for fish propagation. 

Keywords: abdomen increment, fecundity, gonadosomatic index, hepatosomatic index, Tor douronensis 
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ความหลากหลายของชนิดฮาแพคติคอยด์โคพพีอดทีด่ํารงชีวติเป็นแพลงก์ตอน (Order Harpacticoida) 

บริเวณชายฝ่ังทะเล จังหวดัระนอง และจังหวดัพงังา 

Species diversity of planktonic harpacticoid copepods (Order Harpacticoida) in the coastal area of 

Ranong and Phang-Nga Provinces 
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บทคัดย่อ 

 ฮาแพคติคอยด์โคพีพอดส่วนใหญ่มีการดาํรงชีวิตเป็นเบนโทส มีเพียงส่วนนอ้ยประมาณร้อยละ 0.5 ท่ีดาํรงชีวิต

เป็นแพลงกต์อน กลุ่มฮาแพคติคอยดโ์คพีพอดท่ีเป็นแพลงกต์อนแสดงศกัยภาพอยา่งสูงในดา้นผลผลิตขั้นท่ีสองบริเวณกลาง

นํ้ า การศึกษาบริเวณระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง 5 ระบบ จาํนวน 18 สถานี ในเดือนกมุภาพนัธ์ ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เก็บตวัอยา่งดว้ยถุงแพลงกต์อนขนาดช่องตา 125 µm มีเสน้ผา่นศูนยก์ลางปากถุง 60 ซม. ลากใน

แนวด่ิงความลึก 4–6 ม. ผลการศึกษาพบจาํนวน 5 ชนิด 4 สกลุ 4 ครอบครัว ไดแ้ก่ Euterpina acutifrons (Dana), Microsetella 

norvegica Boeck, M. rosea Dana, Macrosetella gracilis (Dana) และ Clytemnestra scutellata Dana ปริมาณเฉล่ียในเดือน

กุมภาพนัธ์ ธันวาคม และพฤษภาคม มีค่า 89±115, 125±63 และ 1,515±1,231 ตวัต่อลบ.ม. ตามลาํดบั   จากการรวบรวม

รายงานในพ้ืนท่ีและผลการศึกษาคร้ังน้ีรวมเป็น 6 ชนิด และผลการศึกษาคร้ังน้ีพบชนิดท่ีรายงานคร้ังแรก (new record) 

บริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนัจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ M. rosea และ C. scutellata 

คาํสําคญั: ความหลากหลายของชนิด, ทะเลอนัดามนั, ฮาแพคติคอยดโ์คพีพอดท่ีดาํรงชีวติเป็นแพลงกต์อน 

 

Abstract 

 Harpacticoid copepods are mostly benthic organism.  As less proportion is around 0.5% of planktonic organism.  

These groups show the high potential in the pelagic secondary production.  This study was carried out in 5 marine habitats 

with 18 stations during February, December 2018 and May 2019.  The samples were collected by using 125 µm plankton 

net with 60 cm. of mouth diameter and applied by a vertical towing in depth 4–6 m.  The results established 5 species in 4 

genera 4 families of planktonic harpacticoid copepods comprising of Euterpina acutifrons (Dana), Microsetella norvegica 

Boeck, M. rosea Dana, Macrosetella gracilis (Dana) and Clytemnestra scutellata Dana.  The mean of the abundance was 

recorded in February (89±115 ind.m-3), December (125±63 ind.m-3) and May (1,515±1,231 ind.m-3), respectively.                        

The previous record with this result showed the total recorded of 6 species and also this finding was 2 new records that 

were M. rosea and C. scutellata in the coastal area of the Andaman Sea. 

Keywords: andaman sea, planktonic harpacticoid copepods, species diversity 
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อุทกพลศาสตร์ 3 มิติของชวากทะเลตื้นเขตร้อนทีม่ีนํา้จืดไหลเข้าน้อย: ทะเลสาบอ่าวคุ้งกระเบน จังหวดัจันทบุรี  

Three-dimensional hydrodynamics of the tropical shallow low-inflow estuary: Ao Kung Krabaen 

Lagoon, Chanthaburi Province, Thailand 
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บทคัดย่อ 

อ่าวคุง้กระเบน หรือทะเลสาบอ่าวคุง้กระเบน มีขนาดเล็ก ต้ืนและมีนํ้ าจืดไหลเขา้นอ้ย มีหญา้ทะเลและป่าชายเลน

ซ่ึงเป็นระบบนิเวศทะเลดา้นคาร์บอนสีนํ้ าเงิน (Blue carbon) ท่ีสาํคญัของประเทศและชุมชนโดยรอบ เม่ือนํ้ าลงตํ่าสุดพ้ืนท่ี

เปียกของทะเลสาบอาจลดลงกว่า 60% โดยเฉพาะระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงกรกฏาคม มีค่าพิสัยนํ้ าระหว่าง 0.5–1.6 เมตร 

เช่ือมต่อกบัทะเลภายนอกดว้ยช่องเปิดกวา้งประมาณ 600 เมตรเพียงช่องเดียวและไม่ไดรั้บนํ้ าจืดในปริมาณมากจากพ้ืนท่ี

โดยรอบ ไดท้าํการศึกษาโดยใชว้ิธีการสาํรวจภาคสนามอยา่งละเอียดตามฤดูกาลและใชแ้บบจาํลองอุทกพลศาสตร์แบบ 3 

มิติ พบวา่ลกัษณะกระแสนํ้ าของทะเลสาบถูกควบคุมดว้ยนํ้ าข้ึน-นํ้าลงเป็นหลกั มีกระแสนํ้ าแรงบริเวณปากอ่าว (>0.4 เมตร

ต่อวินาที) และเบาลงอย่างรวดเร็วในพ้ืนท่ีภายใน มวลนํ้ ามีการผสมผสานกันเป็นเน้ือเดียวตามความลึกในทุกฤดูกาล 

อย่างไรก็ตาม มีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและความเค็มระหว่าง 25–35 องศาเซลเซียส และ 18–34 PSU ตามลาํดบั 

ในช่วงนํ้ าตายพบการเปล่ียนแปลงในแนวราบของอุณหภูมินํ้ าและความเค็ม ลมมรสุม ปริมาณนํ้ าฝน การระเหยและการ

ไหลเวียนของนํ้ าในทะเลเปิดส่งผลให้ทะเลสาบมีการไหลเวียนแบบแบ่งออกเป็น 2 เซลล์ ซ่ึงมีทิศทางและมีอตัราการ

แลกเปล่ียนของนํ้ าภายในและภายนอกทะเลสาบแตกต่างตามไปฤดูกาล  

คาํสําคญั: การไหลเวยีน, การสาํรวจทางสมุทรศาสตร์, ทะเลสาบ, แบบจาํลองเชิงตวัเลข, มรสุม, อุทกพลศาสตร์ 
 

Abstract 

 Ao Kung Krabaen or Ao Kung Krabean Lagoon is a small, shallow and Low-Inflow coastal water body. The 

lagoon is important blue carbon coastal ecosystem to locals and Thailand having seagrass beds and mangrove forest. It’s 

wet area could significantly reduce to about 60 % at low spring tide especially between June-July. Tidal ranges varies 

between 0.5–1.6 m. The lagoon has a single 600 m mouth and does not receive significant freshwater input from 

surrounding areas.  This study carried out intensive field observations in different monsoon season and set up a high 

resolution three-dimensional hydrodynamic model of the lagoon and outer sea. Results suggested that water flow inside the 

lagoon was predominantly controlled by tide. Tidal currents were strong especially at the mouth (>0.4 m/s) and quickly 

relax toward the inner-part of the lagoon. Vertically waters were well-mixed year-round with significant temporal variations 

of the water temperature (25–35oC) and salinity (18–34 PSU). During neap tide, sometime there are significant variations 

of water temperature and salinity horizontally. Monsoonal wind, precipitation, evaporation and outer sea water circulation 

affects seasonal two-cells water circulation inside the lagoon and its exchange rates to the outer sea. 

Keywords: circulation, hydrodynamics, hydrographic survey, lagoon, monsoon, numerical modeling 
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ผลของสารฟอกฆ่าเช้ือในการเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือพรรณไม้นํา้พรมมิ 

Effect of Disinfectants in Tissue Culture of Bacopa monnieri 
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บทคัดย่อ 

พรมมิ Bacopa monnieri เป็นพรรณไม้นํ้ าสวยงามและพืชสมุนไพร ท่ีมีความโดดเด่นด้านสรรพคุณทางยา 

เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเป็นวิธีการเพ่ิมจาํนวนตน้พนัธ์ุในระยะเวลาสั้น ให้เพียงพอต่อการนาํไปใชป้ระโยชนด์า้น

เภสัชกรรม ซ่ึงขั้นตอนการฟอกฆ่าเช้ือเป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความสําคญัในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช จึงทาํการศึกษาเพ่ือหา

ชนิด ความเขม้ขน้ และระยะเวลาของการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมสาํหรับพรมมิ โดยทดลองนาํช้ินส่วนตาขา้งมาฟอกฆ่าเช้ือ

ดว้ย 3% Povidone-Iodine, 10% NaOCl และ 5% NaOCl ระยะเวลาการฟอกคร้ังท่ีหน่ึง นาน 15 นาที และคร้ังท่ีสองนาน 10 

นาที ทั้ งหมด 6 ชุดการทดลอง ๆ ละ 30 ซํ้ า แลว้นาํไปเล้ียงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) เป็น

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบวา่การฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรียท่ี์ผิวภายนอกตาขา้งของพรมมิท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การฟอกฆ่าเช้ือคร้ัง

แรกดว้ย 10% NaOCl นาน 15 นาที และฟอกฆ่าเช้ือคร้ังท่ีสองดว้ย 5% NaOCl นาน 10 นาที มีอตัราการรอดสูงสุด (20%) 

และพบอัตราการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ (80%) น้อยกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.05) จากการศึกษา

ประสิทธิภาพของสารฟอกฆ่าเช้ือจึงควรมีการศึกษาทดลองในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ชนิดสารฟอกในกลุ่มอ่ืน ๆ ชนิดของ

เน้ือเยื่อเร่ิมตน้ และการพฒันาของเน้ือเยื่อเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาวิธีการสร้างตน้พนัธ์ุปลอดเช้ือให้ได้ปริมาณ

เพียงพอต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 

คาํสําคญั: การฟอกฆ่าเช้ือ, พรมมิ 
 

Abstract 

Brahmi Bacopa monnieri are aquarium plants and herbs which are outstanding in medicinal properties. Tissue 

culture technology is a method for increasing plant numbers in a short period and sufficient for pharmaceuticals. The 

sterilization process is the first step which is important for plant tissue culture process. This experiment aimed to examine 

the effects of type, concentration and duration of disinfectants surface sterilization of Brahmi. The experiments were 

conducted to sterilize the lateral buds with 3% Povidone-Iodine, 10% NaOCl and 5% NaOCl, by the first sterilization for 

15 minutes and the second sterilization for 10 minutes were conducted 6 treatments (30 replication/treatment) and were 

cultured on MS (Murashige and Skoog, 1962) medium for 4 weeks. The results showed that the suitable sterilization process 

for Brahmi was, the first sterilization with 10% NaOCl for 15 minutes and the second sterilization with 5% NaOCl for 10 

minutes. It obtained the highest survival rate (20%) and the contamination rate (80%) which were less than the other 

experiments significantly (p < 0.05). Therefore, the further experiments should perform such as other disinfectants agents, 

types of explants and regeneration of tissues. These data will support the information for developing methods for produce 

sterile plants to serve sufficient quantities for their further utilization. 

Keywords: Bacopa monnieri, sterilization 
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การกาํจัดไนโตรเจนรวมและฟอสเฟตจากนํา้ทิง้ในการอนุบาลปลากะพงขาวด้วยสาหร่ายผกักาดทะเล (Ulva rigida)  

Removal of total nitrogen and phosphate in effluent from nursing sea bass (Lates calcarifer) using sea lettuce 

(Ulva rigida) 
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* Corresponding author. E-mail address: ffispcp@ku.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

 ทาํการศึกษาประสิทธิภาพของผกักาดทะเล (Ulva rigida) ในการบาํบดันํ้ าท้ิงจากการอนุบาลปลากะพงขาว โดยใส่

นํ้ าท้ิงจากการอนุบาลปลากะพงขาวในโหลทดลองโหลละ 10 ลิตร โดยมีจาํนวน 5 ชุดทดลอง ในแต่ละชุดทดลองแบ่ง

ออกเป็น 3 ซํ้ า ชุดท่ี 1 ไม่ใส่สาหร่าย ชุดท่ี 2–5 ใส่สาหร่ายในความหนาแน่น 0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 กรัม/ลิตร ตามลาํดบั ทาํ

การวเิคราะห์คุณภาพนํ้ าปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท ์ ไนเตรท และฟอสเฟตก่อนเร่ิมและหลงัเร่ิมการทดลองทุกวนัเป็น

ระยะเวลา 5 วนั เพ่ือใหน้าํนํ้ ากลบัมาใชใ้หม่ในการอนุบาลปลากะพงขาวไดเ้ร็วท่ีสุด พบวา่ สาหร่ายผกักาดทะเลท่ีความ

หนาแน่น 1.5 กรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบาํบดันํ้ าท้ิงไดดี้กวา่ความหนาแน่น 1.0, 0.5 และ 0.1 กรัม/ลิตร ท่ี 2 วนัโดยมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณแอมโมเนียรวม มีค่าเท่ากบั 86, 75, 61 และ 29% ตามลาํดบั และใน 1 วนั                                         

มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดลงของปริมาณฟอสเฟต มีค่าเท่ากบั 45, 33, 24 และ 20% ตามลาํดบั อตัราการเจริญเติบโต

เฉล่ียต่อวนั (ADG) ของสาหร่ายทะเลผกักาดทะเลท่ีความหนาแน่น 1.5 กรัม/ลิตร แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ                          

(p > 0.05) กบัสาหร่ายทะเลท่ีความหนาแน่น 0.5 กรัม/ลิตร (0.75±0.08 และ 0.55±0.17 กรัมต่อวนั ตามลาํดบั) แต่อตัราการ

เจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั (ADG) ของสาหร่ายทะเลผกักาดทะเลท่ีความหนาแน่น 1.5 กรัม/ลิตร แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ (p < 0.05) กบัสาหร่ายทะเลท่ีความหนาแน่น 1.0 และ 0.1 กรัม/ลิตร (0.75±0.08, 0.49 ±0.15 และ 0.27±0.08 กรัมต่อวนั 

ตามลาํดบั)  

คาํสําคญั: ไนโตรเจนรวม, นํ้ าท้ิง, ผกักาดทะเล, ฟอสเฟต, สาหร่าย 
 

Abstract 
The efficiency of sea lettuce (Ulva rigida) on treating the effluent from sea bass nursery was studied. The 

experimental containers were filled with 10 liters effluent from a sea bass nursery. There were 5 treatments with 3 

replications. Treatment 1, no seaweed; treatment 2–5, seaweed with density of 0.1, 0.5, 1.0, and 1.5 g/l were used, 

respectively. Water quality was monitored for total ammonia, nitrite, nitrate and phosphate before adding the sea lettuce 

seaweed and at 1, 2, 3, 4 and 5 days afterward to quickly recirculate water for sea bass nursery. It was found that density 

of 1.5 g/l was better than 1.0, 0.5, and 0.1 g/l at 2 days with the most efficient treatment based on the percentage decrease 

of total ammonia at 86, 75, 61, and 29%, respectively and on the first day, it was the most efficient treatment based on the 

percentage decrease of phosphate at 45, 33, 24, and 20%, respectively. The Average Daily Growth (ADG) of sea lettuce 

seaweed of 1.5 g/l density did not differ significantly (p > 0.05) from 0.5 g/l (0.75 ±0.08 และ 0.55±0.17 g/day respectively) 

but the Average Daily Growth rate at density of 1.5 g/l were significantly (p < 0.05) better than 1.0 and 0.1 g/l (0.75±0.08, 

0.49±0.15 and 0.27±0.08 g/day respectively). 

Keywords: effluent, phosphate, sea lettuce, seaweed, total nitrogen  
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ชนิดและการแพร่กระจายของหมึกในอ่าวไทย สํารวจโดยเรือ M.V.SEAFDEC 2 ปี 2561 

Species and distribution of cephalopod in the Gulf of Thailand surveyed by M.V.SEAFDEC 2, 2018  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของหมึกในอ่าวไทย ดาํเนินรวบรวมหมึกจากเคร่ืองมือประมงประเภท                

อวนลาก โดยเรือ M.V.SEAFDEC 2 ระหวา่งวนัท่ี 17 สิงหาคม ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในเวลากลางวนั ใชร้ะยะเวลาใน

การลากคร้ังละ 30 นาที ทั้งส้ิน 71 สถานีรอบอ่าวไทย ความลึกนํ้ าทะเลอยูร่ะหวา่ง 20.8–76.3 เมตร คุณภาพนํ้ าอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน พบปลาหมึกทั้งหมด 4 วงศ์ 11 สกุล 18 ชนิด ไดแ้ก่ 1) วงศ์ Sepiidae พบ 7 ชนิด เช่น Metasepia tullbergi, Sepia 

aculeata, Sepia recurvirostra, Sepia pharaonis, Sepia brevimana, Sepia kobiensis, และSepiella inermis 2) วงศ ์Sepiolidae 

พบ 1 ชนิด Sepiola sp., 3) วงศ์ Loliginidae พบ 5 ชนิด เช่น Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii, Uroteuthis (Photololigo) 

chinensis, Uroteuthis (Photololigo) sp., Sepioteuthis lessoniana, และLoliolus sp., และ4) วงศ ์Octopodidae พบ 5 ชนิด เช่น 

Amphioctopus aegina, Amphioctopus rex, Octopus sp., Cistopus indicus และ Hapalochlaena maculosa. โดยหมึกท่ีพบมาก

ท่ีสุดคือ หมึกหลอด (Indian squid: Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii) รองลงมาคือ หมึกกระดองมือสั้ น (Shortclub 

cuttlefish: Sepia brevimana) และหมึกศอก (Mitre squid: Uroteuthis (Photololigo) chinensis จาํนวนทั้งส้ิน 2,353, 517 และ

490 ตวั ตามลาํดบั  

คาํสําคญั: ชนิดและการแพร่กระจาย, หมึก, อ่าวไทย, M.V.SEAFDEC 2 
 

Abstract 

The study on species and distribution of cephalopods in the Gulf of Thailand was conducted during 17 August – 

18 October 2018 by M.V.SEAFDEC 2. There were trawling operation during the day of about 30 minutes, 71 sampling 

stations with depth range between 20.8–76.3 m and the water quality within standard for alive aquatic animals of Thailand.  

The specimens of cephalopods were collected by trawl net and identified into 4 families 11 genus and 18 species: 1) Family 

Sepiidae were 7 species such as Metasepia tullbergi, Sepia aculeata, Sepia recurvirostra, Sepia pharaonis, Sepia 

brevimana, Sepia kobiensis, and Sepiella inermis, 2) Family Sepiolidae was 1 species such as Sepiola sp., 3) Family 

Loliginidae were 5 species such as Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii, Uroteuthis (Photololigo) chinensis, Uroteuthis 

(Photololigo) sp., Sepioteuthis lessoniana, and Loliolus sp., and 4) Family Octopodidae were 5 species such as 

Amphioctopus aegina, Amphioctopus rex, Octopus sp., Cistopus indicus and Hapalochlaena maculosa.  The most common 

species were Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii, Sepia brevimana and Uroteuthis (Photololigo) chinensis and there were 

2353, 517 and 490 specimens, respectively. 

Keywords: cephalopods, Gulf of Thailand, M.V.SEAFDEC 2, species and distribution 
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ผลของความเข้มแสงต่อการการเจริญเติบโตของสาหร่ายผกักาดทะเล (Ulva rigida) 

Effect of light intensity on growth of sea lettuce (Ulva rigida) 
 

สิตานันท์ คงเวยีงa, พงศ์เชฏฐ์ พชิิตกลุa*, อสิริยา วุฒิสินธ์ุa, ประพฒัน์ กอสวสัดิ์พฒัน์b 

Sitanan Kongwienga, Phongchate Pichitkula*, Idsariya Wudtisina, Prapat Kosawatpatb 
aภาควชิาเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900  
bศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังเพชรบุรี เพชรบุรี 76100 
aDepartment of Aquaculture, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
bPhetchaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center, Phetchaburi 76100, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: ffispcp@ku.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายผกักาดทะเลท่ีความเขม้แสงระดบัต่างๆ กนัโดย

ใชร้ะยะเวลาในการเล้ียง 21 วนั ทดลองท่ีความเขม้แสงระดบัต่างกนั 4 ระดบั ไดแ้ก่ความเขม้แสง 2,000, 4,000, 6,000 ลกัซ์ 

และชุดการทดลองแสงธรรมชาติในระดบั 8,710±1,250 ลกัซ์ ผกักาดทะเลถูกนาํมาเล้ียงใน acrylic glass ท่ีความหนาแน่น

เร่ิมตน้ 1 กรัม/ลิตร ความเคม็ 27 psu และช่วงมืด:สวา่ง 12:12 ชัว่โมง พบวา่สาหร่ายผกักาดทะเลสามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ี

ชุดการทดลองแสงธรรมชาติและความเขม้แสง 6,000 ลกัซ์ โดยท่ีระยะเวลาเล้ียง 21 วนัมีนํ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ

75.25±4.73 และ73.51±1.83 ตามลาํดบัโดยนํ้ าหนกัเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) กบั

ระดับความเขม้แสง 2,000 และ 4,000 ลักซ์  ซ่ึงมีนํ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 44.00±8.75 และ 60.70±8.56 อัตราการ

เจริญเติบโตสัมพทัธ์เฉล่ียของความเข้มแสงธรรมชาติและความเข้มแสง 6,000 ลักซ์ เป็น 2.67±0.12และ 2.62±0.05 

เปอร์เซ็นต/์วนั ตามลาํดบั ปริมาณคลอโรฟิลลเ์อและบี ของชุดการทดลองแสงธรรมชาติมีปริมาณเท่ากบั 24.66±0.70 mg/g 

DW และ 29.50±3.18 mg/g DW ตามลาํดับ อย่างไรก็ตาม ปริมาณแสงและระยะเวลาท่ีได้รับแสงมีความสําคญัต่อการ

สงัเคราะห์เมด็สีของสาหร่ายผกักาดทะเล 

คาํสําคญั: คลอโรฟิลลบี์, คลอโรฟิลลเ์อ, ความเขม้แสง, สาหร่ายผดักาดทะเล, อตัราการเจริญเติบโต 
 

 

Abstract 

 The objective of this study was focused on light intensity on growth of Ulva rigida. Cultivations were done in 21 

days under various 4 levels of light intensity (fluorescent lamps light intensity of 2,000, 4,000, 6,000 lux and sunlight of 

8,710±1,250 lux). Sea lettuce were cultured in acrylic glass with density of 1 g/l at salinity of 27 psu and light treatment 

with 12:12 h light and dark photoperiod. The results indicated that the growth rate of U. rigida cultured within condition 

in sunlight intensity and in light intensity 6,000 lux were higher than the others. At day 21 of culture, the average weight 

increase of sunlight and 6,000 lux were 75.25±4.73% and 73.51±1.83% respectively. The percentage of weight increase 

were significantly different (p < 0.05) from light intensity of 2,000 and 4,000 lux treatments which showed just 

44.00±8.75% and 60.70±8.56% of weight increase respectively. The relative growth rate average of sunlight and 6,000 lux 

conditions were 2.67±0.12 and 2.62±0.05 %/day respectively. Chlorophyll a and chlorophyll b contents in sunlight were 

24.66±0.70 mg/g DW and 29.50±3.18 mg/g DW respectively. However, quantity and light duration time are important for 

the pigment composition in sea lettuce cultures. 

Keywords: chlorophyll a, chlorophyll b, growth rate, light intensity, sea lettuce  
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บทคัดย่อ 

 เปรียบเทียบแพลงกต์อนทะเลจากถุงกรองแพลงกต์อนขนาดตา 21 และ 70 ไมโครเมตร ดว้ยวธีิตกักรองนํ้ าปริมาตร 

50 ลิตร 2 สถานี บริเวณอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี พบวา่เม่ือใชถุ้งกรองแพลงกต์อนท่ีมีขนาดตาใหญ่ข้ึน องคป์ระกอบชนิดส่วน

ใหญ่ของแพลงกต์อนพืช เปล่ียนจากกลุ่มเซนทริคเป็นกลุ่มเพนเนตไดอะตอม ส่วนแพลงกต์อนสตัวเ์ปล่ียนจากกลุ่มโปรโต

ซวัเป็นกลุ่มอาร์โธรพอด ความหนาแน่นของแพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสตัวล์ดลง จาก 43,756±5,740 x103 เป็น 8,965 

± 490x103 หน่วยต่อลูกบาศกเ์มตร และจาก 1,334±824×103  เป็น 16±23×103 ตวัต่อลูกบาศกเ์มตร ตามลาํดบั โดยมีกลุ่ม                 

เพนเนตไดอะตอมและโปรโตซวัเป็นกลุ่มเด่น แพลงกต์อนพืชชนิดเด่น เป็นชนิดเดียวกนั คือ Nitzschia longissima และ 

Chaetoceros pseudocurvisetus ค่าดชันีความหลากหลายและความชุกชุมทางชนิดของแพลงกต์อนพืช พบวา่ มีค่าลดลงจาก

ค่าอยูใ่นช่วง 1.55–2.03 เป็น 1.21–1.41 และค่าอยูใ่นช่วง 0.75–1.02 เป็น 0.28–0.36 ตามลาํดบั ดงันั้นขนาดตาถุงแพลงกต์อน

มีผลต่อโครงสร้างประชาคมแพลงกต์อนทะเล  

คาํสําคญั: ถุงกรองแพลงกต์อน, แพลงกต์อนพืช, แพลงกต์อนสตัว,์ อ่างศิลา 

 

Abstract 

 This paper reveals the comparative results of marine plankton which was sampled from two stations at Angsila, 

Chonburi Province by filtering 50 liters of sea water with 21 and 70 µm mesh-sized plankton nets. The result showed that 

when using the plankton net with the larger mesh size, the majority of phytoplankton species composition was changed 

from centric diatom to pennate diatom group whereas the one of zooplankton samples was changed from protozoa to 

arthropod group. The density of phytoplankton and zooplankton was decreased from 43,756±5,740×103 to 8,965±490×103 

units/m3and from 1,334±824×103 to 16±23×103 ind./m3, respectively. It was found that pennate diatom group and protozoa 

group could be defined as the dominant ones. Furthermore, the predominant phytoplankton species were the same species; 

Nitzschia longissima and Chaetoceros pseudocurvisetus. The species diversity and richness index of phytoplankton were 

also decreased. It ranged from 1.55–2.03, reduced to 1.21–1.41 and from 0.75–1.02, reduced to 0.28–0.36, respectively. 

Therefore, the mesh size of plankton net affected marine plankton community structure. 

Keywords: angsila, phytoplankton, plankton net, zooplankton  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รวม 6 สถานี โดยเก็บตวัอยา่งทุก              

1 เดือน จาํนวน 12 คร้ัง  ช่วงเดือนสิงหาคม 2562–กรกฎาคม 2563 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมดรวม 115 สกุล 325 ชนิด แบ่ง

ออกเป็น 3 ดิวิชัน่  ไดแ้ก่  ดิวิชัน่ Cyanophyta พบจาํนวน 11 สกุล 21 ชนิด ดิวิชัน่ Chlorophyta พบจาํนวน 6 สกุล 8 ชนิด และ 

ดิวิชัน่ Chromophyta พบจาํนวน 98 สกุล 296 ชนิด โดยชนิดของแพลงก์ตอนท่ีพบมากท่ีสุดในบริเวณท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ 

Noctiluca scintillans, Chaetoceros curvisetus  และ Karenia cf. mikimotoi โดยมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 3.18×106–1.96 

×108 เซลลต์่อลูกบาศก์เมตร มีค่าดชันีความหลากหลากอยูใ่นช่วง 0.30–3.94 และมีค่าดชันีความสมํ่าเสมออยูใ่นช่วง 0.13–

0.87 ซ่ึงในบางเดือนท่ีทาํการศึกษามีการเกิดปรากฏการณ์นํ้ าทะเลเปล่ียนสี โดยชนิดของแพลงกต์อนพืชท่ีมีการบลูมข้ึน

อยูก่บัปัจจยัของแร่ธาตุอาหารและอิทธิพลของนํ้ าจืดท่ีไหลลงสู่ทะเล  

คาํสําคญั: การแพร่กระจาย, แพลงกต์อนพืช, อ่าวศรีราชา 

 

Abstract 

The research is to study the distribution of phytoplankton in Sriracha Bay, Chonburi Province from 6 stations. Its 

samples were collected everymonth in total of 12 times during August 2019 to July 2020. 115 genus 325 species of 

phytoplankton were found. Those are consisting of 3 Division, Division Cyanophyta of 11 genus 21 species, Division 

Chlorophyta of 6 genus 8 species and Division Chromophyta of 98 genus 296 species. The dominant species were Noctiluca 

scintillans, Chaetoceros curvisetus and Karenia cf. mikimotoi. The density ranged 3.18×106–1.96×108 cell/m3. Also, there 

were the diversity index and evenness index in the range of 0.30–3.94 and 0.13–0.87 respectively. However, some months 

during the study periods, there was red tide from phytoplanktons depending on many factors: nutrients and fresh water 

runoff.   

Keywords: distribution, phytoplankton, sriracha bay 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปริมาณของธาตุอาหารในนํ้ าทะเลและคุณภาพนํ้ าบริเวณอ่าวศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยเก็บตวัอย่างราย

เดือน ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2562–กรกฎาคม 2563 จากสถานีเก็บตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 6 สถานี โดยทาํการศึกษาคุณภาพนํ้ า

และปริมาณธาตุอาหารในนํ้ าทะเลบริเวณผิวนํ้ า พบวา่ความเค็มของนํ้ ามีค่าระหวา่ง 27.00-32.87 (31.31+1.26) psu  

อุณหภูมิมีค่าอยูร่ะหวา่ง 27.87–32.21 (30.10±1.29) องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้ ามีค่าระหวา่ง 4.65–9.12 

(6.41±0.77) มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีค่าระหวา่ง 10.02–2,389.88 (76.86±283.36) ไมโครกรัม/

ลิตร ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าระหวา่ง 0.00–131.54 (47.32±17.62) ไมโครกรัม/ลิตร ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน 

มีค่าระหวา่ง 0.28–152.98 (7.69±24.11) ไมโครกรัม/ลิตร ปริมาณออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีค่าระหวา่ง 3.20–200.29 

(25.53±34.06) ไมโครกรัม/ลิตร และปริมาณซิลิเกต-ซิลิคอน มีค่าระหวา่ง 107.96–924.27 (360.70±217.67) ไมโครกรัม/

ลิตร โดยค่าคุณภาพนํ้ าส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ยกเวน้ในเดือนสิงหาคม 2562 เกิดปรากฏการณ์นํ้ าเปล่ียนสีจาก

แพลงก์ตอนกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลท ชนิด Noctiluca scintillans ในสถานีบริเวณชายฝ่ัง (สถานีท่ี 1–3) มีผลทาํให้ค่าของ

แอมโมเนีย ไนไตรท์ ฟอสเฟต สูงกวา่ในเดือนอ่ืนๆ อยา่งมาก และในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2562  เกิดนํ้ าเปล่ียน

ในบางสถานีส่งผลให้ค่าออกซิเจนในบางสถานีมีค่าสูงข้ึน 

คาํสําคญั: คุณภาพนํ้ า, ธาตุอาหาร, นํ้ าทะเล, อ่าวศรีราชา 
 

Abstract 

 Water qualies and nutrients in Sriracha bay, Chonburi Province were studied. Sample were collected monthly 

from 6 stations during August 2019 to July 2020. The results demonstrated that salinity, water temperature and dissolved 

oxygen ranged between 27.00–32.87 (31.31±1.26) psu, 27.87–32.21 (30.10±1.29)๐C and 4.65–9.12 (6.41±0.77) mg/l 

respectively. Nutrient concentrations of surface water displayed that ammonium-nitrogen ranged between 10.02-2,389.88 

(76.86±283.36) μg/l, nitrate-nitrogen ranged between 0.00–131.54 (47.32±17.62) μg/l, nitrite-nitrogen ranged between 

0.28-152.98 (7.69±24.11) μg/l, orthophosphate-phosphorous ranged between 3.20–200.29 (25.53±34.06) μg/l and silicate-

silicon ranged between 107.96-924.27 (360.70±217.67) μg/l, respectively. Most of water qualities were found on standard 

measurement but the results on August 2019 were different. On August 2019, red tide from the large concentration of 

dinoflagelate (Noctiluca scintillans) were found at the station 1, 2 and 3. For this reason, Ammonia, Nitrate and Phosphate 

levels were higher than other stations. However, during June to July 2019, the Oxygen values at some stations were very 

high from Phytoplankton bloom. 

Keywords: nutrients, water quality, sea water, Sriracha Bay 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารสาํเร็จรูปต่อความเขม้สี ปริมาณแคโรทีนอยด ์การเติบโต และ

อตัรารอดของกุง้กา้มกราม ทาํการเปล่ียนแปลงปริมาณกลีบดอกดาวเรืองท่ีผสมลงในอาหาร 4 ระดบั ไดแ้ก่ 0, 2, 4 และ 6 

เปอร์เซ็นต ์โดยทดลองเล้ียงกุง้กา้มกรามนํ้ าหนกัเฉล่ีย 11.10±0.15 กรัม ในระบบแยกเล้ียงเด่ียวพร้อมนํ้ าหมุนเวียนแบบปิด 

เป็นระยะเวลา 45 วนั ผลการศึกษาพบวา่ กุง้กา้มกรามท่ีไดรั้บอาหารท่ีผสมกลีบดอกดาวเรืองท่ีระดบั 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต ์

มีการเติบโตดีกว่าชุดควบคุม และอาหารท่ีเสริมกลีบดอกดาวเรือง 4 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลอตัราการเติบโตจาํเพาะดีท่ีสุด                      

(p < 0.05) อตัรารอดของกุง้ท่ีไดรั้บอาหารท่ีเสริมกลีบดอกดาวเรืองทุกระดบัมีอตัรารอดไม่แตกต่างกนั (p > 0.05) กุง้ท่ีไดรั้บ

อาหารเสริมกลีบดอกดาวเรืองท่ีระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณแคโรทีนอยด์สะสมในเน้ือสูงสุดแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน                        

(p < 0.05) สรุปไดว้า่ การเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารมีผลทาํใหกุ้ง้มีความเขม้สีและสะสมแคโรทีนอยดใ์นเน้ือมากข้ึน 

คาํสําคญั: กุง้กา้มกราม, การเติบโต, ความเขม้สี, แคโรทีนอยด,์ ดอกดาวเรือง 

 

Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the effect of marigold addition in artificial feed on skin color, 

carotenoid content, growth rate and survival rate of giant river prawn Macrobranchium rosenbergii. Four levels of marigold 

petal 0, 2, 4 and 6 percent had been added in to prawn feed. The initial average weight of juvenile prawn was 11.10±0.15 

gram/prawn.  Prawn were cultured use in a condo system with closed water circulation and the experimental period was 45 

days. Result demonstrated that prawn fed diet containing 2, 4 and 6 percent of marigold petal had significantly the growth 

performance (p > 0.05) than prawn fed control diet. Prawn fed diet containing 4 percent of marigold petal was significantly 

highest specific growth rate (p < 0.05). Shrimp fed all diets had not significantly different on survival rate (p > 0.05). Prawn 

fed diet containing 6 percent of marigold petal was significantly different highest carotenoid content (p < 0.05) than the 

others. In conclusion, it is suggested that diet contained marigold petal in artificial feed could improve the skin color and 

total carotenoid content in prawn. 

Keywords: giant river prawn, growth performance, marigold, skin color 
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การเติบโต และการรอดตายของปลาดุกลุกผสม(Clarias macrocephalus x C. gariepinus) ทีเ่ลีย้งด้วยอาหาร

เคลือบไฮโดรไลเสตต่างชนิดกนั 

Growth, and survival of hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) fed different 

hydrolysates coated diets 
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บทคัดย่อ 

การทดลองเล้ียงปลาดุกลูกผสมดว้ยอาหารสาํเร็จรูปเคลือบดว้ยไฮโดรไลเสต1.5% ต่างกนั 4 ชนิด ไดแ้ก่ไฮโดรไล

เสตจากไส้ปลาทูน่าหมกั (T1) ไส้ปลาทูน่าหมกัดว้ยเอนไซมท์างการคา้ (T2) ไส้ไก่ (T3) และไฮโดรไลเสตทางการคา้ผลิต

จากเศษเหลือปลาทูน่า (T4)โดยการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) ใชป้ลาเร่ิมตน้ท่ีความยาวและนํ้ าหนักเฉล่ีย12.03±0.86 

เซนติเมตร และ 11.02±2.48 กรัม ตามลาํดบั ความหนาแน่น 50 ตวัต่อตารางเมตรทดลองในถงัพลาสติกขนาด 0.6 ตารางเมตร 

ให้อาหารวนัละ 5% ของนํ้ าหนกัรวมชุดการทดลองละ 3 ซํ้ า เป็นเวลา 60 วนั ผลการศึกษาพบวา่ปลามีนํ้ าหนกัและความยาว

เฉล่ียสุดทา้ยไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p > 0.05) ทั้ง 4 ชุดการทดลอง แต่ปลาท่ีไดรั้บอาหารเคลือบไฮโดรไลเสตจาก

ไส้ไก่ (T3)มีอตัรารอด(98.9%) สูงกวา่อาหารเคลือบไฮโดรไลเสตอีก 3 ชนิด (T1,T2,T4)อยา่งไม่มีนยัสาํคญั (p > 0.05) และ

ปลายงัมีปริมาณเม็ดเลือดแดงสูงกว่าปลาท่ีไดรั้บอาหารเคลือบไฮโดรไลเสตจากไส้ปลาทูน่า(T1, T2) อย่างมีนัยสําคญั                    

(p < 0.05) 

คาํสําคญั: การเติบโต, การรอดตาย, ปลาดุกลูกผสม, ไฮโดรไลเสต 
 

Abstract 

Feeding hybrid catfish with different hydrolysatescoated compound feed were conducted. Tuna visceraautolysis 

fermentation (T1), tuna viscera enzymatic hydrolysation (T2), poultry viscera (T3) and commercial hydrolysate (tuna by-

product,T4) were used as coating materials.The experimental design was Completely Randomized Design (CRD). Fish 

with average initial length and weight of 12.03±0.86 cm and 11.02±2.48 g (mean±SD), respectively were randomly stocked 

at 50 fish/m2 in plastic tanks (0.6 m2) and fed daily at 5 % body weight,with 3 replications each for 60 days.  The results indicated 

that final average weight and length were not significantly different (p > 0.05) among the four treatments. Fish fed with T3 

show the highest survival rate (98.9%) but it was not significantly different from the other treatments (p > 0.05).The 

positively increased of the number of red blood cells in fish fed diet T3 was significantly higher than T1 and T2 (p < 0.05) but 

not so to T4 (p > 0.05). 

Keywords: growth, hybrid catfish, hydrolysate, survival 
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Infection of Echinoplectanum plectropomi (Monogenea: Diplectanidae) on the gills of the 
spotted coral grouper Plectropomus maculatus (Perciformes: Serranidae) from the 
Samaesarn Island in the Gulf of Thailand 
 
Chompunooch Saengpheng, Watchariya Purivirojkul* 
Animal Systematics and Ecology Speciality Research Unit, Department of Zoology, Faculty of Science, 
Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: fsciwyp@ku.ac.th 
 
Abstract 
 Echinoplectanum is a genus of diplectanid monogenean and commonly found to infect 
in Plectropomus. This study aimed to investigate diversity, prevalence, mean intensity and 
morphological characters of monogenean in the spotted coral grouper from the Samaesarn 
Island, Chonburi province in the Gulf of Thailand. Eighteen specimens of Plectropomus 
maculatus (total length 300–400 mm, weight 300–800 g) were collected from May to July 
2020. Fish were immediately transported in a cool box to the laboratory, gills were removed 
from the fish samples and examined for gill parasite under a stereomicroscope. The 
identification of monogeneans based on morphological characters. Six spotted coral groupers 
were infected with only one species of monogenean, Echinoplectanum plectropomi with 33.3% 
of prevalence and 307.5 individuals/fish of mean intensity. Several morphological characters 
of the E. plectropomi were measured, following 0.353–0.644 mm (n = 15) of the body length; 
0.226–0.373 mm (n = 15) of the maximum width; 0.050–0.065 mm (n = 15) of the squamodisc 
diameter; 0.036–0.039 mm (n = 15) of the ventral anchor length; and 0.030–0.034 mm (n = 15) 
of the dorsal anchor length. This finding provides new locality record for E. plectropomi from 
P. maculatus in Thailand. 
Keywords: Echinoplectanum plectropomi, mean intensity, Plectropomus maculatus,     
prevalence, Gulf of Thailand 
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แนวทางการสร้างหลกัเกณฑ์การใช้งานอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบินเพ่ือการเกษตรในประเทศไทยกก

Development approach on regulation for agricultural unmanned aerial vehicle in Thailand 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางสร้างหลักเกณฑ์การใช้งานอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบินเพ่ือ

การเกษตรในประเทศไทย และส่งเสริมให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สร้างหลักเกณฑ์                               

ในการควบคุมดูแลผูใ้ชง้านอากาศยานซ่ึงไม่มีนกับินเพ่ือการเกษตรให้ทาํการบินอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและปลอดภยั  

โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 3 ท่าน คือ ผูเ้ช่ียวชาญจาก กพท. ผูใ้ชง้านอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบินเพ่ือ

การเกษตร และผูเ้ช่ียวชาญจากกรมวิชาการเกษตร ผลการศึกษาพบวา่ 1)  ผูท้าํการบินตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลและอากาศยาน 

คู่มือการทาํการบิน คู่มือความปลอดภยั คู่มือการซ่อมบาํรุง แผนฉุกเฉิน ใบรับรองมาตรฐาน ความสมควรเดินอากาศของ

อากาศยาน ประกนัภยั 2) ขอ้กาํหนดการทาํการบิน ไดแ้ก่ คล่ืนความถ่ี เวลา สภาพอากาศ แรงลม พ้ืนท่ี สารเคมี ความเร็ว ความสูง 

ระยะห่างจากส่ิงกีดขวาง แนวทางการฉีดพ่น การกาํจดัวตัถุอนัตราย การตรวจสอบความสมบูรณ์ และการเก็บรักษาอากาศยาน 

3) ผูบ้งัคบัอากาศยานซ่ึงไม่มีนกับินตอ้งผา่นการฝึกอบรมทกัษะการทาํการบินและการทดสอบความรู้ความสามารถ 

คาํสําคญั: เกษตรกรรม, สารเคมี, สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, หลกัเกณฑ,์ อากาศยานซ่ึงไม่มีนกับิน  

 

Abstract 

กกกกก The objectives of this research was to suggest the development approach on regulation for agricultural unmanned 

aerial vehicle in Thailand and encourage the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) to development the regulation 

for supervising the controller of agricultural unmanned aerial vehicle to fly legally and safely. Data were collected by using 

in-depth interviews from 3  key informants: CAAT specialist, the agricultural unmanned aerial vehicle user, and  

the Department of Agriculture specialist. The key findings were as follows: 1 )  the applicant must submit personal and 

aircraft information, operation/safety/maintenance manual, emergency plan, aircraft standard, airworthiness certificate and 

insurance 2 )  the flight operation rule consisting of flight frequency, operation period, weather, wind, spraying area, 

chemical substance, flying speed, flying altitude, obstacle distance, spraying instruction, chemical disposal, and aircraft 

inspection and storage. 3) the aircraft controller must pass the flight skill training and competence test. 

Keywords: agriculture, chemical substance, civil aviation authority of Thailand, regulation, unmanned aerial vehicle 
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ความต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกพืชอนิทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการปลูกข้าวอินทรีย์  

บริษัท อูรมัต จํากดั พืน้ทีอ่าํเภอภูซาง และอาํเภอเชียงคํา จังหวดัพะเยา 

Requirement to join the organic crop project of farmers in the organic rice planting project 

Urmatt Company Ltd. Phu Sang District and Chiang Kham District, Phayao Province 
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King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ชนิดของพืชอินทรียท่ี์กลุ่มเกษตรกรตอ้งการปลูก 2) ความตอ้งการการ

ถ่ายทอดความรู้ก่อนเขา้ร่วมโครงการปลูกพืชอินทรีย ์3) ขอ้เสนอแนะก่อนเขา้ร่วมโครงการปลูกพืชอินทรีย ์โดยใชแ้บบ

สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 94 ราย ในพ้ืนท่ีอาํเภอภูซาง และอาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษา

พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 45–59 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลกัคือทาํนา จากตวัเลือกพืชใน

โครงการปลูกพืชอินทรีย ์20 ชนิด เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตอ้งการปลูกพริกมากท่ีสุด รองลงมาคือมะเขือยาวร้อยละ 

89.36 และ 10.64 ตามลาํดับ และพบว่าเกษตรกรมีความตอ้งการดา้นการถ่ายทอดความรู้ก่อนเขา้ร่วมโครงการปลูกพืช

อินทรียภ์าพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.14 จากขอ้เสนอแนะ เกษตรกรตอ้งการการอบรม ช้ีแจง แนะนาํวิธีการจดัการ

พ้ืนท่ี มีการทาํสญัญา เพ่ือรับปัจจยัการผลิตก่อนการเพาะปลูก และเพ่ิมจาํนวนเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี 

คาํสําคญั: เกษตรกร, ความตอ้งการ,โครงการปลูกขา้วอินทรีย,์ โครงการปลูกพืชอินทรีย ์
 

Abstract 

 The aims of this research were to study: 1) Types of organic plants that farmers want to grow. 2) Requirements 

for knowledge transfer before joining the organic crop project. 3 )  Proposals before joining the organic crop project. Data 

were collected by using interviews. Samples consisted 94 famers in the area at Phu Sang and Chiang Kham District, Phayao 

Province. The result found that most Population was male. Age was between 4 5 –5 9  years. The main occupation is rice 

farming. From plants in the organic crop project of 20 types. Most farmers want to grow chili. Followed by the eggplant 

were 89.36% and 10.64%, respectively and found that the farmers had a need for knowledge transfer before joining the 

organic crop project. Overall was a high level with an average of 4.14. Proposals Farmers need training clarification and advice 

on how to manage the area entered a contract to receive inputs before planting and add agricultural promoters in the area. 

Keywords: farmer, need, organic crop project, organic rice project 
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ความพงึพอใจของเกษตรกรทีม่ีต่อรูปแบบการส่งเสริมการปลูกข้าวอนิทรีย์ของบริษัท อูรมัต จํากดั  

อาํเภอจุน จังหวดัพะเยา 

The satisfaction of farmers towords the model of promoting organic rice cultivation of Urmat 

Company Limited, Chun District, Phayao Province 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล และความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีต่อ

รูปแบบการส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรีย ์ของบริษทั อูรมตั จาํกดั เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์จากตวัอย่าง

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ในพ้ืนท่ีอาํเภอจุน จงัหวดัเชียงราย จาํนวน 156 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นเพศหญิง ร้อยละ 

55.77 อายรุะหวา่ง 51–60 ปี ร้อยละ 44.87 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 49.36 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น

หลกัร้อยละ 85.90 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 87.18 ประมาณคร่ึงหน่ึง ร้อยละ 52.56 เขา้ร่วมโครงการ 3–4 ปี ทั้ งหมด มี

ความรู้เก่ียวกบัการปลูกขา้วอินทรีย ์2) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรียใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้นดงัน้ี ดา้นปัจจยัการผลิต ดา้นการอบรม ดา้น

เจา้หนา้ท่ี ดา้นเอกสาร และดา้นการรับซ้ือผลผลิต (ค่าเฉล่ีย 3.96, 3.94, 3.93, 3.92 และ 3.88 ตามลาํดบั)  

คาํสําคญั: เกษตรกร, ขา้วอินทรีย,์ ความพึงพอใจ, ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ, ระบบการส่งเสริม 

 

Abstract 

 This research were to study personal factors and satisfaction of participants towards agricultural extension 

system for organic rice cultivation of Urmat Company Limited. Data were collected by Interview with 156 participants in 

Jun District and analyzed by descriptive statistic:frequency, percentage,mean and standard deviation.The results revealed  

that 1) 55.77% of the participants were  female, 44.87% aged between 51–60 years old and 49.36% completed school  at 

elementary level. Most of them were farmers 85.90%, marital status 87.18%, 52.56% participated in project duration 3–4 

years.All participants were knowledgeable about growing organic rice. 2) The satisfaction towards agricultural extension 

system for organic rice cultivation was at a high level (mean 3.92), when considering each aspect was found at the high 

level in all aspects. In descending order as follows, production factors, training factors, staff factors, documentation factor 

and product purchase factors at mean 3.96, 3.94, 3.93, 3.92, and 3.88 respectively  

Keywords: extension system, farmer, organic rice, project participants, satisfaction  
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เปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของข้าวระหว่างเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ                    

เพิม่ประสิทธิภาพการผลติข้าวนาปี ในพืน้ทีอ่าํเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 

Comparative effect of chemical-fertilizer on the rice growth between participated and non-participated 

farmers in the increase the efficiency of rice production project in Chiang Saen District, Chiang Rai Province 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุแม่โจ  ้2 ระหว่าง

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วนาปี ในอาํเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย                         

เก็บบนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตของขา้วจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีใชปุ๋้ยสูตร 27-12-6 และ 20-8-20 (กลุ่ม 1) 10 ราย 

และเกษตรกรท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการท่ีใชปุ๋้ยสูตรทั่วไป (กลุ่ม 2) 10 ราย ทั้งนาหว่านและนาปักดาํ วิเคราะห์เปรียบเทียบ                

โดยสถิติ p-value ผลการศึกษาพบวา่ การใชปุ๋้ยเคมีสูตรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อนํ้ าหนกัผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ต่างกนั

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ทั้งนาหว่านและนาปักดาํ พบว่า มีนํ้ าหนัก 142.64, 116.66 

กรัม และ 188.47 161.41 กรัม (ตามลําดับ) ส่วนความสูง จํานวนต้น/รวงต่อกอ จํานวนกอต่อพ้ืนท่ี ความยาวรวง                         

จาํนวนเมลด็ต่อรวง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และยงัส่งเสริมการใชปุ๋้ยเคมีของเกษตรกรกลุ่มท่ี 2 ใหมี้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

คาํสําคญั: การเจริญเติบโตของขา้ว, การใชปุ๋้ยเคมี, ขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2, ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

 

Abstract 

The objective of this study was to compare the effects of chemical fertilizers on the growth of Maejo2 rice variety 

between participated and non-participated farmers in the project to increase the efficiency of rice production in Chiang 

Saen District. Chiang Rai. Data of rice growing were recorded from 10 participated farmers who applied 27-12-6 and                 

20-8-20 fertilizer formulas (Group 1) and 10 non-participated farmers who used conventional fertilizer formulas (Group 

2), both direct seeding transplanting method. Comparative analysis by p-value statistics. The results showed that the 

application of chemical fertilizers had a statistically significant difference in yield weight per square meter (p < 0.05). 

Group 1 and Grop 2 both in the direct seeding method, and transplanting method had a weight of 142.64, 116.66 grams and 

1188.47, 161.41 grams. ( respectively)  Whereas the height, numbers of seedlings or panicle per hill, number of hills per 

cultivated area, length of panicle, and number of grains per panicle were not statistically different. And promote the use of 

chemical fertilizers of group 2 farmers to increase their productivity 

Keywords: fertilizer, Maejo 2 rice, productivity increases, rice growth 
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ปัจจยัที่มคีวามสัมพันธ์กบัแรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

ภาคใต้ของประเทศไทย 

Factors associated with motivations in roles of Small and Micro Community Enterprises (SMCEs) 

promotion of agricultural extension officers in the Southern Region of Thailand 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย ใชแ้บบสอบถามเชิงโครงสร้างกบัเจา้หน้าท่ี

ส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน อาํเภอละ 1 ราย จาํนวน 111 อาํเภอ ครอบคลุมทุกจงัหวดัในภาคใต ้วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษา พบวา่ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมีบทบาทในงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 82.9) อายุเฉล่ีย 40 ปี นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 75.7) ดาํรงตาํแหน่ง

นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรระดบัปฏิบติัการ (ร้อยละ 53.2) มีประสบการณ์การทาํงานดา้นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉล่ีย 4 ปี 

7 เดือน แรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.85) 

โดยพบวา่ มีแรงจูงใจในระดบัมากท่ีสุดในดา้นความรับผิดชอบ (x̅ = 4.12) ดา้นนโยบายและการบริหารงาน (x̅=4.04) และแรงจูงใจ

เฉล่ียเท่ากนัในดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือและดา้นความมัน่คงในงาน (x̅ = 4.03) ส่วนแรงจูงใจระดบัปานกลาง คือ ดา้น

สภาพการทาํงาน (x̅ = 3.37) นอกจากน้ี พบวา่ปัจจยัดา้นเพศ สถานภาพของครอบครัว ระดบัการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ การดาํรง

ตาํแหน่ง และลกัษณะการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีรับผิดชอบ เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในบทบาทการ

ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 

คาํสําคญั: เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร, ภาคใต,้ บทบาท, แรงจูงใจ, วสิาหกิจชุมชน 
 

 

Abstract 

 This study aimed to examine factors associated with motivation in roles of small and micro community enterprises 

(SMCEs) promotion of agricultural extension officers in the southern region of Thailand. Structured questionnaire was used for 

agricultural extension officers responsible for SMCEs, which one was select from each district, were selected from 111 districts which 

covered all provinces in the southern region of Thailand. Descriptive statistics and Chi-square test were used for data analysis. Results 

of the study shown that the most agricultural extension officers that performed roles as SMCEs were male (82.9%), had an average 

age at 40 years old, were Buddhists (75.7%), took positions as practitioner-level agricultural extension officers (53.2%), had SMCEs 

working experiences at an average of 4 years 7 months. The study indicated that the motivation in roles of SMCEs in overall was 

associated at high level (x̅ = 3.85). The study revealed that motivations associated at the highest level were responsibility (x̅ = 4.12) 

and policy and working management (x̅  = 4.04), associated at the same averages were recognition and job security (x̅  = 4.03), and 

associated at a medium level was working situation (x̅  = 3.37). Moreover, the study found that factors namely gender, family status, 

educational level, graduated program, position, and responsible SMCEs working type were associated with motivations in roles of 

SMCEs of agricultural extension officers which had statistically significant level at 0.00.          

Keywords: agricultural extension officer, motivation, Small and Micro Community Enterprises (SMCEs), south, role 
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ความคิดเห็นเกีย่วกบัการตัดสินใจส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดสกลนคร                   

ภายใต้การส่งเสริมของโรงงานนํา้ตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

Grower’s  Opinion on the decision to send sugarcane to factories in Sakon Nakhon Province, under 

promotion of Rerm Udom Sugar Factory Co., Ltd. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกร 2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจส่งออ้ยเขา้โรงงาน 3) ปัญหาในการส่งออ้ยเขา้โรงงาน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการคดัเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง

กบัเกษตรกรท่ีส่งออ้ยเขา้โรงงานเป็นประจาํ จาํนวน 18 ราย  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรคร่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย อายุ 46–55 ปี (ร้อยละ 55.56)                           

เกือบทั้งหมดจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 94.44) ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจส่งออ้ยเขา้

โรงงาน พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างนักส่งเสริมกบัชาวไร่ (ค่าเฉล่ีย 4.67) 

รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการผลิตออ้ยมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) และปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในระดบั

ปานกลาง คือ ดา้นระยะทาง ดา้นราคา และดา้นระยะเวลารอคิวลงออ้ย (ค่าเฉล่ีย 3.05, 2.72 และ 2.56) ปัญหาในการส่งออ้ย

เขา้โรงงาน คือ ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูงทาํใหมี้การบรรทุกนํ้ าหนกัเกินท่ีกฎหมายกาํหนด และการลดัคิวส่งออ้ยเขา้โรงงาน  
คาํสําคัญ: การตดัสินใจ, การส่งเสริม, ความคิดเห็น, ชาวไร่ออ้ย 

 

Abstract 

 This research aimed to study 1) basic information, 2) Grower’s opinion on factors affecting decision to send 

sugarcane to the factories 3) Problems in sending sugarcane. Data were collected by selecting specific samples from 18 

sugarcane farmers regularly sending sugarcane to the factory by in-depth interviews.  S ta t i s t i ca l  ana lys i s  inc luded 

frequency, percentage and mean. The results of revealed that half of all were male (55.56%), age 46–55 years. Most had 

completed at the primary  school (94.44%). Opinion on factors affecting the decision to send sugarcane to the factory 

found that the most important factors was the relationship between extension worker and farmers (mean 4.67), followed 

by promotion of sugarcane production at a high level (mean 4.22). Factors of moderate importance regarding distance, 

price, and the queuing time for the process of sending sugarcane (mean 3.05, 2.72 and 2.56). Problems in sending sugarcane 

were: the high cost of transportation leads to legal overloading and out of the queue to send sugarcane.  

Keywords: decision-making, extension, opinion, sugarcane farmer 
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กลยุทธ์การตลาดผลติภัณฑ์นํ้าพริกเผาเห็ดของวสิาหกจิชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย                        

จังหวดัสมุทรปราการ 

Marketing strategies for mushroom chili paste of Thai Wisdom Learning Center Community 

Enterprise, Samut Prakan Province 

 

บุญญิสา งามเฉลยีว*, สุณีพร สุวรรณมณพีงศ์ 

Bunyisa Ngamchaleaw*, Suneeporn Suwanmaneepong 
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บทคดัย่อ 

             งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์

นํ้ าพริกเผาเห็ด และ 2) กาํหนดกลยทุธ์การตลาดผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกเผาเห็ด ของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 

จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้กลุ่มตวัอยา่ง 60 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูล

หลกัจาํนวน 7 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา และ TOWS Matrix ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด  ผลการศึกษา

พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์นํ้ าพริกเผาเห็ดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก                  

(x̅ = 4.16, SD = 0.79) โดยมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด (x̅ = 4.40, SD = 0.72) รองลงมา ได้แก่ ด้านราคา                           

(x̅ = 4.14, SD = 0.73) ดา้นช่องทางการจาํหน่าย (x̅ = 4.05, SD= 0.71) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 3.91, SD = 0.79) 

ตามลาํดบั สําหรับการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีสําคญั ไดแ้ก่ การทาํกลยุทธ์เชิงรุก (SO strategy) โดยการบูรณาการภูมิ

ปัญญาในการทาํนํ้ าพริกเห็ดร่วมกบัการเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพ่ือขยายธุรกิจไปสู่เชิงพาณิชยแ์ละสร้างช่องทาง

ตลาดออนไลน์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การตลาดสินคา้เกษตร, ผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกเผาเห็ด, วสิาหกิจชุมชน   

 

Abstract  

            This research aimed 1 ) to study customer satisfaction on the marketing mix factors of mushroom chili paste 

products, and 2) to determine the marketing strategies for mushroom chili paste products of Thai Wisdom Learning Center 

Community Enterprise, Samut Prakan Province. A survey questionnaire was used to collect data from 60 sample customers, 

and in-depth interviews were done with seven key informants. Data were analyzed by descriptive statistics and TOWS 

Matrix to identify appropriate marketing strategies. The study results showed that the customers were overall satisfied with 

the marketing mix factors of chili paste products at a high-level. Specifically, customers were most satisfied by the product 

( x̅  = 4.40, SD = 0.72) , followed by the price ( x̅  = 4.14, SD = 0.73) , then the place or distribution channel ( x̅  = 4.05,                        

SD = 0.71) , and the promotion ( x̅  = 3.91, SD = 0.79) , respectively. The key marketing strategy identified is to create a 

proactive strategy (SO strategy) by integrating the wisdom of mushroom paste with technology in the production process 

to expand the business into a commercial scale and creating an online marketing channel to provide information consistent 

with the behavior of the target customers.  

 Keywords: agricultural product marketing strategy, Community enterprise, mushroom chili paste              



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

128 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์โลช่ันทามาของวิสาหกิจชุมชน                   

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวดัสมุทรปราการ 

Marketing mix factors affecting the purchasing decision on the Tama lotion product of Thai Wisdom 

Learning Center Community Enterprise, Samut Prakan Province 
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บทคัดย่อ 

             งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และ 2) ความ

แตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโลชัน่ทามาของวสิาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดั

สมุทรปราการ เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากสมาชิกทั้งหมดของโครงการนวตักรรมอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของ

วิสาหกิจชุมชน ณ เดือน ตุลาคม 2563 จาํนวน 133 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ T-Test, F-Test ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โลชัน่ทามาอยู่ในระดบัปานกลาง  (x̅ = 4.34, SD = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด (x̅ = 4.41, SD = 0.45) รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา (x̅ = 4.39, SD = 0.51) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (x̅ = 4.31, SD = 0.45) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.21, SD = 0.48) 

นอกจากน้ีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามาของวสิาหกิจชุมชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, โลชัน่ทามา 
 

Abstract 

            This research aimed to investigate: 1) marketing mix factors affecting purchasing decision, and 2) demographic 

characteristics influencing on a purchasing decision on Tama lotion products of Thai Wisdom Learning Center Community 

Enterprise, Samut Prakan Province. Questionnaire were employed to collect data from total 133 members of the Community 

Enterprise's Health Supplement Innovation Project as of October 2020. The data were analyzed using descriptive statistics, 

namely mean, percentage, standard deviation, T-Test, and F-Test. Overall, the result revealed that the marketing mix factors 

influencing on the purchasing decision on the lotion products at a moderate level (x̅ = 4.34, SD = 0.37). When considering 

each aspect, product factors had the most influence on the purchasing decision at (x̅ = 4.41, SD = 0.45), followed by price 

factor (x̅ = 4.39, SD = 0.51), distribution channel factor (x̅ = 4.31, SD = 0.45), and promotion factor (x̅ = 4.21, SD = 0.48). 

Additionally, different demographic characteristic factors such as age, occupation, status, education level, and average 

monthly income had significantly different effects on the purchasing decision on Tama lotion products of the Community 

Enterprise at p < 0.05 level. 

Keywords: marketing mix factors, purchasing decision, Tama lotion 
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ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผกัปลอดสารพษิของผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรรุ่นใหม่ กรณีศึกษา                

เกษตรเลฟิเวอร์ฟาร์ม  

Cost and return of pesticide-free vegetables of young smart farmers: A case study of  

Kaset Lover Farm 
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บทคัดย่อ 

               งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือวิเคราะห์ 1) ตน้ทุนและผลตอบแทน และ 2) ความเป็นไดใ้นการลงทุนปลูกผกั

ปลอดสารพิษของผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ กรณีศึกษาเกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์ม จงัหวดัชลบุรี เก็บขอ้มูลโดยสมัภาษณ์

ผูก่้อตั้งฟาร์มใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบและความเป็นไปไดท้างการเงิน ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 

(Internal Rate or Return: IRR) และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) ภายใตส้มมติฐานระยะเวลาโครงการ 5 ปี อตัรา

ผลตอบแทนร้อยละ 10 รายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี ขณะท่ีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  ผลการศึกษาพบว่า การลงทุน

ผลิตผกัปลอดสารพิษ 6 ชนิดในพ้ืนท่ี  1,180 ตารางเมตร (0.75 ไร่)  ตอ้งมีเงินลงทุนเร่ิมตน้ 113,340 บาท โดยในการปลูกผกั

ปลอดสารพิษ 6 รอบต่อปี มีตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 149,640 บาท/ปี มีผลตอบแทนเท่ากบั 157,680 บาท/ปี สําหรับความ                   

น่าลงทุนพบวา่ มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3.71 ปี ค่า NPV  เท่ากบั 111,310.80 บาท ค่า IRR เท่ากบั 98% และ ค่า B/C ratio 

เท่ากบั 1.21 แสดงวา่ธุรกิจมีความน่าลงทุน  

คาํสําคญั: เกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์ม, ความคุม้ค่าในการลงทุน, ตน้ทุนและผลตอบแทน, ผกัปลอดสารพิษ, ผูป้ระกอบธุรกิจรุ่นใหม่ 
 

Abstract 

This research aims to analyze 1) cost and return, and 2) feasibility of investing in pesticide-free vegetables grower 

of young farmers, a case of Kaset Lover Farm, Chonburi Province. A structured survey questionnaire was used for data 

collection among farm owners. The study conducted a cost-return analysis and estimated the financial indicators- payback 

period (PB), net prest value (NPV), internal rate of return (IRR), and benefit-cost ratio (BC ratio). Under a scenario of: a 

project life of five years, the estimated return rate was 10%., a 10% increase in income and 5% in cost per year. The result 

revealed that investing in the six types of pesticide-free vegetables with an area of 1,180 square meters (0.75 rai) requires 

an initial investment of 1113,340 Thai Baht (THB). The production cost for an pesticide-free vegetables with six cropping 

cycles per year amounted to 149,640 THB/year with a 157,680 THB/year return. The feasibility indicators reveal a payback 

period of 3.71 years, a net present value of 111,310 THB, an IRR of 98%, a benefit-cost ratio of 1.21, indicating a viable 

investment.  

Keywords: cost-benefit, feasibility, Kaset Lover Farm, organic vegetables, young smart farmer 
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ตัวช้ีวดัความยัง่ยืนในการจัดการสวนยางพาราไทยสู่การจัดการสวนยางอย่างยัง่ยืนตามหลกั FSC  

The indicators of sustainability for Thai Rubber Plantation Management (STRPM) to sustainable 

rubber plantation management toward principles of FSC standard 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพ่ือศึกษาตวัช้ีวดัความยัง่ยนืในการจดัการสวนยางพาราไทย และความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัช้ีวดัความยัง่ยืนในการจดัการสวนยางพาราไทยกบัจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืนตามหลกั FSC เก็บขอ้มูลจากครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา ใน 11 จงัหวดั จาํนวน 399 ครัวเรือน และ key informants จาํนวน 50 ราย โดยใชเ้คร่ืองมือ ไดแ้ก่ 

แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติเชิงพรรณนา การ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นการสังเคราะห์ Content Analysis และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยการจดักลุ่มประเด็นหลกั การใส่

รหัส เปรียบเทียบ แปรความหมายเพ่ือให้ไดแ้นวคิดและเช่ือมแนวคิดท่ีสัมพนัธ์กนั ผลการศึกษาพบวา่พบวา่ตวัช้ีวดัความ

ยัง่ยนืในการจดัการสวนยางพาราไทยทางสงัคม 10 ตวัช้ีวดั ทางเศรษฐกิจ 7 ตวัช้ีวดั และทางส่ิงแวดลอ้ม 10 ตวัช้ีวดั สาํหรับ

ความเช่ือมโยงระหวา่งตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางพาราอยา่งย ัง่ยืนกบัหลกั FSC พบวา่หลกั FSC ขอ้ท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กบั

ตวัช้ีวดัทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม หลกั FSC ขอ้ท่ี 2, 3, 5, 7, 8 และ 10 มีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัทางสังคม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้ม หลกั FSC ขอ้ท่ี 4 มีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัทางสังคม เศรษฐกิจ และหลกั FSC ขอ้ท่ี 6, 9 ความสัมพนัธ์กบั

ตวัช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้ม 

คาํสําคญั: การจดัการสวนยางอยา่งย ัง่ยนื, ตวัช้ีวดัความยัง่ยนืสวนยางพาราไทย, หลกั FSC ยางพารา  

 

Abstract 

This study aimed to examine indicators of sustainability for Thai rubber plantation management (STRPM) and 

relationship between STRPM and sustainable rubber plantation management toward principles of FSC standards. Data 

collection was carried out in 11 provinces from 399 farmer households and 50 key informants. Structured interview and 

unstructured interview were used for data collection. Descriptive statistics was used for quantitative data analysis. 

Qualitative data analysis was used for content analysis synthesis. Relationship analysis was done by classifying major 

issues, coding, comparing, and interpreting to get and to connect some related ideas. The study found 10 social indicators, 

7 economic indicators, and 10 environmental indicators for STRPM. For the relationship between STRPM and sustainable 

rubber plantation management toward principles of FSC standards, the study found that FSC principle # 1 had relationships 

with indicators related to a social issue and environmental issue; FSC principles # 2, 3, 5, 7, 8, and 10 had relationships 

with indicators related to a social issue, economic issue, and environmental issue; FSC principle # 4 had relationships with 

indicators related to social issue and economic issue; and FSC principles # 6 and 9 had relationships with indicators related 

to the environmental issue.   

Keywords: indicators of Sustainability for Thai Rubber Plantation Management (STRPM), principles of FSC standards,   

sustainable rubber plantation management 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

131 

ผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 ต่อการดํารงชีพและการปรับตัวของครัวเรือน                                

เกษตรกรชาวสวนยางพารา: กรณีศึกษาจังหวดัสงขลา ภาคใต้ประเทศไทย 

The effects of COVID-19 pandemic to livelihood and adjustment of rubber farmer households:                

A case study in Songkhla Province in the South of Thailand 
 

กติตชัิย เหลีย่ววาณิชย์*, บัญชา สมบูรณ์สุข, มลินิภัทท์ บุญคงมา 

Kittichai Lheamwanich*, Buncha Somboonsuke, Milinpat Boonkongma 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ สงขลา 90110 
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* Corresponding author. E-mail address: jumbogott@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพ่ือศึกษาผลกระทบของโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ สงัคม การจดัการเทคโนโลยกีารผลิต

ยางพาราและการดาํรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาสวนยางพาราขนาดเล็กในจงัหวดัสงขลา เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งใน                  

เชิงปริมาณด้วยเคร่ืองมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กับครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจํานวน                           

108 ครัวเรือน ท่ีได้จากการสุ่มด้วยวิธี Simple Random Sampling Method และเชิงคุณภาพ กับผู ้ให้ข้อมูลหลัก (key 

informant) จาํนวน 10 ราย โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling Method) วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และเฉล่ีย และเชิงคุณภาพ ดว้ยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา ดว้ยการรวบรวม เรียบเรียง จดักลุ่ม แปรความหมาย 

แยกแยะและเช่ือมความสัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ผลกระทบต่อสังคมไดแ้ก่ การติดต่อสัมพนัธ์ และการทาํกิจกรรมลดลง 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไดแ้ก่ รายไดค้รัวเรือนลดลง รายจ่ายและหน้ีสินสูงข้ึน สาํหรับผลกระทบต่อการจดัการเทคโนโลยี

การผลิตยางพาราและการดาํรงชีพพบว่า มีการปรับผลผลิตเป็นนํ้ ายางสดมากข้ึน การปรับรูปแบบการบริโภค การใชจ่้าย

ครัวเรือน บริหารการเงินครัวเรือน และการเพ่ิมความหลากหลายในการทาํอาชีพ 

คาํสําคญั: การปรับตวัของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา, ต่อดาํรงชีพชาวสวนยางพารา, ผลกระทบ COVID-19 ต่อ

สวนยางพารา 
 

Abstract 

The objectives of this study were to examine the effects of COVID-19 on economy, society, rubber production 

technology management, and livelihood of smallholding rubber households in Songkhla province. Quantitative and 

Quantitative methods were used for this study with structured interviews with 108 smallholding rubber households and 10 

key informants. Simple random sampling was used data collection. Descriptive statistics such as percentage and mean were 

used for quantitative data analysis. Qualitative data analysis was carried out by content analysis by collecting, ordering, 

classifying, interpreting, separating, and connecting relationships. The study indicated effects on society that farmers had 

lower community interaction and social activities. For effects on the economy, farmers had lower income; higher expenses; 

and more debts.  For effects on technology management and livelihood, farmers changed rubber production to more rubber 

latex; adjusted their consumption types and household expenses; managed household finance; and diversified production 

activities. 

Keywords: COVID-19 effects on rubber, rubber farmer household adjustment, rubber farmer livelihood 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของกจิกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร โรงเรียนสันติสุข  

อาํเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 

Factors affecting success of agricultural activities of the young farmer project at Santisuk School, 

Doi Lo District, Chiang Mai Province 
 

ณัชชา ยีใ่จ*, รุจ ศิริสัญลกัษณ์, บุศรา ลิม้นิรันดร์กลุ, ประทานทพิย์ กระมล 
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Department of Agricultural Economic, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: Natchayeejai142@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของกิจกรรมด้านการเกษตรของโครงการ                  

ยุวเกษตรกรในโรงเรียนสันติสุข อาํเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมดา้น

การเกษตรของโรงเรียน นกัเรียนและผูป้กครอง จาํนวน 86 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความสาํเร็จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยวุเกษตรกร คือ ความร่วมมือและความพร้อมจากทุกฝ่าย ทางโรงเรียน

พร้อมสนบัสนุนโครงการยุวเกษตรกร ทั้งทางดา้นงบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์และสถานท่ีในการทาํกิจกรรมด้าน

การเกษตร การไดรั้บการสนบัสนุน ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สาํนกังานเกษตรอาํเภอ เทศบาลตาํบลดอยหล่อ 

เป็นตน้ อีกทั้งตวันกัเรียนเองมีความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการยวุเกษตรกร กล่าวคือ มีความสนใจ ใส่ใจ อยากเรียนรู้ใน

ดา้นทกัษะวิชาชีพทางการเกษตร ตลอดจนผูป้กครองให้การสนบัสนุนบุตรหลานในการเขา้ร่วมโครงการยวุเกษตรกรเป็น

อยา่งดี ปัจจยัทั้งหมดน้ีส่งผลใหค้ณะผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูรั้บผิดชอบโครงการยวุเกษตรกร นกัเรียนและผูป้กครอง ส่วน

ใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อโครงการยวุเกษตรกรภายในโรงเรียนสนัติสุขและใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมเป็นอยา่งดี 

คาํสําคญั: กิจกรรมดา้นกานเกษตร, กลุ่มยวุเกษตรกร, ความสาํเร็จ 
 

Abstract 

  The main purpose of the study was to study the factors affecting the success of agricultural activities of the 

Young Farmer Project in Santisuk School, Doi Lo District. Chiang Mai Province. The sample group consisted of 86 

participants, including personnel involving in the agricultural activities in the school, students, and their parents.  

An in-depth interview form was used as a tool to collect data and descriptive statistical analysis, including frequency, 

percentage, and standard deviation was used to analyze the data. The result showed that one of the important factors 

affecting the success of the agricultural activities of the Young Farmers Project was the readiness from all parties. The 

school had to be ready to corporate and to support the project in terms of budget, personnel, materials, equipment and place 

for agricultural activities. Support from outside agencies such as the District Agricultural Office, and Doi Lo Sub-District 

Municipality, was also necessary. The students themselves must also be sufficiently encouraged to join the Young Farmer 

Project. In other words, they had to be interested in learning and to care about agricultural profession. Moreover, the parents 

were also a key person who supported their children in participating in the Young Farmer Project as well. All factors 

combined together resulted in most participants, the school administrators, the teacher in charge of the project, and parents 

had the positive attitude towards the project at Santisuk School and all worked in close cooperation with each other. 

Keywords: agricultural activities, success, young farmers 
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การทดแทนแป้งสาลด้ีวยแป้งข้าวกล้องหอมใบเตยต่อคุณลกัษณะของผลติภัณฑ์คุกกี ้

The substitution of wheat flour with Hom Bai Toei brown rice flour on the characteristics of cookies 

 

รุ่งทพิย์ รัตนพล*, วลัลภา กองชิด, นํา้ฝน ชูพูล 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกลอ้งหอมใบเตยในการพฒันา

ผลิตภณัฑคุ์กก้ีขา้วกลอ้ง โดยการทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยในปริมาณร้อยละ 0, 25, 35, 45, 55 และ 65 โดยนํ้ าหนกั

ของแป้งสาลี พบว่า ปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ค่าสี: L*, a* และ b* ลดลง (p < 0.05) ในขณะท่ี

ปริมาณนํ้ าอิสระ (aw) ของคุกก้ีท่ีทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยทั้ง 5 ระดบั ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั (p > 0.05) 

นอกจากน้ี คุกก้ีสูตรทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยทุกระดบั มีพลงังานและคุณค่าทางโภชนาการ ไดแ้ก่ โปรตีน ไขมนั 

ใยอาหาร และเถา้ สูงกวา่สูตรควบคุม (แป้งสาลี ร้อยละ 100) ดา้นการประเมินทางประสาทสัมผสั พบวา่คุกก้ีจากแป้งขา้ว

กลอ้งหอมใบเตยร้อยละ 35 โดยนํ้ าหนกัของแป้งสาลี มีคะแนนการความชอบดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบ

โดยรวมสูงท่ีสุด เท่ากบั 7.57, 7.63, 8.07, 8.00 และ 8.13 คะแนน ตามลาํดบั จากการทดสอบผูบ้ริโภค จาํนวน 100 คน พบวา่ 

ผูบ้ริโภคร้อยละ 95 ใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑคุ์กก้ีขา้วกลอ้ง สูตรท่ีใชแ้ป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยร้อยละ 35 

คาํสําคญั: ขา้วหอมใบเตย, คุกก้ี, แป้งขา้วกลอ้ง 

 

Abstract 

This research aimed to investigate the effect of wheat flour substitution with Hom Bai Toei brown rice flour on 

the development of brown rice cookies. The substitution of Hom Bai Toei brown rice flour at the level of 0, 25, 35, 45, 55 

and 65% by weight of wheat flour was carried out. The result was found that the increasing of Hom Bai Toei brown rice 

flour decreased color values as L*, a* and b* ( p < 0. 05) . Whereas the water activity (aw) was no significant difference 

among five levels of Hom Bai Toei brown rice flour (p > 0.05). The energy and nutritional values of Hom Bai Toei brown 

rice cookies including protein, fat, crude fiber and ash were higher than the control formula (100% wheat flour). The brown 

rice cookies using 35% Hom Bai Toei brown rice flour had the highest acceptance score in terms of color, odor, taste, 

texture and overall liking. There were 7.57, 7.63, 8.07, 8.00 and 8.13, respectively. The result of consumers test (n = 100) 

showed that 95% of consumers were accepted the brown rice cookies using 35% Hom Bai Toei brown rice. 

Keywords: brown rice flour, cookies, Hom Bai Toei rice 
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การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการแปรรูปผงถั่วทองกึง่สําเร็จรูป 

Study of the optimum processing condition for ready-to-cook mung bean powder 
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บทคัดย่อ           

  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาวะการอบแห้งถัว่ทองท่ีแตกต่างกนั 4 สภาวะ ดว้ยการนาํถัว่ทองมาแช่นํ้ า

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 8 ชัว่โมง (A) และนาํมาลวกนํ้ าเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที ตามดว้ย

การแช่นํ้ านาน 2 ชัว่โมง (B) อบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 50 นาน 8 ชัว่โมง (1) และ 60 องศาเซลเซียส 6 ชัว่โมง (2) 

ผลการทดลอง พบวา่ ผงถัว่ทองสูตร A2 มีค่าความสวา่ง (L*) สูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดการทดลองอ่ืน (p < 0.05) เท่ากบั 

79.96 ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) เท่ากับ 2.75 และ 3.92 ตามลาํดับ ทั้ ง 4 สภาวะการทดลองมีปริมาณนํ้ าอิสระ

ความช้ืนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p > 0.05) เม่ือนําผงถัว่ทองมาทําขนมถัว่กวน ประเมินการยอมรับ                   

ทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธีให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-point hedonic scale) กบัผูท้ดสอบชิมในระดบัห้องปฏิบติัการ 

30 คน พบวา่ ขนมถัว่กวนท่ีทาํจากผงถัว่ทองสูตร A2 ไดรั้บคะแนนการยอมรับมากท่ีสุดดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และ                       

ความชอบรวมโดยรวม เท่ากบั 8.00, 8.60, 7.8, 7.86 และ 8.53 คะแนน ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การอบแหง้, ถัว่ทอง, ผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูป 

 

Abstract 

 The objective of this research was to study the optimum drying condition of mung beans with four 

different conditions. The mung beans were soaked in water at 25°C for 8 hours and dried with hot air oven at 50 

and 60°C for 8 and 6 hours were formula A1 and A2, respectively. The mung beans were blanched in water 

temperature 100°C for 2 minutes to 2 hours soaking and dried with hot air oven at 50 and 60°C for 8 and 6 hours 

were formula B1 and B2, respectively. The results showed that the lightness (L*) of A2 had the highest value 

(79.96). Its redness (a*) and yellowness (b*) were 2.15 and 3.92 respectively. The water activity (Aw) and the 

moisture content were not significantly different (p > 0.05). The mung beans powder was cooked mung beans paste 

and a sensory evaluation using 9-point hedonic scale by 30 panelists was carried out. The results demonstrated that 

mung beans paste using formula A2 of mung beans powder had the highest scores in terms of colors, odor, taste, 

texture and overall liking, there were 8.00, 8.60, 7.80, 7.86, 8.53 respectively.  

Keywords: drying, mung beans, mung beans powder 
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คุณภาพชีวติของผู้ปลูกมันเทศญีปุ่่นบนพืน้ทีสู่งในจังหวดัเชียงใหม่ 

Quality of life of Japanese sweet potato growers on highland area, Chiang Mai Province 

 

เกษมสันต์ อาษากจิ*, จุฑาทพิย์ เฉลมิผล, รุจ ศิริสัญลกัษณ์, อภิรัฐ บัณฑติ 
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ภาควชิาพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เชียงใหม่ 50200  

Department of Agricultural Economic, Faculty of Agricultural, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: Kasamsan.arsakit@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูงในจงัหวดั

เชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ เกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูง จาํนวน 97 ราย เก็บขอ้มูลโดยการ                    

ใชแ้บบสอบถาม ใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูง โดยรวมแลว้มีคุณภาพ

ชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบน

พ้ืนท่ีสูงในจงัหวดัเชียงใหม่ มีผลต่อระดบัคุณภาพชีวติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p < 0.01) นอกจากน้ียงัพบวา่ 

ระยะเวลาในการทาํการเกษตร รายไดจ้ากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่น และความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นปัจจยัท่ีมี

ผลต่อระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p < 0.01)   

คาํสําคญั: คุณภาพชีวติ, พ้ืนท่ีสูง, มนัเทศญ่ีปุ่น  

 

Abstract 

The main objective of this research was to study the quality of life of Japanese sweet potato (Japanese yam) 

farmers in highland areas in Chiang Mai. The samples used in this research were 97 highland Japanese yam growers and 

the data were collected using questionnaires. Descriptive statistics were used to obtain percentage, mean, maximum, 

minimum and standard deviation. According to the result from multiple regression analysis, the overall quality of life of 

Japanese yam growers in uplands was at a moderate level. Factors that affected the quality of life of farmer participants in 

this study included gender, age, education, marital status, number of household workers, income, debt, savings, owning 

land, career security, the pride of being a farmer, good communication with agricultural extension officers and other farmers, 

participation in activities within the community, help-seeking from people in the community, exercising, and receiving 

appropriate health care service from the relevant authorities. These factors had an effect on the quality of life of Japanese sweet 

potato growers in highlands, Chiang Mai, at a statistically significant level of 0.01 (p < 0.01). Moreover, it was found that the 

duration of farming, income from harvesting Japanese yam, and a sense of security in life and property were also statistically 

significant factors affecting the quality of life of Japanese sweet potato farmers at a level of 0.01 (p < 0.01). 

Keywords: highlands, Japanese sweet potato, quality of life 
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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จในการจัดการท่องเทีย่วเชิงเกษตรของสวนพอเพยีง ตําบลบางเหรียง 

อาํเภอควนเนียง จังหวดัสงขลา 

Factors related to the achievement of Agro-tourism management of Porpiang garden in Bangriang, 

Kuanniang, Songkhla Province 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อกระบวนการจัดการท่องเท่ียวและ                

ระดบัความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียว และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ

สวนพอเพียง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จังหวดัสงขลา เก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียว จํานวน 240 คนโดยใช้

แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และสถิติอา้งอิง ได้แก่ สถิติทดสอบ               

ไคสแควส์ และสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อ

กระบวนการจดัการท่องเท่ียว 3.77 (อยูใ่นระดบัมาก) และภาพรวมค่าเฉล่ียความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียว 3.75 (อยูใ่น

ระดบัมาก) สาํหรับปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียว พบวา่ ปัจจยักระบวนการในการดาํเนินงาน

และการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริมทางการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ                   

กระบวนการบริการและความพึงพอใจ มีความสัมพนัธ์กับระดบัความสําเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คาํสําคญั: การจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร, ความสาํเร็จการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 

Abstract 

The objectives are to study the opinion of tourists to agro-tourism management process and the achievement of 

agro-tourism management and to study factors related to the achievement of agro-tourism management of Porpiang Garden 

in Bangriang, Kuanniang, Songkhla Province. Data collection is from 240 tourists by used questionnaire. Data analysis is 

descriptive statistics including a percentage and an average, and inferential statistics including Chi-Square and Pearson 

Product-moment Correlation Coefficient. The result revealed that an overall average of opinion of tourist to agro-tourism 

management process is 3.77 (high level) and overall average of opinion of tourist to achievement of agro-tourism 

management is 3.75 (high level). For factors related to achievement of agro-tourism management, it was founded that agro-

tourism management process and market factor such as product, price, distribution channel, promote marketing, people, 

physical evidence, service and satisfaction are related to the achievement level of agro-tourism management at significant 

level 0.05 

Keywords: agro-tourism management, tourism achievement 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการโครงการนวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชุมชน             

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวดัสมุทรปราการ 

Factors affecting service satisfaction of the healthy food innovation project of the Thai Wisdom 

Learning Center Community Enterprises, Samut Prakarn Province 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ความพึงพอใจในการบริการโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ และ                

2) เปรียบเทียบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการบริการโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพท่ี

ดาํเนินการโดยวสิาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากสมาชิกโครงการจาํนวนทั้ งหมด 133 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ T-Test, F-Test                    

ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจในบริการของโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.26, SD = 0.51) 

โดยมีความพึงพอใจต่อการบริการดา้นบุคลากรมากท่ีสุด (x̅ = 4.254, SD = 0.48) รองลงมาไดแ้ก่ บริการดา้นราคา (x̅ = 4.50, 

SD = 0.52) บริการด้านผลิตภณัฑ์ (x̅ = 4.43, SD = 0.56) ด้านกระบวนการให้บริการ (x̅ = 4.34, SD = 0.60) บริการด้าน                

ช่องทางการจัดจาํหน่าย  (x̅ = 4.08, SD = 0.79) บริการด้านลกัษณะทางกายภาพ  (x̅ = 4.00, SD = 0.71) และบริการดา้น

ส่งเสริมการตลาด  (x̅ = 3.93, SD = 0.78) และพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการบริการโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพแตกต่างกัน             

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจในบริการ, โครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ, วสิาหกิจชุมชน 
 

Abstract 

The purpose of this research is to study about the following:1) Satisfaction with service of the health food 

innovation program, and 2) Comparison of demographic characteristics affecting service satisfaction of the healthy food 

innovation project of the Thai Wisdom Learning Center community enterprises, Samut Prakarn Province by using 

questionnaire as a to collect data from the 133 peoples. Data were analyzed using descriptive statistics, T-test, and F-test 

statistics. The finding of this research found that the total members were satisfied with the project’s services at most                           

(x̅  = 4.26, SD = 0.51). Personnel service is the highest average satisfaction (x̅  = 4.254, SD = 0.48), followed by the price 

service (x̅  = 4.50, SD = 0.52), product service (x̅  = 4.43, SD = 0.56), process service (x̅  = 4.34, SD = 0.60), distribution 

channel service (x̅  = 4.08, SD = 0.79), physical characteristics service (x̅  = 4.00, SD = 0.71), and promotion service                     

(x̅  = 3.93, SD = 0.78). Furthermore, the result showed that demographic factors, such as gender, age, education level, 

occupation, and average monthly income, had statistically significant differences in service satisfaction of the healthy food 

innovation project at 0.05 level.  

Keywords: community enterprises, healthy food innovation project, service satisfaction 
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ความพงึพอใจของลูกค้าต่อการบริการช่วงโควดิ 19: กรณีศึกษา ตลาดสุขใจ 

The customers satisfaction towards service during COVID 19: A case study of Sookjai market  
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ขอ้มูลพ้ืนฐานของลูกคา้ 2) ความพึงพอใจในการใชบ้ริการตลาดสุขใจ 

ช่วงโควิด 19 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากลูกคา้ จาํนวน 150 ราย สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ40–49 ปี รายไดต้่อเดือน 

20,001–30,000 บาท จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในการจดัการตลาดในช่วงโควดิ 19 (ค่าเฉล่ีย 4.38) 

และดา้นสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25)  ความพึงพอใจมากดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.07 และ 3.75 ตามลาํดบั) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20)  และมีขอ้เสนอแนะใหเ้พ่ิมการประชาสัมพนัธ์ให้

ลูกคา้มีความตระหนกัในการป้องกนัตนเองจาก Covid 19   

คาํสําคญั: การบริการ, ความพึงพอใจ,โควดิ 19, ตลาดสุขใจ 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study 1)  basic information of  customer 2) customer’s satisfaction 

towards service of  Sookjai Market during COVID 19. Data were collected from 150 customers by using questionaire. 

Statistical analyses were frequency, percentage , mean and standard deviation. The results showed that most of customer 

w e r e  female, aged 40–49 years,  income 20,001–30,000 baht/m o n th ,  graduated with a bachelor's degree, o ccupation in 

government service and state enterprises . The overall customer satisfaction h a d  high  l e v e l  (mean 4.11).  T he highest 

satisfaction in market management  during Covid 19 (mean 4.38) and product (mean 4.25). Satisfaction in terms of pricing 

and marketing promotion at high level (mean 4.07 and 3.75 respectively). Term of  place had satisfaction at a moderate 

level (mean 3.20) . Suggestions to increase public relations to make customer aware of the self-defense from Covid 19. 

Keywords: Covid 19, satisfaction, service, Sookjai market  
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ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform ของผู้ค้าในตลาดสุขใจ อาํเภอสามพราน 

จังหวดันครปฐม 

Satisfaction in using the Thai Organic Platform application of traders in Sookjai Market, Sampran 

District, Nakhon Pathom Province 

 

ฉัตรนภา นาคมอญ*, ดวงกมล ปานรศทพิ ธรรมาธิวฒัน์ 

Chatnapha Nakmon*, Duangkamol Panrosthip Thanmathiwat 

ภาควชิานวตักรรมการส่ือสารและพฒันาการเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้                            

เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 

Department of Communication Innovation and Agricultural Development, Faculty of Agricultural Technology,                          

King Mongkut’s Institute Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: 60040469@kmitl.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชง้าน และความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั Thai Organic Platform 

เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูค้า้ท่ีเคยใชแ้อปพลิเคชนั จาํนวน 31 ราย ประกอบไปดว้ยผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้ า 23 ราย และผูค้า้ฝ่ัง

กลางนํ้ า 8 ราย สถิติวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษา พบว่า ผูค้ ้าฝ่ังตน้นํ้ า ร้อยละ 43.48                         

มีระยะเวลาการใช้งาน 4 เดือน ใช้งานมากกว่า 6 คร้ังต่อเดือน ประมาณคร้ังละ 15–30 นาที ช่วงเวลา 18:00–00:00 น.                   

ส่วนใหญ่เขา้ใชง้านดว้ยสมาร์ทโฟน ผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้ ามีระยะเวลาการใชง้าน 2 เดือน ใชง้าน 3-4 คร้ังต่อเดือน และใชง้านนอ้ย

กวา่ 15 นาทีต่อคร้ัง ช่วงเวลา 12:00–18:00 น. ทั้งหมดเขา้ใชง้านดว้ยสมาร์ทโฟน ความพึงพอใจการใชง้านภาพรวม พบวา่ 

ผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้ ามีความพึงพอใจระดบัมาก (x̅ = 3.51) ผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้ ามีความพึงพอใจระดบัปานกลาง (x̅ = 3.28) อุปสรรคท่ีพบ

คือแอปพลิเคชนัมีขั้นตอนการใชง้านท่ีซับซ้อน ดงันั้นจึงควรมีการพฒันาให้ง่ายต่อการใชง้าน และจดัการอบรมให้กับ

ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, ตลาดสุขใจ, แพลตฟอร์ม, สารสนเทศ, แอปพลิเคชนั 

 

Abstract 

This research aimed to study usage and satisfaction i n  using The Thai Organic Platform Applications. D a t a 

c o l l e c t e d  by using questionnaires from 31 Traders who used the application. There were 23 Upstream Traders and                             

8 Midstream Traders. Statistical analyzes were frequency, percentage and mean. The results found that Upstream Traders 

43.48 percent had a period of u s e  4 months, used more than 6 times per month, about 15–30 minutes per time, during 

18:00–00:00. Almost of them accessed with a smartphone. In the Midstream Traders had a period of use 2 month, used             

3–4 time per month, used  less than 15 minutes per time, during 12:00–18:00 and all of midstream traders accessed with a 

smartphone. The results of the overall showed that the u pstream t raders’ satisfaction were h ig h  l e v e l  (x̅  = 3.51) while 

midstream traders’ satisfaction were moderate l e v e l  (x̅  = 3.28). Therefore, it should be developed to be easy to use and 

provided application training for users. 

Keywords: application, information, platform, satisfaction, Sookjai market 
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ความคิดเห็นทีม่ีต่อการจัดอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวลิล์ฟาร์ม 

Opinions on the agricultural vocational training with Freshville farm 
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บทคัดย่อ 

     งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น และเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึกอบรม                    

อาชีพเกษตรกบัเฟรชวลิลฟ์าร์มจากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ทั้งหมด 120 ชุด ผลการศึกษาพบวา่ผูเ้ขา้อบรมอาชีพเกษตร

กบัเฟรชวิลล์ฟาร์มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.2 มีช่วงอาย ุ46–60 ปี ร้อยละ 40.0 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.3 

อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 34.2 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000–30,000 บาท ร้อยละ 48.3 ระดับการศึกษา                    

ปริญญาตรี ร้อยละ 51.7 ประสบการณ์ทาํงาน 14  ปี (x̅ = 14.34 ) ความคิดเห็นต่อการอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13) เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศไม่มีผลต่อ                  

ความคิดเห็นในภาพรวม ส่วนปัจจยัดา้น อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ พบว่า              

ความคิดเห็นต่อการอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลล์ฟาร์มมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั p < 0.05                         

ส่วนปัญหาและขอ้เสนอแนะ พบวา่ มีความตอ้งการใหเ้ปิดอบรมและเพ่ิมช่องทางการขายสินคา้เกษตรและตอ้งการให้มีการ

ปรับปรุงหอ้งนํ้ าในสถานท่ีอบรม  

คาํสําคัญ: ความคิดเห็น, เฟรชวิลลฟ์าร์ม, อบรมอาชีพเกษตร 

 

Abstract                                                                                                                                    

              The objective of this research was to study opinions level and compare the opinions of the participants in the 

agriculture vocational training course with Freshville Farm. The data from 120 questionnaires were collected. The results 

of the study showed that 54.2% of the agricultural occupation participants were female, 54.2% of the age range from 46 to 

60 years, 40.0% marital status, 48.3% occupation workers / company employees, 34.2% average income 15,000–30,000 

baht/month, 48.3% eucated in bachelor's degree level, 51.7% 14 years work experience (x̅  = 14.34). Overall opinion on 

agricultural training course with Freshville Farm was at a high level (x̅ = 4.13). The comparison of overall opinions, there 

was not significantly different among gender. However, the factors of age, occupation, marital status, income, education 

level, were significantly different at p < 0.05 levels. Moreover, it also was found that participants were need more course 

in regarded to the distribution channels of agricultural products. And they wanted to improve the toilet in the training 

facility. 

Keywords: agricultural vocational training, Freshville farm, opinions 
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ความพงึพอใจของสมาชิกตัวแทนจําหน่ายทีม่ีต่อบริการของบริษัทผู้ผลติปุ๋ย 

Satisfaction of a dealer member towards the service of a fertilizer manufacturer 
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บทคัดย่อ 

             การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ขอ้มูลพ้ืนฐานของสมาชิกตวัแทนจาํหน่ายปุ๋ย และ 2) ความพึงพอใจของ

สมาชิกตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีต่อบริการของบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ย IAT 2016 จาํกดั  เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากการสมัภาษณ์

สมาชิกตวัแทนจาํหน่าย 100 ราย ซ่ึงเป็นสมาชิก ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2563 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา

พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายรุะหว่าง 40–49 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกร สถานะการเป็นสมาชิกนอ้ยกว่า 1 ปี

และอยู่ในระดับต้น (m1–m3) มีรายได้จากการเป็นตัวแทนจําหน่ายเฉล่ียน้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน และพิจารณา

ผลิตภณัฑปุ๋์ยก่อนสมคัรสมาชิก ส่วนความพึงพอใจต่อบริการของบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ย IAT 2016 จาํกดั  พบวา่ โดยรวมสมาชิก 

มีความพึงพอใจในบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.26, SD = 0.10) โดยมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด                          

(x̅ = 4.42 , SD = 0.14) รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร (x̅ = 4.41, SD = 0.06) ดา้นบริษทั ( x̅ = 4.27, SD = 0.07) ดา้นช่องทางการ

จัดจําหน่าย ( x̅  =  4.23, SD = 0.19) ด้านกระบวนการ  ( x̅  =  4.19, SD = 0.08) ด้านราคา  ( x̅ =  4.18, SD = 0.09) และ                           

ดา้นส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.16, SD = 0.17) ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจต่ิบริการ, ตวัแทนจาํหน่ายปุ๋ย, บริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั 
 

Abstract 

This research aimed to study 1) general information of fertilizer dealer members and 2) satisfaction of dealer 

members towards fertilizer manufacturer's services: IAT 2016 company limited. Data was collected by interviews with 100 

dealers, who were members at the end of October 2020, and analyzed by descriptive statistics. The results showed that most 

of the members were male, aged between 40–49 years, and their occupation as farmers. Membership status is less than one 

year and is in the primary (m1–m3) level. They earn an average dealer income of fewer than 5,000 baht per month and 

consider fertilizer products before signing up. As for the service satisfaction of fertilizer manufacturer's IAT 2016 Co., Ltd., 

the result found that,, overall, the members had the highest level of service satisfaction (x̅ = 4.26, SD = 0.10). The product 

satisfaction was the most (x̅  = 4.42, SD = 0.14), followed by personnel (x̅  = 4.41, SD = 0.06), company (x̅  = 4.27, SD = 

0.07), and distribution channels (x̅  = 4.23, SD = 0.19), process (x̅  = 4.19, SD = 0.08), price (x̅  = 4.18, SD = 0.09) and 

marketing promotion (x̅ = 4.16, SD = 0.17) respectively.  

Keywords: fertilizer dealer, IAT 2016 Company Limited, service satisfaction  
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ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเร่ิมต้นทาํธุรกจิ start-up ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 4                          

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

Opinion towards the decision-making for beginning of a start-up business of the 4th year 

undergraduate students of the Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut's Institute of 

Technology Ladkrabang 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเร่ิมตน้ทาํธุรกิจ start-up ของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีชั้ นปีท่ี 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยใช้

แบบสอบถามแบบออนไลน์ Google form ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 

2563 ท่ียนิดีใหข้อ้มูลจาํนวน 66 ราย วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นปัจจยัภายในต่อ

การตดัสินใจเร่ิมตน้ทาํธุรกิจ start-up ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การรับรู้โอกาส              

ในการประกอบธุรกิจ (x̅ = 3.73, SD = 0.77) ทัศนคติท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจ ( x̅ = 3.69, SD= 0.83) ความมีนวตักรรม                  

(x̅ = 3.66, SD = 0.75) ความหลงใหลในธุรกิจ (x̅ = 3.60, SD = 0.80) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (x̅ = 3.50,                    

SD = 0.79) ตามลาํดบั สําหรับความคิดเห็นปัจจยัภายนอกต่อการตดัสินใจเร่ิมตน้ทาํธุรกิจ start-up ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี (x̅ = 3.88, SD = 0.85) ดา้นสังคมและวฒันธรรม (x̅ = 3.59,              

SD = 0.82) ดา้นเศรษฐกิจ (x̅ = 3.48, SD = 0.83) และดา้นการเมือง (x̅ = 3.28, SD = 0.90) ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การเร่ิมตน้ทาํธุรกิจ, คณะเทคโนโลยกีารเกษตร, Start-up 
 

Abstract 

 In this research, the purpose were to study the opinion toward the factors affecting the decision-making for the 

beginning of a start-up business of the 4th year undergraduate students of the Faculty of Agricultural Technology, King 

Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Online questionnaire Google form is the tool for collecting data from the 

4th year students; in the first semester of the academic year 2020, 66 participants were willing to provide information. The 

data were analyzed using descriptive statistics such as mean, percentage, and standard deviation. The results were revealed 

that the internal factors most influencing students decision to start a start-up business were awareness of a start-up 

businesses opportunities (x̅ = 3.73, SD = 0.77), followed by an attitude towards a start-up businesses (x̅ = 3.69, SD = 0.83), 

innovation (x̅ = 3.66, SD = 0.75), passion for a start-up business (x̅ = 3.60, SD = 0.80), and perception of self-ability as an 

entrepreneur (x̅ = 3.50, SD = 0.79), respectively. The external factors most influencing students’ decision to begin a start-

up business were technology aspects (x̅ = 3.88, SD = 0.85), followed by social and cultural aspects (x̅ = 3.59, SD = 0.82), 

economic aspects (x̅ = 3.48, SD = 0.83), and political aspects (x̅ = 3.28, SD = 0.90), respectively. 

Keywords: decision-making on the launch of a business, start-up, The Faculty of Agricultural Technology 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ในอาํเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์ กรณศึีกษาปุ๋ยตราหัวววั-คันไถ 

Marketing mix factors affecting choices of chemical fertilizer products of rice growers in  

Tha Tako District, Nakhon Sawan Province: Case studies of OX-Brand chemical fertilizer 
 

จกัรพล หอมเฮ้า*, กนก เลศิพานิช 

Jakkrapol Homhao*, Kanok Lertpanich 
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เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520  

Department of Innovative Communication and Agricultural Development, Faculty of Agricultural Technology,                    

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand.  

* Corresponding author. E-mail address: 60040464@kmitl.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี

ตราหัวววั–คนัไถ 2) ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีตราหัว

ววั–คนัไถ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมี                

ตราหวัววั-คนัไถ ในอาํท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์จาํนวน 75 คน จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ

ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ สถานภาพสมรส มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้ว 61–75 ไร่ รายไดจ้ากการ

เพาะปลูกขา้ว 60,000–80,000 บาท/ปี ดา้นพฤติกรรม พบว่า เกษตรกรซ้ือปุ๋ยเคมีเพราะตอ้งการเพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าว                 

ซ้ือปุ๋ยเคมีจาํนวน 3–4 คร้ัง/ปี โดยเกษตรกรเลือกตดัสินใจเอง และชาํระเงินโดยเลือกใช้เงินเช่ือจาก ธ.ก.ส. นอกจากน้ี

เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นผลิตภณัฑมี์ความสําคญั

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

คาํสําคญั: เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว, ปุ๋ยตราหวัววั-คนัไถ, ส่วนประสมทางการตลาด, อาํเภอท่าตะโก 
 

Abstract 

This research aimed to study 1)  Demographic characteristics and purchase behavior of OX- Brand chemical 

fertilizers, and 2)  level of marketing mix factors affected the choosing of OX- Brand chemical fertilizer products. 

Questionnaires were used to collect data from 75 samples of Tha Tako District, Nakhon Sawan Province rice farmers, who 

purchased OX- Brand chemical fertilizer products.  The results showed that most of the farmers were male, aged 51 years 

and over, graduated from elementary school or lower, marital status, with 61– 75 rai of rice planting area, 60,000– 80,000 

baht/year income. Rice farmers showed purchasing behavior that they brought chemical fertilizers for rice yield increasing, 

3– 4 times/ year, depended on their decision and paid by credit from BACC bank.  Moreover, farmers emphasized in 

moderate level toward the overall market mix factors. The aspects of the product quality, price, distribution channels and 

marketing promotion were the important marketing mix factor in this situation. 

Keywords: marketing mix, OX-Brand Fertilizer, Rice farmers, Tha Tako District 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง                   

ในอาํเภอเนินมะปราง จังหวดัพษิณุโลก 

Marketing mix factors affecting choices of chemical fertilizer products of mango growers in the Noen 

Maprang, District, Phitsanulok Province 

 

ศรายุทธ ช่วยสงค์*, กนก เลศิพานิช 
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* Corresponding author. E-mail address: 60040510@kmitl.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี               

2) ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผูป้ลูก

มะม่วง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู ้ปลูกมะม่วงท่ีซ้ือปุ๋ยเคมีใน                          

อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จาํนวน 75 คน ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ41 ปีข้ึนไป การศึกษา

ระดบัประถมศึกษา สถานภาพสมรส รายไดไ้ม่เกิน 50,00 บาท/ปี มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมะม่วง 1–10 ไร่ ดา้นพฤติกรรม พบวา่ 

เกษตรกรเลือกซ้ือปุ๋ยยาร่ามีร่ามากท่ีสุด ซ้ือปุ๋ยแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ 1–10  กระสอบ ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร คือ โทรทศัน์ 

และผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่ คือ การตดัสินใจดว้ยตวัเอง นอกจากน้ีเกษตรกรใหค้วามสาํคญักบั

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยดา้นผลิตภณัฑ์มีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ                

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

คาํสําคญั: เกษตรกรผูป้ลูกมะม่วง, ปุ๋ยเคมี, ส่วนประสมทางการตลาด, อาํเภอเนินมะปราง 

 

Abstract 

This research aimed to study 1) demographic characteristics and purchasing behavior of chemical fertilizer 

products. 2) The level of importance of marketing mix factors affecting the decision of purchasing chemical fertilizer 

products of mango farmers, The Questionnaires were used to collect data from 75 samples of Tha Noen Maprang District, 

Phitsanulok Province mango farmers, The study found that most of the farmers were male, age 41 years and over, primary 

school education, marital status, income not more than 5,000 baht / year, 1–10 rai of planting area. The purchasing behavior 

of farmers showed that farmers mostly selected Yara Mira fertilizer brand, in amount of 1–10 sacks per time, television 

was the majority information channels, and farmer themselves were involved in the decision to buy chemical fertilizers. In 

addition, farmers place moderate level on overall marketing mix. However, consideration of each aspect, the result found 

that the product aspect is the most important, followed by distribution channels, price, and lastly, marketing promotion. 

Keywords: chemical fertilizer, mango farmers, marketing mix, Noen Maprang District 
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การจัดการหนอนหัวดํามะพร้าวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในอาํเภอกุยบุรี  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

Management of coconut black headed caterpillar by farmers in Kui buri District, Prachuap Khiri Khan Province 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความรู้ วิธีการจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าว และปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกร

ผูป้ลูกมะพร้าวในอาํเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล 267 คน เป็นเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวในพ้ืนท่ีท่ี              

มีการระบาดของหนอนหวัดาํมะพร้าวในปี 2557 โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย และเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบวา่ 1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัหนอนหัวดาํมะพร้าวและวิธีการจดัการ

หนอนหัวดาํมะพร้าวอยู่ในระดบัมาก 2) เกษตรกรมีวิธีการจดัการหนอนหัวดาํมะพร้าวมากท่ีสุดคือ การปล่อยแตนเบียน 

Bracon hebetor และรองลงมาใชส้ารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC ฉีดเขา้ลาํตน้มะพร้าวท่ีมีความสูงมากกว่า 12 เมตร และ 

3) เกษตรกรส่วนใหญ่เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนสารเคมีในการป้องกนักาํจดัหนอนหวัดาํมะพร้าว รวมทั้งสนบัสนุน

พ่อ–แม่พนัธ์ุ และวสัดุในการผลิตขยายพนัธ์ุแตนเบียน สําหรับแนวทางการจดัการหนอนหัวดาํมะพร้าว ควรมีการอบรมให้

ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งวธีิการเขตกรรม การใชชี้วภณัฑแ์ละชีววิธี และการใชส้ารเคมี  

คาํสําคญั: การจดัการศตัรูพืช, ตน้มะพร้าว, หนอนหวัดาํมะพร้าว, อาํเภอกยุบุรี   
 

Abstract 

The objectives of this research were to study knowledge, the method of coconut black headed caterpillar 

management; and their coconut black headed caterpillar management, problems, and suggestions of farmers in Kui Buri District, 

Prachuap Khiri Khan Province.The total of 267 informants were coconut farmers in Kui Buri District, Prachuap Khiri Khan Province, 

who grew coconuts during an outbreak of coconut black headed caterpillar in 2014. Data sampling was performed using questionnaires. 

The data were analyzed using descriptive statistics. The research results were as follows: 1) Most farmers had a high level of knowledge  

about coconut black headed worms and methods of handling coconut worms 2) The release of wasps (Bracon hebetor) 

followed by injection of emamectin benzoate 1.92%  EC into the coconut trees with the height above 12 meters.  

3) Most farmers suggestions for government agencies to support chemicals in the prevention of coconut worms, including 

support for the parent breeder and production materials for breeding the wasps. For the management of coconut black headed  

caterpillar, there should be training to educate farmers, including cultural control, biological control, and chemical control.  

Keywords: coconut black headed caterpillar, coconut tree, Kui buri district, pest management 
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แนวทางการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่อาํเภอมโนรมย์ จังหวดัชัยนาท 

Guidelines for pomelo cv. Khao Taeng Gua (Citrus maxima (Burm.) Merrill) pest management by 

large scale farmers in Manorom District, Chai Nat Province 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการจดัการศตัรูส้มโอขาวแตงกวาท่ีเหมาะสมของเกษตรกรแปลงใหญ่

ส้มโอขาวแตงกวา ตาํบลศิลาดาน อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท จาํนวน 107 ราย ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ

เฉล่ีย 53.32 ปี อยูใ่นระดบัการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 52.05)  มีประสบการณ์ปลูกสม้โอขาวแตงกวา 12.93 ปี เกษตรกร

มีความรู้เก่ียวกับการจัดการโรค (ร้อยละ 84.38) แมลงและไร (ร้อยละ 83.90) และวชัพืชศัตรูส้มโอ (ร้อยละ 84.10)                   

อยูใ่นระดบัความรู้มากท่ีสุด เกษตรกรให้ระดบัความสาํคญัของศตัรูส้มโอขาวแตงกวา คือโรคแคงเกอร์ แมลงและไรศตัรู 

ส้มโอ คือ หนอนชอนใบส้ม และไรแดงแอฟริกัน วชัพืชคือ หญา้แห้วหมู แนวทางการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวา                     

ท่ีเหมาะสมคือ ใช้พนัธ์ุตา้นทานโรคหรือพนัธ์ุปลอดโรค ตรวจแปลงปลูกส้มโออย่างสมํ่าเสมอ รักษาความสะอาดใน              

แปลงปลูกสม้โอ ทาํลายส่วนของตน้สม้โอท่ีถูกแมลงเขา้ทาํลาย ตดัแต่งก่ิงใหโ้ปร่ง ประกอบกบัสาํรวจการแพร่กระจายของ

แมลง รวมทั้ งใช้สารเคมีและใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมและกําจัดแมลงและจัดการวชัพืช โดยใช้แรงงานหรือ                    

เคร่ืองมือกลในการกาํจดัวชัพืชบริเวณรอบตน้สม้โอ  

คาํสําคญั: การจดัการศตัรูพืช, แปลงใหญ่สม้โอ, สม้โอขาวแตงกวา, อาํเภอมโนรมย ์
 

Abstract 

This research aimed to study Appropriate farmers' management for pomelo cucumber pests. The population of 

the study was 107 persons of pomelo farmers from Siladan farm in Manorom District, Chai Nat Province. The results 

showed that most of the farmers were average age of 53.32 years. Most of them had primary school education (52.05%) 

with 12.93 years of experience in growing pomelo. Farmers know pomelo disease (84.38%) pests and mites (83.90%) and 

weed management (84.10%). at the highest. The farmers levels of importance of the enemy type of pomelo categorized 

based on types of pests are as follows: Grapefruit diseases such as canker disease. Pomelo pests and mites such as orange 

leave worms and African red mites. Weeds, such as moose grass. Appropriate pest management guidelines for pomelo 

farmers from Siladan farm are Pomelo disease management, such as the use of disease-resistant or disease-free early 

varieties, regularly check the orange cultivated areas, and maintain cleanliness in the pomelo plantation, eliminating parts 

of the tree that has been destroyed by insects, pruning, exploring the spread of insects, use of chemicals, and 

biopharmaceuticals for insect control. And weed management using manual labor or machine tools to get rid of weeds 

around pomelo trees. 

Keywords: large scale pomelo, Manorom District, pest management, pomelo cv. Khao Taeng Gua 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกยุวเกษตรกร  

(2) การดาํเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่ม  (3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกยุวเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่ม (4) ปัญหา 

และขอ้เสนอแนะของสมาชิกยวุเกษตรกรในการดาํเนินงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม ประชากรท่ีศึกษา คือ สมาชิก 

ยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ่อเกลือ จาํนวน 134 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ 

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั ผลการวิจยัพบว่า (1) สมาชิกยุวเกษตรกร  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 16.40  ปี ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นสมาชิกกลุ่มเฉล่ีย 2.55  ปี ส่วนใหญ่ครอบครัว

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เขา้มาเป็นสมาชิกยวุเกษตรกรเน่ืองจากตอ้งการความรู้ มีเงินออมกบักลุ่มเฉล่ีย 714.25 บาท จากการเป็นสมาชิก

ยุวเกษตรกรทุกคนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวนัภายในโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนพ้ืนท่ีทําการเกษตรจากผูป้กครอง 

และทางโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาและเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้และคาํแนะนําในการปฏิบติัหน้าท่ีและการดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม  

2) สมาชิกยุวเกษตรกรมีการดาํเนินงานในกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดบัมากในด้านความสําเร็จของกลุ่ม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม และการบริหารจดัการกลุ่ม 3) สมาชิกยวุเกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก  

ในดา้นการดาํเนินงานและการรับรู้ 4) สมาชิกยวุเกษตรกรมีปัญหาในดา้นการดาํเนินงานและการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย ขอ้เสนอแนะ 

ตอ้งการใหห้น่วยงานต่าง ๆ  เขา้มาสนบัสนุนความรู้ และวสัดุอุปกรณ์ดา้นการเกษตร  

คาํสําคญั: การดาํเนินงาน, กลุ่มยวุเกษตรกร, จงัหวดัน่าน 
 

 

Abstract 

The objectives of this research were: 1) social-economic conditions of 4-H club; 2) Operations of 4-H club in group activities;  

3) Participation of young farmer members in group activities; 4) Problems and suggestions of young farmers' members on operations and 

participation in group activities. The population consisted of 134 Young farmer members in Bo Kluea School. Statistics used in data analysis 

included frequency, percentage, average, minimum, maximum, mean, standard deviation and ranking. The results revealed the following: (1) 

Most young farmer members are female with the average age of 16.40 years and study in high school. The average of group membership was 

2.55 years. Most of the families worked in agriculture become a young farmer member because they need knowledge and average of savings 

with the group was 714.25 baht. All young farmer members receive a sponsored school lunch and support the agricultural area from their 

parents and the school. Teachers, advisors and agricultural extension staff provide knowledge and advice on the performance of their duties 

and group activities. 2) Young farmers' work in group activities at a high level of group success including conservation of natural resources 

and the environment, conducting group activities, group management.  3) Young farmers participated in group activities at a high level of 

operations and awareness. 4) Young farmer members had a low level of operational and participation problems. Suggestions, want 

government and organization support to knowledge and agricultural equipment. 

Keywords: Nan Province, the operations, 4-H club  
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บทคัดย่อ 

การพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการในภาคการเกษตรในยุคดิจิทัลนั้นเป็นปัจจัยท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอกรอบแนวคิดการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทลั โดยวิธีการสังเคราะห์

ความรู้จากการคดัเลือกวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงตีพิมพร์ะหวา่งปี 2553 ถึง 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จาํนวน 81 

ช้ิน และรวบรวมเน้ือหาวิชาของหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจการเกษตรจากสถาบนัอุดมศึกษา

ทั้งไทยและต่างประเทศจาํนวน 40 หลกัสูตร วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา และการวเิคราะห์กรอบการดาํเนินงาน 

ผลการศึกษาแสดงถึงองค์ประกอบของการพฒันาการเป็นผู ้ประกอบการเกษตรดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็น

ผูป้ระกอบการ ดา้นสภาวะแวดลอ้มดิจิทลั ดา้นเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ และดา้น

นโยบายการพฒันา โดยการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรนั้นกาํหนดดว้ยปัจจัยทางประชากรศาสตร์ คุณลกัษณะการเป็น

ผูป้ระกอบการ และความรู้/ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มดิจิทลัท่ีตอ้งการการเปล่ียนผา่นสู่ดิจิทลั และ

การเกษตรอจัฉริยะ การพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรจะนาํไปสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

โดยปัจจยัสาํคญัในการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรนั้นจะตอ้งอาศยัการให้การศึกษาและการสนบัสนุนใหเ้กิดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั นอกจากน้ีนโยบายการพฒันาจะเป็นส่วนท่ีช่วยสนบัสนุนและ

ผลกัดนัใหเ้กิดการศึกษาและเรียนรู้ในการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร ตลอดจนการสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการ

พฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทลั 

คาํสําคญั: เกษตรดิจิทลั, การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร 
 

Abstract 

In the digital age, entrepreneurship development in the agriculture sector is an indispensable factor for sustainable 
development. The objective of this study is to propose a conceptual framework on digital agri-entrepreneurship 
development. In a knowledge synthesis approach, 81 relevant papers published between 2010 to 2020, both in Thai and 
English, was collected together with contents of 40 curricula related to entrepreneurship and agribusiness from both Thai 
and foreign universities. The data was analyzed by using content analysis and framework analysis. The findings showed 
five elements of digital agri-entrepreneurship development namely entrepreneurship, digital environment, sustainable 
development goals, education and lifelong learning, and development policies. The element of entrepreneurship consisted 
of demographic factors, entrepreneurial orientation and knowledge/skills of entrepreneurship. Under the digital 
environment that requires digital transformation and smart farming, agri-entrepreneurship development brings about 
effective sustainable development goals. This development also depends on education and lifelong learning supports, in 
order to correspond with the changing time.  Moreover, the development policies play important roles in supporting and 
fostering education and learning in agri-entrepreneurship as well as building the environment to enable agri-
entrepreneurship development. 

Keywords: agri-entrepreneurship, digital agriculture 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบ การทาํสวนยางพารารูปแบบต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย คือ ตาํบล  

ในเตา และตาํบลปากแจ่ม อาํเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง จากการศึกษาขอ้มูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรสวน

ยางพารา จาํนวนทั้งส้ิน 1,550 ราย เป็นเกษตรกรตาํบลในเตา และตาํบลปากแจ่ม จาํนวน 676 ราย และ 940 ราย ตามลาํดบั 

จากการสุ่มตวัอย่างเกษตรกรตาํบลในเตา จาํนวน 185  ราย และตาํบลปากแจ่ม จาํนวน 159  ราย ขอ้มูลทั่วไปท่ีนํามา

วิเคราะห์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา เอกสารสิทธ์ิของการถือครองท่ีดิน และขอ้มูลสาํคญัของการทาํสวนยางรูปแบบต่าง ๆ 

คือ รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการทาํสวนยาง สวนยางร่วมกบัไมผ้ล  สวนสมรม และการเล้ียงผึ้ง พบว่า เกษตรกรท่ีทาํสวนยาง

เพียงอยา่งเดียวมีรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนั เกษตรกรตาํบลปากแจ่มจะมีรายไดเ้ฉล่ียสูงกวา่เกษตรกรตาํบลในเตา การทาํสวน

ยางร่วมกบัไมผ้ล สวนสมรม และการเล้ียงผึ้ง จะทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน  เกษตรกรตาํบลในเตา และตาํบลปากแจ่ม 

มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนมากท่ีสุดจากการทาํสวนยางร่วมกบัไมผ้ล และการเล้ียงผึ้ง ตามลาํดบั   

คาํสําคญั: การเล้ียงผึ้ง, สวนยางพารา, สวนสมรม, อาํเภอหว้ยยอด 

 

Abstract  

This research is a comparative study of various types of rubber plantations in the target areas are Nai Tao and Pak 

Jam, sub-district in Huai Yot district, Trang Province. According to registered farmers acquisition, 1,550 rubber plantation 

farmers are in Nai Tao and Pak Jam, 676 and 940, respectively. Based on a farmer sampling, 185 locate in Nai Tao and 

159 locate in Pak Jam. The general information such as gender, age, education and documents of land holding rights were 

concerned. The important information is income generated from various types of rubber plantations, rubber plantations 

alone, rubber plantation combination with fruit trees, Somrom plantation and beekeeping also been clarified. The 

information indicated that farmer of rubber plantation alone, Pak Jam farmers have higher average incomes than Nai Tao 

farmer. The highest average incomes of Nai Tao farmer is rubber plantation combination with fruit trees but beekeeping 

with rubber plantation of Pak Jam farmer is the most average income.  

Keywords: beekeeping, Huai Yot district, integrated agriculture, rubber plantation 

 



 
 

สาขาส่งเสรมิการเกษตร 
และคหกรรมเกษตร 

Subject: Agricultural Extension 
and Home Economic  
-------------------- 

ภาคโปสเตอร ์
Poster Presentation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

151 

Towards the growth of the Thai Organic rice industry: An evaluation of consumers’ 
behavior and barriers to organic rice consumption in Thailand 
 
Nareerut Seerasarna,*, Servel A. Millerb 

aSchool of Agriculture and Cooperatives, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi 11120, Thailand.                                                                                                   
bDepartment of Geography and International Development, University of Chester, UK. 
*Corresponding author. E-mail address: Nareerut.see@stou.ac.th 
 

Abstract 
One of The Thai government's key strategies to maintain growth in the agriculture 

sector is to expand organic rice production. Agricultural Extension is integral to this process. 
Education of farmers to better provide products that are appealing to customers is integral to 
this process. However, the Thai government needs to gain a better understanding of consumers' 
behavior and barriers to organic rice consumption, to target their initiatives better and develop 
an appropriate strategy. This research explores consumers' perception and attitude to organic 
rice purchase to better develop Government policies and extension strategies. This research 
found that; confidence in the 'organic-label', cheaper price, quality, nutritional value, range of 
organic products, accessibility and availability are the key deciding factors to purchase organic 
rice by consumers.  Government policies need to be better geared towards raising the awareness 
of the benefit of organic food products to a more diverse group beyond the typical consumers 
(female, with University education and high-income earners). Price is a significant constraint 
to consumer switching to organic rice purchase and as such, initiatives to increase efficiency 
and encourage farmers to produce more pest-resistant and high yielding rice variety are 
essential.  Trust (lack of) in the 'organic rice' label is also a major barrier to purchase. The 
government certification programme needs strengthening and the production of national 'kite-
mark' label along with the ability by the consumer to be able to trace the origin of rice products 
(e.g. barcode, augmented reality) are key necessity to build trust in organic rice products. 
Keywords: attitudes, organic rice, perception, Surin, Thailand 
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ผลของการทดแทนแป้งมันสําปะหลงัด้วยแป้งถั่วขาวต่อสมบัติทางกายภาพ ประสาทสัมผัส                             

และฤทธิ์การยับย้ังกจิกรรมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ในผลติภัณฑ์เม็ดไข่มุก 

Effects of tapioca flour substitution with white kidney bean flour on physical properties, sensory 

and α-amylase inhibitory of tapioca ball 

 

นวรัตน์ ฐานกติติคุณ,พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์*, ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ 
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ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: pasukamonset@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการทดแทนแป้งมนัสําปะหลงัดว้ยแป้งถัว่ขาวท่ีระดบัร้อยละ 0, 10, 20, 

30 และ 40 ของนํ้ าหนกัแป้งทั้งหมดในผลิตภณัฑ์เม็ดไข่มุก พบว่าเม่ือปริมาณแป้งถัว่ขาวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เม็ดไข่มุกมีค่าสี 

(L*, a* ,b*) และค่าความแข็งเพ่ิมขึ้น แต่มีค่าความยืดหยุ่น และความสามารถในการเกาะตวัของผลิตภณัฑ์ลดลง ผลการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั พบว่าเม่ือปริมาณแป้งถั่วขาวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้คะแนนความชอบลดลงในทุก

คุณลกัษณะ แต่เม่ือนาํมาบริโภคร่วมกบัชานม ทาํให้คะแนนความชอบเพ่ิมขึ้นในทุกคุณลกัษณะ จากการตรวจสอบฤทธ์ิการ

ยบัย ั้งกิจกรรมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส พบว่าเม่ือปริมาณแป้งถัว่ขาวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ค่าการยบัย ั้งเอนไซม์แอลฟา-             

อะไมเลสเพ่ิมขึ้น แต่จะลดลงหลงัจากผา่นกระบวนการตม้ งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่าการทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัดว้ยแป้ง

ถัว่ขาว ท่ีร้อยละ 30 ในเม็ดไข่มุก ผูบ้ริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด ผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาไดมี้ส่วนช่วยลดการยอ่ย

แป้งเป็นนํ้าตาลกลูโคส ส่งผลให้ร่างกายมีการดูดซึมนํ้าตาลกลูโคสลดลงดว้ย 

คําสําคัญ: เมด็ไข่มุก, ถัว่ขาว, แอลฟา-อะไมเลส 

 

Abstract 

The objective of this research was to investigate the effect of white kidney bean flour used to substitute of tapioca 

flour at 0, 10, 20, 30 and 40% of the total flour in tapioca ball products.  The results showed that the increase of white 

kidney bean flour caused an increase in color (L*, a*, b*) and hardness but a decrease in the springiness and cohesiveness 

of the products. A sensory evaluation showed that the increase of white kidney bean flour caused the sensory score of all 

attributes to increased when served with milk tea.  An investigation of the α- amylase inhibitory activities showed that an 

increase of white kidney bean flour resulted an increase in the enzyme inhibition of α- amylase which is reduced after a 

boiling process. This study revealed that white kidney bean flour which is used to substituted tapioca flour at 30% of tapioca 

ball yielded the highest overall liking score. Thus, using white kidney bean flour to substitute tapioca flour in the developed product 

can help reduce the digestion of starch into glucose as a result the body has reduced glucose absorption of the body reduced. 

Keywords: bubble tea, white kidney bean, α-amylase  
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การพฒันาผลติภัณฑ์ขนมทองม้วนเสริมแป้งมะพร้าวและใบชะพล ู

Development Thai crispy coconut roll supplement with coconut flour and wildbetal leafbush 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาอตัราส่วนแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีของผลิตภณัฑ์ทองมว้นรสปลา

กะตกั 2) เพ่ือศึกษาอตัราส่วนใบชะพลูท่ีเหมาะสมต่อผลิตภณัฑ์ขนมทองมว้นจากแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีรสปลา  

กลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลทั่วไปจํานวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภค                        

โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยมาตราวดั 5 point hedonic scale สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนาํขนมทองมว้นตาํรับพ้ืนฐานมาศึกษาอตัราส่วนแป้งมะพร้าวท่ีแตกต่างกนั 4 ระดบั พบว่า

ขนมทองมว้นโดยใชแ้ป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 20 ไดรั้บคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ 

ความกรอบ และความชอบโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 4.00 3.68 3.72 4.06 4.22 และ 4.18 ตามลาํดบั จากนั้นนาํขนมทองมว้นมา

ศึกษาอตัราส่วนใบชะพลูท่ีแตกต่างกนั 5 ระดบั พบว่าขนมทองมว้นจากแป้งมะพร้าวเสริมใบชะพลูร้อยละ 5 ไดรั้บคะแนน

เฉล่ียสูงสุดดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 4.26 4.12 4.10 4.04 4.14 และ 

4.24 ตามลาํดบั  

คําสําคัญ: ขนมทองมว้น, ใบชะพลู, แป้งมะพร้าว 

 

Abstract 

 Objective of this research was to 1) study the ratio of coconut flour to replace wheat flour of Anchovy Thai crispy 

coconut roll products 2) to study the suitable ratio of wildbetal leafbush to Thai crispy coconut roll products from coconut 

flour instead of fish flavored wheat flour the sample is 50 people. The research instruments were Consumer satisfaction 

assessment form The data was collected using a 5 point hedonic scale. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean and standard deviation the basic recipe for Thai crispy coconut roll dessert was used to study 4 levels of coconut flour 

ratios. It was found that Thai crispy coconut roll dessert by using coconut flour instead of wheat flour by 20% received the 

highest average score for appearance, color, smell, taste, crispness and overall liking the mean values were 4.00, 3.68, 3.72, 

4.06, 4.22 and 4.18, respectively. Then, Thai crispy coconut roll was studied for 5 different levels wildbetal leafbush It was 

found that Thai crispy coconut roll dessert from coconut flour supplemented with wildbetal leafbush 5% received the 

highest average score for appearance, color, smell, taste, crispness and overall preference with the mean 4.26 4.12 4.10 

4.04 4.14 and 4.24 respectively. 

Keywords: coconut flour, Thai crispy coconut roll, wildbetal leafbush 
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การออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก “นางเบญจกาย” 

Headdress design from Thai flower technique inspired by “Benjakai” 
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บทคัดย่อ  

 การวิจยัเร่ือง การออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก “นางเบญจกาย”             

มีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทย และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจยัเชิงสํารวจดว้ยแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบผลิตภณัฑ์                    

ท่ีเหมาะสมในการนาํมาเป็นผลิตภณัฑ์ตน้แบบ ดาํเนินการศึกษาโดย คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการสาํคญัของการออกแบบ

ทางศิลปะเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ และนาํไปศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในงานวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์ และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ                              

ร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ใน

ระดบัชั้นปีท่ี 4 สาขาคหกรรมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจ พบว่า ผลิตภณัฑข์องงานวิจยัโดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45)  เม่ือพิจารณารายขอ้จากแบบสอบถามทั้ง 5 ดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีความพึงพอใจ

มากเป็นอนัดับแรก คือ ความละเอียด ประณีตในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.53) รองลงมาคือ ด้านความคิด

สร้างสรรค์ แปลกใหม่และน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 4.50) ด้านความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช้ในการออกแบบ (ค่าเฉล่ีย 4.46) 

องค์ประกอบโดยรวมของช้ินงาน  และดา้นความสวยงามมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ (ค่าเฉล่ีย 4.35) ตามลาํดบั ผลจากการตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดแ้สดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์น้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการการใชง้านไดอ้ย่างดี และสามารถ

นาํไปใชเ้ป็นตน้แบบงานสร้างสรรคใ์ห้มีความเป็นเอกลกัษณ์ไดอี้กทางหน่ึง 

คําสําคัญ: เคร่ืองศิราภรณ์, นางเบญจกาย 

 

Abstract 

  The objectives of this research were: 1) to design headdress from Thai flower technique and 2) to investigate the 

satisfaction of Home Economics students toward the headdress design. This research employed survey research by using 

questionnaires in order to analyze obtained data for suitable product model of using as a prototype product. The researchers 

examined 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 which were 4th year female students of Home Economics program satisfied at the high 

level (= 4.57) When considered in each aspect, it was revealed that the satisfaction was at high level on refinement 

exquisiteness of the headdress creation (= 4.50), creation, exoticization and fascinating (= 4.46), the suitability of the 

material used in the design (= 4.35) respectively. Moreover, the beauty of the headdress design and overall composition of 

the workpiece are equal mean (= 4.45) The results of all the questionnaires have shown that this product can response the 

needs of the user very well. Moreover, it can be used as a prototype for creative work to make it unique. 

Keywords: Benjakai, headdress  
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การส่งเสริมการผลติและการตลาดชมพู่ทับทิมจันทร์ของเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี 

Extension of Tubtimchan Rose Apple production and marketing of farmets in Kanchanaburi Province  
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บทคัดย่อ    

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ความรู้

เก่ียวกบัการผลิตและการตลาดชมพู่ทบัทิมจนัทร์ของเกษตรกร (3) ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการผลิตและการตลาด

ชมพู่ทบัทิมจนัทร์ของเกษตรกรของเกษตรกร (4) ความตอ้งการการส่งเสริมการผลิตและการตลาดชมพู่ทบัทิมจนัทร์ของ

เกษตรกร ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ลูกชมพู่ทบัทิมจนัทร์จงัหวดักาญจนบุรี ปีการผลิต 2562/63 จาํนวน 351 ราย

และคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 158 ราย  

ดว้ยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการจดัอนัดบัผลการวิจยัพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 55.38 ปี จาํนวนสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉล่ีย 2.70 คน มีประสบการณ์ในการปลูกชมพู่ทบัทิมจนัทร์เฉล่ีย 12.65 ปี มีพ้ืนท่ีปลูกชมพู่ทบัทิมจนัทร์เฉล่ีย 3.54 

ไร่ 2) มีความรู้เก่ียวกับการผลิตน้อยท่ีสุดในเร่ืองศตัรูพืช และมีความรู้เก่ียวกับการตลาดมากท่ีสุดในเร่ืองแหล่งขาย                        

3) เกษตรกรมีปัญหาดา้นการตลาดของชมพู่ทบัทิมจนัทร์ ขอ้เสนอแนะให้ภาครัฐหาช่องทางการตลาด และประสานความ

ร่วมมือกบัเอกชนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 4) เกษตรกรมีความตอ้งการส่งเสริมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเร่ืองโรคและแมลง 

และดา้นวิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบรายบุคคล โดยให้เจา้หนา้ท่ีเย่ียมเกษตรกรเป็นรายบุคคล 

คําสําคัญ: การส่งเสริม, จงัหวดักาญจนบุรี, ชมพู่ทบัทิมจนัทร์  
 

Abstract 

The objectives of this research were: 1) to explore social and economic conditions of farmers; 2) to study their 

Tubtim Chandra Rose Apples Production and Marketing of farmers; 3) to explore the farmers’ problems and suggestions 

of Tubtim Chandra Rose Apples Production and Marketing of farmers 4); Extension needs of Tubtim Chandra Rose Apples 

production and marketing for farmers. The population consisted of 351 Tubtim Chandra Rose Apples farmers in the crop 

year of 2019/20 in Kanchanaburi Province. The 158 samples size was based on Taro Yamane (1973) formula with 5% 

variation. by using a structural interview form. The statistical methodology used to analyze the data by instant computer 

programs were frequency, percentage, minimum value, maximum value, mean, standard deviation, range, and 

interpretation. The results indicated that most of the farmers were female with the average age of 55.38 years. The average 

number of their household members was 2.70. The average experience of Tubtim Chandra Rose Apples growing was 12.65 

years. The average area of Tubtim Chandra Rose Apples was 3.54 rai. 2) The Tubtimchan Rose Apple Production growers 

have less knowledge about the pests and more knowledge on the wholesale market. 3) Extension needs of diseases and 

pests at the highest level and extension agriculture of individual method via staff to visit the farmer. 4) Problems of 

marketing with regard to extension guidelines of the government to find marketing channels and coordinate with the private 

sector to increase marketing channelsAlso, they should educate farmers and give them chance to get educational visits, and 

give them advices to promote all farmers in order to achieve GAP certification. 

Keywords: extension, Kanchanaburi Province, Tubtim Chandra Rose Apples 
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บทคัดย่อ 

 การแปรรูปมะตูมอบแห้งของกลุ่มเกษตรกร มักประสบปัญหาในด้านประสิทธิภาพของเทคโนโลยีท่ีใช้ใน                     

การผลิต ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น ดังนั้นเพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรจึงได้ทาํการวิจัยคร้ังน้ีมีเพ่ือพฒันา

ประสิทธิภาพเคร่ืองฝานแบบไม่อตัโนมติัและเคร่ืองอบมะตูมอบแห้งแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ใชวิ้ธีการวิจยัการ

พฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหัวหาด อาํเภอเมือง จังหวดัหนองคาย จาํนวน 45 คน                    

ได้ดําเนินการศึกษาปัญหา การออกแบบและการจัดสร้างเทคโนโลยี การทดลอง การปรับปรุง ตลอดจนการวดัและ

ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ใช้ระยะเวลาทั้งส้ิน 6 เดือน จากการพฒันาเทคโนโลยีดังกล่าว พบว่า เคร่ืองฝานแบบไม่

อตัโนมติัสามารถฝานมะตูมได ้ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อชัว่โมง (ความหนา 0.5–0.7 เซนติเมตรต่อช้ิน) ประสิทธิภาพดีขึ้น

กว่าเดิมประมาณ 3 เท่า ลดการเกิดอุบติัเหตุจากใบมีดบาด และความเม่ือยลา้ได ้ส่วนตูอ้บสามารถอบมะตูมสดท่ีฝานแลว้ได้

ประมาณ 200 กิโลกรัมต่อคร้ัง นาน 48–72 ชัว่โมง อบท่ีอุณหภูมิค่อนขา้งคงท่ี (60–70°C) สามารถลดเวลาการทาํให้แห้งได ้

2 เท่าของการตากแดด อีกทั้งยงัพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจและยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวทั้งดา้นความสะดวก

ในการใชง้าน ประสิทธิภาพ และการซ่อมบาํรุง ถึงร้อยละ 86 

คําสําคัญ: การพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม, มะตูม 
  

Abstract 

The processing for dried bael fruit of farmer often problems from the efficiency of the technology used in 

production, resulting in higher production costs.  Therefore, to help solve this problem for farmers, this research was 

conducted to develop the efficiency of the non- automatic slicer and the oven of the farmers group.  Using Participatory 

Technology Development research method of Herbs of Hua-had Group, Muang District, Nong Khai Province, 45 farmers. 

Six months for a study problem, design and construction of experimental technology, improvement, 

participatory measurement and evaluation.  The result showed that the non- automatic slicer can slice about 20 kilograms 

per hour.  ( Thickness approximately 0. 5– 0. 7 cm.  per piece) , the efficiency of slicing is improved approximately 3 times 

and reducing the incidents of cut blades from slicing. As for the oven, about 200 kilograms of fresh bael fruit can be dried 

per time for 48–72 hours and dried at a relatively stable temperature (60–70°C) can reduce the drying time by twice that 

the sun dry. It also found that 86% of the farmers were satisfied and accepted the use of technology in terms of ease of use, 

efficiency and maintenance. 

Keywords: bael fruit, participatory technology development 
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8. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  มุสิกสินธร กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนพล  ขยันสํารวจ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย  บุญปราบ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ  บุตรสันติ์ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย  วรชนะนันท กรรมการ 

13. นายประพันธศักดิ์  ศีรษะภูมิ กรรมการ 

14. นายถิรวัฒน  รายรัตน กรรมการ 

15. นายวชิระ  ใจงาม กรรมการ 

16. นายธนัสพงษ  โภควนิช กรรมการและเลขานุการ 

17. นางสาวกาญจนา  ทองเครือ ผูชวยเลขานุการ 

18. นางศุภินทรา  ภูเงิน ผูชวยเลขานุการ 



10.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย คงศักดิ์  เท่ียงธรรม ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สิริรัตน  นิยม   ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เมธา  จันดา  ประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สุนทรี  เพ็ชรดี  รองประธานกรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย นิรุตติ์  สุวรรณา  กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตรตราจารยอรรถวิทย  โกวิทวที   กรรมการ 

7. สัตวแพทยหญิง นิอร  รัตนภพ    กรรมการ 

8. สัตวแพทยหญิง ยลยง  วุนวงษ    กรรมการ 

9. สัตวแพทยหญิง กานตสุดา  ลีฬหาพงศธร   กรรมการ 

10. นางสาววริศรา  มารยาท     กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวญาดา  หาญปญญาพิชิต    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12. วาท่ีรอยตรีหญิง จรัสพิมพ  ทรงประเสริฐ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

10.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 

1. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร    ท่ีปรึกษา 

2. คณบดีคณะเกษตร     ท่ีปรึกษา 

3. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร ท่ีปรึกษา 

4. หัวหนาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร   ท่ีปรึกษา 

5. รองศาสตราจารยสาวิตรี  รังสิภัทร    ท่ีปรึกษา 

6. รองศาสตราจารยจํานงรักษ  อุดมเศรษฐ   ท่ีปรึกษา 

7. รองศาสตราจารยอบเชย  วงศทอง    ท่ีปรึกษา 

8. รองศาสตราจารยทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ    ท่ีปรึกษา 

9. ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี  ศรีบุญเรือง   ประธานกรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  เรียบรอย คิม   รองประธานกรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช  ศิริวงศ   รองประธานกรรมการ 

12. นางสาวนริศรา  อินทะสิริ    รองประธานกรรมการ 

13. รองศาสตราจารยพัฒนา  สุขประเสริฐ   กรรมการ 

14. รองศาสตราจารยพิชัย  ทองดีเลิศ    กรรมการ 

15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ  ไกรสุวรรณ   กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ  ตรีวรรณกุล   กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 



18. ผูชวยศาสตราจารยอําพร  แจมผล   กรรมการ 

19. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร  กรรมการ 

20. ผูชวยศาสตราจารยมาริษา  ภูภิญโญกุล   กรรมการ 

21. ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์  เฉลิมชัยวัฒน  กรรมการ 

22. ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา  วันจันทึก   กรรมการ 

23. ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย  ลุยเลา   กรรมการ 

24. ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  ชวลิตมณเฑียร   กรรมการ 

25. ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  กรรมการ 

26. ผูชวยศาสตราจารยวัลภา  แตมทอง   กรรมการ 

27. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พังงา    กรรมการ 

28. ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ  ดวงปญญา   กรรมการ 

29. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร  คงศิลา   กรรมการ 

30. นางสาวชลาธร  จูเจริญ     กรรมการ 

31. นางสาวเมตตา  เรงขวนขวาย    กรรมการ 

32. นางปพิชญา  จินตพิทักษสกุล    กรรมการ 

33. นายปรีดา  สามงามยา     กรรมการ 

34. นายเศกศักดิ์  เชยชม     กรรมการ 

35. นางสาวสุจิตตา  เรืองรัศมี    กรรมการ 

36. นางสุขกมล  ปญญาจันทร    กรรมการ 

37. นางสาววสพร  นิชรัตน     กรรมการ 

38. นายสถาพร  ประดิษฐพงษ    กรรมการ 

39. นางกรกฎ  แพทยหลักฟา    กรรมการ 

40. นายวิภูษณะ  ศุภนคร     กรรมการ 

41. นางทิพากร  มวงถึก     กรรมการ 

42. นายเสถียร  แสงแถวทิม     กรรมการและเลขานุการ 

43. วาท่ีรอยตรี สหภาพ  ศรีโท    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

44. นางสาวมณินทร  เดชแหว    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

45. นางสาวกรรณิกา  พุมสาหราย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

46. นายภูคิษฐคมณ  แสงตรีเพชรกลา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

47. นางสาวสวรรญา  แยมวันเพ็ง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

48. นางวลีรัตน  บรรจงจิต     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

49. นางสาวภิญญาพัชญ  โทนหงสษา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



50. นางธรรมสร  ทองดอนเกลื่อง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

51. นางสาวธนัชชา  กุญแจทอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

11.1 สาขาวิทยาศาสตร 

1. รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ  ศงสะเสน   ท่ีปรึกษา 

2. รองศาสตราจารยอรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต   ประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  เงินมีศรี   รองประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยวรรณวิภา  วงศแสงนาค   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา  ทองมี   กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน  เพชรแสง   กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย  โตแกว    กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ  ดวงทองอยู   กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยอิงอร  กิมกง    กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพิชามญชุ  เกียรติวุฒินนท  กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยสุดสวาสดิ ์ ดวงศรีไสย   กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยปยะดา  จันทวงศ   กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยมีนา  เลา    กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ  ธงอาสา   กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ  ประจงทัศน   กรรมการ 

16. นายฤทธี  มีสัตย     กรรมการ 

17. นางสาวสุนทรี  คุมไพโรจน    กรรมการ 

18. นางสาวลัดดา  แตงวัฒนานุกุล    กรรมการ 

19. นางสาวพรทิพย  บุญมหามงคล    กรรมการและเลขานุการ 

20. นายรัฐพันธ  ตรงวิวัฒน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

21. นายสาธิต  ประเสริฐมานะกิจ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

22. นางสาวแพรวไพลิน  กังวานสุระ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

23. นางสาวภัสรา  นวะบุศย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

24. นายพิชัย  สิริแสงสวาง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 



11.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

1. ศาสตราจารยวันชัย  ยอดสุดใจ    ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยนวลวรรณ  ทวยเจริญ   รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน  ฝกเจริญผล    รองประธานกรรมการ 

4. ศาสตราจารยเมตตา  เจริญพานิช    กรรมการ 

5. ศาสตราจารยนุชนารถ  ศรีวงศิตานนท   กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยดวงฤดี  ฉายสุวรรณ   กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์  หนูพันธ   กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยอภินิติ  โชติสังกาศ   กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยวรดร  วัฒนพานิช    กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยจันทรศิริ  สิงหเถ่ือน   กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยกฤษณะ  ไวยมัย   กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยวีรชัย  ชัยวรพฤกษ   กรรมการ 

13. นายพสิษฐ  สืบสุวงศ     กรรมการ 

14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต    กรรมการและเลขานุการ 

15. นางชุติณัท  ขุนทอง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

16. นางสาวพัชรียา  บุบผาชาติ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

17. นางดารณี  ยงยืน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา  วัชราภรณ   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสุนทรี  สุวรรณสิชณน   รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยพรธิภา  องคคุณารักษ   รองประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยเสาวณีย  เลิศวรสิริกุล   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยสุดสาย  ตรีวานิช   กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยประกิต  สุขใย   กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยธนิต  พุทธพงษศิริพร   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยกรทิพย  วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล กรรมการ 

9. นางสาวภัทรินทร  ลีลาภิวัฒน   กรรมการ 

10. นางสาวพรรณภัทร  พรหมเพ็ญ   กรรมการ 

11. นางสาวสุมัลลิกา  โมรากุล   กรรมการ 

12. นางสาวสุวิมล  เจริญสิทธิ ์   กรรมการ 



13. นายนิพัฒน  ลิ้มสงวน   กรรมการ 

14. นายประมวล  ทรายทอง   กรรมการ 

15. นางสาวนัฏพร  ขนุนกอน   กรรมการ 

16. นางสาวสุพนิดา  วินิจฉัย   กรรมการ 

17. รองศาสตราจารยณัฐดนัย  หาญการสุจริต   กรรมการและเลขานุการ 

18. นางดวงสมร  นามกระโทก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางศศิธร  พลโยธา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์  วันธงไชย   ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน  บวัเลิศ    ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ  ดิลกสัมพันธ   ประธานกรรมการ 

4. นายณัฐวัฒน  คลังทรัพย     รองประธานกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยวัฒนชัย  ตาเสน    กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  ผิวนิล    กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยไตรรัตน  เนียมสุวรรณ   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล  แกวจําปา   กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา  เม้ียนมิตร   กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร  กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยพยัตติพล  ณรงคะชวนะ  กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ  เหมือนพงษ   กรรมการ 

13. นางสาวแอน  กําภู ณ อยุธยา     กรรมการ 

14. นายกฤษฎาพันธุ  ผลากิจ    กรรมการ 

15. นายปวีร  คลองเวสสะ     กรรมการ 

16. นายวรงค  สุขเสวต     กรรมการ 

17. นายสุธี  จรรยาสุทธิวงศ     กรรมการ 

18. นางสาวละอองดาว  เถาวพิมาย    กรรมการและเลขานุการ 

19. นางสาวจินตลา  กลิ่นหวล    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

20. นางสาวศิรภัสสร  ชมเชย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 



12. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร 

12.1 สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

1. รองศาสตราจารยภัทรกิตติ์  เนตินิยม    ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ  ม่ังค่ัง     ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  นําประเสริฐชัย    ท่ีปรึกษา 

4. ผูชวยศาสตราจารยธีรารัตน  วรพิเชฐ    ท่ีปรึกษา 

5. ผูชวยศาสตราจารยพิทวัส  เอ้ือสังคมเศรษฐ    ท่ีปรึกษา 

6. ผูชวยศาสตราจารยกมลพรรณ  แสงมหาชัย   ปรึกษา 

7. ผูชวยศาสตราจารยศรายุทธ  เรืองสุวรรณ   ท่ีปรึกษา 

8. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน  เลิศกุลวัฒน     ประธานกรรมการ 

9. รองศาสตราจารยประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ   รองประธานกรรมการ 

10. รองศาสตราจารยทิพยรัตน  เลาหวิเชียร   กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย   กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย  ศรวีรรธนะ   กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยศุภฤกษ  สุขสมาน   กรรมการ 

14. นางสาวกรรณิกา  มิตรปลอง    กรรมการ 

15. นางสาวปรารถนา  ประสงคสิน    กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวอรการณ  วีระชยาภรณ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

17. นายทองปาน  ขันตีกรม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

18. นายฉัตรชัย  พวงพลับ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางสาวอารีย  สีแสงมุข     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

20. นางลัดดา  ปญทะภูรีเวท     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

12.2 สาขาศึกษาศาสตร 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร     ท่ีปรึกษา 

2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร   ท่ีปรึกษา 

3. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร   ท่ีปรึกษา 

4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร   ท่ีปรึกษา 

5. รองศาสตราจารยพรทิพย  ไชยโส    ท่ีปรึกษา 

6. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล  เอกวรางกูร   ประธานกรรมการ 

7. รองศาสตราจารยวรรณดี  สุทธินรากร   รองประธานกรรมการ 

8. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท สุมิตร  สุวรรณ  กรรมการ 



9. รองศาสตราจารยศศิเทพ  ปติพรเทพิน   กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยจิตตินันท  บุญสถิรกุล   กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยชาตรี  ฝายคําตา    กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร  สมุาลี    กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  อุทยานิก   กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี  ดิถียนต   กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  ลภันโชคด ี   กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์   กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารยอังคณา  ขันตรีจิตรานนท  กรรมการ 

18. นางสาวสถิดาพร  คําสด     กรรมการ 

19. นางสาวฐาปณีย  แสงสวาง    กรรมการ 

20. นางสาวธนนันท  ธนารัชตะภมิู    กรรมการ 

21. นายชูศักดิ์  เอ้ืองโชคชัย     กรรมการ 

22. นางสาวสุวรรณา  ปรมาพจน    กรรมการและเลขานุการ 

23. นายณรงคศักดิ์  หวังรัตนปราณี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

24. นายธีระภัณฑ  ศิริสุวรรณ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

12.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร     ท่ีปรึกษา 

2. คณบดีคณะสังคมศาสตร     ท่ีปรึกษา 

3. นางวัณณนา  สุนทรนฤรังษี     ประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยโกวิทย  พิมพวง    รองประธานกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยวิไลศักดิ์  ก่ิงคํา    กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยกังสดาล  เชาววัฒนกุล   กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยบารมี  อริยะเลิศเมตตา   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยเทพทวี  โชควศิน    กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  วิวรรณ    กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยมริสสา  พงษศิริกุล   กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยปนันดา  เลอเลิศยุติธรรม  กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ  เรขาลิลิต   กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยนุชนารถ  รัตนสุวงศชัย   กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารยภูริวัจน  เดชอุม   กรรมการ 



15. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ  สิงหว ี   กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีร  บนุนาค    กรรมการ 

17. นางสาววิริยา  หลาเพชร     กรรมการ 

18. นายขจร  ฝายเทศ     กรรมการ 

19. นางวรรณา  ศิลามาตร     กรรมการ 

20. นางสาวฐิติรัตน  สุพลธวณิชย    กรรมการ 

21. นางสาวตรีสุคนธ  ศิริทรัพย    กรรมการ 

22. นายสัตยา  สวัสดิผล     กรรมการ 

23. นางสาวจริยา  สุพรรณ     กรรมการ 

24. นางสาวศรีวรรณ  บุญประเสริฐ    กรรมการ 

25. นางสาวผาณิตา  ชัยดิเรก     กรรมการ 

26. นายพรนริน  พูลภิรมย     กรรมการ 

27. นางรัชดาภรณ  เหงาพรหมมินทร    กรรมการ 

28. นางสาวนภาภรณ  หาญวิรุฬห    กรรมการ 

29. นางสุพิญญา  กาวไธสง     กรรมการ 

30. นายเกษม  ทับทิมศรี     กรรมการ 

31. นายวิริยะ  คงสมบูรณ     กรรมการ 

32. นายศักดา  นาคํา      กรรมการ 

33. นางสาวสมัย  สุวรรณทอง     กรรมการ 

34. นางสาวอภิชา  ชุติพงศพิสิฏฐ    กรรมการ 

35. นางสาวธีรพร  ชื่นพี     กรรมการ 

36. นางสาวพรพรรณ  เหมะพันธุ    กรรมการ 

37. นางสาวพรรณรัตน  ดิษฐเจริญ    กรรมการ 

38. นายภาณุพงศ  ปยาพันธ     กรรมการ 

39. นางสาวนันทิยา  อาภานันท      กรรมการ 

40. นางสาวกมลนิตย  ลิมปรังษี    กรรมการ 

41. นางสาวนภัสสร  รักวรนิต     กรรมการ 

42. นายสรศักดิ์  มงคลสมบูรณ    กรรมการ 

43. นางสาวนิภาพร  อินคะเณย    กรรมการ 

44. นางสาวพิทชญา  สารภิรมย    กรรมการ 

45. นายติโรธ  ทองนวล     กรรมการและเลขานุการ 

46. นางสาวสายทิพย  เหลาทองมีสกุล    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 

กรรมการฝายจัดทําเอกสารทางวิชาการ 
 

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ท่ีปรึกษา 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภา มหากาญจนกุล) 

2. รองผูอํานวยการฝายบริหาร    ท่ีปรึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(รองศาสตราจารย ดร. เอกไท วิโรจนสกุลชัย) 

3. รองผูอํานวยการฝายเผยแพรงานวิจัย    ประธานกรรมการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(อาจารย ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค) 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตตินาถ เรขาลิลิต    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นัทธชนัน นาถประทาน  กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยธร  ศศิธรากรแกว  กรรมการ 
7. อาจารย ดร. ดลฤทัย  เจียรกุล    กรรมการ 
8. อาจารย ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ    กรรมการ 
9. อาจารยศุภพงศ ตันเงิน     กรรมการ 
10. วาท่ีรอยตรี ปยะภัทร  คงแสนคํา    กรรมการ 
11. นางสาวทิสยา  ทิศเสถียร     กรรมการ 
12. นางสาววนิดา  รัตตมณี     กรรมการ 
13. นายวิทวัส  ยุทธโกศา     กรรมการ 
14. นายวิโรตม เอ๊ียะตะกูล     กรรมการ 
15. นางสาวศุภิสรา  เกียรติสันติสุข    กรรมการ 
16. นายนันทิศักดิ์  ประทีปสุข     กรรมการ 
17. นางสาวรติกร  สมิตไมตรี     กรรมการ 
18. นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร    กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณทีป    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
20. นางสาวพัชราภา  รัตนวิญูภิรมย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 





“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปน็สถาบันท่ีมีปณิธานมุ่งม่ันในการส่ังสม เสาะแสวงหา

และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญัญา
ท่ีเพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม

ตลอดจนเปน็ผู้ช้ีนําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม
เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ
และความเปน็อารยะของชาติ”

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 59
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

kuannualconf@gmail.com
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	การศึกษาอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลปลาสลิดต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายโดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) ดำเนินการทดลองในตู้กระจกขนาด 45×60×50 ลบ.ซม. ที่บรรจุน้ำ 85 ลิตร โดยใช้ลูกปลาอายุ 48 ชั่วโมงหลังฟัก จำนวนตู้...
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	Abstract
	The study on the effects of feed types on growth and survival rate of nursing snakeskin gourami, Completely Randomized Design (CRD) was used in this study. Fish larvae at 48 hours after hatch were nursed in 45×60×50 cm3 glass tanks which contained 85 ...
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