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คำนำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดการประชุมวิชาการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยรวมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแหงชาติ และเครือขายวิจัยประชาชื่น จัดใหมีการ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ระหวางวันที่ 21-23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ภายใต Theme “เกษตรศาสตรวิถี
ถัดไป พลิกวิกฤติสูความยั่งยืน” (Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability) เพื่อมุง
ส ง เสริ ม ให น ั ก วิ ช าการและคณาจารย จ ากสาขาต า งๆ นำเสนอผลงานวิ จ ั ย แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
ประสบการณ และความชำนาญ ระหวางนักวิชาการ คณาจารยของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสูความ
รวมมือทางการวิจัยและยังเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา ไดแสดงผลงานทางวิชาการ โดยความรูและวิทยาการ
ใหมๆ ดังกลาว ยังไดถายทอด เผยแพรสูสาธารณชน อันจะนำมาซึ่งความกินดี อยูดี และการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน
การนำเสนอผลงานวิชาการประกอบดวยภาคบรรยายจำนวน 143 เรื่อง และภาคโปสเตอรจำนวน
86 เรื่อง รวม 229 เรื่อง แบงออกเปน 12 สาขา ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขา
ประมง สาขาส ง เสริ ม การเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิ ท ยาศาสตร สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เอกสารฉบับนี้เปนบทคัดยอ เลมที่ 1 ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งภาค
บรรยายและภาคโปสเตอรของ สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขาประมง และสาขาสงเสริม
การเกษตรและคหกรรมศาสตร ซึ่งไดผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจำสาขา เพื่อ
นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ขอขอบคุณ นักวิจัย
นักวิชาการ คณาจารยที่ไดนำผลงานมาเสนอ และผูที่สนใจเขารวมการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกันจัดเตรียมการประชุม จนทำใหการ
ประชุมทางวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี
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ชื่อผลงาน
ผลของทิศทางของกิ่งต่อการสังเคราะห์แสงของใบทุเรียน
พันธุ์หมอนทอง
ณิชกมล เอีย่ มประเสริฐกุล, พูนพิภพ เกษมทรัพย์,
วีรศิลป์ สอนจรูญ, คณพล จุฑามณี
อิทธิพลของวิธีการปลูกต่อค่าความร้ อนสะสม การเจริญเติบโต
และผลผลิตของข้ าวพันธุ์ กข49 และปทุมธานี 1
เบ็ญญา เจิมท่า, ปาริชาติ พรมโชติ, สุตเขตต์ นาคะเสถียร,
ธานี ศรี วงศ์ชยั , พีรพงษ์ พักโพธิ์เย็น, อธิชา ศรี จ้ ยุ ,
จิรัชญาน์ คงสุวรรณ
การประเมินความต้ องการนํ ้าของมะเขือเทศและมะระจีน
ที่ปลูกในพื ้นที่จงั หวัดพิจิตรโดยใช้ ข้อมูลสภาพอากาศ
พิมพ์พิสทุ ธิ์ ซือ่ ตรง, ลําแพน ขวัญพูล
Effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on growth
and yield of viola (Viola cornuta L.)
Sai Huaihongthong, Sukunya Yampracha,
Chamaiporn Anuwong
การพัฒนา Mobile Application บันทึกข้ อมูลเชิงพื ้นที่
อิเล็กทรอนิกส์กล้ วยหอมทอง จังหวัดปทุมธานี
สมพงษ์ ศราวุธธิกลุ , สุเพชร จิรขจรกุล
ผลของการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ตอ่ สมบัติทางเคมีดินและ
การเจริญเติบโตของกล้ วยหอมทอง
ณัฐนนท์ บุญโกย, ทัศไนย จารุวฒ
ั นพันธ์,
อารยา อาจเจริ ญ เทียนหอม, เจนจิรา ชุมภูคํา,
เกศศิรินทร์ แสงมณี
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ชื่อผลงาน
หน้ า
ผลของการเติมปูนโดโลไมท์ในดินบนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
8
ของดินในชันดิ
้ นลึกเขตรากพืช และนํ ้าชะดินในสวนทุเรี ยน
ภาคตะวันออกภายใต้ การจําลองสภาพในไลซิมิเตอร์
อัครวัฒน์ วอเพ็ชร, ณัฐพล ใจซื่อ, ภัทรารัตน์ เทียมเก่า,
นุกลู ถวิลถึง
ผลของการใส่ตอซังข้ าวและใบอ้ อยต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน
9
หลังปลูกข้ าว
นันทนัช ชาวพะเยาว์, สุกญ
ั ญา แย้ มประชา
ผลของการจัดการตอซังข้ าวต่อการกักเก็บคาร์ บอน ปริมาณ
10
คาร์ บอนและไนโตรเจนทังหมดในดิ
้
นนา
อารดา บุญอาจ, จวรรชนก ปรี สงค์, สุกญ
ั ญา แย้ มประชา
การตรวจสอบเอนไซม์และสภาพความคงทนของเชื ้อ
11
Bacillus spp. ที่คดั เลือกสําหรับการผลิตพริก
กัญญาณัฐ คูณคํ ้า, ชัยณรงค์ รัตนกรี ฑากุล,
รัติยา พงศ์พิสทุ ธา
การประเมินความต้ านทานโรคเหี่ยวจาก Ralstonia
12
solanacearum ในมะเขือยาว
ละอองดาว สูงเนิน, จุฑารัตน์ เชื ้อพงษ์ , มงคล สระทองจันทร์ ,
อังสนา อัครพิศาล
การจัดกลุม่ เฮตเทอโรซิสของสายพันธุ์ทพี่ ฒ
ั นาจากข้ าวโพด
13
เลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์การค้ าโดยใช้ ลกั ษณะผลผลิตเมล็ดร่วมกับลักษณะ
และชนิดของเมล็ด
ศุภศรี คุ้มภัย, สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ปิ ยะ กิตติภาดากุล,
ชูศกั ดิ์ จอมพุก, ธวัชชัย ประศาสน์ศรี สภุ าพ
SCAR marker analysis on male sterility in American
14
marigold (Tagetes erecta L.) breeding program
Krisada Sukwiwat, Jutamas Kumchai,
Weenun Bundithya, Nuttha Potapohn
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ลําดับ
รหัสผลงาน
14 พช.37/O140

ชื่อผลงาน
ประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืชประเภทก่อนและหลังงอก
แบบผสมรวมถังในการควบคุมวัชพืชในแปลงอ้ อย
พรรณิภา เปชัยศรี , นาเดีย เบ็ญวานิช, จุฑารัตน์ เอีย่ มบัว,
ณัฐนนท์ สิทธิชยั , จุฑามาศ ร่มแก้ ว, ชัยสิทธิ์ ทองจู,
ทรงยศ โชติชตุ ิมา, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
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ชื่อผลงาน
ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดมะระที่ได้ รับผลของ
อุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษา
สรยุตม์ ศรี ทศั น์, พิจิตรา แก้ วสอน, ปริยานุช จุลกะ,
นิตยา ชูเกาะ
A small scale method for estimation of genetic
coefficients of photoperiod insensitive rice using GLUE
estimator
Nattawut Suanphrom, Lampan Khurnpoon,
Nittaya Phakamas
การประเมินปริมาณเคอร์ คมู ินอยด์ในผลิตภัณฑ์ขมิ ้นผงโดยใช้
เทคนิคเนียร์ อนิ ฟราเรดสเปกโตรสโคปี
จารุรัตน์ พุม่ ประเสริฐ, ศุภรา อัคคะสาระกุล, ภัทระ ลูกรักษ์
การยืดอายุการเก็บรักษาพริกขี ้หนูสดและการลดการปนเปื อ้ น
ของเชื ้อราและโรคแอนแทรคโนส
บุญญวดี จิระวุฒิ, รัตตา สุทธยาคม, วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย
ผลของสารปลอดภัยในควบคุมโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของ
ส้ มจากเชื ้อรา Penicillium digitatum
วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย, บุญญวดี จิระวุฒ,ิ รัตตา สุทธยาคม
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ลําดับ
รหัสผลงาน
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พช.11/P21
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พช.12/P26
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พช.13/P30

10

พช.19/P44
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พช.20/P45

12

พช.21/P46

ชื่อผลงาน
ผลของวิธีการลดความชื ้นร่วมกับระยะเวลาการเก็บรักษา
ต่อการปนเปื อ้ นสารอะฟลาทอกซิน บี1 ในเมล็ดถัว่ ลิสง
ศุภรา อัคคะสาระกุล, เนตรา สมบูรณ์แก้ ว, สุพี วนศิรากุล,
มัทนา วานิชย์
รูปแบบการดูดนํ ้าและระยะการดูดนํ ้าของเมล็ดมะเขือเปราะ
ในนํ ้าและสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต
นลินรัตน์ อึ ้งสายเชื ้อ, รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, นิตยา ชูเกาะ,
พิจิตรา แก้ วสอน
ผลของนํ ้าคั ้นกระเทียมต่อปริมาณการปนเปื อ้ นของ
สารอะฟลาทอกซินในพริกแห้ ง
รัตตา สุทธยาคม, ศุภรา อัคคะสาระกุล, วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย
การประเมินปริมาณสารคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคัว่ โดยใช้ เทคนิค
Near Infrared Spectroscopy
ภัทระ ลูกรักษ์, นฤเทพ เวชภิบาล, โกเมศ สัตยาวุธ,
เฉลิมวุธ สมปาก
การประเมินลักษณะประจําพันธุ์ และการทนทานต่อสภาพ
หนาวเย็นในเชื ้อพันธุกรรมถัว่ เขียว
กัณฐิ กา เจริ ญราษฎร์ , ธนพร ขจรผล, เจนจิรา ศรี ศกั ดา,
ชลธิรา แสงศิริ
การประมวลผลภาพเพื่อประเมินพื ้นที่รากดาวเรื องพันธุ์ปลูก
คาน่าโกลด์เอ็กซ์ตร้ า
หทัยวรรณ ใหมศรี , ถวัลย์ศกั ดิ์ เผ่าสังข์, เกรี ยงไกร แก้ วตระกูลพงษ์,
รักศักดิ์ เสริ มศักดิ,์ สิทธิพร มณีวรรณ
ประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุมโรคใบร่วงของยางพารา
ในสภาพห้ องทดลอง
อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, สุพรรณี ม่วงอ่อนพะเนา
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22

23

24

25

26

27

28

ลําดับ
รหัสผลงาน
13 พช.22/P50

14

พช.24/P56

15

พช.31/P65

16

พช.34/P77

17

พช.38/P79

18

พช.39/P84

19

พช.41/P88

ชื่อผลงาน
การเปรี ยบเทียบวิธีการให้ นํ ้าที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต
ของกล้ วยหอมทอง
กฤษฎา ลิ ้มชูวงศ์, อารยา อาจเจริญ เทียนหอม,
ทัศไนย จารุวฒ
ั นพันธ์, เจนจิรา ชุมภูคํา
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมให้ ทนทานต่ออุณหภูมิสงู ในระยะ
สืบพันธุ์
สุรางคณา ฉิมไทย, ศิวเรศ อารี กิจ, ชเนษฎ์ ม้ าลําพอง
การประเมินและคัดเลือกขันต้
้ นพันธุ์ลกู ผสมมะขามเปรี ย้ วไทย
เรื องศักดิ์ กมขุนทด, ดรุณี ถาวรเจริ ญ, ภาสันต์ ศารทูลทัต,
เกรี ยงศักดิ์ ไทยพงษ์ , สุขะวัฒน์ ทองเหลีย่ ว
การคัดเลือกสายพันธุ์ถวั่ ลิสงที่ให้ ผลผลิตสูงด้ วยดัชนีคดั เลือกวิธี
FAI-BLUP index
เจตษฎา อุตรพันธ์, ปาริชาติ พรหมโชติ, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์,
สุทศั น์ แปลงกาย
การชักนําแคลลัสและยอดจากฐานใบเบญจมาศ
พันธุ์กรี นบัทเทินในสภาพปลอดเชื ้อ
พันทิพา ลิ ้มสงวน, ชลดา ปานประเสริฐ, เนติมา มะลิทอง, อัมพร
แตงโต, ธีรยุทธ คลํ ้าชื่น
การยับยังกิ
้ จกรรมของเอนไซม์ Peroxidase ในสารสกัดบรอกโคลี
ด้ วยนํ ้ามันหอมระเหย
อนัญญา ศรี จนั ทร์ , นิภาพร ยลสวัสดิ,์ มณทินี ธีรารักษ์
Effects of nitrogen levels on sucrose content, disease
severity of Xanthomonas oryzae pv. oryzae and yield of
hybrid rice (BC4F5)
Wachiraya Kamhun, Sirikron Pheng-am,
Tanawat Uppananchai, Kumrop Rattanasut,
Tepsuda Rungrat
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35

ลําดับ
รหัสผลงาน
20 พช.42/P90

21

พช.27/P93

22

พช.33/P94

ชื่อผลงาน
ผลของนํ ้าหมักชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผักกวางตุ้งดอก
ปิ ยะภรณ์ จิตรเอก, พราวมาส เจริ ญรักษ์ , พิมพรรณ พิมลรัตน์,
สุวรรณกาญจน์ สุพมาตรา, อัครภัทร์ เที่ยงตรง,
ดาวรุ่ง วัชรินทร์ รัตน์
สารสกัดแบบแยกส่วนและสารบริสทุ ธิ์จากใบและตายอด
คํามอกหลวง (วงศ์เข็ม) ที่มีฤทธิ์ตอ่ เซลล์เพาะเลี ้ยง BF-2
มัลลิกา ไชยมุกข์, งามพักตร์ ทายะนา, ขวัญใจ รอสูงเนิน,
สราพร อินทรสาม, ธฤษวรรณ ไตรจิตต์, นวลกมล อํานวยสิน,
ทิวธวัฒ นาพิรุณ
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดข้ าวเหนียวลูกผสมปรับปรุงใหม่สําหรับ
พื ้นที่จงั หวัดพะเยา
อุเทน ยมทุง่ ก้ อง, สุริยศักดิ์ อุน่ ตาล, บุญฤทธิ์ สินค้ างาม

หน้ า
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สาขาสัตว์ (Oral Presentation)
ลําดับ
1

รหัสผลงาน
สต.2/O40

2

สต.14/O160

ชื่อผลงาน
Effects of zinc source supplements on productive
performance, carcass quality, meat quality, and
Pododermatitis of broiler chickens
Nahathai Singhasenee, Chaiyapoom Bunchasak, Choawit
Rakangthong, Kanokporn Poungpong
ผลของการใช้ ผีเสื ้อไหม (Bombyx mori) เป็ นแหล่งโปรตีนทดแทน
ปลาป่ นต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่
ของนกกระทาไข่ (Coturnix japonica)
ธนกฤต กาลวิบลู ย์, นนทศักดิ์ เปี่ ยมผล, พิทกั ษ์พล พรเอนก,
ชํานาญวิทย์ พรมโคตร
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40

41

ลําดับ รหัสผลงาน
3
สต.9/O72

4

สต.10/O113

5

สต.7/O66

6

สต.5/O62

7

สต.15/O163

8

สต.3/O49

9

สต.12/O139

ชื่อผลงาน
ความผันแปรของนํ ้าหนักมีชีวิต นํ ้าหนักซาก และนํ ้าหนักชิ ้นส่วน
ตัดแต่งของไก่ดํานิลเกษตร
สโรชิตา แสงจง, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ,
ดนัย จัตวา
ผลของการเสริมกรดกัวนิดนี แอซิติกในอาหารโปรตีนและพลังงาน
ตํ่าต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ผลผลิตซาก และคุณภาพเนื ้อ
ของสุกรระยะรุ่นและขุน
กุลธิดา ศิลมัน่ , ธีรวิทย์ เป่ ยคําภา, วิริยา ลุ้งใหญ่, สมบัติ ประสงค์สขุ
Potential utilization of phycocyanin extracted by-product
from Spirulina platensis as a feed supplement prebiotic
Kannikar Hamprakorn, Buaream Maneewan,
Wantamas Jantasin, Tippapha Pisithkul, Julakorn Panatuk
การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและ
ความสามารถในการย่อยได้ ของต้ นข้ าวหมัก 3 สายพันธุ์
ด้ วยเทคนิคถุงไนลอน
นพดล ชัยวิสตู ร, อัญชลี คงประดิษฐ์ , ภูมพงศ์ บุญแสน,
ภัสราพร ธีรสัพพัญ�ู, สุริยะ สะวานนท์
ผลของนํ ้ามันปาล์มในอาหารข้ นที่ระดับแตกต่างกัน
ต่อการผลิตแก๊ สในหลอดทดลอง และการย่อยได้ ในกระเพาะหมัก
โดยวิธีถงุ ไนล่อน
พงษ์เทพ วงษ์ชมภู, อัญชลี คงประดิษฐ์ , วิสตู ร ไมตรี จิตต์,
ศิริรัตน์ บัวผัน, สุริยะ สะวานนท์, ภูมพงศ์ บุญแสน
การตรวจนับจํานวนจิ ้งหรี ดด้ วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิทลั
สําหรับใช้ ในวิสาหกิจชุมชนการเลี ้ยงจิ ้งหรีด
ภาวิต ชุติชยั เมธา, เกรี ยงไกร แก้ วตระกูลพงษ์ ,
ถวัลย์ศกั ดิ์ เผ่าสังข์, รักศักดิ์ เสริ มศักดิ์,
สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
การเจริ ญเติบโต ผลผลิต และโปรตีนในหญ้ าเนเปี ยร์ 4 สายพันธุ์
ดุจดาว คนยัง, มรกต วงศ์หน่อ, พิชิตร์ วรรณคํา,
วรศิลป์ มาลัยทอง, สุรพงษ์ ทองเรื อง, ศุกรี อยู่สขุ ,
วันทนีย์ แพงศรี , ธัญญรัตน์ เชื ้อสะอาด

VII

หน้ า
42

43

44

45

46

47

48

สาขาสัตว์ (Poster Presentation)
ลําดับ
รหัสผลงาน
1
สต.13/P80

2

สต.8/P57

3

สต.4/P42

4

สต.6/P54

5

สต.1/P20

ชื่อผลงาน
Designer meat production, carcass characteristic, and
hematology of broilers by dietary of synbiotic from trimmed
asparagus by-products supplementation with probiotics
Manatsanun Nopparatmaitree,
Silchai Washiraomornlert, Sittichai Bunlue,
Pornpan Saenphoom, Warangkana Kitpipit,
Soranot Chotnipat
ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารต่อประสิทธิภาพ
การผลิตและลักษณะซากของไก่เนื ้อ
นววรรณ พรหมภักดี, กันต์ฤทัย คําน้ อย,
กรรณิกา ฮามประครม, บัวเรี ยม มณีวรรณ์,
กฤดา ชูเกียรติศิริ, จุฬากร ปานะถึก
ความแตกต่างของวัสดุรองรังไข่ตอ่ ความชอบและคุณภาพ
ภายนอกของไข่ในไก่พอ่ แม่พนั ธุ์พื ้นเมือง
ยุทธนา สุนนั ตา, สุรีรัตน์ อุน่ วิเศษ, จิราวรรณ์ สอนพิชยั , อาทิตย์
ปั ญญาศักดิ,์ จําเริญ เที่ยงธรรม, สุภารักษ์ คําพุฒ
Effect of feeding chaya (Cnidoscolus chayamansa) leaf on
nutrient digestibility and blood profiles in growing dairy
cattle
Morrakod Wongnhor, Duddoa Khonyoung
In vitro digestibility and ruminal fermentation as affected by
different levels of green tea waste supplementation in
Holstein-Friesian crossbred cows
Ratchataporn Lunsin, Metha Wanapat, Damrongchai
Sokantat, Kittawat Boonthawee
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สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (Oral Presentation)
ลําดับ
1

รหัสผลงาน
สพ.1/O2

2

สพ.6/O46

3

สพ.7/O86

4

สพ.8/O128

ชื่อผลงาน
Crocodile oil (Crocodylus siamensis) supplementation
revealed hepatoprotective effects on the detoxification
enzyme activities in high-fat diet fed rats
Pitchaya Santativongchai, Krittika Srisuksai,
Kongphop Parunyakul, Piriyaporn Thiendedsakul,
Wirasak Fungfuang, Phitsanu Tulayakul
Isolation and cryopreservation of embryonic cells from
local Thai chicken
Suparat Chaipipat, Yanika Piyasanti,
Kornkanok Sritabtim, Sukumal Prukudom,
Rungthiwa Sinsiri, Kannika Siripattarapravat
The study of clinicopathological signs of feline lymphoma
naturally infected with feline Leukemia Virus (FeLV)
treated with COP chemotherapy
Supita Sunpongsri, Attawit Kovitvadhi,
Tassanee Jaroensong
การศึกษาฤทธิ์การต้ านเชื ้อจุลชีพในหลอดทดลองด้ วย
สารสกัดลูกหว้ า
อักษร แสงเทียนชัย, อุสมุ า เจิมนาค, ชมพูเนกข์ ยุรญาติ,
นภสร เผ่าชูศกั ดิ์
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สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (Poster Presentation)
ลําดับ
รหัสผลงาน
1
สพ.2/P2

2

สพ.3/P17

3

สพ.4/P22

4

สพ.5/P37

5

สพ.9/P85

6

สพ.10/P92

ชื่อผลงาน
Survey of the bacterial and physicochemical properties
of goat milk
Chuleeporn Saksangawong, Anothai Trevanich,
Molin Wongwattanakul, Sirinart Chio-Srichan,
Prae Chirawatkul, Krongthong Kamonsuangkasem
ผลของการฉีดมีลอกซิแคมต่อค่าโลหิตวิทยา และค่าเคมีคลินิก
ในนกนักล่าไทย: การศึกษาเบื ้องต้ น
ยสินทร เดชอภิรัตน์กลุ , รติวรรณ สิทธิบตุ ร์ ,
รวีวรรณ พลอยพันธ์, ไชยยันต์ เกษรดอกบัว
การผลิตรี คอมบิแนนท์โปรตีน ApxII จาก E. coli เพื่อใช้ ใน
การทดสอบหาภูมิค้ มุ กันต่อท็อกซินของ Actinobacillus
pneumonia ในซีรัมสุกร
พลอยภัสสร หอมกลิ่นแก้ ว, อุมาพร อินทะจร,
ปรี ดา เลิศวัชระสารกุล, สิริลกั ษณ์ จาละ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องต่อความไวยาต้ านจุลชีพของเชื ้อ
Pseudomonas spp. จากตัวอย่างปั สสาวะและบาดแผล
ของสุนขั และแมว
รัชภูมิ นาคชัง, ชัญญมนต์ จิราธรอภิวชั ร์ , ชนิสรา รอดปรี ชา,
ธนาพร ช่วยพยุง, จันทิมา พฤกษากร, สุปภาดา คณานับ,
ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์
กรณีศกึ ษา: การรักษาเต้ านมขยายใหญ่ในแมวด้ วย
อะกลีพรี สโตน
ชื่นสุมน ลิ ้มมานนท์, เกษกนก ศิรินฤมิตร
การสํารวจสถานการณ์โรคเต้ านมอักเสบของฟาร์ มโคนม
เกษตรกรรายย่อยในพื ้นที่จงั หวัดมหาสารคาม
นพดล สมผล, วิมลวรรณ อุธรตัน, สุดาวัน ศรี สมศักดิ์
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สาขาประมง (Oral Presentation)
ลําดับ
1

รหัสผลงาน
ปม.1/O14

2

ปม.2/O16

3

ปม.8/O59

4

ปม.6/O39

5

ปม.11/O107

ชื่อผลงาน
การศึกษาเบื ้องต้ นการเลี ้ยงปลากะพงแดง (Lutjanus
argentimaculatus) ในบ่อดินเพื่อผลิตพ่อแม่พนั ธุ์ที่รูปแบบ
การเลี ้ยงต่างกัน (เลี ้ยงแบบเดี่ยว และแบบผสมผสาน)
อนุรักษ์ สุขดารา, รุ่งทิวา คนสันทัด, วาสนา อากรรัตน์,
วุฒิชยั อ่อนเอีย่ ม
การเลี ้ยงแม่ปทู ะเล (Scylla spp.) ไข่ในกระดองระยะที่ 2
ไปสูร่ ะยะที่ 4 ด้ วยรูปแบบการเลี ้ยงแบบเดี่ยวและรวม
รุ่งทิวา คนสันทัด, อนุรักษ์ สุขดารา, วาสนา อากรรัตน์,
วุฒิชยั อ่อนเอีย่ ม, จิติมา สุวรรณมาลา
ผลของสารสกัดนํ ้ามันหอมระเหยจากสะระแหน่ตอ่
การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ระบบภูมิค้ มุ กัน
และความต้ านทานการติดเชื ้อ Vibrio parahaemolyticus
ในกุ้งขาวแวนนาไม
พัชราภรณ์ ธันวงศ์, ถิรวัฒน์ รายรัตน์, อรุโณทัย คีตะนนท์,
พุธสุชา พันธ์สวัสดิ์, นิติ ชูเชิด
ผลของการใช้ ฮอร์ โมนสังเคราะห์ LHRHa ในการเพาะพันธุ์
ปลาชะโอน Ompok bimaculatus (Bloch, 1974) โดยใช้
พ่อแม่พนั ธุ์ที่เลี ้ยงในระบบนํ ้าหมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็ก
เดชปรี ชา ก๋าซุ้ม, ชินดนัย ลีเจี๊ยะ, จอมสุดา ดวงวงษา
การศึกษาความเชื่อมโยงทางจีโนมของลักษณะการ
เจริ ญเติบโตในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus
Günther, 1864)
ประไพพรรณ ชัยวิช,ู สิลา สุขวัจน์, ระบือศักย์ ขุมทอง,
อุทยั รัตน์ ณ นคร

XI

หน้ า
68

69

70

71

72

ลําดับ
6

รหัสผลงาน
ปม.15/O142

7

ปม.7/O47

8

ปม.18/O150

9

ปม.19/O151

10

ปม.12/O108

11

ปม.10/O102

12

ปม.14/O126

ชื่อผลงาน
Selection response for growth in snakeskin gourami,
Trichopodus pectoralis (Regan, 1910) after one
generation of family selection
Onprang Sutthakiet, Skorn Koonawootrittriron,
Uthairat Na-Nakorn
การศึกษาความไวของยาต้ านจุลชีพในหลอดทดลองต่อ
แบคทีเรี ยก่อโรคที่แยกได้ จากสัตว์นํ ้า
สุนิศา กุมพาภัต,ิ ถิรวัฒน์ รายรัตน์, ประพันธ์ศกั ดิ์ ศีรษะภูม,ิ
พุทธรัตน์ เบ้ าประเสริฐกุล, นิติ ชูเชิด
Morphology and identification for five wild bubble-nesting
Betta species (Teleostei: Osphronemidae)
Dome Limpivadhana, Soranath Sirisuay,
Phongchate Pichitkul, Sommai Janekitkarn,
Santi Poungchareana
สัณฐานวิทยาและการประมาณค่าอายุของลูกปลาทู-ลังสกุล
Rastrelliger (Teleostei: Scombridae)
บุตษยาพร ทองปรางค์, รักเกียรติ ปั น้ ศรี , โดมม์ ลิมปิ วฒ
ั น,
สันติ พ่วงเจริญ
องค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนในกระเพาะอาหารของ
ปลาทู, Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
ไพลิน จิตรชุ่ม, ทิฆมั พร ลาภส่งผล, สมหมาย เจนกิจการ
การศึกษาวงจรชีวิตของไซโคลพอยด์โคพีพอด Apocyclpos royi
AMBT ในสภาวะห้ องปฏิบตั ิการ
ปวีณา ตปนียวรวงศ์, ปาริ ชาติ ชุมทอง, พัชรี โยควิบลู ,
ปรารถนา ปานทอง, สรวิศ เผ่าทองศุข, ปิ ติ อํ่าพายัพ
สภาพทางอุทกพลศาสตร์ และการคาดการณ์การกระจายตัวอ่อน
ปูม้า (Portunus pelagicus) ในบริเวณอ่าวบ้ านดอน จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี
กฤตภาส สุชาโต, ธนัสพงษ์ โภควนิช, สมชาย ชนวัฒนา,
อมรศักดิ์ สวัสดี
XII

หน้ า
73

74

75

76

77

78

79

สาขาประมง (Poster Presentation)
ลําดับ
รหัสผลงาน
1
ปม.13/P76

2

ปม.5/P18

3

ปม.9/P63

4

ปม.16/P81

5

ปม.17/P82

6

ปม.3/P11

7

ปม.4/P13

ชื่อผลงาน
ผลของความหนาแน่นต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอด
ตายของลูกกุ้งแชบ๊ วย (Penaeus merguiensis, de Man)
ระยะโพสลาวาที่อนุบาลในระบบปิ ด
ชนกกานต์ จะพันธุ์, ปริญญา ลิมป์ วิริยะกุล, วุฒิชยั อ่อนเอี่ยม,
วาสนา อากรรัตน์
ผลของการเสริมสาหร่ายช่อพริกไทย (Caulerpa lentillifera)
ในอาหารสําเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia
areolata) ระยะวัยรุ่น
กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์, พรรณวสา สรรพประเสริฐ,
นฤชล ภัทราปั ญญาวงศ์
ความเหมาะสมของสารทําละลาย อัตราส่วนนํ ้าหนักสาหร่ายต่อ
ตัวทําละลาย และอุณหภูมิ ในการสกัดสารไฟโคบิลิโปรตีนจาก
สาหร่ายสีเขียวแกมนํ ้าเงิน Nostoc sp. NUACC02
วิทยา ทาวงศ์, พงศนาถ ผ่องเจริญ, ปิ ยวัฒน์ ปองผดุง,
สุพฒ
ั น์ พลซา, ปฏิพทั ธ์ สันป่ าเป้า
คุณค่าทางโภชนาการของนํ ้าพริกปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง
จุฑา มุกดาสนิท, สุมิตรา บุญบํารุง, ปั ทมา ระตะนะอาพร,
นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
ประชาคมสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณป่ าชายเลนคุระบุรี
จังหวัดพังงา
ชิดชนก น้ อยผา, นภาขวัญ แหวนเพชร, จรวย สุขแสงจันทร์
การศึกษาไมโครพลาสติกในนํ ้าทะเลหมู่เกาะล้ าน: เปรียบเทียบ
วิธีการเก็บตัวอย่างสองวิธี
ขวัญทิพย์ พงษ์ ประพันธ์, ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์,
วิภษู ิต มัณฑะจิตร
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกระหว่าง
เกาะโลซินและแม่นํ ้าเจ้ าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
ศุภากิจ วินทะชัย, ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ,์ วิภษู ิต มัณฑะจิตร
XIII

หน้ า
81

82

83

84

85

86

87

สาขาส่ งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ (Oral Presentation)
ลําดับ
1

2

3

4

5

รหัสผลงาน
สก.คห.1/O13

ชื่อผลงาน
ความมัน่ คงทางอาหารและความต้ องการอาหารของชุมชน
การเกษตร บ้ านคูวา จังหวัดสงขลา
กอบชัย วรพิมพงษ์ , วรรณา สุวรรณชาตรี , เพ็ญ สุขมาก,
พงค์เทพ สุธีรวุฒ,ิ กุลทัต หงส์ชยางกูร
สก.คห.9/O97
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในการเลี ้ยงผึ ้งโพรงป่ าของเกษตรกรตําบล
พระพุทธบาท อําเภอศรี เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
สุพีระ วรแสน, จิราธร บึงลี, อุดม กุศล, นิศารัตน์ ทิพยดารา
สก.คห.10/O106 การพึง่ ตนเองของเกษตรกรโครงการบริหารจัดการนํ ้าอย่างยัง่ ยืน
อ่างเก็บนํ ้าห้ วยคล้ ายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จ. อุดรธานี
ปิ รัชญา ชาตานันท์, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์,
ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒ
ั น์
สก.คห.6/O85
ระบบสารสนเทศเชิงพื ้นที่สาํ หรับสํารวจพื ้นที่ปลูกยางพาราของ
เกษตรกรรายแปลง ในตําบลป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
ราชวัติ ทองเรือง, สุเพชร จิรขจรกุล
สก.คห.7/O94
ความพึงพอใจของลูกค้ าที่มาใช้ บริการของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขาณุวรลักษบุรี
จ. กําแพงเพชร
ศจีรัตน์ นุน่ ประสิทธิ์, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์

XIV

หน้ า
89

90

91

92

93

สาขาส่ งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ (Poster Presentation)
ลําดับ
รหัสผลงาน
1
สก.คห.2/P31

2

สก.คห.4/P55

3

สก.คห.13/P71

4

สก.คห.15/P83

ชื่อผลงาน
ประสิทธิภาพในการขจัดคราบและลักษณะฟองของนํ ้ายา
ซักผ้ าโดยใช้ อตั ราส่วนสารลดแรงตึงผิวแตกต่างกัน
ญาณิศา พิลาดี, ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Properties of cooked chicken patties produced from broiler
chicken mixed with two phenotypes of Nin Kaset blackmeat chickens
Chatchanok Kittawee, Siriporn Riebroy Kim,
Thanathip Suwanasopee, Sakorn Koonawootrittriron,
Manat Chaijan
การผลิตหมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมียพร้ อมบริโภค
ธนัชชา กุญแจทอง, วิรัตน์ สุมน, ทิพย์มนต์ ใยเกษ
Some characteristics of ‘Hom Thong’ banana fruit spread
as affected by calcium lactate addition
Pranganya Santisitthanon, Ornanong Poljitprasert,
Amporn Jamphon, Tipakorn Maungteuk,
Tiwaporn Maneerattanasuporn, Siriporn Riebroy Kim

XV

หน้ า
95

96

97
98

สาขาพื ช
(Subject: Plants)
-------------------ภาคบรรยาย
(Oral Presentation)

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60
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ผลของทิศทางของกิ่งต่ อการสังเคราะห์ แสงของใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
Effect of branch direction to photosynthesis in durian (Durio zibethinus L. ‘Monthong’)
ณิชกมล เอี่ยมประเสริฐกุลa, พูนพิภพ เกษมทรัพย์ b, วีรศิลป์ สอนจรูญc, คณพล จุฑามณีa,*
Nitkamon Iamprasertkuna, Poonpipop Kasemsapb, Weerasin Sonjaroonc, Kanapol Jutamaneea,*
a
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
c
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
a
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c
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บทคัดย่ อ
จํานวนผลผลิตทุเรี ยนในกิ่งทิศตะวันตกมี ปริ มาณตํ่ากว่ากิ่ งทิศตะวันออก จึงตัง้ สมมติฐานว่าเกิดจากอัตรา
การสังเคราะห์แสงที่แตกต่างกัน จึงเก็บข้ อมูลการสังเคราะห์แสง การแลกเปลี่ยนแก๊ ส และจุลภูมิอากาศของใบ 3 รูปแบบ
ประกอบด้ วย ใบอ่อนกิ่งตะวันออก (EI) ใบแก่กิ่งตะวันออก (EM) และใบแก่กิ่งตะวันตก (WM) พบว่าทรงพุ่มทัง้ สองทิศ
มีอุณหภูมิที่ผิวใบประมาณ 30°C แต่ความชื ้นสัมพัทธ์ ของกิ่งตะวันออกมีค่าสูงกว่ากิ่งตะวันตก อัตราการสังเคราะห์แสง
ของใบ EM มีค่าสูงสุด รองลงมาคือ EI และ WM ตามลําดับ นอกจากนีท้ ุเรี ยนมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดในช่วง
9.00–12.00 น. ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าอัตราการสังเคราะห์แสงที่แตกต่างกันระหว่างทัง้ สองทิศเกิดจากสภาพ
จุลภูมิอากาศภายในต้ น ดังนัน้ การปรับสภาพจุลภูมิอากาศของกิ่ง อาจเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงของใบทุเรี ยนและ
ปริมาณผลผลิตภายในกิ่งตะวันตกได้
คําสําคัญ: การตอบสนองในรอบวัน, เส้ นตอบสนองต่อแสง, อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
Abstract

Production of durian in the west branches was lower than the east. We hypothesized that low yield was
caused by the difference in photosynthetic rate. Therefore, leaf photosynthetic gas exchange and microclimate
data of 3 leaf type including of immature (EI) and mature leaves in the east (EM) and mature leaves in the west
(WM) were collected. The result shows that the leaf temperature of both canopies was approximately 30°C,
whereas relative humidity of the east was higher than the west. The maximum photosynthetic rate of EM was
the highest followed by EI and WM, respectively. Leaf photosynthesis was highest at 9.00–12.00 am. The result
indicated that the difference of the photosynthetic rate of both branches caused by the canopy microclimate.
Therefore, an adjustment of the canopy microclimate might increase the photosynthetic rate and production
yield in west branches.
Keywords: Diurnal response, Light response curve, Photosynthetic rate

2

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาพืช

อิทธิพลของวิธีการปลูกต่ อค่ าความร้ อนสะสม การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้ าวพันธุ์ กข49
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การประเมินอิทธิพลของวิธีการปลูกที่มีผลต่อค่าความร้ อนสะสม (Growing Degree Days; GDD) ในแต่ละระยะ
การพัฒนา การเจริ ญเติบโต และผลผลิตของข้ าวที่ปลูกในฤดูแล้ ง ดําเนินการโดยใช้ แผนการทดลองแบบสตริปในบล็อกสุ่ม
สมบูรณ์ ทํา 4 ซํ ้า ปั จจัยหลักคือ ข้ าว 2 พันธุ์ ได้ แก่ กข49 และปทุมธานี 1 ปั จจัยรอง คือ วิธีการปลูกร่ วมกับการใช้ อัตรา
เมล็ดพันธุ์ต่างกัน 3 วิธี ได้ แก่ วิธีการหว่าน การหยอด และการดํา ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า ข้ าวทังสองพั
้
นธุ์ที่ปลูก
ด้ วยวิธีการดําเข้ าสู่ระยะการเจริ ญเติบโตต่าง ๆ และสุกแก่เร็ วที่สดุ มีค่า GDD ตํ่าที่สดุ และให้ ผลผลิตสูงสุดในข้ าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 ส่วนการปลูกข้ าวพันธุ์ กข49 ด้ วยวิธีการดําและการหยอดให้ ผลผลิตไม่แตกต่างกัน และสูงกว่าวิธีการหว่าน
คําสําคัญ: ข้ าว, วิธีการปลูก, ความร้ อนสะสม, ดัชนีพื ้นที่ใบ, ผลผลิต
Abstract
The evaluation of planting-method effects on Growing Degree Days (GDD) for each developmental
stage, growth and yield of ‘RD49’ and ‘Pathum Thani 1’ rice grown in dry season was conducted using strip plot
design in RCBD with four replications. Main factors were two rice cultivars: ‘RD49’ and ‘Pathum Thani 1’ (‘PTT1’).
Sub plots were three planting methods with different seeding rates: broadcast, sowing using paddy drum
seeder and transplant. The results suggested that transplanted rice of the two cultivars reached each
developmental stage and maturity earlier with lower GDD than those from broadcast and paddy drum seeder
methods. The transplanted ‘PPT1’ rice provided the highest yield, whereas the ‘RD49’ yields from transplant
and paddy drum seeder were not different and higher than those of the broadcast method.
Keywords: Growing degree days, Leaf area index, Planting method, Rice, Yield
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การประเมินความต้ องการนํา้ ของมะเขือเทศและมะระจีนที่ปลูกในพืน้ ที่จังหวัดพิจติ รโดยใช้
ข้ อมูลสภาพอากาศ
Assessment of water requirements of tomato and bitter gourd grown in Phichit province using
climate data
พิมพ์ พิสุทธิ์ ซื่อตรง, ลําแพน ขวัญพูล*
Pimpisut Suetrong, Lampan Khurnpoon*
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
Department of Plant Production Technology, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: lampan.kh@kmitl.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาเปรี ยบเทียบความต้ องการใช้ นํา้ ของมะเขือเทศและมะระจีน ที่ปลูกในพื ้นที่จงั หวัดพิจิตร กับปริ มาณ
นํา้ ที่ให้ ตามวิธีของเกษตรกร โดยใช้ ข้อมูลสภาพอากาศในช่วงปี พ.ศ.2554-2562 เพื่อประเมินปริ มาณการใช้ นํา้ ของพืช
อ้ างอิง (ETo) ด้ วยวิธีของ Hargreaves สําหรับเป็ นแนวทางในการให้ นํ ้าแก่มะเขือเทศ และมะระจีน จากการศึกษาพบว่า
ค่า ETo มีค่ามากที่สุดอยู่ช่วงเดือนเมษายน ( 4.0 มม./วัน) และตํ่าสุด ได้ แก่ ช่วงเดือนสิงหาคม (2.4 มม./วัน) และเมื่อ
ประเมินความต้ องการใช้ นํ ้าของพืช (ETcrop) พบว่า ปริ มาณนํ ้าที่ให้ แก่มะเขือเทศตามวิธีเกษตรกรมีค่ามากกว่าการให้ นํ ้า
ตามค่า ETcrop เท่ากับ 1,362 ลิตร/ไร่/วัน สําหรับการให้ นํ ้าแก่มะระจีน ตามวิธีของเกษตรกรมีปริ มาณการให้ นํ ้ามากกว่า
การให้ นํา้ ตามค่า ETcrop ถึง 36,250 ลิตร/ไร่ /วัน นอกจากนีย้ งั พบว่าการให้ นํา้ ตามวิธีของเกษตรกรในพืชทังสองชนิ
้
ดมี
ปริมาณมากกว่าความต้ องการใช้ นํ ้าของพืชตามค่า ETcrop ในทุกระยะการเจริญเติบโต
คําสําคัญ: การใช้ นํ ้าของพืชอ้ างอิง, การให้ นํ ้า, ปริ มาณนํ ้า
Abstract

Crop water requirement using climate data for tomato and bitter gourd grown in Phichit province were
compared to the amount of water provided by farmer's practice. Reference evapotranspiration (ETo) was
assessed by Hargreaves method during 2011-2019 as an irrigation guideline for tomatoes and bitter gourds in
each growing stages. This study found that, ETo appeared to be highest in April (4.0 mm/Day) and lowest in
August (2.4 mm/Day). Then, crop water requirement based on crop evapotranspiration (ETcrop) was
determined. It was found that, the irrigation method for tomatoes by farmer’s practice was higher than irrigate
by ETcrop approximately 1,362 L/Rai/Day. In bitter gourd, it was found that irrigation according to farmer’s
practice was also higher than irrigate by ETcrop approximately 36,250 L/Rai/Day. This research found that
irrigate by farmer’s practice was higher amount of water than using ETcrop as a guideline in all growth stages
of tomato and bitter gourd.
Keywords: Amount of water, Irrigation, Reference crop evapotranspiration
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Effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on growth and yield of viola (Viola cornuta L.)
Sai Huaihongthong, Sukunya Yampracha*, Chamaiporn Anuwong
Department of Plant Production Technology, School of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: sukunya.ya@kmitl.ac.th
Abstract

Viola (Viola cornuta L.) is one of the most popular edible flowers that has become trendy in the Thai
kitchen. However, Thai growers lack information about the optimum nitrogen and potassium fertilizer rates for
viola cultivation. The objective of this study was to investigate the influence of nitrogen and potassium nutrient
rate on the growth of viola (Viola cornuta L.). The experimental design was 3×3 factorial arrangement in a
randomized complete block design (RCBD) with 9 treatments and 3 replications. Factor A was the three different
nitrogen fertilizer rates e.g. 100, 200, and 300 mg/L, and factor B was the three different potassium fertilizer
rates e.g. 100, 200, and 300 mg/L. The results showed that the nitrogen fertilizer rates significantly increased
the growth index such as plant height, the number of leaves, leaf width, leaf length, canopy, the number of
flowers, and nutrient uptake. The highest growth rate was found in nitrogen fertilizer application at 300 mg/L.
However, the application of potassium fertilizer rates was not influenced on the viola growth but affected flower
dry weight. It might be concluded that the promising nitrogen and potassium fertilizer rates for viola cultivation
in the greenhouse were 300 and 100 mg/L, respectively. Increasing nitrogen fertilizer rates showed a synergist
effect on the total uptake of primary and secondary nutrients in the viola. Increasing potassium fertilizer rates
showed an antagonist effect on total nitrogen and calcium uptake of the viola.
Keywords: Antagonist effect, Edible flower, Nutrient solution, Synergist effect
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การพัฒนา Mobile Application บันทึกข้ อมูลเชิงพืน้ ที่อิเล็กทรอนิกส์ กล้ วยหอมทอง
จังหวัดปทุมธานี
Development of mobile application for electronic spatial HomThong banana data, Pathum Thani
province
สมพงษ์ ศราวุธธิกุล*, สุเพชร จิรขจรกุล
Somphong Saaravutthikul*, Supet Jirakajohnkool
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายัง่ ยืน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12120
Department of Sustainable Development Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat
University, Pathum Thani 12120, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: sompong7257@gmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับบันทึกข้ อมูลเชิงพื ้นที่อิเล็กทรอนิกส์กล้ วย
หอมทองบนโทรศัพท์มือถื อระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้ MIT App Inventor โดยแสดงตําแหน่งพิกัดแปลงปลูก
กล้ วยหอมทองบนแผนที่กเู กิล ผลที่ได้ จากการพัฒนาทําให้ สามารถบันทึกข้ อมูลแปลงเกษตรกรและข้ อมูลเกษตรกรรวมถึง
ข้ อมูลพื ้นฐาน และนําไปให้ ผ้ ใู ช้ ทดลองใช้ และประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรใน
พื ้นที่อําเภอหนองเสือจํานวน 15 ราย และพ่อค้ าตลาดไทจํานวน 15 ราย ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจ
ระดับปานกลางทุกหัวข้ อ สําหรับหัวข้ อความเร็วในการเข้ าถึงข้ อมูลได้ ต่ําสุด (𝑥𝑥 = 3.53) เนื่องจากมีข้อจํากัดของความเร็ว
ของเครื อข่ายโทรศัพท์ มือถื อส่วนพ่อค้ ามี ระดับความพึงพอใจระดับมากและปานกลาง หัวข้ อการรั บรู้ ข้ อมูลและการ
แสดงผลตําแหน่งพื ้นที่ได้ ค่าสูงเท่ากัน (𝑥𝑥 = 4.60) และเสนอแนะเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ แอปพลิเคชันให้
สามารถสื่อสารได้ ด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จในแอปพลิเคชันเดียว
คําสําคัญ: ข้ อมูลเชิงพื ้นที่อิเล็กทรอนิกส์, แอปพลิเคชัน
Abstract

This research aimed to study for the development of an application to storage electronic spatial data
of the HomTong Banana on a mobile phone using MIT App Inventor and show that location on google map as
a result of the development, it was possible to store plantation location and farmer data, including basic
information. It was used to test and assess satisfaction from a questionnaire sample group of 15 farmers in
Nong Suea District and 15 Thai market traders. The results showed that farmers had moderate satisfaction on
all topics. The topic access speed was lowest (𝑥𝑥 = 3.53), which had limitations on mobile phone and network
usage, and merchants had high and moderate satisfaction levels. The topic of sensing information and
displaying the area's position was equally high (𝑥𝑥 = 4.60). and suggesting more communication channels
between application users to be able to communicate together in this application
Keywords: Application, Electronic Spatial Data
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ผลของการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ต่อสมบัตทิ างเคมีดนิ และการเจริญเติบโตของกล้ วยหอมทอง
Effect of organic manures on soil chemical properties and growth of Musa (AAA Group)
‘Kluai Hom Thong'
ณัฐนนท์ บุญโกยa, ทัศไนย จารุ วัฒนพันธ์ a,*, อารยา อาจเจริญ เทียนหอมa, เจนจิรา ชุมภูคาํ a,
เกศศิรินทร์ แสงมณีb
Nuttanon Boonkoeya, Tassanai Jaurwattanaphana,*, Araya Arjcharoen Theanhoma, Jenjira Chumpookama,
Katsirin Sangmaneeb
a
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพฯ 10900
a
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Agricultural Technology, Faculty of Science and Technology, Phranakhon Rajabhat University,
Bangkok 10220, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fagrtnj@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
ศึกษาผลของการใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ 4 ชนิดต่อสมบัติทางเคมีของดินและการเจริ ญเติบโตของกล้ วยหอมทองที่ปลูก
ในอําเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD)
ประกอบด้ วย 4 ทรี ตเมนต์ จํานวน 3 ซํ ้า ได้ แก่ 1) มูลวัว 500 กรัม/ต้ น 2) มูลไก่แกลบ 500 กรัม/ต้ น 3) มูลไส้ เดือนดิน 300 กรัม/
ต้ น และ 4) มูลสุกร 500 กรัม/ต้ น เก็บข้ อมูลการเจริ ญเติบโตจนครบอายุ 6 เดือน ผลการศึกษาพบการใส่ปุ๋ยมูลไส้ เดือนดิน
ส่งผลให้ การเจริ ญเติบโตของกล้ วยหอมทองหลังปลูกไปแล้ ว 6 เดือน ด้ านความสูง เส้ นรอบวง ความยาวใบ และความกว้ างใบ
มากที่สดุ เท่ากับ 46.33 ซม. 16.06 ซม. 49.11 ซม. และ 23.00 ซม. ตามลําดับ ส่วนการใส่มลู วัวจะส่งผลต่อจํานวนใบมากที่สดุ
(20 ใบ)
คําสําคัญ: การเจริญเติบโต, กล้ วยหอมทอง, ปุ๋ ยคอก
Abstract

The effect of animal manures on soil chemical properties and growth of Hom Thong bananas grown
in Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani Province. The experiment was design in Completely Randomized Design
(CRD) with 4 treatments and 3 replications. The treatments were 1) cow manure 500 g/plant 2) chicken manure
+ rice husk 500 g/plant 3) vermicompost 300 g/plant and 4) swine manure 500 g/plant. The results revealed
that application of vermicompost had the greatest effect on the growth of Hom Thong bananas within 6 months
after planting, the height, circumference, leaf length and leaf width were 46.33 cm, 16.06 cm, 49.11 cm and
23.00 cm, respectively. Adding cow manure was found to result in the maximum number of leaves, (20 leaves).
Keywords: Animal manure, Growth, Musa (AAA Group) ‘Kluai Hom Thong'
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ผลของการเติมปูนโดโลไมท์ ในดินบนต่ อการเปลี่ยนแปลงสมบัตขิ องดินในชัน้ ดินลึกเขตรากพืช
และนํา้ ชะดินในสวนทุเรียนภาคตะวันออกภายใต้ การจําลองสภาพในไลซิมิเตอร์
Effects of surface-applied lime (dolomite) on soil characteristics of soil profile and leachates
under durian orchard soil in eastern Thailand using soil simulation in a lysimeter
อัครวัฒน์ วอเพ็ชร*, ณัฐพล ใจซื่อ, ภัทรารัตน์ เทียมเก่ า, นุกลู ถวิลถึง
Akarawhat Worphet*, Nattapon Jaisue, Pattararat Teamkao, Nukoon Tawinteung
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
Department of Plant Production Technology, Faculty of Agriculture Technology, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: akarawhat@gmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาผลการเติมปูนโดโลไมท์ ต่อสมบัติของดินและนํา้ ชะดินภายใต้ การจํ าลองโดยใช้ ไลซิมิเตอร์
เก็บดินจากสวนทุเรี ยนจํานวน 2 พื ้นที่การศึกษา โดยเป็ นดินต่างกัน คือ เนือ้ ละเอียด (SC) และดินเนือ้ ปานกลาง (SCL)
บรรจุในไลซิมิเตอร์ ตามความลึก 0–5, 5–15, 15–30 และ 30–50 ซม. เติมปูนโดโลไมท์บนผิวดินในอัตรา 0, 0.5, 1.0 และ
1.5 เท่าของความต้ องการปูน (LR) ชะดินด้ วยนํ ้าประปา 10 ครัง้ แต่ละครัง้ ห่างกัน 10 วัน เก็บตัวอย่างดินและนํ ้าชะดินทุก
ครัง้ เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมี จากผลการทดลองพบว่าการเติมโดโลไมท์ส่งผลต่อระดับความเป็ นกรด-ด่างของดินที่
เพิ่ ม ขึ น้ จาก 5.80 เป็ น 6.13 และ จาก 4.91 เป็ น 5.51 สํ า หรั บ ในดิ น เนื อ้ ละเอี ย ด และดิ น เนื อ้ ปานกลางตามลํ า ดับ
นอกจากนีย้ งั สามารถเพิ่มแคลเซียมและแมกนีเซียมในดินได้ 1.85 และ 2.6 เท่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับดินก่อนการทดลอง
โดยส่วนใหญ่สะสมอยู่ดินชัน้ บน (0–5 ซม.) การเติมปูนในอัตราที่สูงขึน้ ส่งผลให้ มีปูน ไอออนของเกลือ และอะลูมินัมที่
แลกเปลี่ยนได้ ถูกชะละลายไปกับนํ ้าและลงไปในชันดิ
้ นลึกได้ มากขึ ้น
คําสําคัญ: การใส่ปนู ในดินบน, ดินกรด, ปูนโดโลไมท์, สวนทุเรี ยน
Abstract

The purpose of the experiment was to investigate the effect of dolomite application on soil properties
and leachate under lysimeter simulation. Soils with sandy clay (SC) and sandy clay loam (SCL) were collected
from 2 durian orchards and packed in a lysimeter according to soil depth: 0–5, 5–15, 15–30, and 30–50 cm.
Dolomite was applied to the soil surface at the rates of 0, 0.5, 1.0 and 1.5 fold of lime requirement (LR). Leach
the soil 10 times with tap water at each 10-day interval. Soil samples and leachates were collected each time
for chemical analysis. The result indicated that the application of dolomite raised the soil pH of SC soil from
5.80 to 6.13 and SCL soil from 4.91 to 5.51. The surface applied lime resulted in an increase in Ca and Mg of
1.85 and 2.6 times, respectively, with the majority of the increase accumulating on the topsoil (0–5 cm). The
higher rate of applied dolomite resulted of lime, salt ions and exchangeable Al being leached into the soil's
deeper layer by leachate.
Keywords: Acid soil, Dolomite, Durian orchard, Surface-applied lime
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ผลของการใส่ ตอซังข้ าวและใบอ้ อยต่ อการเปลี่ยนแปลงสมบัตดิ นิ หลังปลูกข้ าว
Effect of rice stubble and sugarcane leaf application on soil properties change after rice planting
นันทนัช ชาวพะเยาว์ *, สุกัญญา แย้ มประชา
Nantanat Chaopayao*, Sukunya Yampracha
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
Department of Plant Production Technology, School of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: 62604019@kmitl.ac.th
บทคัดย่ อ
ศึกษาผลของการใส่ตอซังข้ าวและใบอ้ อยต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินหลังปลูกข้ าว วางแผนการทดลองแบบ
2×3 +1 Factorial in Randomized Complete Block Design 3 ซํ า้ ปั จ จัย A การใส่เ ศษซากพื ช 2 ชนิ ด 1) ตอซัง ข้ า ว
2) เศษใบอ้ อย ปั จจัย B อัตราการใส่เศษซากพืช 3 ระดับ 1) 2.5% 2) 5% 3) 7.5% และทรี ตเมนต์ควบคุม (ไม่ใส่เศษซาก
พืช) พบว่า การใส่ตอซังข้ าวมีการดูดใช้ ธาตุอาหารสูงกว่าการใส่ใบอ้ อยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามการไม่ใส่
เศษซากพืช (ทรี ตเมนต์ควบคุม) แต่มีการใส่ปยเคมไนโตรเจนดู
ุ๋
ดใช้ ธาตุอาหารสูงกว่าการใส่เศษซากพืชอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เนื่องจากพืชได้ รับไนโตรเจนเพียงพอทําให้ เจริ ญเติบโตได้ ดี การใส่ตอซังข้ าวส่งผลให้ มีค่าฟอสฟอรัสในรูปที่เป็ น
ประโยชน์ ใ นดินหลังการทดลอง และโพแทสเซียมที่แ ลกเปลี่ยนได้ สูง ในขณะที่การใส่ใ บอ้ อ ยส่งผลให้ มีค่า Loss on
ignition แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ในดินแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจากการใส่ตอซังข้ าว ค่า Loss
on ignition ไนโตรเจนทังหมด
้
ซัลเฟอร์ ทงหมด
ั้
ฟอสฟอรัสในรูปที่เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ เพิ่มขึ ้น
ตามอัตราการใส่เศษซากพืช
คําสําคัญ: ตอซังข้ าว, ใบอ้ อย, สมบัติดิน
Abstract

To study the effect of rice stubble and sugarcane leaf application on soil properties changed after rice
planting. The experiment was 2×3+1 factorial in Randomized Complete Block Design with three replications.
Factor A consisted of two residues from rice stubble (R) and sugarcane leaf (S). Factor B consisted of three
application rates e.g. 2.5%, 5%, and 7.5% and treatment control (without residues). The results revealed the
nutrients uptake was significantly higher in rice stubble application than sugarcane leaf application. However,
the nutrient uptake in the without residues application (treatment control) was significantly higher than residues
application treatments due to chemical nitrogen fertilizer was applied in control treatment as provide sufficient
nitrogen for rice growth. Rice stubble application resulted in the highest available phosphorus and
exchangeable potassium in soil after the experiment. Whereas sugarcane leaf application resulted in Loss on
ignition, exchangeable calcium and magnesium in soil were significantly different from rice stubble application.
Loss on ignition, total nitrogen, total sulfur, available phosphorus, and exchangeable potassium increased with
the level of application rate of residues.
Keywords: Rice stubble, Soil properties, Sugarcane leaf
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ผลของการจัดการตอซังข้ าวต่ อการกักเก็บคาร์ บอน ปริมาณคาร์ บอนและไนโตรเจนทัง้ หมดในดินนา
Effects of rice straw management on carbon sequestration, total carbon and nitrogen content in
paddy soil
อารดา บุญอาจ*, จวรรชนก ปรี สงค์ , สุกัญญา แย้ มประชา
Arada Boonart*, Jawanchanok Preesong, Sukunya Yampracha
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
Department of Plant Production Technology, School of Agricultural Technology, King Mongkut's Institute of
Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: 62604017@kmitl.ac.th
บทคัดย่ อ
ศึกษาผลการกักเก็บคาร์ บอน คาร์ บอนทัง้ หมดในดิน คาร์ บอนที่ย่อยสลายได้ ง่าย (KMnO4-C) และไนโตรเจน
ทัง้ หมด (TN) ที่ได้ รับอิทธิ พลจากการการไถกลบตอซังและการเผาตอซังข้ าว โดยเก็บตัวอย่างดินจาก 4 จังหวัด ได้ แก่
นครราชสีมา ชัยภูมิ นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี ที่มีการจัดการตอซังข้ าวแบบเผาและไถกลบตอซังหลังการเก็ บเกี่ ยว
จํานวน 8 แปลง โดยเก็บตัวอย่างดินที่ 2 ระดับความลึก คือ 0–15 และ 15–30 ซม. พบว่า การเผาตอซังข้ าวมีแนวโน้ ม
ทําให้ pH สูงกว่าการไถกลบ แต่การกักเก็บคาร์ บอนมีแนวโน้ มตํ่ากว่าการไถกลบตอซัง ในขณะที่ปริ มาณคาร์ บอน (TC)
ค่า loss on ignition (LOI) อินทรี ย์คาร์ บอนที่วิเคราะห์ด้วยวิธี wet oxidation (OC), KMnO4-C และ TN ไม่แตกต่างทาง
สถิติ ปริ มาณ TC, OC, KMnO4-C, TN และการกักเก็บคาร์ บอนในดินที่ระดับความลึก 0–15 ซม. สูงกว่าที่ระดับความลึก
15–30 ซม. อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะที่คา่ LOI ไม่แตกต่างกันทางสถิติทงสองระดั
ั้
บความลึก
คําสําคัญ: การจัดการเศษซากพืช, การวิเคราะห์คาร์ บอนในดิน, รูปของคาร์ บอนในดิน
Abstract

Study on the effect of burning rice stubble on carbon sequestration, total carbon, labile organic carbon
(KMnO4-C), and total nitrogen (TN) influenced by rice stubble plowing and burning. Soil samples were collected
in 4 provinces there were Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Nakhon Sawan, and Suphanburi provinces with
rice stubble plowing and burning management for 8 plots. The soil samples were collected at 2 depths of 0–15
and 15–30 cm. The result shows that rice stubble burning tended to indicate higher pH than rice stubble
plowing. But carbon sequestration tends to be lower than stubble plowing. While, total carbon (TC), loss on
ignition (LOI), organic carbon analyzed by wet oxidation (OC), KMnO4-C, and TN were not statistically different.
However, TC, OC, KMnO4-C, TN, and carbon stock at a depth of 0-15 cm were significantly different higher
than 15-30 cm while the LOI was not significantly different at both depths.
Keywords: Residual managements, Soil carbon analysis, Soil organic carbon fraction
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การตรวจสอบเอนไซม์ และสภาพความคงทนของเชือ้ Bacillus spp. ที่คัดเลือกสําหรับการผลิตพริก
Enzyme activity and stress test to screen the Bacillus spp. for the chili crop production
กัญญาณัฐ คูณคํา้ , ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล*, รัตยิ า พงศ์ พิสุทธา
Kanyanat Koonkum, Chainarong Rattanakreetakul*, Ratiya Pongpisutta
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Nakhon
Pathom 73140, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: chainarong.r@ku.th
บทคัดย่ อ
เชื อ้ Bacillus spp. แยกมาจากดิ น ปลูกที่แ ตกต่า งกัน ทํา การระบุช นิดของเชื อ้ โดยใช้ ข้ อ มูล 16S rRNA ด้ ว ย
ไพรเมอร์ 27F/1492R พบว่าเป็ น B. subtilis (M1, DOA33, B01 และ M5) B. amyloliquefaciens (BS2, 329-1, Z01 และ
Z03) B. valenziensis (Z04) B. cereus (BS3) และ B. aryabhattai (Z02) ผลการตรวจสอบกิ จ กรรมการผลิตเอนไซม์
พบว่าเชือ้ ไอโซเลท B01 มีการผลิตเอนไซม์ amylase และ phytase อยู่ในระดับดีมาก การทดสอบความคงทนของเชือ้
Bacillus spp. ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม พบว่า B01 และ M1 สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ในสภาวะอุณหภูมิ 50°C,
สภาวะความเค็มที่ 7% NaCl และ สภาวะขาดนํ ้า 32.6% polyethylene glycol 6000 ที่ -1.2 MPa ได้ กิจกรรมการยับยัง้
การเจริ ญเชือ้ ราโดยวิธี dual culture พบว่า B. subtilis B01 สามารถเชือ้ ราสาเหตุโรค Colletotrichum truncatum และ
Curvularia lunata ได้ ที่ 69.18% และ 67.62% ตามลํ า ดับ เมื่ อ นํ า Bacillus spp. ทดสอบด้ ว ยวิ ธี ก ารแช่ เ มล็ ด พบว่า
สามารถเพิม่ การเจริ ญของต้ นกล้ าพริ กเมื่ออายุ 28 วัน ผลจากข้ อมูลดังกล่าวทําให้ สามารถคัดเลือก Bacillus subtilis B01
เพื่อใช้ กระตุ้นต้ นกล้ าพริกในระยะแรกได้ และมีแนวโน้ มจะสามารถนํามาใช้ ในการควบคุมแบบชีววิธี
คําสําคัญ: Bacillus subtilis, แบคทีเรี ยปฏิปักษ์ , ต้ นกล้ าพริ ก
Abstract
Bacillus spp. were isolated from different cultivated soil. The sequence data of 16S rRNA with 27F/1492R
primer showed likely to Bacillus subtilis (M1, DOA33, B01, and M5) B. amyloliquefaciens (329-1, BS2, Z01, and
Z03), B. valenziensis (Z04), B. cereus (BS3) and B. aryabhattai (Z02). The excellent clear zone result was found
on the amylase and phytase activity from bacterial isolates B01 also. The bacterial isolates B01 and M1 growth
showed on a stress test: warmer at 50oC, salinity tolerance with 7% NaCl, and drought tolerance at -1.2 MPa
with 32.6% PEG6000. The antagonistic activity on the chili fungal phytopathogens as Colletotrichum truncatum
and Curvularia lunata to isolate Bacillus subtilis B01 revealed the mycelium inhibition at 69.18% and 67.62%
respectively. Also, the bacterial B01 after soaking to seed showed the excellent chili seedling height and
number of leaves after 28 days of seedling preparation. The result referred to the bacterial Bacillus subtilis B01
expresses a potential as a biocontrol agent and plant growth promoting.
Keywords: Antagonistic bacteria, Bacillus subtilis, Chili seedling
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การประเมินความต้ านทานโรคเหี่ยวจาก Ralstonia solanacearum ในมะเขือยาว
Evaluation resistance to bacterial wilt cause by Ralstonia solanacearum in eggplant
ละอองดาว สูงเนินa,b, จุฑารัตน์ เชือ้ พงษ์ b, มงคล สระทองจันทร์ b, อังสนา อัครพิศาลa,*
Laoongdao Soongnerna,b, Jutharat Chuapong b, Mongkol Sratongjunb, Angsana Akarapisana,*
a
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
b
แผนกวิจยั และพัฒนา บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด เชียงใหม่ 50290
a
Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai
50290, Thailand
b
Department of Research & Development, East West Seed Company, Chiang Mai 50290, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: Angsana.aka@gmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของ Ralstonia solanacearum และเลือกใช้ ตวั แทนเชื ้อที่
ต่าง sequevar ในพืชตระกูลพริ กมะเขือมาคัดเลือกสายพันธุ์ต้านทานโรคในมะเขือยาว โดยรวบรวมเชื ้อ 21 ไอโซเลท จาก
พื ้นที่ปลูกภาคเหนือ(เชียงใหม่ น่าน แพร่) ภาคอีสาน (อุบลราชธานี) และ ภาคใต้ (นครศรี ธรรมราช) แล้ วปลูกเชื ้อลงในพริ ก
และมะเขือยาว จัดจําแนกเป็ นไบโอวาร์ 3 ได้ 19 ไอโซเลท และไบโอวาร์ 4 ได้ 2 ไอโซเลท โดยพบไอโซเลทที่รุนแรง 9
ไอโซเลท การจําแนก phylotype ด้ วยเทคนิค Pmx-PCR พบว่าทุกไอโซเลท คือ phylotype I จัดอยู่ใน sequevar 13, 14,
17, 34 และ 47 เมื่อเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมที่จําเพาะกับยีน egl และ hrpB ไอโซเลท PE-UB1-15 และ
EPP26 ถูกนํามาใช้ เพื่อประเมินความต้ านทานในมะเขือยาว10 สายพันธุ์ แล้ วพบว่ามะเขือยาวสายพันธุ์ EP-001 ซึ่งเป็ น
พันธุ์ต้านทานมาตรฐาน และ EP-010 มีความต้ านทานต่อเชื ้อทัง้ 2 ไอโซเลท โดยมีความต่างของ sequevar แต่จําแนกอยู่
ใน Phylotype เดียวกัน
คําสําคัญ: Endoglucanase (egl), hrpB, Phylotpye, Sequevar
Abstract

The objective was to study the diversity of Ralstonia solanacearum to select representative pathogens
that showed different sequevar to evaluate the eggplants resistant cultivar. The total of 21 isolates were
collected from planting areas in Northern (Chiang Mai, Nan and Phrae), Northeastern (Ubon Ratchathani) and
Southern (Nakhon Si Thammarat). Biovar determination confirmed that 19 isolates belonged to biovar 3, while
2 isolates belonged to biovar 4. Pathogenicity tests exhibited that 9 isolates were highly virulent to pepper and
eggplant. Phylotype analysis using Pmx-PCR assay revealed that all isolates are phylotype I, sequevar 13, 14,
17, 34 and 47 corresponding based on partial egl and hrpB genes sequences. The PE-UB1-15 and EPP26
isolates were used for resistant evaluation in 10 line of eggplant. The results show that EP-001, resistant
standard check and EP-010 line are highly resistant to both PE-UB1-15 and EPP26 isolates, a different sequevar
but the same phylotype I.
Keywords: Endoglucanase (egl), hrpB, Phylotpye, Sequevar
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การจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุ์ท่พ
ี ัฒนาจากข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ พันธุ์การค้ าโดยใช้ ลักษณะ
ผลผลิตเมล็ดร่ วมกับลักษณะและชนิดของเมล็ด
Heterotic grouping of lines derived from commercial field corn hybrids using grain yield together
with seed traits and types
ศุภศรี คุ้มภัยa, สุจนิ ต์ เจนวีรวัฒน์ a,*, ปิ ยะ กิตติภาดากุลa, ชูศักดิ์ จอมพุกc, ธวัชชัย ประศาสน์ ศรีสุภาพb
Suppasri Kumpaia, Sujin Jenweerawata,*, Piya Kittipadakula, Choosak Jompukc, Tawatchai Prasartsrisupabb
a
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
c
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
a
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Special Advisor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900,
Thailand
c
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng
Saen campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: sujin.j@ku.th
บทคัดย่ อ
พันธุ์การค้ าเป็ นหนึ่งในแหล่งพันธุกรรมดีและมีความหลากหลายทางพันธุกรรม งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัด
กลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุ์ที่พฒ
ั นามาจากข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์การค้ าโดยใช้ ลกั ษณะผลผลิตเมล็ดร่ วมกับลักษณะ
และชนิดของเมล็ด นําสายพันธุ์ S1 ของพันธุ์การค้ า 44 พันธุ์ผสมกับตัวทดสอบ 4 สายพันธุ์ และผสมตัวเองได้ ฝัก S2 ปลูก
ประเมินผลผลิตเมล็ดของลูกผสมทดสอบและจําแนกชนิด สี ขนาด และรู ปร่ างของเมล็ดจากฝั ก S2 ผลการทดลองพบว่า
สามารถจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุ์ได้ 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม Suwan (26 กลุ่มสายพันธุ์) กลุ่ม Non-Suwan (10 กลุ่ม
สายพันธุ์) และกลุ่ม Intermediate (8 กลุ่มสายพันธุ์) ดังนัน้ สามารถจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุ์โดยใช้ ลักษณะ
ผลผลิตเมล็ด และใช้ ข้อมูลขนาด รูปร่าง และชนิดของเมล็ดประกอบการตัดสินใจเลือกคู่ผสมเพื่อพัฒนาสายพันธุ์และพันธุ์
ลูกผสมได้
คําสําคัญ: ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์, ชนิดของเมล็ด, พันธุ์ลกู ผสมทางการค้ า, ลักษณะเมล็ด, สายพันธุ์ทดสอบ
Abstract

Commercial hybrids are one of good sources of germplasm with genetic diversity. The objective of this
research was to assign lines developed from commercial field corn hybrids into heterotic groups using grain
yield together with seed traits and types. S1 lines from 44 commercial hybrids were crossed with four inbred
testers, and selfed for S2 ears. The testcrosses were then grown for grain yield evaluation, simultaneously, seed
types, colors, sizes and shapes were classified from S2 ears. The results showed that the lines were assigned
into three heterotic groups, i.e., Suwan (26 line groups), Non-Suwan (10 line groups) and Intermediate (8 line
groups). Therefore, grain yield can be used for assigning heterotic groups for the lines. Data for seed size,
shape and type can also help for making decision on choosing crosses for line and hybrid development.
Keywords: Commercial hybrid, Field corn, Inbred tester, Seed trait, Seed type
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SCAR marker analysis on male sterility in American marigold (Tagetes erecta L.) breeding
program
Krisada Sukwiwata,b,*, Jutamas Kumchaia, Weenun Bundithyaa, Nuttha Potapohna
a
Department of Plant and Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200,
Thailand
b
Ameriseed International Company Limited, Sansai, Chiang Mai 50290, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: krisadadear@gmail.com
Abstract

In African marigolds, genetic male sterility system is being used for F1 hybrid seed production. The
objectives of this study were to 1) identify SCAR markers that were associated with sterility phenotype and 2)
Identify genotypes among parental lines and progeny. SCAR marker namely SC-4 primers linked with male
sterility was used to identify a male-sterile female and ten fertile males and also analyze the genetic relationships
between parental lines and progeny. The results showed that the SC-4 primers could be used to distinguish
male sterile from the fertile one. In addition, it could check the genotype among female parent: msms, male
parent: MSMS, and F1 hybrid: MSms. In conclusion, SC-4 primers could be used for marker-assisted selection
of male-sterile plants in the marigold improvement program to save time and cost.
Keywords: Breeding, Marker-assisted selection (MAS), Seed production
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ประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืชประเภทก่ อนและหลังงอกแบบผสมรวมถังในการควบคุมวัชพืช
ในแปลงอ้ อย
Efficacy of pre-emergence and post-emergence herbicides of tank-mixed for weed control in
sugarcane field
พรรณิภา เปชัยศรีa, นาเดีย เบ็ญวานิชa, จุฑารัตน์ เอี่ยมบัวa, ณัฐนนท์ สิทธิชัยa, จุฑามาศ ร่ มแก้ วb,
ชัยสิทธิ์ ทองจูc, ทรงยศ โชติชุตมิ าa, สราวุธ รุ่ งเมฆารัตน์ a,*
Phannipa Paechaisria, Nadia Benwanita, Jutharat Eiambuaa, Nuttanon Sittichaia, Jutamas Romkaewb,
Chaisit Thongjooc, Songyos Chotchutimaa, Sarawut Rungmekharata,*
a
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
c
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
a
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng
Saen Campus, Nakorn Pathom 73140, Thailand
c
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng
Saen Campus, Nakorn Pathom 73140, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: paerung@yahoo.com
บทคัดย่ อ
ประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืชประเภทก่อนและหลังงอกแบบผสมรวมถังในการควบคุมวัชพืชในแปลงอ้ อย
ณ อ.อู่ทอง จ.สุพ รรณบุรี วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อ กสมบูรณ์ พบว่า การใช้ สารกํ า จัดวัช พื ช แบบก่อ นงอก
indaziflam + sulfentrazone อัต รา 12+124.7, 16+124.7 และ 24+124.7 กรั ม สารออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ สาร indaziflam +
hexazinone/diuron อั ต รา 12+300 และ 16+300 กรั ม สารออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ และสาร indaziflam + triafamone อั ต รา
12+30 และ 12+40 กรั ม สารออกฤทธิ์ ต่อไร่ และการใช้ สารกํ าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก tembotrione&isoxadifen +
hasten + atrazine อัตรา 40+80+150 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ และสาร indaziflam + tembotrione&isoxadifen + hasten
อัตรา 12+40+80 และ 16+40+80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ ดีในระดับเดียวกันนาน
ถึง 60 วันหลังพ่นสาร สามารถควบคุมหญ้ านกสีชมพู และโคกกระสุน และสารกําจัดวัชพืชแสดงอาการเป็ นพิษเล็กน้ อยต่อ
ต้ นอ้ อยในระยะแรก
คําสําคัญ: ควบคุมวัชพืช, ผสมรวมถัง, สารป้องกันกําจัดวัชพืช, อ้ อย
Abstract

Efficacy of pre-emergence and post-emergence herbicides of tank-mixed for weed control in
sugarcane field was studied at U-Thong District, Suphan buri Province.The experimental design was used to
randomized complete block. The results showed that efficiency of pre-emergence herbicides of indaziflam +
sulfentrazone rate 12+124.7, 16+124.7 and 24+124.7 g ai/rai indaziflam + hexazinone/diuron rate 12+300 and
16+300 g ai/rai and indaziflam+triafamone rate 12+30 and 12+40 g ai/rai and post-emergence herbicide of
tembotrione&isoxadifen + hasten+atrazine rate 40+80+150 g ai/rai and indaziflam + tembotrione&isoxadifen +
hasten rate 12+40+80 and 16+40+80 g ai/rai were good weed control at the same level for 60 days after
application. It can control Echinochloa colona and Tribulus terrestris L. These herbicides were show slightly
toxicity to sugarcane in the early stages.
Keywords: Herbicides, Sugarcane, Tank mix, Weed control
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ความสามารถในการเก็บรั กษาเมล็ดมะระที่ได้ รับผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษา
Seed storability of bitter gourd seeds as affected by temperatures and storage times
สรยุตม์ ศรี ทศั น์ , พิจติ รา แก้ วสอน*, ปริยานุช จุลกะ, นิตยา ชูเกาะ
Sorayoot Sritud, Pichittra Kaewsorn*, Pariyanuj Chulaka, Nittaya Chookoh
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: pichittra.k@ku.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์มะระเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษา
โดยบรรจุเมล็ดในถุงซิปอะลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท และเก็บรั กษาที่อุณหภูมิ 25±2°C และ 30±2°C เป็ นเวลา 24 เดือน
จัดสิ่งทดลองแบบ 2×9 แฟคทอเรี ยลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 2 ปั จจัย ได้ แก่ ปั จจัย A คือ อุณหภูมิ ได้ แก่
25±2°C และ 30±2°C ตามลําดับ และปั จจัย B คือ ระยะเวลาการเก็ บรั กษา ได้ แก่ 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24
เดือน ตามลําดับ ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์มะระ การเก็บ
รักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C สามารถเก็บรักษาได้ นานถึง 24 เดือน โดยเมล็ดมีความงอก 71.0% เวลาที่ใช้ ในการงอกถึง
50% คือ 10.00 วัน และเวลาเฉลี่ยในการงอก 10.51 วัน ในขณะที่เก็บรักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิ 30±2°C สามารถเก็บรักษาได้
นาน 15 เดือน โดยเมล็ดมีความงอก 73.0% เวลาที่ใช้ ในการงอกถึง 50% คือ 9.42 วัน และเวลาเฉลี่ยในการงอก 10.26 วัน
คําสําคัญ: ความงอก, ถุงซิปอะลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท, เวลาเฉลี่ยในการงอก, อายุการเก็บรักษาเมล็ด
Abstract

The effects of temperature and storage period on seed quality of bitter gourd were studied in order to
evaluate the seed storability. Seeds were packed in sealed aluminum foil bags and stored at 25±2°C and
30±2°C for 24 months. The experiment was arranged in 2×9 factorial in the completely randomized design,
which was 2 factors including factor A was the temperature: 25±2°C and 30±2°C as well as factor B was storage
period: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24 months. The results showed that temperatures and storage periods
affected on seed quality of bitter gourd. Bitter gourd stored seeds at 25±2°C could be stored up to 24 months,
which had 71.0% germination, 10.00 days of time to reach 50% germination (T50) and 10.51 days of mean
germination time (MGT). In contrast, stored seeds at 30±2°C could be stored up to 15 months, which had 73.0%
germination was, 9.42 days of T50 and 10.26 days of MGT.
Keywords: Germination, Mean germination time, Sealed aluminum foil bags, Seed storability
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A small scale method for estimation of genetic coefficients of photoperiod insensitive rice using
GLUE estimator
Nattawut Suanphrom, Lampan Khurnpoon, Nittaya Phakamas*
Department of Plant Production Technology, School of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: nittaya.ph@kmitl.ac.th
Abstract

Genetic coefficients are important parameters for simulations of rice yield performance in crop growth
model. Most genetic coefficients are obtained from large experiments. The objective of this study was to
estimate the genetic coefficients (GCs) of seven photoperiod insensitive rice cultivars in four planting dates in
a greenhouse. The input data of soil, weather, management and plant parameters were collected. The data
were used to calibrate the genetic coefficients of seven rice cultivars using the GLUE in DSSAT version 4.7
package. The data from three planting dates including planting dates 1 (23 Nov 2019), 3 (23 Jan 2020) and 4
(23 Feb 2020) were used for calibration of genetic coefficients, whereas the data from planting date 2 (23 Dec
2019) were used for validation of genetic coefficients. Good prediction qualities of the model for most cultivars
were indicated for days to anthesis and days to physiological maturity, but poor prediction qualities for almost
all cultivars were observed for biomass and grain weight.
Keywords: Calibration, Cultivar, Prediction, Validation
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การประเมินปริมาณเคอร์ คูมินอยด์ ในผลิตภัณฑ์ ขมิน้ ผงโดยใช้ เทคนิคเนียร์ อินฟราเรด
สเปกโตรสโคปี
Evaluation of curcuminoids in turmeric powder by near infrared spectroscopy
จารุ รัตน์ พุ่มประเสริฐ*, ศุภรา อัคคะสาระกุล, ภัทระ ลูกรั กษ์
Jarurat Pumprasert*, Suppara Aukkasarakul, Phatthara Loogruk
กองวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900
Post-harvest and Product Processing Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok
10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: jarujoy@hotmail.com
บทคัดย่ อ
รวบรวมตัวอย่างขมิ ้นชันผงจํานวน 200 ตัวอย่าง นําไปวัดปริ มาณเคอร์ คมู ินอยด์ด้วยเครื่ อง High Performance
Liquid Chromatography (HPLC) เปรี ยบเทียบกับวิธีวดั ด้ วยเครื่ อง Near Infrared spectrometer (NIRS) โดยนําตัวอย่าง
ไปวัด ค่า การดูด กลื น แสงด้ ว ยเครื่ อ ง Near Infrared spectrometer รุ่ น 6500 ที่ ค วามยาวคลื่ น 400–2500 นาโนเมตร
ใช้ ระบบสะท้ อนแสง วิเคราะห์หาปริ มาณสารเคอร์ คมู ินอยด์ นํามาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงของขมิ ้นชัน
ผงกับปริ มาณสารเคอร์ คูมินอยด์ โดยหาสมการถดถอยเชิงสมการเส้ นด้ วยวิธี Partial Least Square (PLS) Regression
ตรวจสอบสมการแบบ Full cross validation โดยใช้ สเปกตรัมต้ นแบบ พบว่า สมการสามารถประเมินปริ มาณสารเคอร์ คมู ิ
นอยด์ ใ นขมิ น้ ชัน ผงได้ มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (correlation coefficient, R) สูง 0.93 มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นใน
การประเมิ น (Standard Error of Prediction, SEP) 2.82 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง ตํ่ า กว่ า ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation, SD) ที่ วิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี In-house's method คื อ 6.77 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นในการวิ เ คราะห์
(Standard Error of Calibration, SEC) 2.44 เปอร์ เซ็นต์ ผลการศึกษาสรุ ปว่าสมการสามารถใช้ ในการประเมินปริ มาณ
สารเคอร์ คมู ินอยด์ในขมิ ้นชันผงได้ ในช่วง 0.76-43.18 เปอร์ เซ็นต์
คําสําคัญ: ขมิ ้นชันผง, เคอร์ คมู ินอยด์, เนียร์ อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
Abstract

Two hundred samples of turmeric powder were collected. Turmeric powder samples were evaluated
for curcuminoids using HPLC and NIRS. The samples were scan with NIRS Model 6500 at wavelength 400–
2500 nanometer using a reflectance system for analysis of curcuminoids content. The relationship between the
light absorption of turmeric powder and the curcuminoids content was evaluated. The partial Least Square
(PLS) Regression method and full cross validation was examined using the original spectra. Equation of
curcuminoids determination in turmeric powder had high correlation coefficient (R = 0.93) with standard error
of prediction (SEP = 2.82%) which was lower than standard deviation (SD = 6.77%) of the In-house's method
(HPLC) and also low standard error of calibration (SEC = 2.44 %). The model from NIRS method can predict
the amount of curcuminoids content in turmeric powder in the range of 0.76-43.18 %.
Keywords: Curcuminoids, Turmeric Powder, Near infrared spectroscopy
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การยืดอายุการเก็บรักษาพริกขีห้ นูสดและการลดการปนเปื ้ อนของเชือ้ ราและโรคแอนแทรคโนส
Prolonging shelf life of fresh chili and controlling fungal contamination and anthracnose disease
บุญญวดี จิระวุฒ*ิ , รัตตา สุทธยาคม, วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย
Boonyawadee Chirawut*, Ratta Suttayakom, Weeraporn Dejnumbunchachai
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: ppathku@gmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีศ้ ึกษาวิธียืดอายุการเก็บรักษาร่ วมกับวิธีลดการปนเปื อ้ นของเชื ้อราและโรคแอนแทรคโนสบนผลพริ ก
ขี ้หนูพบว่า การจุ่มผลพริ กในนํ ้าร้ อน 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที เป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีในการลดการปนเปื อ้ น
เชื ้อรา และโรคแอนแทรคโนสของพริ กขี ้หนู เมื่อนําวิธีการจุ่มผลพริ กในนํ ้าร้ อนมาใช้ ร่วมกับวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ ทําให้ ผลพริ กมีคณ
ุ ภาพดี สามารถทําได้ 2 วิธี ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์ วิธีที่ 1 ผลพริ กจุ่มในนํ ้าร้ อน 52
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที แล้ วนํามาจุ่มต่อในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 1.5 เปอร์ เซ็นต์ บรรจุในถุงพลาสติก
พอลิ โ พรไพลี น (PP) และวิ ธี ที่ 2 ผลพริ ก จุ่ม ในนํ า้ ร้ อน 52 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 3 นาที บรรจุใ นถาดพลาสติ ก
พอลิโพรไพลีน (PP) หุ้มด้ วยฟิ ล์มพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) ทัง้ 2 วิธี เก็บที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถรักษา
ความแน่นเนื ้อของผล คงสภาพสีเปลือกได้ ดี ยืดอายุการเก็บรักษาได้ นานขึ ้น เป็ นเวลา 28 วัน
คําสําคัญ: การปนเปื อ้ นเชื ้อรา, นํ ้าร้ อน, บรรจุภณ
ั ฑ์, โรคแอนแทรคโนส
Abstract

This research examined methods for shelf-life extension of fresh chilies, and to reduce fungal
contamination and anthracnose disease in fresh chilies. Dipping fresh chilies in hot water at 52°C water for 3
minutes was found to be effective in reducing fungal contamination and anthracnose disease. The hot water
dip treatment could be used in combination with one of the following packaging processes: 1) polypropylene
(PP) plastic bag after harvest 1.5% calcium chloride dip treatment; and 2) polypropylene (PP) punnet with
polyethylene (PE) plastic wrap. In these processes, the storage temperature was set at 10°C. Both packaging
methods could preserve firmness and color of fresh chilies, as well as extend their shelf life. Thus, producers
can use the hot water dip treatment in conjunction with either packaging processes identified above in order to
maintain the quality of their fresh chili products for 28 days.
Keywords: Anthracnose, Fungal contamination, Hot water, Package
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ผลของสารปลอดภัยในควบคุมโรคผลเน่ าหลังการเก็บเกี่ยวของส้ มจากเชือ้ รา Penicillium
digitatum
Effect of Generally Recognized as Safe (GRAS) in controlling citrus green mould rot caused by
Penicillium digitatum
วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย*, บุญญวดี จิระวุฒ,ิ รัตตา สุทธยาคม
Weeraporn Dejnumbunchachai*, Boonyawadee Chirawut, Ratta Suttayakom
กองวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900
Postharvest and Processing Research and Development Division, Department of Agriculture, Bangkok 10900,
Thailand
*Corresponding author. E-mail address: tar_doa@yahoo.co.th
บทคัดย่ อ
โรคผลเน่ า ของส้ ม เกิ ด จากเชื อ้ รา Penicillium digitatum มี ค วามสํ า คัญ ก่ อ ให้ เ กิ ด การสูญ เสี ย หลัง เก็ บ เกี่ ยว
การควบคุมโรคส่วนใหญ่ยงั คงใช้ สารเคมีซึ่งเป็ นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้ อม วัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่อ
ทดสอบสารปลอดภัยที่ ควบคุมโรคผลเน่ าของส้ ม โดยทดสอบประสิ ทธิ ภาพสารปลอดภัย 2 ชนิ ด คื อ กรดซาลิ ไ ซลิ ก
ความเข้ มข้ น 0.01% 0.05% และ 0.10% และโซเดี ยมไบคาร์ บอเนต ความเข้ มข้ น 1.00% 2.00% และ 3.00% ด้ วยวิ ธี
poisoned food บนอาหารเลี ย้ งเชื อ้ potato dextrose agar เปรี ยบเทียบกับไม่ ผสมสาร (กรรมวิธี ควบคุม) และสารเคมี
โพรคลอราซ พบว่ากรดซาลิไซลิก ความเข้ มข้ น 0.10% และโซเดียมไบคาร์ บอเนต ความเข้ มข้ น 2.00% และ 3.00% ยับยัง้
การเจริ ญของเส้ นใยและการงอกของสปอร์ ของเชือ้ รา P. digitatum ของส้ มได้ 100% และเมื่อทดสอบประสิทธิ ภาพสาร
ปลอดภัยในการควบคุมโรคผลเน่าในส้ มที่ปลูกเชือ้ รา P. digitatum บนผลส้ ม ด้ วยการทําแผลแล้ วหยดสปอร์ แขวนลอย
ความเข้ มข้ น 1×106 สปอร์ ต่อมิลลิลิตร จํานวน 20 ไมโครลิตร นาน 24 ชั่วโมง พบว่าผลส้ มที่แช่ในโซเดียมไบคาร์ บอเนต
ความเข้ มข้ น 3.00% นาน 5 นาที ลดการเกิดโรคได้ ดีที่สดุ เท่ากับ 50.00% และลดความรุ นแรงของโรค โดยมีดชั นีการเกิด
โรค เท่ากับ 12.50%
คําสําคัญ: กรดซาลิไซลิก, การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว, โซเดียมไบคาร์ บอเนต, ส้ ม
Abstract

Green mold caused by Penicilium digitatum is considered as a major postharvest disease of citrus
fruit. Current control of the said disease depends on chemical fungicides which are harmful to health of living
things and environment. The objective of this study was to control postharvest rot of citrus using generally
recognized as safe (GRAS) substances. The effectiveness of salicylic acid at concentrations of 0.01, 0.05 and
0.1% and sodium bicarbonate at concentration of 1, 2 and 3% were in vitro tested to inhibit growth of P.
digitatum using poisoned food method comparing PDA alone (control) and treated with prochloraz. The results
showed that 0.1% salicylic acid, and 2 and 3% sodium bicarbonate completely inhibited mycelium growth and
spore germination of P. digitatum. To control the green mold disease of citrus fruit was studied. Orange fruits
were wounded and inoculated with 1×106 spore/mL of spore suspension of P. digitatum at 20 µL for 24 hr before
soaked in GRAS treatments at different concentrations. The disease incidence of green mold showed highest
reduced at 50% after treated by soaking fruit in 3.00% sodium bicarbonate solution for 5 minute and also
reduced disease severity with disease index at 12.5%.
Keywords: Citrus, Postharvest disease control, Salicylic acid, Sodium bicarbonate
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ผลของวิธีการลดความชืน้ ร่ วมกับระยะเวลาการเก็บรักษาต่ อการปนเปื ้ อนสารอะฟลาทอกซิน บี1
ในเมล็ดถั่วลิสง
Effect of drying method and storage time on the contamination of Aflatoxin B1 in peanut kernel
ศุภรา อัคคะสาระกุลa,*, เนตรา สมบูรณ์ แก้ วa, สุพี วนศิรากุลa, มัทนา วานิชย์ b
Suppara Aukkasarakula,*, Nettra Somboonkaewa, Su-phi Wanasirakula, Mattana Wanitchb
a
กองวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900
b
ศูนย์วิจยั พืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร ขอนแก่น 40000
a
Postharvest and Processing Research and Development Division, Department of Agriculture, Bangkok
10900, Thailand
b
Khon Kaen Field Crops Research Center, Department of Agriculture, Khon Kaen 40000, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: suppara.au@gmail.com
บทคัดย่ อ
ถัว่ ลิสงมักพบปั ญหาการปนเปื อ้ นสารอะฟลาทอกซิน บี1 (AFB1) ซึง่ AFB1 มีความเป็ นพิษที่ก่อให้ เกิดมะเร็ งตับ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาวิธีการลดความชื ้นร่ วมกับระยะเวลาการเก็บรักษาถั่วลิสงที่เหมาะสม เพื่อลดการ
ปนเปื อ้ น AFB1 และคงคุณภาพของเมล็ด โดยมีวิธีการลดความชืน้ 3 วิธี คือ 1) ใช้ เครื่ องอบลมร้ อน 2) ตากบนตะแกรง
ตากในโรงเรื อน 3) ตากบนลานปูน นําถั่วลิสงมาเก็บรั กษาที่อุณหภูมิห้อง เป็ นระยะเวลา 4 เดือน และสุ่มตัวอย่างมา
ทดสอบทุก 1 เดือน พบว่า ถั่วลิสงที่ได้ มีความชืน้ เมล็ดตํ่ากว่า 9% ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อการปนเปื อ้ น AFB1
ปริ มาณโปรตีน และไขมัน โดยทุกกรรมวิธีที่ทําการทดสอบพบการปนเปื อ้ น AFB1 ตํ่ากว่าข้ อกําหนดปริ มาณ AFB1 (20
µg/kg) ในช่วงแรกถัว่ ลิสงมีการปนเปื อ้ น AFB1 ไม่แตกต่างกัน แต่ในเดือนที่ 4 ของการเก็บรักษา พบการปนเปื อ้ น AFB1
สูงขึ ้น 9.5–13.0% รวมทังปริ
้ มาณโปรตีนและไขมันในเมล็ดลดลง
คําสําคัญ: ถัว่ ลิสง, วิธีการลดความชื ้น, ระยะเวลาเก็บรักษา, อะฟลาทอกซิน บี1
Abstract

Aflatoxin B1 (AFB1) contamination is often found in peanut, which is the most toxic and induces primary
liver cancer. This study aimed to determine the appropriate drying method for peanut in conjunction with storage
time to minimize the contamination of AFB1 and maintain quality of peanut. Peanuts were dried using three
different methods viz. 1) dried with hot air oven 2) dried in green house, and 3) dried on cement ground. After
that, peanuts were stored at ambient temperature for 4 months and determined for AFB1 contamination,
moisture content, and contents of protein and lipid at 1 month interval. The results showed that moisture
contents were below 9%. There were significantly different in amount of AFB1, protein and lipid between peanut
from different storage time. AFB1 contamination from all treatments did not exceed the Thailand maximum
permitted level (20 µg/kg). Although there were no different in AFB1 level at the initial storage time, AFB1
contaminations in treated peanut were higher at the levels of 9.5-13.0% after 4 months storage. In addition, the
contents of protein and lipid were decreased during storage.
Keywords: Aflatoxin B1, Drying method, Peanut, Storage time
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รูปแบบการดูดนํา้ และระยะการดูดนํา้ ของเมล็ดมะเขือเปราะในนํา้ และสารละลาย
โพแทสเซียมไนเตรต
Imbibition pattern and duration of eggplant seeds with water and potassium nitrate solution
นลินรัตน์ อึง้ สายเชือ้ a, รักศักดิ์ เสริมศักดิ์b, นิตยา ชูเกาะa, พิจติ รา แก้ วสอนa,*
Nalinrat Ungsaichueaa, Raksak Sermsakb, Nittaya Chookoha, Pichittra Kaewsorna,*
a
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
a
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Farm Mechanics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: pichittra.k@ku.th
บทคัดย่ อ
การแช่เมล็ดพันธุ์เป็ นการกระตุ้นการงอก ดังนันการศึ
้
กษารูปแบบการดูดนํ ้าของเมล็ดจึงเป็ นสิ่งสําคัญ งานวิจยั นี ้
มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการดู ด นํ า้ และระยะเวลาการดู ด นํ า้ ของเมล็ ด พัน ธุ์ ม ะเขื อ เปราะ 2 พัน ธุ์ ได้ แ ก่
พันธุ์เจ้ าพระยาและพันธุ์หยาดทิพย์ (ความชืน้ ของเมล็ด 9.4% เท่ากัน) โดยแช่เมล็ดในนํา้ reverse osmosis (RO) และ
สารละลายโพแทสเซียมไนเตรต (KNO3) ความเข้ มข้ น 3% เป็ นเวลา 6, 12, 18 และ 24 ชัว่ โมง พบว่าเมล็ดมะเขือเปราะทัง้
สองพันธุ์ดดู นํ ้าอย่างรวดเร็วในระยะที่ 1 ของรูปแบบการดูดนํ ้า โดยการดูดนํ ้าของเมล็ดมะเขือเปราะพันธุ์เจ้ าพระยาที่แช่ใน
นํา้ RO และสารละลาย KNO3 3% เริ่ มเข้ าสู่ระยะที่ 2 เป็ นเวลา 10.21 และ 9.88 ชัว่ โมง ตามลําดับ การดูดนํา้ ของเมล็ด
มะเขื อเปราะพันธุ์หยาดทิพย์ ที่แช่เมล็ดในนํ า้ RO และสารละลาย KNO3 3% เริ่ มเข้ าสู่ระยะที่ 2 เป็ นเวลา 10.00 และ
10.17 ชั่ว โมง ตามลํ า ดับ ดัง นัน้ การแช่ เ มล็ ด ทัง้ สองพัน ธุ์ ใ นนํ า้ RO และสารละลาย KNO3 3% เป็ น เวลา 12 ชั่ว โมง
ทําให้ เมล็ดมีความชื ้น 44–48% ซึง่ อยู่ในระยะที่ 2 ของรูปแบบการดูดนํ ้าของเมล็ด
คําสําคัญ: การแช่เมล็ด, ความชื ้นของเมล็ด, ระยะงัน
Abstract

Seed soaking is a technique for enhancing seed germination. Therefore, the pattern of seed imbibition
is important for studying. The aim of this study was to investigate the imbibition pattern and duration of eggplant
seeds 2 cultivars including ‘Chao Pha Ya’ and ‘Yard Thip’ (the same moisture content (MC) of 9.4%). Seeds
were soaked in reverse osmosis (RO) water and 3% potassium nitrate (KNO3) solution for 6, 12, 18 and 24 hr.
The results showed that eggplant seeds of both cultivars were rapidly imbibed water in phase I of the imbibition
pattern. The imbibition of ‘Chao Pha Ya’ eggplant seeds in RO water and 3% KNO3 solution were entered into
phase II at 10.21 and 9.88 hr, respectively, while the imbibition of ‘Yard Thip’ eggplant seeds soaked in RO
water and 3% KNO3 solution were entered into phase II at 10.00 and 10.17 hr, respectively. Thus, seed soaking
of both cultivars in RO water and 3% KNO3 solution for 12 hr resulted in a MC of 44–48% phase II, which is
sufficient for seed germination.
Keywords: Lag phase, Seed moisture content, Seed soaking
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ผลของนํา้ คัน้ กระเทียมต่ อปริมาณการปนเปื ้ อนของสารอะฟลาทอกซินในพริกแห้ ง
Effect of garlic extract on aflatoxin contamination in dried chili
รั ตตา สุทธยาคม*, ศุภรา อัคคะสาระกุล, วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย
Ratta Suttayakom*, Suppara Aukkasarakul, Weeraporn Dejnumbunchachai
กองวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900
Postharvest and Processing Research and Development Division, Department of Agriculture, Bangkok 10900,
Thailand
*Corresponding author. E-mail address: rattas43@gmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของนํ ้าคันกระเที
้
ยมสดต่อปริ มาณการปนเปื อ้ นของสารอะฟลาทอกซินในพริ กแห้ ง โดยการทดสอบ
ระดับความเข้ มข้ นของนํ ้าคันกระเที
้
ยม พบว่านํ ้าคันกระเที
้
ยม 100% มีผลยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา Aspergillus flavus
บนอาหารพีดีเอได้ ดี ทําการตรวจปริ มาณสารอะฟลาทอกซินในพริ กแห้ งโดยวิธี ELISA จากพริ กแห้ งเติมสารแขวนลอย
สปอร์ ของเชื ้อรา A. flavus เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิห้อง นาน 21 วัน พบสารอะฟลาทอกซิน 35.20 µg/kg เปรี ยบเทียบกับพริ ก
ไม่เติมเชื ้อรา พบ 8.82 µg/kg และเมื่อเก็บรักษาพริ กแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 29.7°C ความชื ้นสัมพัทธ์ 66.8% นาน 35 วัน ผลการ
ทดลอง พบว่าพริ กแห้ งที่เติมนํ ้าคันกระเที
้
ยมก่อนเติมเชื ้อรา A. flavus มีสารอะฟลาทอกซิน 6.19 µg/kg ส่วนพริ กที่ไม่เติม
นํ ้าคันกระเที
้
ยม มีคา่ เท่ากับ 7.23 µg/kg แสดงถึงนํ ้าคันกระเที
้
ยมยับยังเชื
้ ้อรา A. Flavus และการสร้ างสารอะฟลาทอกซิน
ทําให้ ปริ มาณสารอะฟลาทอกซินลดลง 14.38% นอกจากนี ้ นํ ้าคันกระเที
้
ยมยังมีผลต่อการสร้ างสารอะฟลาทอกซินในพริก
แห้ ง ที่ เ ติ ม เชื อ้ รา A. flavus ให้ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ พบการสร้ างสารอะฟลาทอกซิ น ลดลง 34.93%
ผลการศึกษาพบว่านํ ้าคันกระเที
้
ยมสดสามารถควบคุมการเจริ ญของเชื ้อราและลดการสร้ างสารอะฟลาทอกซินได้ ดังนัน้
นําวิธีการมาใช้ เพื่อเก็บรักษาพริ กแห้ งให้ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
คําสําคัญ: นํ ้าคันกระเที
้
ยม, พริ กแห้ ง, อะฟลาทอกซิน
Abstract

The effect of fresh garlic extract on aflatoxin contamination in dried chili was studied. For this purpose,
by testing the concentration of garlic extract, it was found that 100% garlic extract had a good inhibitory effect
on the growth of Aspergillus flavus on PDA. Determination of aflatoxin content in dried chili by ELISA method
from dried chili with added spore suspensions of A. flavus stored at room temperature for 21 days showed that
aflatoxin content was 35.20 µg/kg as compared to dried chili without adding A. flavus was 8.82 µg/kg. Storage
of dried chilies at 29.7˚C and 66.8% relative humidity for 35 days showed that dried chili added with garlic
extract before adding A. flavus had aflatoxin of 6.19 µg/kg, dried chili without garlic extract was found at 7.23
µg/kg, which was indicated that garlic extract inhibited A. flavus and aflatoxin production decreased aflatoxin
content by 14.38%. In addition, garlic extract had a significantly different effect on aflatoxin production in dried
chili with A. flavus, which found aflatoxin production was reduced by 34.93%. The results showed that fresh
garlic extract was able to control fungal growth and reduce aflatoxin production. Therefore, the method has
been applied to preserve dried chili to be safe for consumers.
Keywords: Aflatoxin, Dried chili, Garlic extract
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การประเมินปริมาณสารคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคั่วโดยใช้ เทคนิค Near Infrared Spectroscopy
Evaluation of caffeine content in roasted coffee bean by using Near Infrared Spectroscopy
ภัทระ ลูกรั กษ์ *, นฤเทพ เวชภิบาล, โกเมศ สัตยาวุธ, เฉลิมวุธ สมปาก
Phatthara Loogruk*, Naruthep Wechpibal, Komate Satayawut, Chalermwoot Sompark
กองวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900
Postharvest and Processing Research and Development Division, Department of Agriculture, Bangkok 10900,
Thailand
*Corresponding author. E-mail address: loogruk2018@gmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาการนําเทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) มาใช้ ประเมินหาปริ มาณสารคาเฟอีนใน
เมล็ดกาแฟคัว่ โดยรวบรวมตัวอย่างเมล็ดกาแฟคัว่ จากแหล่งต่างๆ จํานวน 164 ตัวอย่าง นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 400–2500 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง NIR Systems 6500 และวิเคราะห์ปริ มาณสารคาเฟอีนด้ วยวิธี HPLC
นําค่าที่ได้ มาสร้ างสมการทํานายด้ วยเทคนิค Partial Least Square Regression (PLSR) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ า กับ 0.98 ค่า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานในการทํ า นายปริ ม าณสารคาเฟอี น ของกลุ่ม ตัว อย่ า งสร้ างสมการ
calibration (SEC) ของเมล็ดกาแฟคัว่ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายปริ มาณสารคาเฟอีนของกลุ่ม
validation (SEP) ของเมล็ดกาแฟคัว่ เท่ากับ 0.08 และ 0.09 g/100g DW ตามลําดับ จากผลการทดสอบพบว่า สามารถ
นํ า สมการไปใช้ ใ นการประเมิ น ปริ ม าณสารคาเฟอี น ในเมล็ ด กาแฟคั่ว ในช่ ว ง 0.013–2.191 g/100g DW ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: คาเฟอีน, เทคนิคเนียร์ อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี , เมล็ดกาแฟคัว่
Abstract

In this study, near infrared spectroscopy (NIRS) was assessed to determine the caffeine content of
roasted coffee bean. The light reflectance of 164 roasted coffee bean samples were measured by NIR
spectrometer (NIR Systems 6500) in the wavelength of 400–2500 nm followed by determination of caffeine
content using HPLC method. Calibration of NIR spectra and the caffeine content was carried out using Partial
Least Square Regression (PLSR) method. The correlation coefficient (r) of caffeine content in roasted coffee
bean was 0.98. The standard error of calibration (SEC) and standard error of prediction (SEP) of caffeine content
in roasted coffee bean were 0.08 and 0.09 g/100g DW, respectively. These results indicating that this model
was effective for predict caffeine content ranging from 0.013–2.191 g/100g DW in roasted coffee bean.
Keywords: Caffeine, Near Infrared Spectroscopy (NIRS), Roasted coffee bean
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การประเมินลักษณะประจําพันธุ์ และการทนทานต่ อสภาพหนาวเย็นในเชือ้ พันธุกรรมถั่วเขียว
Evaluation on morphological characters and cold tolerance in mungbean germplasms
กัณฐิกา เจริญราษฎร์ a, ธนพร ขจรผลa, เจนจิรา ศรี ศักดาb, ชลธิรา แสงศิริb,*
Kanthika Charoenrata, Tanaporn Kajonphola, Jenjira Srisakdab, Chontira Sangsirib,*
a
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 47000
b
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71150
a
Faculty of Natural Resources and Agro-Industry, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon
Province Campus, Sakon Nakhon 47000, Thailand
b
Agricultural Sciences Program, Mahidol University, Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi 71150, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: chontira_sangsiri@yahoo.com
บทคัดย่ อ
การศึกษาการเจริ ญเติบโต ผลผลิต ในสภาพแปลงทดลอง และประเมินความทนทานต่อความเย็นของถัว่ เขียว
จํานวน 25 สายพันธุ์ในห้ องปฏิบตั ิการ วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่ทนต่อระดับอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ใน
สภาวะต้ นกล้ า ผลการทดลองพบว่าทุกสายพันธุ์จํานวนฝั กต่อต้ น นํา้ หนัก 100 เมล็ดต่อต้ น และผลผลิตเมล็ดต่อต้ นไม่
แตกต่างกันทางสถิติ จากการประเมินความทนทานต่อความเย็น ที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 24, 48, และ
72 ชั่วโมงพบว่า แตกต่างกันทางสถิติที่นัยสําคัญ 0.05 โดยสายพันธุ์ที่ให้ ความยาวรากสูงสุดจํานวน 6 สายพันธุ์ คือ
VR203, VR599, VR623, CN3, CN84-1, KU1 และ KUML8 ที่ระยะเวลา 24, 48, และ 72 ชั่วโมง นอกจากนี ้ สายพันธุ์
VR599 ยังมีค่าการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์น้อยที่สดุ ซึ่งเหมาะสําหรับการคัดเลือกเป็ นสายพันธุ์ที่ทนต่อสภาพอุณหภูมิ
เย็นในระยะต้ นกล้ างอก
คําสําคัญ: การทดสอบในสภาพหนาว, ระยะต้ นกล้ างอก, อุณหภูมิตํ่า
Abstract

To study on growth, yield in the field and evaluate in cold tolerance of 25 mungbean accessions in
laboratory. The objective was to select for cold tolerance accessions under 10°C at seed germination stage.
The result found that all accessions were no statistically difference in pod plant-1, 100 seeds plant -1 and total
yield plant-1. The evaluation of cold tolerance of all accessions at 10 ºC for 24, 48 and 72 h found that root length
of seed germination were significantly difference at 0.05. Six accessions as VR203, VR599, VR623, CN3, CN841, KU1 and KUML8 gave the highest root length at 24, 48 and 72 hr. Moreover, VR599 has the lowest %EC that
the suitable to select for cold tolerance accession at seed germination stage.
Keywords: Cold test, Low temperature, Seed germination stage
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การประมวลผลภาพเพื่อประเมินพืน้ ที่รากดาวเรืองพันธุ์ปลูกคาน่ าโกลด์ เอ็กซ์ ตร้ า
Using image processing for estimate root area of marigold (Tagetes erecta L. cv. Cana gold
extra)
หทัยวรรณ ใหมศรี*, ถวัลย์ ศักดิ์ เผ่ าสังข์ , เกรี ยงไกร แก้ วตระกูลพงษ์ , รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, สิทธิพร มณีวรรณ
Hathaiwan Maisri*, Thawansak Phaosang, Kriengkri Kaewtrakulpong, Raksak Sermsak, Sittiporn Maneewan
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Farm Mechanics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: hathaiwan.ma@ku.th
บทคัดย่ อ
พื น้ ที่ ร ากและความยาวรากเป็ น ดั ช นี ห นึ่ ง ที่ สํ า คั ญ มากในการวัด การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช การศึ ก ษานี ้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ การประมวลผลภาพประเมินพื ้นที่รากดาวเรื องพันธุ์ “คาน่าโกลด์เอ็กซ์ตร้ า” โดยใช้ โปรแกรม ImageJ
วางแผนการทดลองแบบ 4×2 แฟคทอเรี ยลแบบสุม่ สมบูรณ์ ประกอบด้ วย T1 ดินสําเร็จรูปและการให้ นํ ้าหยดบนดิน T2 ดิน
สําเร็ จรู ปและการให้ นํา้ หยดใต้ ดิน T3 กากกาแฟและการให้ นํา้ หยดบนดิน T4 กากกาแฟและการให้ นํา้ หยดใต้ ดิน T5
ทะลายปาล์มสับและการให้ นํ ้าหยดบนดิน T6 ทะลายปาล์มสับและการให้ นํ ้าหยดใต้ ดิน T7 ขุยมะพร้ าวและการให้ นํ ้าหยด
บนดิน, T8 ขุยมะพร้ าวและการให้ นํ ้าหยดใต้ ดิน เตรี ยมตัวอย่างภาพถ่ายรากดาวเรื อง นํามาวิเคราะห์สมการการถดถอย
ระหว่างความยาวรากจากภาพถ่าย และพื ้นที่รากดาวเรื อง ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทาง
สถิติ (p-value = 0.00) โดยมีสมการคือ Y = -33.9509 + 9.2959X, R2 = 0.7547 สัมประสิทธิ์ การถดถอยมีค่าเป็ นบวก
แสดงว่าสมการที่ได้ สามารถใช้ ประเมินพื ้นที่รากของดาวเรื องได้
คําสําคัญ: การประมวลผลภาพ, ดาวเรื อง, พื ้นที่ราก
Abstract

Root area and root length are one of the most important indices to measure plant growth. The objective
of the study was to using image processing for estimate root area of marigold (Tagetes erecta L. cv. Cana gold
extra) by image processing ImageJ software. The experimental was 4×2 factorial in completely randomized
design as T1 planting soil and surface-drip irrigation, T2 planting soil and subsurface-drip irrigation, T3 coffee
grounds and surface-drip irrigation, T4 coffee grounds and subsurface-drip irrigation, T5 Shredded empty fruit
bunches and surface-drip irrigation, T6 shredded empty fruit bunches and subsurface-drip irrigation, T7
coconut coir and surface-drip irrigation, T8 coconut coir and subsurface-drip irrigation. Prepared of marigold
root image from the experiment to regression analysis between image root length and root area. The estimate
results found that the highly significant relationship (p-value = 0.00). The simple linear regression analysis
equation was found as Y = -33.9509 + 9.2959X, R2 =0.7547 in which a regression coefficient indicated in
positive value. It showed that the equation can be used to estimate the root area of the marigold.
Keywords: Image processing, marigold, root area
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ประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุมโรคใบร่ วงของยางพาราในสภาพห้ องทดลอง
In vitro efficacy of chemicals for controlling of leaf fall disease of rubber trees
อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช*, สุพรรณี ม่ วงอ่ อนพะเนา
Udomsak Lertsuchatavanich*, Supannee Mongonpanao
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: agrusl@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทํ า การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสารป้ อ งกั น กํ า จั ด เชื อ้ รา carbendazim, mancozeb,
propiconazole และ prochloraz + propiconazole ในการควบคุม เชื อ้ Neopestalotiopsis sp. สาเหตุโ รคใบร่ ว งของ
ยางพาราในสภาพห้ องปฏิบตั ิการ ผลการทดลองพบว่าสาร carbendazim ที่อตั รา 20 30 และ 40 มิลลิลิตร ต่อนํ ้า 20 ลิตร
มีประสิทธิ ภาพดีที่สุด โดยสามารถยับยัง้ การเจริ ญของโคนิเดียและเส้ นใยของเชือ้ ในห้ องปฏิบัติการได้ อย่างสมบูรณ์
รวมทังสามารถควบคุ
้
มการก่อโรคบนใบได้ 100% แตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนยั ยะสําคัญจากการทดสอบด้ วยเทคนิค
detached leaf assay นอกจากนี ้พบว่าสาร propiconazole ที่อตั รา 40 และ 50 มิลลิลิตร ต่อนํ ้า 20 ลิตร ก่อให้ เกิดอาการ
ใบไหม้ (phytotoxicity) กับใบยางพาราในการทดสอบ detached leaf assay ซึ่งจากผลการทดลองนี ้ ควรมีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสาร carbendazim ที่อตั รา 20 30 และ 40 มิลลิลิตร ต่อนํ ้า 20 ลิตร ในระดับแปลงปลูกทดลองเพื่อยืนยัน
ประสิทธิภาพก่อนแนะนําสูส่ าธารณะและเผยแพร่สเู่ กษตรกร
คําสําคัญ: Neopestalotiopsis sp., ยางพารา, สารป้องกันกําจัดเชื ้อรา
Abstract

The aim of this study was determined efficacy of fungicides including carbendazim, mancozeb,
propiconazole and prochloraz + propiconazole to control Neopestalotiopsis sp. causal agent of leaf fall disease
of rubber tree. The results showed that carbendazim at 20, 30 and 40 mL/ 20 L of water can completely inhibited
conidia germination and mycelial growth of Neopestalotiopsis sp. In detached leaf assay carbendazim also
gave highest efficacy to control the disease by 100% inhibition significantly different from control treatment with.
Phytotoxicity on rubber tree leaves were occurred in treatment of propiconazole at 40 and 50 mL/ 20 L of water.
Therefore, the results indicated that carbendazim at 20 30 and 40 mL/ 20L of water should be tested for control
efficacy in the field experiment to confirm their performance before introduction to public and extension to the
farmer.
Keywords: Fungicides, Neopestalotiopsis sp., Rubber tree
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การเปรียบเทียบวิธีการให้ นํา้ ที่แตกต่ างกันต่ อการเจริญเติบโตของกล้ วยหอมทอง
Comparison of different irrigation methods effect on growth of banana (Musa (AAA group) ‘Kluai
Hom Thong’)
กฤษฎา ลิม้ ชูวงศ์ , อารยา อาจเจริญ เทียนหอม*, ทัศไนย จารุ วัฒนพันธ์ , เจนจิรา ชุมภูคาํ
Kirssada Limchoowong, Araya Arjcharoen Theanhom*, Tassanai Jaruwattanaphan, Jenjira Chumpookam
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: arayaarjcharoen.t@ku.th
บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั เกษตรกรไม่สามารถผลิตกล้ วยหอมทองได้ เพียงพอต่อความต้ องการของตลาด เนื่องจากไม่สามารถ
จัดการนํา้ ในแปลงได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ผลผลิตที่ได้ จึงไม่ตรงตามมาตรฐานการค้ า ดังนัน้ การนําเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริ ยะ (Smart farm) มาใช้ ในการผลิตพืช จะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตได้ อย่างเหมาะสม จึงมีการศึกษาผลของ
รู ปแบบการให้ นํ ้าในระบบที่แตกต่างกันต่อการเจริ ญเติบโตของกล้ วยหอมทอง โดยเปรี ยบเทียบการให้ นํ ้า 2 ระบบ ได้ แก่
การให้ นํ ้าด้ วยระบบดังเดิ
้ ม (Traditional irrigation: TI) โดยให้ นํ ้าไปตามร่ อง และการให้ นํ ้าในระบบสมาร์ ทฟาร์ ม (Smart
farm irrigation: SF–I) ที่ควบคุมการให้ นํา้ ตามค่าเซนเซอร์ วดั ความชื ้นในดินที่กําหนดจากการทดลองเป็ นระยะเวลา 13
เดือน พบว่าระบบ SF–I ส่งผลให้ กล้ วยหอมทองมีการเจริ ญเติบโตด้ านลําต้ น ได้ แก่ ด้ านความสูง เส้ นรอบวง จํานวนใบ
ความกว้ า ง ความยาวใบ และจํ า นวนหน่ อ มากกว่ า ระบบTI อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ อี ก ทัง้ ระบบ SF–I สามารถ
ลดปริ มาณการให้ นํ ้าลง 50% จากระบบ TI
คําสําคัญ: เกษตรอัจฉริ ยะ, กล้ วย, เทคโนโลยีเซนเซอร์ , ระบบนํ ้าแบบดังเดิ
้ ม
Abstract

Nowadays, farmers are unable to produce enough Hom Thong’ bananas to support the market
demand. Due to the inappropriate water management in the field, resulting in a production that does not meet
trade standards. Therefore, smart agricultural technology will help increase production efficiency appropriately.
Therefore, the effect of different irrigation systems on the growth of ‘Hom Thong’ bananas were studied. The
experiment compared two irrigation systems, namely traditional irrigation (TI) which water was applied to furrow
and smart farm irrigation (SF-I) which irrigation system was controlled by soil moisture sensor. From the
experiment for 13 months, it was found that SF–I resulted in statistically significantly higher height,
circumference, leaf number, leaf width, leaf length, and sucker number than the TI. In addition, SF-I can reduce
the amount of watering by 50% from the TI.
Keywords: Banana, Sensor technology, Smart farm, Traditional irrigation
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การปรับปรุ งพันธุ์ข้าวหอมให้ ทนทานต่ ออุณหภูมสิ ูงในระยะสืบพันธุ์
Improvement of aromatic rice (Oryza sativa L.) for heat tolerance during reproductive stage
สุรางคณา ฉิมไทยa, ศิวเรศ อารี กิจa,b, ชเนษฎ์ ม้ าลําพองa,*
Surangkana Chimthaia, Siwaret Arikita,b, Chanate Malumponga,*
a
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม 73140
b
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ข้าวและหน่วยปฏิบตั ิการค้ นหาและใช้ ประโยชน์ยีนข้ าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน นครปฐม 73140
a
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Nakhon Pathom
73140, Thailand
b
Rice Gene Discovery & Rice Science Center, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon
Pathom 73140, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: agrcnm@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
ข้ าวพันธุ์ ‘ปทุมธานี 1’ เป็ นข้ าวหอมที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอตั ราการติดเมล็ดเพียง 41% เมื่อระยะการผสม
เกสรเมื่อกระทบกับอุณหภูมิสูงในฤดูนาปรัง ดังนัน้ จึงนําพันธุ์ ‘ปทุมธานี 1’ ผสมกับสายพันธุ์ทนร้ อน (highly tolerant)
‘M9962’ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมให้ ทนทานต่ออุณหภูมิสงู และยังคงกลิ่นหอมและคุณภาพการหุงต้ มที่ดี ทําการคัดเลือก
ในช่วงเจริ ญพันธุ์ด้วยวิธีจดประวัติภายใต้ โรงเรื อนควบคุมอุณหภูมิ 40–45 องศาเซลเซียส นอกจากนี ้ ยังใช้ เครื่ องหมาย
โมเลกุล (Marker-Assisted Selection: MAS) ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด ได้ แก่ ยีนหอม (badh2) อะไมโลส (wxb)
อุ ณ หภู มิ แ ป้ ง สุก (SSIIa) และตรวจสอบการถ่ า ยทอดอั ล ลี ล จากพ่ อ แม่ โ ดยใช้ เครื่ อ งหมาย R08002257332 และ
เครื่ องหมาย TBGI028468 ผลการทดลอง สามารถคัดเลือกประชากรชั่วที่ 3 ที่มีอัตราการติดเมล็ดมากกว่า 70% ได้
จํานวน 14 สายพันธุ์ ซึ่งมี 3 สายพันธุ์ที่พบยีนหอมเป็ นโฮโมไซกัส และยีนเกี่ยวกับอะไมโลสและอุณหภูมิหุงสุกเป็ นแบบ
โฮโมไซกัสอย่างละ 2 สายพันธุ์ ดังนัน้ สายพันธุ์ดังกล่าวจะได้ นําไปปลูกและคัดเลือกในชั่วต่อไปจนได้ พันธุ์ข้าวหอมที่
ทนทานต่ออุณหภูมิสงู
คําสําคัญ: การติดเมล็ด, ความหอม, สภาพเครี ยดร้ อน
Abstract

The Aromatic rice, ‘Pathum Thani 1’ cultivar, the fragrant rice, grown in irrigated system in Thailand
had a seed seeding rate of only 41% when the pollination period was affected by high temperatures in the dry
season. Therefore, the Pathum Thani 1 was crossed with highly heat tolerant line namely M9962 to improve
aromatic rice to be tolerant to high temperatures and retain aroma and good cooking quality. The selection
during reproductive stage was performed using pedigree selection under 40–45°C controlled greenhouse.
Marker-Assisted Selection (MAS) for grain quality was also used to determine aromatic genes (badh2), amylose
(wxb), gelatinization temperature (SSIIa) and check allele from their parents using marker R0802257332 and
maker TBGI028468. The results showed that F3 population had high seed setting rate of more than 70% for 14
lines, of which 3 lines were found to have the homozygous gene of badh2. In addition, the genes related to
amylose and gelatinization temperature were homozygous in 2 lines. Therefore, these lines will be planted and
selected in the next generation until the aromatic rice varieties are tolerant to high temperatures.
Keywords: Aroma, Heat stress, Seed setting
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การประเมินและคัดเลือกขัน้ ต้ นพันธุ์ลูกผสมมะขามเปรี ย้ วไทย
Evaluation and preliminary selection of hybrid Thai sour tamarind
เรืองศักดิ์ กมขุนทดa, ดรุ ณี ถาวรเจริญa,*, ภาสันต์ ศารทูลทัตb, เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ b, สุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยวb
Ruangsak Komkhuntoda, Darunee Thawornchareona,*, Parson Saradhuldhatb, Kriengsak Thaipongb,
Sukhawat Tongleawb
a
สถานีวิจยั ปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
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ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
a
Pakchong Research Station, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok
10900, Thailand
b
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng
Saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fagrdnth@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
โครงการปรับปรุ งพันธุ์ลกู ผสมมะขามเปรี ย้ วไทย เพื่อให้ ได้ ลกู ผสมที่มีคณ
ุ ภาพฝั กสุกใช้ ในการแปรรู ป ทังฝั
้ กดิบ
และฝั กสุกในพันธุ์เดียวกันการผสมข้ ามพันธุ์แบบพบกันหมดจํานวน 12 คู่ผสม จากพันธุ์พ่อ-แม่ จํานวน 4 พันธุ์คือพันธุ์
ปากช่อง 1 สระแก้ ว ดกกิ่งหัก และฝั กตรงราชบุรี เพื่อให้ ได้ ลกู ผสมที่มีคณ
ุ ภาพฝั กเหมาะสําหรับใช้ ในการแปรรูปทังฝั
้ กดิบ
และฝั กสุกในพันธุ์เดียวกัน ได้ จํานวน 100 ต้ นต่อคู่ผสมรวม 1,200 ต้ น มีลูกผสมที่ออกดอกและติดฝั กได้ 7 พันธุ์ จาก
คู่ผสมดกกิ่งหัก × ปากช่อง 1 และดกกิ่งหัก × ฝั กตรงราชบุรี จึงได้ ประเมินลักษณะฝั กสุกเปรี ยบเทียบกับพันธุ์พ่อ-แม่ 13
ลักษณะ พบว่า มีความแปรปรวนแตกต่างกันทางสถิติในทุกลักษณะ จึงได้ คดั เลือกลูกผสมที่มีลกั ษณะดีเด่นตามเกณฑ์
การคัดเลือกคือพันธุ์ G1 ซึ่งมีลกั ษณะดีเด่นคือ ความกว้ าง ความยาว ความหนา นํา้ หนักฝั ก นํา้ หนักเนือ้ จํานวนเมล็ด
ค่าสีเนื ้อ เปอร์ เซ็นต์กรดทาร์ ทาริกสูง และมีเนื ้อสีนํ ้าตาลแดง
คําสําคัญ: การคัดเลือกพันธุ์, การประเมินพันธุ์, มะขามเปรี ย้ วลูกผสม
Abstract

The crop improvement program of Thai sour tamarind has been conducted in order to obtain sour
tamarind hybrids with high yield and quality suitable for mature, ripe and processing uses, 12 hybrids were
derived from 12 Di-allele crossing among 4 parent varieties as ‘Pakchong1’, ‘Sakaew’, ‘Dok kinghug’ and
‘Fuktrong Ratchaburi’, resulting in 100 plants/crossing and 1200 plants totally. There are 7 hybrids able to
flowering and fruiting composing of 4 hybrids from ‘Dok kinghug’ × ‘Pakchong1’ and 3 hybrids from ‘Dok
kinghug’ × ‘Fuktrong Ratchaburi’. Thirteen internal and external fruit traits evaluation revealed the significant
variation in all traits. The best promising lines were selected as G1. The G1 line (‘Dok kinghug’ ×
‘Pakchong1’#20) is excellent in fruit width, length, pod thickness, pod weight, pulp weight, seed number, pulp
color, tartaric acid and greyed-red.
Keywords: Evaluation, Selection, Sour tamarind hybrids
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การคัดเลือกสายพันธุ์ถ่ วั ลิสงที่ให้ ผลผลิตสูงด้ วยดัชนีคัดเลือกวิธี FAI-BLUP index
Selection for high-yielding peanut lines using the factor analysis and genotype-ideotype design
(FAI-BLUP) index
เจตษฎา อุตรพันธ์ a,*, ปาริชาติ พรหมโชติa, สราวุธ รุ่ งเมฆารั ตน์ a, สุทศั น์ แปลงกายb
Jetsada Authrapuna,*, Parichart Promchotea, Sarawut Rungmekarata, Suthut Peangklayb
a
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b
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b
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วลิสงที่ให้ ผลผลิตสูงด้ วยวิธีดชั นีคดั เลือก โดยสิ่งทดลองได้ แก่
ถั่ว ลิ ส ง 59 สายพัน ธุ์ / พัน ธุ์ ประกอบด้ ว ยสายพัน ธุ์ ที่ พัฒ นาจากมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ 54 สายพัน ธุ์ และพัน ธุ์
เปรี ยบเทียบ 5 พันธุ์ ปลูกทดสอบผลผลิต 2 สถานที่ ได้ แก่ ศูนย์ วิจัยพืชไร่ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และสถานีวิจัยลพบุรี
จ.ลพบุรี ในฤดูแล้ งปี พ.ศ. 2563/64 แต่ละสถานที่วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์จํานวน 3 ซํ ้า บันทึกข้ อมูล
ผลผลิตฝัก องค์ประกอบผลผลิต ลักษณะทางสรี รวิทยาและทางการเกษตรของแต่ละสายพันธุ์/พันธุ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธี
mixed model และคัดเลือกสายพันธุ์ด้วยดัชนีคดั เลือกวิธี FAI-BLUP index ซึ่งพิจารณาจากหลายลักษณะเพื่อคัดเลือก
สายพันธุ์ที่ผลผลิตสูง ผลการทดลองพบว่า 11231-3 13W089 1288-4 12BS018 และ13W026 เป็ นสายพันธุ์ที่มีศกั ยภาพ
การให้ ผลผลิตสูง ทังนี
้ ้ค่าเฉลี่ยของสายพันธุ์/พันธุ์คดั เลือกมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยการทดลองและความต่างของการคัดเลือก
มีค่าเป็ นบวกทุกลักษณะ แสดงถึงประสิทธิภาพของวิธี FAI-BLUP index ที่สามารถนํามาคัดเลือกสายพันธุ์ดีเด่นในการ
ทดสอบผลผลิตของการปรับปรุงพันธุ์พืช
คําสําคัญ: ดัชนีคดั เลือก, ถัว่ ลิสง, ผลผลิตฝัก, ศักยภาพผลผลิต, องค์ประกอบผลผลิต
Abstract

The presented study aimed to select high-yielding peanut lines using selection index method. The 59
peanut varieties/lines consisting of 54 lines developed by Kasetsart University and 5 check varieties were used
as a treatment. The experiment was conducted in 2 locations including Chiang Mai field crops research, Chiang
Mai province and Lopburi research station, Lopburi province in dry season 2020/21. The experimental design
used in each location was RCB with 3 replications. Pod yield, yield components, physiological and agronomic
traits were collected for each genotype. These traits were analyzed using mixed model method. A multi-trait
index based on factor analysis and ideotype-design (FAI-BLUP index) was applied to identify superior
genotypes best related with the ideotype for high-yielding traits. The results showed that the genotypes 112313 13W089 1288-4 12BS018 and 13W026 were high-yielding potential lines, while the average of selected
genotypes was higher than the overall mean for all traits. Selection differential was positive for the considered
traits indicating the effective of FAI-BLUP index for multi-trait selection, which can apply to select superior
genotypes in variety testing for plant breeding.
Keywords: Arachis hypogaea, Pod yield, Selection index, Yield component, Yield potential
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การชักนําแคลลัสและยอดจากฐานใบเบญจมาศพันธุ์กรีนบัทเทินในสภาพปลอดเชือ้
In vitro callus induction and shoot regeneration from leaf bases of ‘Green Button’
chrysanthemum
พันทิพา ลิม้ สงวน*, ชลดา ปานประเสริฐ, เนติมา มะลิทอง, อัมพร แตงโต, ธีรยุทธ คลํา้ ชื่น
Pantipa Limsanguan*, Chonlada Panprasert, Netima Malithong, Amporn Taengto, Teerayut Klumchaun
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 12130
Program in Crop Production Technology, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, Pathum Thani 12130, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: pantipa_l@rmutt.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาการชักนํายอดจากใบเบญจมาศพันธุ์กรี นบัทเทินโดยนําฐานใบเบญจมาศ เพาะเลี ้ยงบนอาหาร
แข็งสูตร MS ที่เติม 2,4–D ความเข้ มข้ น 0 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ความเข้ มข้ น 0 1 2 และ 3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ทรี ทเมนต์ละ 10 ซํ ้า ซํ ้าละ 2 ชิ ้น
พบว่า ความเข้ มข้ นของ 2,4-D และ BA มีผลต่อการเกิดแคลลัสโดยสูตรอาหารที่เติม 2,4-D หรื อ BA เพียงชนิดเดียวและที่
ไม่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต ไม่สามารถชักนําให้ เกิดแคลลัสได้ ส่วนอาหารที่เติมทัง้ 2,4-D และ BA สามารถชักนํา
ให้ เกิดแคลลัสที่มีลกั ษณะเป็ นแบบเกาะกันแน่นสีเขียว เมื่อนําชิน้ พืชมาชักนําให้ เกิดยอดบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม
Kinetin 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ BA 1.0
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้ เกิดยอด 3.75 ยอด และสูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ BA
1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้ เกิดยอด 2.25 ยอด ตามลําดับ
คําสําคัญ: การชักนํายอด, การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ, สารควบคุมการเจริญเติบโต
Abstract

This research studied shoot regeneration from leaves of ‘Green Button’ chrysanthemum. By in vitro
culture of leaf-base chrysanthemum on solid MS medium containing 0, 0.5 and 1.0 mg/l 2,4-D in combination
with 0, 1, 2 and 3 mg/l BA. The experimental design was CRD with 10 replications, each of 2 pieces. The results
demonstrated that the hormone free medium and the medium containing only 2,4-D or BA were unable to
induced callus. Meanwhile, medium containing both 2,4-D and BA showed green and compact callus. The
explants were then subjected to shoot regeneration on MS solid medium containing 3 mg/l kinetin for 8 weeks.
The results revealed that callus induction medium containing 0.5 mg/l 2,4-D and 1.0 mg/l BA 3.75 shoots were
induced. And the MS medium containing 1.0 mg/l 2,4-D and 1.0 mg/l BA regenerated 2.25 shoots, respectively.
Keywords: Chrysanthemum, Plant growth regulator, Tissue culture
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การยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์ Peroxidase ในสารสกัดบรอกโคลีด้วยนํา้ มันหอมระเหย
Peroxidase activity inhibition in broccoli extract by certain essential oils
อนัญญา ศรี จันทร์ a, นิภาพร ยลสวัสดิ์b, มณทินี ธีรารักษ์ a,*
Ananya Srichana, Nipaporn Yonsawadb, Montinee Teeraraka,*
a
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
b
ศูนย์วิจยั ร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
a
Department of Plant Production Technology, School of Agricultural Technology, King Mongkut's Institute of
Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
b
Industrial University Collaborative Research Center, School Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: montinee.te@kmitl.ac.th
บทคัดย่ อ
การเกิดสีนํา้ ตาลจากเอนไซม์เป็ นสาเหตุหลักของการสูญเสียคุณภาพในผักสดตัดแต่ง ซึ่งเอนไซม์ peroxidase
เกี่ ย วข้ อ งกับ กระบวนการเกิ ด สี นํ า้ ตาลในผลิ ต ผลสดที่ ไ ด้ รั บ การตัด แต่ ง การวิ จัย ครั ง้ นี จ้ ึง มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษา
ประสิทธิภาพของนํา้ มันหอมระเหยจากพืช ได้ แก่ ผิวมะกรู ด ใบมะกรู ด ตะไคร้ ขิง และใบพลู ในการยับยังกิ
้ จกรรมของ
peroxidase ในบรอกโคลี โดยใช้ สารสกัดหยาบจากบรอกโคลีเป็ นแหล่งกิจกรรมของ peroxidase ผลการทดลองพบว่า
นํ ้ามันหอมระเหยจากใบพลู ใบมะกรูด และตะไคร้ สามารถยับยังกิ
้ จกรรม peroxidase ได้ มาก โดยนํ ้ามันหอมระเหยจาก
ใบพลูมีประสิทธิภาพมากกว่านํ ้ามันหอมระเหยชนิดอื่น และเมื่อประเมินประสิทธิภาพของนํ ้ามันหอมระเหยจากใบพลูและ
ใบมะกรู ดที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ ต่อการยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase พบว่านํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูความ
เข้ มข้ น 10 mg/mL และนํา้ มันหอมระเหยจากใบมะกรู ดความเข้ มข้ น 7.5 mg/mL สามารถลดกิจกรรม peroxidase ได้
34 และ 20.3% ตามลําดับ ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่านํ ้ามันหอมระเหยจากใบพลูและใบมะกรูดมีศกั ยภาพในการนําไปใช้
ลดการเกิดสีนํ ้าตาลจากกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase ในบรอกโคลีตดั แต่ง
คําสําคัญ: การเกิดสีนํ ้าตาล, นํ ้ามันหอมระเหย, บรอกโคลี
Abstract

Enzymatic browning is the major cause of quality loss in fresh-cut vegetables. Peroxidase enzyme is
involved in the enzymatic browning of fresh-cut produce. The objective of this study was to determine the effect
of plant essential oils from kaffir lime (Citrus hystrix) peel, kaffir lime leaf, lemongrass (Cymbopogon citratus),
ginger (Zingiber officinale) and betel leaf (Piper betle L.) on peroxidase activity inhibition of broccoli (Brassica
oleracea var. italica). Crude broccoli extract was used as the source of peroxidase activity. Betel leaf, kaffir lime
leaf and lemongrass essential oils had high peroxidase activity inhibition, especially betel leaf which was more
effective than the other essential oils. To confirm the effect of betel and kaffir lime leaf essential oils on
peroxidase activity inhibition, both essential oils were evaluated at different concentrations. It was found that
betel leaf essential oil at 10 mg/mL and kaffir lime leaf essential oil at 7.5 mg/mL were effective in reducing
peroxidase activity by 34 and 20.3%, respectively. The results indicated that essential oils from betel and kaffir
lime leaves have the potential to be used to reduce the peroxidase-causing browning in minimally processed
broccoli.
Keywords: Broccoli, Browning, Essential oil
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Effects of nitrogen levels on sucrose content, disease severity of Xanthomonas oryzae pv.
oryzae and yield of hybrid rice (BC4F5)
Wachiraya Kamhuna,b, Sirikron Pheng-ama, Tanawat Uppananchaia, Kumrop Rattanasuta,b, Tepsuda Rungrata,b,*
a
Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment, Naresuan University, Phitsanulok 65000,
Thailand
b
Center of Excellence in Research for Agricultural biotechnology, Naresuan University, Phitsanulok 65000,
Thailand
*Corresponding author. E-mail address: tepsudar@nu.ac.th
Abstract

Phitsanulok 2 (PSL2) was popular rice cultivar for cultivation in the lower northern region of Thailand
as it provides a higher yield than others. However, this cultivar is susceptible to bacterial blight (BB) disease
caused by bacteria Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), resulting in huge losses of grain yield and making
less popular. Therefore, PSL2 was used as the recipient parent, and IRBB21, which carried the resistance gene
(Xa21), was used as the donor parent. The Xa21 gene was introduced into PSL2 by marker-assisted
backcrossing. The five BC4F5 lines carrying Xa21 were obtained based on molecular markers and agronomic
performance. They were grown under different nitrogen levels, and then were inoculated with Xoo. The results
revealed that all of five BC4F5 lines had the highest resistance to the BB disease at 12 kg/rai of nitrogen fertilizer.
The lesion length increased with the enhancing of nitrogen concentrations. This is correlated with the increasing
in sucrose content in rice leaves when higher rate of nitrogen fertilizer was applied. The increasing of sucrose
in plant cell can induce severity of BB disease, as sucrose is the key element for plant development and it plays
a crucial role in sucrose transport by a group of sucrose transport gene (OsSWEET genes) but involve in
susceptibility to BB. However, the nitrogen fertilizer applied 12 kg/rai in field trails,all of BC4F5 lines showed
resistant to BB similar to IRBB21. All BC4F5 lines present grater yield than the recipient parent. This information
further supplied a new rice cultivar that could contribute to rice production in term of disease resistant and high
yielding for lower northern region of Thailand.
Keywords: Bacterial blight (BB), Nitrogen levels, Sucrose, Xanthomonas oryzae pv. oryzae
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ผลของนํา้ หมักชีวภาพที่มีผลต่ อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งดอก
Effect of bio-extracts on growth of flowering bok choy
ปิ ยะภรณ์ จิตรเอกa, พราวมาส เจริญรั กษ์ a, พิมพรรณ พิมลรัตน์ a, สุวรรณกาญจน์ สุพมาตราb,
อัครภัทร์ เที่ยงตรงa, ดาวรุ่ ง วัชรินทร์ รัตน์ c,*
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a
สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 12130
b
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a
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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของการใส่นํา้ หมักชีวภาพสูตรผัก สูตรมูลค้ างคาว สูตรนมสด
สูตรแหนแดง และไม่ใส่นํ ้าหมักชีวภาพ (กรรมวิธีควบคุม) ต่อการเจริ ญเติบโตของผักกวางตุ้งดอก โดยเมื่อผักกวางตุ้งดอก
มีอายุ 10 วัน ทําการย้ ายปลูกลงกระถางขนาด 7 นิ ้ว หลังจากนันรดนํ
้
้าหมักชีวภาพที่ปรับค่าการนําไฟฟ้า 1.5 µS/cm และ
pH = 6.0–7.0 ปริมาณกระถางละ 200 มิลลิลิตร รดนํ ้าหมักชีวภาพอย่างต่อเนื่องทุก ๆ สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า การรด
นํ ้าหมักชีวภาพสูตรนมสดให้ ความสูงต้ นสูงที่สดุ คือ 32.70 เซนติเมตร จํานวนใบสูงที่สดุ คือ 17.60 ใบ/ต้ น นํ ้าหนักสดสูง
ที่สดุ คือ 32.27 กรัม และนํา้ หนักแห้ งสูงที่สดุ คือ 2.81 กรัม โดยการรดนํา้ หมักชีวภาพสูตรแหนแดง นํา้ หมักชีวภาพสูตร
มูลค้ างคาว กรรมวิธีควบคุม และนํ ้าหมักชีวภาพสูตรผัก ให้ ผลดีรองลงมา ตามลําดับ
คําสําคัญ: ผัก, นมสด, มูลค้ างคาว, แหนแดง
Abstract

The objective of this experiment was to test the effects of bio-extracts from vegetables, bat manure,
milk, azolla, and no bio-extracts (control) on growth of flowering bok choy. At 10 days after sowing, the seedlings
were transplanted into a 7-inch plastic pot. After that, the bio-extracts water was adjusted to EC = 1.5 µS/cm
and pH = 6.0–7.0, a volume of 200 mL per pot. The bio-extracts watering was continued every week according
to the treatment. The results showed that bio-extracts from milk had the highest plant height (32.70 cm), the
highest number of leaves (17.60 leaves/plant), and the highest fresh and dry weights of plant (32.27 g and 2.81
g, respectively). The bio-extracts from azolla, bat manure, control, and vegetables on yielded good results,
respectively.
Keywords: Azolla, Bat manure, Milk, Vegetables
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สารสกัดแบบแยกส่ วนและสารบริสุทธิ์จากใบและตายอดคํามอกหลวง (วงศ์ เข็ม) ที่มีฤทธิ์ต่อ
เซลล์ เพาะเลีย้ ง BF-2
Fraction extracts and pure compound isolated from Gardenia sootepensis (Rubiaceae) leaf and
apical buds effect on BF-2 cell line
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*Corresponding author. E-mail address: napiroont@gmail.com
บทคัดย่ อ
คํามอกหลวงเป็ นไม้ สมุนไพรที่มีการกระจายพันธุ์ในพืน้ ที่เกษตรกรรมและพืน้ ที่เสื่อ มโทรมของประเทศไทย
ใบและตายอดพบสารสําคัญทางพฤกษเคมีที่ใช้ เพื่อการลดไข้ และมีคุณสมบัติยบั ยังจุ
้ ลชีพและเซลล์มะเร็ ง การศึกษานี ้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อสกัดและแยกสารสําคัญจากใบและตายอดและทดสอบความเป็ นพิษของสารต่อเซลล์เพาะเลีย้ ง
BF-2 โดยทําการสกัดแบบแยกส่วนด้ วยเฟลชคอลัมน์โครมาโทกราฟี สารสกัดแบบแยกส่วนถูกตรวจพบสารสําคัญกลุ่ม
เทอร์ พีนอยด์และสารประกอบฟี นอลิค สามารถแยกสารบริ สทุ ธิ์ในรู ปแบบผลึกได้ ในปริ มาณ 4.30 มิลลิกรัมจากนํา้ หนัก
แห้ งสารสกัด 27.80 กรัม สารบริ สทุ ธิ์ถกู พิสจู น์ด้วยเทคนิค NMR พบว่าเป็ นสารสโคโปเลติน สารสกัดและสารสโคโปเลติน
ถูกประเมินความเป็ นพิษในเซลล์เพาะเลี ้ยง BF-2 ด้ วยวิธี MTT ผลการศึกษาแสดงเปอร์ เซ็นความมีชีวิตของเซลล์เพิ่มขึ ้น
ทังของสารสกั
้
ดและสารสโคโปเลตินที่ค่าความเข้ มข้ น 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรหลังการทดสอบ 24 ชัว่ โมง ค่าความเข้ มข้ น
สูงสุดที่ทําให้ เซลล์ตายครึ่ งหนึ่งของทังหมด
้
(IC50) ของสารสกัดและสารสโปเลตินแสดงผลที่ค่าความเข้ มข้ น 5,784.86
และ 62.41 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามลําดับ ดังนัน้ ทัง้ สารสกัดและสารสโคโปเลตินจึงมีความสามารถในการส่งเสริ ม
ความมีชีวิตของเซลล์และไม่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ BF-2
คําสําคัญ: การสกัด, โครมาโทกราฟี , พืชสมุนไพร, เทคโนโลยีชีวภาพ
Abstract

Gardenia sootepensis known as “Khammok Luang” is medicinal tree in coffee family (Rubiaceae) that
widely spread in agricultural and disturbed areas in Thailand. Leaves and apical buds normally used to reduce
fevers, antimicrobial and inhibited cancer cells. The aim of our work is to isolate bioactive compound from leaf
mix with apical bud extracts and in vitro cytotoxicity testing in BF-2 cell line. The fractionation using flash column
chromatography. The fractions were continuously checked terpenoids and phenolic compounds. The crystals
could be isolated from extracts yielding 4.30 mg by dry weight 27.80 g of extract. For the structure elucidation,
the NMR indicated that showed the purity of scopoletin.The extracts and scopoletin were assessed cytotoxicity
in BF-2 cell line by using the MTT assay. The results showed percentage of cell viability increasing in both
extract and scopoletin at 1 µg/mL after 24 h. The half maximal inhibitory concentration (IC50) values of extract
and scopoletin presented at 5,784.86 and 62.41 µg/ml, respectively. Thus, the extract and scopoletin can
dominantly promote cell viability and showed non-toxic property on BF-2 cell line.
Keywords: Biotechnology, Chromatography, Extraction, Medicinal plant
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การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดข้ าวเหนียวลูกผสมปรับปรุ งใหม่ สาํ หรับพืน้ ที่จังหวัดพะเยา
Selection of newly bred waxy corn hybrids in Phayao province
อุเทน ยมทุ่งก้ องa,*, สุริยศักดิ์ อุ่นตาลb, บุญฤทธิ์ สินค้ างามa
Authen Yomthungkonga,*, Suriyasak Auntanb, Bunyarit Sinkamgama
a
คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
a
School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao, Phayao 56000, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: bunyarit.sin@gmail.com
บทคัดย่ อ
ปลูกทดสอบผลผลิตข้ าวโพดข้ าวเหนียวลูกผสมจํานวน 30 คู่ผสม โดยใช้ เชื ้อพันธุกรรมข้ าวโพดข้ าวเหนียวจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) 2 สายพันธุ์ เป็ นพันธุ์ทดสอบ (inbred tester) และใช้ เชื ้อพันธุกรรมจากโครงการปรับปรุ ง
พันธุ์ข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (UPMI) 15 สายพันธุ์ เป็ นสายพันธุ์แม่ (female line) ปลูกทดสอบระหว่างเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนตุลาคม 2564 ร่ วมกับพันธุ์การค้ า 4 พันธุ์ ได้ แก่ สวีทไวโอเล็ต สวีทไวท์25 เหนียว 3 สี และสวีทเพอเพิล พบว่า
พันธุ์และสายพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตฝักสดทังเปลื
้ อกสูงที่สดุ ได้ แก่ สวีทไวโอเล็ต UPWX15 UPWX1 และ UPWX7 เท่ากับ 1,772
1,743 1,686 และ 1,657 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ตามลํ า ดับ ทางด้ า นผลผลิ ต ปอกเปลื อ กสูง สุด ได้ แ ก่ สวี ท ไวโอเล็ต UPWX1
UPWX24 และ UPWX15 เท่ากับ 1,333 1,228 1,1228 และ 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ มีวนั สลัดละอองเกสรและวัน
ออกไหม 50% เฉลี่ย 48–52 วัน ขณะที่พนั ธุ์การค้ าทัง้ 4 พันธุ์ให้ ผลผลิตฝักสดทังเปลื
้ อกที่ 1,772 1,467 1,381 และ 1,505
กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตปอกเปลือก 1,333 1,066 1,105 และ 1,057 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ได้ รับคะแนนคุณภาพใน
การรับประทานเท่ากับ 2.7 3.0 2.6 และ 3.7 คะแนน ตามลําดับ
คําสําคัญ: ทดสอบผลผลิต, ปลูกทดสอบ, พันธุ์ทดสอบ
Abstract

The objective of this study was to select waxy corn hybrids with good adaptive in Phayao province.
Using 2 inbred lines from Kasetsart University (KU) as paternal lines and using 15 inbred line from the University
of Phayao Maize Improvement (UPMI) as maternal lines. Tested between August and October 2021 with 4
commercial cultivars, namely Sweet Violet, Sweet White25, Neao Sam si and Sweet Purple, found that the
cultivar and lines with the highest bark yield of green weight was Sweet Violet. UPWX15, UPWX1 and UPWX7
which yielded 1,772, 1,743, 1,686 and 1,65 kg/rai, respectively. The cultivars and lines with the highest peel
yields of white weight was Sweet Violets UPWX1, UPWX24 and UPWX15 which yielded 1,334 1,229, 1,1229 and
1,200 kg/rai, respectively, with days of to 50% pollen dressing and days of to 50% silk, 48–52 days. The four
commercial cultivar and lines both yielded bark of green weight at 1,771, 1,467, 1,381 and 1,505 kg per rai.
and peeling yield of white weight was 1,334, 1,067, 1,381 and 1,057 kg/rai, received a eating quality score of
2.7, 3.7, 2.6 and 3.0.
Keywords: Tester, Yield trial evaluation
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Effects of zinc source supplements on productive performance, carcass quality, meat quality,
and pododermatitis of broiler chickens
Nahathai Singhasenee, Chaiyapoom Bunchasak, Choawit Rakangthong, Kanokporn Poungpong*
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fagrkpp@ku.ac.th
Abstract

This study was conducted to investigate the effects of zinc source supplements on the productive
performance, carcass quality, meat quality, and pododermatitis of broiler chickens. A total of 272 one-day-old
male Ross-308 broilers were randomly assigned 2 treatments with 8 replicates of 17 birds each. The two dietary
treatments applied consisted of a basal diet supplemented with 80 mg/kg of zinc oxide (T1), or 40 mg/kg of
zinc oxide and 40 mg/kg of mix amino acid zinc (T2). Productive performance, including feed intake and body
weight were measured. Likewise, the feed conversion ratio was calculated. At 37 d, 3 birds per replicate were
processed for blood collection and carcass and meat quality analysis, and 6 birds per replicate were processed
for footpad lesion score analysis. The results show that supplementation of zinc sources had no effect on
carcass quality and meat quality (p > 0.05). However, it was found that supplementing zinc oxide and mix amino
acid zinc tended to improve productive performance in grower and finisher phases when being compared with
zinc oxide. Supplementing zinc oxide plus mix amino acid zinc significantly increased the percentage of
footpad and hock burn lesion in score 0 and 1, but score 2 was decreased when compared with zinc oxide
(P<0.05). The present findings suggest that organic zinc is an adequate alternative for improving productive
performance and animal health. It could be used to replace inorganic zinc in broiler diets, without any adverse
effect on carcass quality and meat quality.
Keywords: Broiler chickens, Carcass quality, Meat quality, Organic zinc, Pododermatitis, Productive
performance
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ผลของการใช้ ผีเสือ้ ไหม (Bombyx mori) เป็ นแหล่ งโปรตีนทดแทนปลาป่ นต่ อสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพไข่ ของนกกระทาไข่ (Coturnix japonica)
Effect of using silk moths (Bombyx mori) as protein source replacement fish meal on productive
performance and egg quality of laying quails (Coturnix japonica)
ธนกฤต กาลวิบูลย์ a,*, นนทศักดิ์ เปี่ ยมผลb, พิทกั ษ์ พล พรเอนกa, ชํานาญวิทย์ พรมโคตรa

Thanakrit Kanwiboona,*, Nonthasak Paimphonb, Pitukpol Pornaneka, Chamnanwit Promkota
a
b

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 47160
คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี 20110

*Corresponding author. E-mail address: thanakrit_kan@yahoo.com

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ ผีเสื ้อไหม (Bombyx mori) ทดแทนปลาป่ นในอาหารต่อ
สมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่ในนกกระทาไข่ (Coturnix japonica) ที่อายุ 130 วัน จํานวน 200 ตัว มีการวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มๆ ละ 4 ซํ ้าๆ ละ 10 ตัว นกกระทาแต่ละกลุ่มจะได้ รับผีเสื ้อไหมป่ น:ปลาป่ นใน
สูตรอาหาร 5 ระดับ คือ T1 : 0% ต่อ 12% (กลุม่ ควบคุม) T2: 4% ต่อ 8% T3 : 6% ต่อ 6% T4: 8% ต่อ 4% T5: 12% ต่อ
0% ตามลํ า ดับ โดยดํ า เนิ น การทดลองเป็ น ระยะเวลา 56 วัน พร้ อมกับสุ่มตัว อย่า งไข่ทุก สัป ดาห์ เพื่อ นํ า มาวิเ คราะห์
ผลการทดลองพบว่า การใช้ ผีเสือ้ ไหมทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหารนกกระทาไข่มีผลทําให้ สมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพไข่ คือ ผลผลิตไข่ นํ ้าหนักไข่ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่ มวลไข่ นํ ้าหนักไข่ นํ ้าหนักไข่ขาว นํ ้าหนักไข่แดง และ
Haugh unit เพิ่มขึน้ มากกว่ากลุ่มควบคุม (p < 0.05) จากการทดลองสรุ ปได้ ว่าสามารถใช้ ผีเสื ้อไหมทดแทนปลาป่ นใน
อาหารนกกระทาได้ 100% ทําให้ สมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่เพิ่มขึ ้น
คําสําคัญ: คุณภาพไข่, นกกระทาไข่, ปลาป่ น, ผีเสื ้อไหม, สมรรถนะการผลิต
Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of using silk moths (Bombyx mori) as a
substitute for fish meal on performance and egg quality in 200 Japanese quail (Coturnix japonica) during 130
days old, the experiment was Completely Randomized Design. The experiments were divided into 5 groups of
4 replications, 10 each. The proportion of substitute fishmeal: silk moths with 5 levels as. T1: 0% per 12%
(Control) T2: 4% per 8%, T3: 6% per 6%, T4: 8% per 4%, T5: 0% per 12% The experiment was conducted for
56 days, with eggs sampled weekly for analysis. The results showed that using of silk moths as a substitute for
fish meal in quail egg diets had an effect on productivity and egg quality, namely egg yield, egg weight, feed
conversion rate, egg mass, egg weight, egg white weight. Egg yolk weight and Haugh unit increased more than
the control group (p < 0.05). From the experiment, it was concluded that silk moths could be substituted for fish
meal in quail diet by 100%. and egg quality increased.
Keywords: Egg quality, Fish meal, Performance, Quail, Silk moths
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ความผันแปรของนํา้ หนักมีชีวิต นํา้ หนักซาก และนํา้ หนักชิน้ ส่ วนตัดแต่ งของไก่ ดาํ นิลเกษตร
Variation of live weight, carcass weight and retail cut weight of Nin Kaset black meat chickens
สโรชิตา แสงจง, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี*, ศกร คุณวุฒฤิ ทธิรณ, ดนัย จัตวา
Sarochita Sangjong, Thanathip Suwanasopee*, Skorn Koonawootrittriron, Danai Jattawa
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: agrtts@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อจําแนกปั จจัยที่มีอิทธิพลและประมาณความสัมพันธ์ ระหว่างนํา้ หนักมีชีวิต
นํ ้าหนักซาก และนํ ้าหนักชิ ้นส่วนซากของไก่ดํานิลเกษตร ในการศึกษาไก่ดํานิลเกษตร 246 ตัว ที่ถกู เลี ้ยงดูในโรงเรื อนระบบ
ปิ ดถูกนํามาฆ่าเมื่ออายุ 25 สัปดาห์ (7 ชุด) และชําแหละโดยผู้ตดั แต่ง 7 คน ข้ อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยหุ่นจําลองแบบเชิงเส้ น
ทัว่ ไปที่พิจารณาวันที่เข้ าฆ่า เพศ สีขน อิทธิพลร่ วมระหว่างเพศและสีขน (ลักษณะก่อนการชําแหละซาก) และผู้ตดั แต่ง
(ลักษณะหลังการชําแหละซาก) ค่าเฉลี่ยลีสสแควร์ ถูกประมาณค่าและเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้ วยวิธี t-test ปั จจัยที่
ศึ ก ษา (ยกเว้ น อิ ท ธิ พ ลร่ ว มระหว่ า งเพศและสี ข น) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทุ ก ลัก ษณะที่ ศึ ก ษาแตกต่ า งกั น นํ า้ หนัก มี ชี วิ ต มี
ความสัมพันธ์กบั นํ ้าหนักซากและนํ ้าหนักซากไม่รวมเครื่ องในระดับสูง (0.94 ถึง 0.98) นํ ้าหนักเครื่ องในมีความสัมพันธ์กนั
อยู่ในระดับปานกลางถึงตํ่า (0.23 ถึง 0.45) ชิน้ ส่วนตัดแต่งมีความสัมพันธ์ กันในระดับปานกลาง (0.05 ถึง 0.59) และ
สัดส่วนซากมีความสัมพันธ์ กันในระดับตํ่า (0.24) ผลการศึกษาครัง้ นีอ้ าจเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตไก่ดําให้
มีลกั ษณะสอดคล้ องกับความต้ องการใช้ ประโยชน์เชิงธุรกิจ
คําสําคัญ: ไก่ดํา, คุณภาพซาก, สัดส่วนซาก
Abstract

The objectives of this research were to identify factors influencing and to estimate the relationship
between live weight, carcass weight, and retail weight of Nin Kaset black meat chickens. In the study, 246 Nin
Kaset black meat chickens raised in closed housing were slaughtered at 25 weeks old (7 sets) and dissected
by seven butchers. Data were analyzed using a General Linear Model that considered slaughtering sets,
gender, feather color, interaction between gender and feather color (traits before dissection), and butcher (traits
after dissection). Least square means were estimated, and their differences were compared using t-test. The
considered factors (excepted the interaction between gender and feather color) had differently influences on
all traits. Live weight was significantly related to carcass weight and carcass weight excluding offal at high
levels (0.94 to 0.98). The correlation between offal weights was moderate to low (0.23 to 0.45). The correlation
between retail weights was moderate (0.05 to 0.59), and the correlation between the carcass proportions was
low (0.24). The results of this study might be useful to planning for black meat chicken production in accordance
with business utilization needs.
Keywords: Black meat chicken, Carcass quality, Dressing percentage
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ผลของการเสริมกรดกัวนิดีนแอซิตกิ ในอาหารโปรตีนและพลังงานตํ่าต่ อประสิทธิภาพ
การเจริญเติบโต ผลผลิตซาก และคุณภาพเนือ้ ของสุกรระยะรุ่ นและขุน
Effect of guanidine acetic acid supplementation in low protein and energy diet on growth
performance, carcass yield, and meat quality of grower and finisher pigs
กุลธิดา ศิลมั่น, ธีรวิทย์ เป่ ยคําภา*, วิริยา ลุ้งใหญ่ , สมบัติ ประสงค์ สุข
Kuldhida Sinmun, Theerawit Poeikhampha*, Wiriya Loongyai, Sombat Prasongsook
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: agrtrw@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของการเสริ มกรดกัวนิดีนอะซิติก (GAA) ในอาหารโปรตีนและพลังงานตํ่าต่อประสิทธิ ภาพการ
เจริญเติบโต ผลผลิตซาก และคุณภาพเนื ้อของสุกร ใช้ สกุ รทังหมด
้
54 ตัว แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ อาหารพื ้นฐานข้ าวโพด กาก
ถั่วเหลือง (T1) อาหารพืน้ ฐาน -1% CP -50 kcal/kg (T2) และอาหารพืน้ ฐาน -1% CP -50 kcal/kg + 0.1% GAA (T3)
ผลการทดลองพบว่าการลดระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารทําให้ ปริ มาณการกินลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
(p < 0.01) การเสริ ม GAA ส่งผลต่อปริ มาณการกินในระยะขุน แต่ไม่ส่งผลต่อสุกรระยะรุ่ นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ รับ
GAA (p > 0.05) รวมถึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเติบโต ผลผลิตซาก ค่า BUN Creatine และ Total protein ในเลือด
(p > 0.05) การเสริ ม GAA ในอาหารส่งผลทําให้ ค่า Shear force (p < 0.01) Thawing loss (p < 0.01) และ Cooking
loss (p < 0.05) ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ เสริ ม GAA อาจสรุปได้ ว่าการเสริ ม GAA ในอาหารที่ลดระดับโปรตีนและ
พลังงาน ไม่ได้ ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโต และผลผลิตซากของสุกรลดลง แต่สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของเนื ้อ
สุกรได้
คําสําคัญ: กรดกัวนิดีนแอซิติก, คุณภาพเนื ้อ, ประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโต, ผลผลิตซาก, สุกร
Abstract

This study evaluated the effect of reduce energy and supplementation of guanidine acetic acid (GAA)
in diet on growth performance and carcass yield of pigs. A total of 54 pigs randomly allocated into 3 treatments,
basal corn–soybean meal diets (T1), Basal diet -1% CP -50 kcal/kg (T2) and Basal diet -1% CP -50 kcal/kg +
0.1% GAA (T3). The results indicated that reduce dietary protein and energy levels resulted in decrease feed
intake when compared to the control group (p < 0.01). GAA supplementation can improve feed intake in finisher
phase, but not improve in the grower phase when compared to the not supplemented GAA (p > 0.05).
In addition, growth performance, carcass yield, BUN creatine and blood total protein was not significantly
influenced (p > 0.05). Meanwhile, dietary GAA supplementation decreased the Shear force (p < 0.01), Thawing
loss (p < 0.01) and cooking loss (p < 0.05) compared to reduce protein and energy group. It can be concluded
that supplementing GAA as a feed additive does not result in decreased growth performance and carcass
yield, but could improvement of meat quality when reduced the dietary protein and energy.
Keywords: Carcass yield, Growth performance, Guanidine acetic acid, Meat quality, Pigs
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Potential utilization of phycocyanin extracted by-product from Spirulina platensis as a feed
supplement prebiotic
Kannikar Hamprakorna, Buaream Maneewana, Wantamas Jantasina, Tippapha Pisithkulb, Julakorn Panatuka,*
a
Faculty of Animal Science and Technology, Maejo University, Chiang Mai 50290, Thailand
b
Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai 50290, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: julakorn@mju.ac.th
Abstract

The aim of this study was to determine the growth-promoting of probiotic bacteria by phycocyanin
extracted by-product from Spirulina platensis compared to commercial prebiotic products. Three types of
prebiotic include Spirulina platensis, phycocyanin extracted by-product, and innulin as a source of prebiotic
that tested in probiotic bacteria (Lactobacillus johnsonii (ck-3), Lactobacillus johnsonii (ck-8), Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, and Saccharomyces cerevisiae). It was demonstrated that, phycocyanin extracted
by-product from Spirulina platensis include a high concentration of crude protein 67.74 % DM and
carbohydrates contained 31.29 % DM. The phycocyanin extracted by-product has a high content of glucose,
fructose, and sucrose (63.55, 68.00, and 0.24 µg/mL, respectively). The composition of the phycocyanin
extracted by-product from Spirulina platensis showed similar activation of probiotic bacteria to inulin.
Especially, Lactobacillus strain showed the best growth was achieved with phycocyanin extracted by-product
from Spirulina platensis with decrease the final pH and high microbial colony number at 48 h (7.5 - 9.5 log
cfu mL-1) when compared with glucose group. Otherwise, phycocyanin extracted by-product from Spirulina
platensis is beneficial as a prebiotic and to maintain the survival of probiotic strains in the body.
Keywords: By-products, Prebiotic, Probiotic, Spirulina platensis
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การศึกษาเปรี ยบเทียบองค์ ประกอบทางเคมีและความสามารถในการย่ อยได้ ของต้ นข้ าวหมัก
3 สายพันธุ์ด้วยเทคนิคถุงไนลอน
Comparison of chemical composition and digestibility of whole crop rice 3 varieties using nylon
bag technique
นพดล ชัยวิสูตรa, อัญชลี คงประดิษฐ์ a, ภูมพงศ์ บุญแสนa, ภัสราพร ธีรสัพพัญญb, สุริยะ สะวานนท์ a,*
Noppadon Chaiwisuta, Anchalee Khongpradita, Phoompong Boonsaena, Patsaraporn Teerasappanyub,
Suriya Sawanona,*
a
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
b
สํานักงานปศุสตั ว์อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
a
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University,
Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand
b
Kamphaeng Saen Nakhon Pathom Livestock Office, Nakhon Pathom 73140, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: agrsusa@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรี ยบเทียบองค์ป ระกอบทางเคมี และศักยภาพการย่อ ยสลายได้ ด้ว ย
เทคนิคถุงไนลอน โดยวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (RCBD) ทรี ทเม้ นต์ประกอบด้ วยอาหารหยาบหมัก คือ
ข้ าวสามพันธุ์ (ปทุมธานี 1, สุพรรณบุรี 1 และ กข61) ต้ นข้ าวโพดฝั กอ่อนหมัก และเนเปี ยร์ หมัก จาการศึกษาพบว่าต้ นข้ าว
พร้ อมเมล็ดหมักสายพันธุ์ปทุมธานี 1 มีปริ มาณโปรตีน 7.74%DM และ NDF 56.61%DM ข้ าวสายพันธุ์สุพรรณบุรี 1
มีปริ มาณ NDF เท่ากับ 74.06% DM การวัดการย่อยสลายได้ ในกระเพาะรูเมนของโคด้ วยถุงไนลอน พบว่า หลังจากการ
บ่มในกระเพาะรู เมนในชั่วโมงต่าง ๆ ต้ นข้ าวโพดฝั กอ่อนหมักมีปริ มาณการย่อยได้ ในรู ปวัตถุแห้ งในแต่ละชั่วโมงและ
ประสิทธิ ภาพการย่อยได้ (Effective degradability, ED) สูงที่สุด (p < 0.01) ความสามารถในการย่อยได้ ของเนเปี ยร์
กับข้ าวสามสายพันธุ์หมักไม่มีความแตกต่างในทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างต้ นข้ าวพร้ อมเมล็ดหมักสาม
สายพันธุ์พบว่าข้ าวสายพันธุ์ กข61 มีคา่ ED และปริ มาณการย่อยสลายได้ ของอาหารในรูปวัตถุแห้ งในชัว่ โมงที่ 48 และ 72
สูงกว่าข้ าวสายพันธุ์สพุ รรณบุรี 1 (p < 0.05) ข้ าวทังสามสายพั
้
นธุ์มีคณ
ุ สมบัติที่ดีในการเป็ นอาหารหยาบในสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง
คําสําคัญ: ความสามารถในการย่อยสลายได้ , ต้ นข้ าวพร้ อมเมล็ดหมัก, เทคนิคถุงไนลอน, สัตว์เคี ้ยวเอื ้อง
Abstract

This study was aimed to evaluate the chemical composition and the degradation potential using the
nylon bag technique. Randomized completely block design (RCBD) was used in this study. Five treatments
were as follow: three whole crop rice silage (WSC) (Pathum Thani 1, Suphanburi 1, and RD61), baby corn stalk
silage (BCS) and Napier grass silage (NGS). The results show a variety of Pathum Thani 1 had protein content
(7.74%DM) and NDF (56.61%DM). Suphanburi 1 was 74.06%DM of NDF. Degradation in cattle rumen using
the nylon bag technique. It was found that after incubation, BCS had the highest dry matter disappearance per
hour and effective degradability (ED) (p < 0.01) compared with the other silage. The results showed that RD61
had higher ED values and dry matter disappearance (%) at 48 and 72 hours after incubation than Suphanburi
1 (p < 0.05). The whole rice silage of three variants were good for roughage in ruminants.
Keywords: Effective degradability, Nylon bag technique, Ruminant, Whole crop rice silage
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ผลของนํา้ มันปาล์ มในอาหารข้ นที่ระดับแตกต่ างกันต่ อการผลิตแก๊ สในหลอดทดลองและการย่ อย
ได้ ในกระเพาะหมักโดยวิธีถุงไนล่ อน
Effects of different levels of palm oil in concentrate diet on in vitro gas production and in sacco
digestibility
พงษ์ เทพ วงษ์ ชมภู, อัญชลี คงประดิษฐ์ , วิสูตร ไมตรีจติ ต์ , ศิริรัตน์ บัวผัน, สุริยะ สะวานนท์ , ภูมพงศ์ บุญแสน*
Pongtap Wongchomphu, Anchalee Khongpradit, Wisut Mitreejet, Sirirat Buaphan, Suriya Sawanon,
Phoompong Boonsaen*
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University,
Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fagrppb@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลของนํ ้ามันปาล์มในอาหารข้ น 4 ระดับ (PO0%, PO2.5%, PO5%
และ PO7.5%) ต่ อ การผลิ ต แก๊ ส (In vitro gas production) โดยใช้ แผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely
randomized design, CRD)และการย่อยได้ ในรู ปวัตถุแห้ งด้ วยวิธีถุงไนลอน (In sacco dry matter digestibility) โดยใช้
แผนการทดลองแบบ 4×4 ลาตินสแควร์ พบว่าการผลิตแก๊ สและการย่อยได้ ของอินทรี ยวัตถุของทุกกลุ่มทดลองมี ความ
ใกล้ เคียงกัน ยกเว้ นกลุ่ม PO0% ที่มีปริ มาณการผลิตแก๊ สสูงกว่ากลุ่ม PO5% (p < 0.05) ขณะที่ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มที่มีการใช้ นํา้ มันปาล์มเป็ นองค์ประกอบทัง้ PO2.5%, PO5% และ PO7.5%
(p > 0.05) นอกจากนี ้ระดับนํ ้ามันปาล์มในอาหารข้ นที่แตกต่างการกันส่งผลต่อการย่อยได้ ของฟางข้ าวและหญ้ าเนเปี ยร์
โดยกลุ่ม PO2.5% มีศักยภาพการย่อยได้ ในรู ปวัตถุแห้ ง (potential digestibility, |a+b|) และประสิทธิ ภาพการย่อยได้
(effective digestibility, ED) ของฟางข้ าวสู ง ที่ สุ ด (p < 0.05) ขณะที่ PO7.5% มี ค่ า |a+b| ตํ่ า ที่ สุ ด (p < 0.05) ซึ่ ง
สอดคล้ องกับค่า ED ส่วนในหญ้ าเนเปี ยร์ พบว่า PO5% มี |a+b| สูงที่สดุ (p < 0.05) ขณะที่ PO7.5% มีค่า |a+b| ตํ่าที่สดุ
(p > 0.05) ค่า ED ของหญ้ าเนเปี ยร์ ของกลุ่ม PO2.5% สูงที่สดุ (p < 0.05) ขณะที่ PO7.5% มีค่า ED ตํ่าที่สดุ (p < 0.05)
ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ในการใช้ นํ ้ามันปาล์มเป็ นวัตถุดิบอาหารโคขุนในระดับสูงถึง 5 เปอร์ เซ็นต์
ซึง่ ต้ องมีการศึกษาในตัวสัตว์ตอ่ ไป
คําสําคัญ: การผลิตแก๊ ส, เทคนิคถุงไนลอน, นํ ้ามันปาล์ม, ประสิทธิภาพการย่อยสลายได้ , สัตว์เคี ้ยวเอื ้อง
Abstract

The aim of this study was to examine the effect of 4 levels of palm oil (PO0%, PO2.5%, PO5%, and
PO7.5%) in a concentrate diet on in vitro gas production using a completely randomized design (CRD) and
in sacco dry matter digestibility using 4×4 Latin square design. The results showed that gas production and
organic matter digestibility of all groups were similar except PO0% has higher (p < 0.05) gas production than
PO5% while not differing from the other groups, especially, among PO2.5%, PO5%, and PO7.5%. Moreover,
the different levels of palm oil in the concentrate diet affected to potential digestibility (|a+b|) and effective
digestibility (ED) of rice straw and Napier grass. PO2.5% showed the highest |a+b| and ED while PO7.5%
showed the lowest |a+b| in accordance with the results of ED. In Napier grass, PO5% showed the highest |a+b|
while PO7.5% showed the lowest |a+b|. The ED of Napier grass in PO2.5% was the highest while PO7.5%
showed the lowest ED. These results suggested the possibility of using palm oil at a high level (PO5%) in a
concentrate diet for feedlot cattle that necessity further study.
Keywords: Effective degradability, Gas production, Nylon bag technique, Palm oil, Ruminant
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การตรวจนับจํานวนจิง้ หรีดด้ วยวิธีการประมวลผลภาพดิจทิ ลั สําหรับใช้ ในวิสาหกิจชุมชนการ
เลีย้ งจิง้ หรีด
Counting the number of crickets by digital image processing method for the community
enterprise farming
ภาวิต ชุตชิ ัยเมธา, เกรี ยงไกร แก้ วตระกูลพงษ์ *, ถวัลย์ ศักดิ์ เผ่ าสังข์ , รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
Parwit Chutichaimaytar, Kriengkri Kaewtrakulpong*, Thawansak Phaosang, Raksak Sermsak,
Somphong Jedsadathumsathit
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Farm Mechanics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: agrkkk@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรั บใช้ ในการนับจํานวนจิง้ หรี ดด้ วยวิธีการ
ประมวลผลภาพ เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการกําหนดราคาซื ้อขายจิง้ หรี ดให้ กับเกษตรกรผู้เลี ้ยงจิง้ หรี ด จึงได้ ทําการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษา Python โดยใช้ Scikit-image เป็ นโมดูลหลักในการประมวลผลภาพ จากนัน้ ทํา
การทดสอบโปรแกรมที่พฒ
ั นาโดยการสุ่มจิ ้งหรี ด จํานวน 200 กรัม แล้ วนํามาจัดเรี ยงบนถาดทดลอง โดยทําการจัดเรี ยงให้
มีลกั ษณะการกระจายตัวของจิ ้งหรี ดและการซ้ อนทับกันของจิ ้งหรี ดเป็ นไปโดยสุ่ม จากนันทํ
้ าการถ่ายภาพจิ ้งหรี ดในถาด
ทดลองดังกล่าวโดยใช้ ขนาดความละเอียดภาพ 1108×1478 พิกเซล แล้ วจึงส่งภาพดังกล่าวไปทดสอบนับจํานวนจิ ้งหรี ด
ด้ วยโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ จากการทดสอบจํานวน 10 ซํา้ พบว่า โปรแกรมที่พัฒนาสามารถนับจํานวนจิง้ หรี ดได้ อย่าง
แม่นยํา โดยมีคา่ รากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE) อยู่ในช่วงระหว่าง 3.91 ถึง 6.92
คําสําคัญ: การตรวจนับ, การประมวลภาพดิจิทลั , จิ ้งหรี ด, ภาษาไพทอน, วิสาหกิจชุมชน
Abstract

Counting the number of cricket (Gryllus bimaculatus De Geer) via image processing techniques was
studied in attempt to propose as one approach for counting and pricing the cricket traded in community
enterprise farming. The image processing techniques such as thresholding techniques and object detection
algorithms were studied. The computer code written in Python language was developed by using the Scikitimage module. The amount of 200 grams of crickets was sampled and dispersion arrangement randomly in the
tray. Ten samples were photographed in real environment, then ten images resolution of 1,108×1,478 pixels
were obtained and used to check the performance of the developed program. The result showed that the RMSE
of cricket counting via the developed program was in range of 3.91 to 6.92.
Keywords: Community enterprise, Counting, Crickets, Digital image processing, Python
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การเจริญเติบโต ผลผลิต และโปรตีนในหญ้ าเนเปี ยร์ 4 สายพันธุ์
Growth, yield and crude protein of four Napier (Pennisetum purpureum) cultivars
ดุจดาว คนยังa,*, มรกต วงศ์ หน่ อa, พิชิตร์ วรรณคําa, วรศิลป์ มาลัยทองa, สุรพงษ์ ทองเรืองa, ศุกรี อยู่สุขa,
วันทนีย์ แพงศรี a, ธัญญรัตน์ เชือ้ สะอาดb
Duddoa Khonyounga,*, Morrakod Wongnhora, Pichit Wonnakuma, Worasin Malaithonga,
Surapong Tongruenga, Sukree Yoosuka, Wanthani Paengsria, Thanyarat Chuesaardb
a
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140
b
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140
a
Animal Production Technology Division, Maejo University Phrae Campus, Phrae 54140, Thailand
b
Basic science Department, Maejo University Phrae Campus, Phrae 54140, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: duddoak402@gmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและโปรตีนหยาบของหญ้ าเนเปี ยร์ 4 สายพันธุ์ โดยหญ้ าเนเปี ยร์ ที่นํามา
ทดสอบครัง้ นี ้ ได้ แก่ เนเปี ยร์ สายพันธุ์แคระ เนเปี ยร์ ปากช่อง เนเปี ยร์ นรกจักรพรรดิ์และเนเปี ยร์ ท้ายเขื่อนซุปเปอร์ ลีฟ ปลูก
โดยใช้ ท่อนพันธุ์ จํานวน 16 แปลง แปลงละ 4 ซํ ้า จนหญ้ าอายุ 70 วัน พบว่า หญ้ าเนเปี ยร์ ท้ายเขื่อนซุปเปอร์ ลีฟ มีความสูง
ที่สดุ ขณะที่เนเปี ยร์ แคระมีความสูงน้ อยที่สดุ (p < 0.05) ในส่วนของการแตกหน่อนัน้ พบว่า หญ้ าเนเปี ยร์ แคระและท้ าย
เขื่อนซุปเปอร์ ลีฟมีการแตกหน่อมากกว่าปากช่องและนรกจักรพรรดิ์ (p < 0.05) จํานวนใบต่อกอของหญ้ าเนเปี ยร์ ท้าย
เขื่อนซุเปอร์ ลีฟและเนเปี ยร์ แคระมีค่าสูงที่สดุ (p < 0.05) ด้ านผลผลิตและปริ มาณโปรตีนหยาบของหญ้ าเนเปี ยร์ ท้ายเขื่อน
ซุเปอร์ ลีฟ มี แ นวโน้ มสูงกว่าหญ้ า เนเปี ยร์ ชนิดอื่น ๆ แต่ไ ม่มีความแตกต่างอย่า งมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ (p > 0.05) จาก
ผลการศึก ษาสรุ ป หญ้ าเนเปี ย ร์ ส ายพัน ธุ์ ท้ า ยเขื่ อ นให้ ผ ลดี ใ นแง่ ก ารเจริ ญ เติ บ โต แต่ ผ ลผลิ ต และโปรตี น หยาบไม่ มี
ความแตกต่างกันของหญ้ าเนเปี ยร์ ทงั ้ 4 สายพันธุ์
คําสําคัญ: การเจริญเติบโต, โปรตีนหยาบ, ผลผลิต, หญ้ าเนเปี ยร์
Abstract

To study the growth, yield and crude protein of four Napier (Pennisetum purpureum) cultivars. Four
cultivars of Napier grass, Dwarf, Pakchong1, Narokjakkapat and Taykhuan superleaf, were planted by stem
cutting with 2 nodes a piece, each cultivar had 4 replicates. The results showed that the plant height of
Taykhuan superleaf Napier grass had the highest cultivar, while dwarf Napier grass had the shortest cutivar
(p < 0.05). The tiller number per plant of dwarf and Taykhuan superleaf Napier grass had a greater than
Pakchong1 and Narokjakkapat Napier grass (p < 0.05). As well as the leaves number per plant of dwarf and
Taykhuan superleaf Napier grass showed the higest among cultivars. In addition, the dry matter and crude
protein yield of Taykhuan superleaf Napier grass were numerically the highest among Napier grass cultivars,
while there were no statistically significant difference among cultivars (p > 0.05). Therefore, Taykhuan superleaf
Napier had the best growth. However, yield and crude protein yield were no difference among cultivars.
Keywords: Crude protein, Growth, Napier grass, Yield
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Designer meat production, carcass characteristic, and hematology of broilers by dietary of
synbiotic from trimmed asparagus by-products supplementation with probiotics
Manatsanun Nopparatmaitreea,*, Silchai Washiraomornlerta, Sittichai Bunluea, Pornpan Saenphooma,
Warangkana Kitpipitb,c,d, Soranot Chotnipata
a
Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus,
Cha-Am, Phetchaburi 76120, Thailand
b
Akkhraratchakumari Veterinary College, Walailak University, Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand
c
One Health Research Center, Walailak University, Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand
d
Food technology and innovation research center of excellent, Walailak University, Nakhon Si Thammarat
80160, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: nopparatmaitree_m@silpakorn.edu
Abstract

Designer meat is prepared to meet the functional dietary needs of health-conscious consumers and is
made from nutritionally enhanced meat. The purpose of this experiment was to investigate the effects of
synbiotic from trimmed asparagus by-products (TABP) with probiotic supplementation in diets on designer meat
production. Ross 308® chicks 320 days old; were assigned to a complete randomized design with four
treatments and four replications per treatment (n = 20). The dietary treatment consisted of a control diet and
diet supplemented with 1, 3, and 5% TABP with 2 g/kg probiotics. Results show that all levels of TABP with
probiotic supplementation in diets may be a feasible means of producing broilers with low total cholesterol and
low-density lipoprotein cholesterol in serum and decreased cardiac risk ratio and atherogenic coefficient
(p < 0.05). The cholesterol contents and fatty acid composition of breast meat, palmitic acid, oleic acid,
saturated fatty acid, and omega 9 levels decreased in the TABP groups ( p < 0 . 0 5 ) . Furthermore, the
supplementation of TABP caused a decrease in the atherogenic and thrombogenicity indexes and increase in ∆-9
desaturase (16) index and hypocholesterolemic to hypercholesterolemic ratio of meat (p < 0.05). The data
obtained in the present study showed that supplementation of synbiotics from TABP at 30 g/kg in combination
with probiotics (2g/kg) in diets has potential as a functional feed additive of broilers to designer meat production
for health-conscious consumers.
Keywords: Asparagus, Broiler, Designer meat, Probiotics, Synbiotics
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ผลของการเสริมสารสกัดกระเจีย๊ บแดงในอาหารต่ อประสิทธิภาพการผลิตและลักษณะซากของ
ไก่ เนือ้
Effect of roselle extract dietary supplementation on production performances and carcass
characteristic in broiler
นววรรณ พรหมภักดี, กันต์ ฤทัย คําน้ อย, กรรณิกา ฮามประคร, บัวเรียม มณีวรรณ์ , กฤดา ชูเกียรติศิริ,
จุฬากร ปานะถึก*
Nawawan Prompakdee, Kunruethai Khamnoi, Kannikar Hamprakorn, Buaream Maneewan,
Kridda Chukiatsiri, Julakorn Panatuk*
คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
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บทคัดย่ อ
การทดลองครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารต่อประสิทธิภาพการให้ ผลผลิต
และลักษณะซาก โดยใช้ ไก่เนื อ้ สายพันธุ์การค้ า (Ross308®) เพศผู้อายุ 1 วัน จํานวน 240 ตัว ถูกสุ่มให้ ได้ รับอาหาร
ทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบ่ ง ออกเป็ น 5 กลุ่ม
การทดลองๆ ละ 4 ซํ ้า กลุม่ การทดลองประกอบไปด้ วย กลุม่ ที่ 1 อาหารควบคุม (C) กลุม่ ที่ 2 อาหารควบคุมเสริมวิตามินอี
(DL-alpha tocopheryl acetate) 0.025% (T1) กลุ่มที่ 3 อาหารควบคุมเสริ มผงกระเจี๊ยบแดง 1% (T2) กลุ่มที่ 4 อาหาร
ควบคุมเสริ มสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 0.5% (T3) และกลุ่มที่ 5 อาหารควบคุมเสริ มสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 1% (T4) ผลการ
ทดลองพบว่าการเสริ มสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่เนื ้อไม่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการผลิต แต่ลกั ษณะซากในกลุม่ ที่ 4
อาหารที่เสริ มสารสกัดกระเจี๊ ยบแดงที่ 0.5% มีสัดส่วนของส่วนโครงกระดูกสูงสุดและกลุ่มที่ 5 อาหารที่เสริ มสารสกัด
กระเจี๊ยบแดงที่ 1% มีค่าร้ อยละส่วนของกระเพาะแท้ และกระเพาะบดเมื่อคิดเป็ นร้ อยละของนํา้ หนักมีชีวิตมีค่าสูงที่สดุ
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่เสริ มกระเจี๊ยบแดงผง 1% และสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 0.05%, 1% มีแนวโน้ มที่ทําให้ นํ ้าหนักมีชีวิต
ก่อนการฆ่ามากกว่ากลุ่มที่ไม่เสริ มและสารวิตามินอีในอาหารไก่เนือ้ (p < 0.01) จากผลการศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถสรุ ป
ได้ ว่าการใช้ สารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงเสริ มในอาหารไก่เนือ้ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการผลิตของไก่เนือ้ แต่ส่งผลต่อ
สัดส่วนของโครงกระดูกที่สงู ขึ ้น อย่างไรก็ตามควรที่จะศึกษาถึงปั จจัยของสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงต่อคุณภาพของเนื ้อไก่
ต่อไป
คําสําคัญ: การเจริญเติบโต, ไก่เนื ้อ, คุณภาพซาก, สารสกัดกระเจี๊ยบแดง
Abstract

The aimed of this study were to investigate the effect of roselle extract supplementation in broiler diet
on productive performances and carcass characteristic in broiler. The 240 (Ross308®) broilers, 1 day old were
randomly assigned to 5 experimental groups according to Completely Randomized Design (CRD) with 4
replications / treatments. The experimental groups were consisted of; Control (C), (T1) vitamin E (α-tocopherol)
supplementation (0.0025% w/w), (T2) supplement dry ground roselle 1% w/w, (T3) supplement with roselle
extract 0.5% w/w and (T4) supplement with 1% w/w roselle extract. The results showed that roselle extract in
broiler diet had no effect on production performances. However, the carcass characteristic in T4, T5 had higher
chicken skeleton than control group. The Slaughter weight in T3 and T4 had trend to higher than control group
(p < 0.01). Base on this study, it could be concluded that roselle extract supplementation had no effect on
productive performance but increase skelaton part ratio. Furture study should be study on the effect of roselle
extract supplementation on chicken meat quality.
Keywords: Broiler, Carcass characteristic, Production performances, Roselle extract
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Difference of nesting material on preference test and external egg quality in Thai native
breeder hens
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c
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University Kamphaeng
Saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นีเ้ พื่อศึกษาความชอบของไก่พืน้ เมือง และคุณภาพภายนอกของไข่ของการใช้
วัสดุรองรังไข่ที่แตกต่างกัน โดยใช้ ไก่แม่พนั ธุ์สายพันธุ์ประดู่หางดําจํานวน 90 ตัว ที่ช่วงอายุ 30–41 สัปดาห์ทําการทดสอบ
ความแตกต่างวัสดุรองรังไข่ (หญ้ าเทียม ฟางข้ าว และแกลบ) การเก็บข้ อมูลสังเกตความชอบจากจํานวนไก่ท่ีเลือกใช้ วสั ดุ
รองรังไข่ ระยะเวลาในการเข้ ารังไข่ และเปอร์ เซ็นต์ของจํานวนไข่ ไข่สกปรกและบุบร้ าวของแต่ละวัสดุรองรังไข่ ผลการทดลอง
พบว่าจํานวนไก่ที่เข้ าในวัสดุรองรังไข่และระยะเวลาในการใช้ หญ้ าเทียม และแกลบมากกว่าการใช้ ฟางข้ าวเป็ นวัสดุรองรังไข่
(p < 0.05) เปอร์ เซ็นต์ ของจํานวนไข่ที่พบในหญ้ าเทียม และแกลบเป็ นวัสดุรองรั งไข่มากที่สุด (p < 0.01) เปอร์ เซ็นต์ ไข่
สกปรกและบุบร้ าวของฟางข้ าวพบมากที่สดุ (p < 0.05) ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า หญ้ าเทียมและแกลบเป็ นวัสดุรองรัง
ไข่ที่ไก่ชอบและไม่สง่ ผลเสียต่อความสกปรกของไข่และไข่บบุ ร้ าว
คําสําคัญ: ไก่พ่อแม่พนั ธุ์พื ้นเมือง, คุณภาพภายนอกของไข่, วัสดุรองรังไข่, วิธีการทดสอบความชอบ
Abstract

This study was to determine the difference of nesting material on preference test and external quality
of eggs in Thai chickens. A total of 90 Pradu-hangdum Thai native breeder hens at 30–41 weeks of age were
tested for three different materials (artificial turf, rice straw and rice husks). The number of hens using material,
duration of nesting material, percentage of number eggs, dirty and cracked eggs were observed. The result
showed that preference behavior and duration of nesting pad was significantly higher in group 1 and 3 than
those in group 2 (p < 0.05). The percentage of eggs laid was higher in group 1 and 3 than group 2 (p < 0.01).
Dirty and broken eggs were most common in group 2 (p < 0.05). This study showed that hens equally preferred
artificial turf and rice husk material, while both had no impact on neither dirtiness nor broken eggs.
Keywords: External egg quality, Nesting box pad, Preference test, Thai native breeder
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Effect of feeding chaya (Cnidoscolus chayamansa) leaf on nutrient digestibility and blood
profiles in growing dairy cattle
Morrakod Wongnhor*, Duddoa Khonyoung
Animal Production Technology Division, Maejo University Phrae Campus, Phrae 54140, Thailand
*Corresponding author. E-mail adrress: morrakod@mju.ac.th
Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of feeding dried chaya (Cnidoscolus chayamansa)
leaf on nutrient digestibility and blood profiles in growing dairy cattle. Four Holstein-Friesian growing heifers
averaging 181.75 ± 42.74 kg of body weight and 300.75 ± 83.47 d of age were randomly assigned to a change
over design in two periods with two treatments as follows: control group and replacing concentrate with 5%
chaya leaf. The concentrate was given 0.75% of BW with fresh pangola grass as roughage. There were 17 d
adaptation in each period, followed by 4 d measurement period for fecal sample collection. Blood collection
was collected in each cow: pre and post-trial via jugular venipuncture. The result of this study revealed that
cyanide content in dried chaya leaf was 97.2 ppm. Compared to control group, body weight gain, average daily
gain, dry matter intake and G : F were not significantly different. There were no significant differences in dry
matter and crude protein digestibility between groups. The 5% chaya leaf had no impact on PCV, RBC,
hemoglobin, MCV, MCH and MCHC values. While lymphocytes of the cow fed 5% dried chaya leaf was
significantly higher (p < 0.05) than lymphocytes of the control group. Blood chemistry serum such as total
protein, albumin, AST and ALT of 5% chaya leaf were not significantly different from the control group. This
study indicates that the replacement of concentrate with 5% dried chaya leaf can be used as a feed ingredient
since it has no effect on growth and health in growing dairy cattle.
Keywords: Blood profiles, Chaya leaf, Growing dairy cattle, Nutrient digestibility
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Ratchataporn Lunsina,*, Metha Wanapatb, Damrongchai Sokantata, Kittawat Boonthaweec
a
Program in Animal Science, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Ubon Ratchathani
34000, Thailand
b
Tropical Feed Resources Research and Development Center (TROFREC), Faculty of Agriculture, Khon Kaen
University, Khon Kaen 40002, Thailand
c
Program in Food Business and Nutrition, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani Rajabhat University,
Ubon Ratchathani 34000, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: ratchataporn.l@ubru.ac.th
Abstract

The high nutritive value and multiple functional components, green tea waste (GTW) could be used as
alternative feedstuff for ruminants. The effects of different levels of GTW supplementation on in vitro gas
production, ruminal digestion and fermentation characteristics was investigated. The experiment followed the
completely randomized design (CRD) with a 2 × 3 factorial arrangement of treatments with a control. The control
treatment was total mixed ration (TMR) without any supplementation. Factor A was a type of GTW including
fresh or dried GTW (FGTW or DGTW), and factor B was the level of GTW addition in TMR at 5%, 10%, and 15%
dry matter (DM). It was found that no interaction between type and level of GTW supplementation on in vitro
gas production, gas kinetics, in vitro digestibility of nutrients, and ruminal fermentation end products. Compared
with the control, the addition of GTW resulted in a significantly higher in vitro gas production, in vitro digestibility
of DM and organic matter (OM) (IVDMD and IVOMD), and total volatile fatty acid (VFA). Furthermore, the DGTW
supplementation showed higher gas production, IVDMD, IVOMD, ruminal NH3-N, and total VFA concentration
when compared with FGTW, particularly when 10–15% GTW was added. This study suggested that GTW can
be effective use as ruminant feed, and the addition of DGTW in TMR could enhance gas production, ruminal
digestion and fermentation end products. Further in vivo study is needed to evaluate the use of GTW on the
animal performance.
Keywords: Dairy cow, Gas production, Green tea waste, In vitro, Rumen fermentation
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Crocodile oil (Crocodylus siamensis) supplementation revealed hepatoprotective effects on the
detoxification enzyme activities in high-fat diet fed rats
Pitchaya Santativongchaia, Krittika Srisuksaib, Kongphop Parunyakulb, Piriyaporn Thiendedsakulc,
Wirasak Fungfuangb, Phitsanu Tulayakuld,*
a
Graduate student, Ph.D. in Bio-veterinary Science (International Program), Faculty of Veterinary Medicine,
Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
c
Animal Health and Biomedical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok 10900,
Thailand
d
Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Kamphaeng
Saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fvetpnt@ku.ac.th
Abstract

Crocodile oil has been documented to be very effective in treatment of several ailments ranging from
skin conditions to cancer. However, effects of the oil on liver detoxification pathways are not well investigated.
This study aimed to investigate the effects of crocodile oil on the detoxification enzyme activities of CYP1A2,
CYP2E1, and GST in rats. The male Wistar rats, 24 weeks old, were divided into six groups (n = 7/group): rats
received control diet or CD (C), CD with 1% crocodile oil (CCO1), CD with 3% crocodile oil (CCO3), high-fat
diet or HFD (H), HFD with 1% crocodile oil (HCO1) and HFD with 3% crocodile oil (HCO3). The results revealed
that HFD significantly increased the activity of CYP1A2 in the H group (p < 0.05), whereas 1% crocodile oil
normalized the activities of the enzyme to their normal levels compared to the CD fed groups. Moreover,
crocodile oil supplementation did not reduce the activities of GST. However, the GST activity in H group was
higher than in the CCO1 and CCO3 groups (p < 0.05). The insight information could apply for further
investigation on the marked hepatoprotective effects against hepatotoxin induced by crocodile oil and the
molecular aspects involved in the gene or protein expression could be performed in further study.
Keywords: Crocodile oil, Cytochrome P450, Detoxification enzymes, Glutathione S-transferase, Rat
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Isolation and cryopreservation of embryonic cells from local Thai chicken
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d
Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
e
Veterinary Diagnostic Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok 10900,
Thailand
*Corresponding author. E-mail address: kannika.si@ku.th
Abstract

Maintaining living specimens in the form of cell culture from various animal species promotes
sustainable uses of animal bioresources in biotechnology and conservation. An in vitro culture system
applicable to local species does not only enriches the diversity of species in the cell bank collection, but also
suits the demand and scientific questions addressed to specific breeds and localities. Korat chicken is a recent
crossbred chicken strain derived from Thai indigenous Leung Hang Khao chicken. The strain was developed
for the purpose of promoting small-scale broiler farms, mainly in the Northeast province. Raising Korat chicken
is economically thriving and is projected as an alternative, sustainable career for local farmers. Meat quality
and performance traits of Korat chicken have been widely investigated, but studies on in vitro cell culture have
never been reported. Here, we demonstrated the isolation, proliferation, and cryopreservation for embryonic
cells of Korat chicken. We optimized techniques favoring isolation and proliferation of fibroblasts from embryos
at day 4–7. In total, twenty-nine isolates were derived and 79.3% of them proliferated in vitro which allowed 137
cryovials of frozen cells to be preserved. Cryopreserved cells had high viability after freeze-thawing process
and resumed proliferation for several passages. In conclusion, our devised protocol is simple and effective for
isolation and culture of embryonic fibroblast-like cells from Korat chicken. Potential applications of embryonic
cell lines derived are diverse, including viral propagation, recombinant protein expression, pharmacological
testing, and cell reprogramming. To empower the in vitro cell culture methods in genetic banking and advanced
reproduction of valuable chicken breeds, further studies on deriving other cell types are essential, such as stem
cells or reproductive cells.
Keywords: Avian, Cell isolation, Frozen cells, Korat chicken, Primary culture
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The study of clinicopathological signs of feline lymphoma naturally infected with Feline
Leukemia Virus (FeLV) treated with COP chemotherapy
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Abstract

Feline leukemia virus infection is considered a poor prognostic factor for feline lymphoma. This study
aims to investigate the prevalence of cats suffering from feline lymphoma with naturally infection of feline
leukemia virus (FeLV), as well as the clinicopathological signs, adverse events and survival time after COP
chemotherapy (cyclophosphamide, vincristine and prednisolone). This retrospective study included 101 cats,
diagnosed (cytologically or histopathologically) with mediastinal or mediastinal plus other sites lymphoma and
treated with COP chemotherapy. FeLV-antigen positive was observed in 94 cats (93.07%). On the day of
diagnosis, respiratory disorders (67.95%), loss of appetite (37.18%), anorexia (35.9%), lymphadenomegaly
(23.91%), asthenia (23.08%), dehydration (23.08%), vomit (17.95%), weight loss (15.38%), oral lesions
(10.53%), pale mucous membrane (5.13%), neurologic disorders (2.56%) and conjunctivitis (1.28%) were
presented as clinicopathological signs. Chemotherapy response rate and median survival time was evaluated
in 78 cats. Response rate was 96.16% (79.49% complete response, 16.67% partial response and 3.85% no
response). Overall median survival was 318 days (range 62-1057 days). In conclusion, the clinicopathological
signs improved on the day of diagnosis after third induction of COP chemotherapy. Overall response rate and
median survival time of feline lymphoma with FeLV-antigen positive treated with COP chemotherapy were higher
than similar studies.
Keywords: Cat, Clinicopathological signs, COP chemotherapy, Feline Leukemia Virus, Lymphoma
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การศึกษาฤทธิ์การต้ านเชือ้ จุลชีพในหลอดทดลองด้ วยสารสกัดลูกหว้ า
In vitro antimicrobial activity of Syzygium cumini crude extracts
อักษร แสงเทียนชัยa,*, อุสุมา เจิมนาคa, ชมพูเนกข์ ยุรญาติb, นภสร เผ่ าชูศักดิ์a
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a
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b
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10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fvetasc@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มุ่งเน้ นศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเนื ้อ และเมล็ดของลูกหว้ าต่อการต้ านเชื ้อจุลชีพที่เป็ นสาเหตุของโรค
ผิวหนังในสุนขั เพื่อลดโอกาสการเกิดเชื ้อจุลชีพดื ้อยาปฏิชีวนะด้ วยวิธีทางจุลชีววิทยา โดยสารสกัดเนือ้ และเมล็ดลูกหว้ า
ด้ วยนํา้ และเมทานอลถูกนํามาทดสอบความสามารถในการยับยัง้ การเจริ ญเติบโตของเชือ้ จุลชีพ MIC, MBC และการ
ยับยังการเจริ
้
ญของจุลชีพต่อหน่วยเวลา พบว่าสารสกัดจากเมล็ดลูกหว้ าด้ วยเมทานอลมีประสิทธิภาพดีกว่าเนือ้ ในการ
ยับยัง้ Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Malassezia
คําสําคัญ: MIC, MBC, เชื ้อจุลชีพก่อโรค, สารสกัดลูกหว้ า
Abstract

In the present study, Syzygium cumini, crude extract was performed to against pathogens from skin
diseases in dogs, which might be concerned to use asthe rational drug use in veterinary medicine becomes
highly concern due to increasing incident of antimicrobial drugs resistances. The effectiveness of aqueous and
methanol crude extracts from Syzygium cumini pulps and seeds were tested by disc diffusion, MIC, MBC and
time-kill curves assay. The biological effect of methanol seeds extract was higher effectivity than methanol pulp
extracts against Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Malassezia.
Keywords: MBC, MIC, Pathogens, Syzygium cumini crude extracts
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b
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40002, Thailand
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Abstract
Raising dairy goats is a profitable industry in Thailand but scant data have been published concerning
milk quality and calcium content. Milk samples were collected from 30 local farms covering all regions of
Thailand and aerobic mesophilic counts (ISO 4833, 2003), physicochemical properties ( Fourier transform
infrared interferometer technique) and calcium content (atomic absorption spectrometry) were tested. Total
bacteria, pH values, fat, protein, solid not fat, total solids and calcium content in goat milk were studied
( < 2.0x104–1.4x105cfu/ml, 6.39-6.62, 2.77–5.56%, 3.07–4.30%, 8.35–9.58%, 11.09–14.7% and 0.05–0.19%
respectively). pH values, fat, protein, solid not fat and total solids did not meet the Thai Agricultural Standard
(TAS 6006-2008) for 13.63%, 9.09%, 4.50%, 4.50% and 13.63% respectively. Results indicated that all farms
followed good sanitation management practices with suitable bacterial content in milk. Quality surveillance of
dairy goat milk in Thailand is important, along with continuous development production systems including
feeding and genetics to improve physicochemical properties
Keywords: Goat farm, Goat milk, Platform test, Thai Agricultural Standard
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ผลของการฉีดมีลอกซิแคมต่ อค่ าโลหิตวิทยา และค่ าเคมีคลินิกในนกนักล่ าไทย: การศึกษา
เบือ้ งต้ น
Effects of Therapeutic meloxicam injection on blood parameters of Thai raptors: A preliminary
study
ยสินทร เดชอภิรัตน์ กุล, รติวรรณ สิทธิบุตร์ , รวีวรรณ พลอยพันธ์ , ไชยยันต์ เกษรดอกบัว
Yasinthorn Dechapiratkul, Ratiwan Sitdhibutr, Raveewan Ploypan, Chaiyan Kasorndorkbua
ห้ องปฏิบตั ิการวิจยั นกนักล่าและเวชศาสตร์ อนุรักษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Laboratory of Raptor Research and Conservation Medicine, Department of Pathology, Faculty of Veterinary
Medicine, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: chaiyan.k@ku.th
บทคัดย่ อ
นกนักล่า 16 ตัว ได้ รับการฉีดมีลอกซิแคม ปริ มาณ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่กล้ ามเนื ้ออก เพื่อประเมินผลระยะสัน้
ของการให้ ยาลดอักเสบมีลอกซิแคมต่อสุขภาพของนกนักล่า โดยเปรี ยบเทียบข้ อมูลพืน้ ฐาน ได้ แก่ นํา้ หนัก, คะแนนความ
สมบูรณ์ร่างกาย, อุณหภูมิ, ความอยากอาหาร, ลักษณะมูล และพฤติกรรม รวมไปถึงค่าโลหิตวิทยา และค่าเคมีคลินิกในเลือด
ก่อนและหลังการฉีดยาไปแล้ ว 1 วัน พบว่านกนักล่าทังหมดไม่
้
แสดงอาการป่ วยหลังได้ รับยา และไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญของข้ อมูลพื ้นฐานเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนและหลังได้ รับยา ในส่วนค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีคลินิก พบว่าค่า
PCV, plasma protein, hemoglobin concentration, จํานวนเกล็ดเลือด, ปริ มาณโปรตีนรวม และปริ มาณกรดยูริคในกระแส
เลือดลดลง ในขณะที่ปริ มาณเอนไซม์ AST และ CK เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนได้ รับยามีลอกซิแคม แต่ปริ มาณเอนไซม์
ALP ไม่แตกต่าง บ่งชี ้ว่ายามีลอกซิแคม ขนาดดังกล่าว ไม่น่าจะก่อให้ เกิดความเสียหายในระยะเฉียบพลันของตับและไต
คําสําคัญ: ค่าเคมีคลินิก, ค่าโลหิตวิทยา, นกนักล่า, มีลอกซิแคม, ยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
Abstract

The present study evaluates the short-term effects of therapeutic meloxicam injection on blood profiles
in raptors. Sixteen raptors were received a single dose of 2 mg/kg meloxicam intramuscularly and evaluated
for clinical signs, body weight, body condition score, body temperature, appetite, fecal appearance, behavior,
hematologic and biochemistry profiles before and one day after meloxicam injection. No abnormal clinical signs
were observed. For hematologic and biochemical profiles, means of PCV, plasma protein, thrombocyte count
and medians of hemoglobin concentration, total protein and uric acid were decreased. Medians of AST and CK
levels were increased after meloxicam injection, whereas ALP levels did not differ. The results suggest that
Meloxicam injection at an intramuscular dose of 2 mg/kg would not cause acute negative effects on the raptor’s
liver and kidney.
Keywords: Biochemistry, Hematologic profile, Meloxicam, NSAID, Raptors
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การผลิตรีคอมบิแนนท์ โปรตีน ApxII จาก E. coli เพื่อใช้ ในการทดสอบหาภูมคิ ้ ุมกันต่ อ
ท็อกซินของ Actinobacillus pleuropneumoniae ในซีรัมสุกร
Recombinant ApxII protein produced from E. coli to detect antibody against Actinobacillus
pleuropneumoniae toxin in pig serum
พลอยภัสสร หอมกลิ่นแก้ วa,*, อุมาพร อินทะจรa ปรี ดา เลิศวัชระสารกุลb, สิริลักษณ์ จาละc
Ploypassorn Homklinkaewa,*, Aumaporn Intajorna, Preeda Lertwatcharasarakulb Siriluk Jalac
a
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
b
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
c
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*Corresponding author. E-mail address: Ploypassorn.h@ku.th
บทคัดย่ อ
ในการศึกษานี ้ได้ ทําการเพิ่มจํานวนยีน apxIIA ของเชื ้อ Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) และโคลน
ยีนเข้ าพลาสมิด pQE31 เพื่อผลิตรี คอมบิแนนท์โปรตีนสําหรับการตรวจหาภูมิค้ มุ กันต่อท็อกซิน ApxII ในซีรัมสุกร จากผล
การตรวจสอบด้ วย SDS-PAGE พบโปรตีนเป้าหมายขนาดประมาณ 55 kDa ผลิตเมื่อกระตุ้นด้ วย IPTG ที่ความเข้ มข้ น
0.1–1 mM และหลังกระตุ้น 1 ชัว่ โมงเมื่อนําโปรตีนที่ผลิตไปทําให้ บริ สทุ ธิ์และทดสอบความเป็ นแอนติเจนด้ วยวิธี Western
Blot พบว่าสามารถทําปฏิกิริยาอย่างจําเพาะกับ anti-histidine antibody และซีรัมสุกรที่ให้ ผลบวกต่อ APP โดยไม่ทํา
ปฏิกิริยากับซีรัมสุกรที่ให้ ผลลบต่อ APP
คําสําคัญ: Actinobacillus pleuropnemoniae, ApxII ท็อกซิน, รี คอมบิแนนท์โปรตีน
Abstract

apxIIA gene of Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) was amplified and cloned into pQE31 vector
for producing recombinant protein for detecting antibody against ApxII toxin in pig serum. SDS-PAGE showed
the target protein size was approximately 55 kDa at least 1 hr after 0.1–1 mM IPTG was added. The recombinant
ApxII protein was purified and tested for the antigenicity by Western blot. Positive protein bands were showed
in anti-histidine antibody and APP positive pig serum but no protein band was found in APP negative pig serum.
Keywords: Actinobacillus pleuropnemoniae, ApxII toxin, Recombinant protein

63

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องต่ อความไวยาต้ านจุลชีพของเชือ้ Pseudomonas spp. จากปั สสาวะและบาดแผล
ของสุนัขและแมว
Factors related to antimicrobial susceptibility of Pseudomonas spp. from wound and urine of
dogs and cats
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บทคัดย่ อ
เชื อ้ Pseudomonas spp. จากปั สสาวะและบาดแผลของสุนัขและแมวที่รักษาในโรงพยาบาลสัตว์ ถูกนํ ามา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทีม่ าของตัวอย่าง ความไวยาต้ านจุลชีพ และยาที่ใช้ รักษา เชื ้อมากกว่า 90% ดื ้อยา amoxicillinclavulanate cephalexin และ sulfa-trimetroprim เชื อ้ จากปั สสาวะมี โ อกาสดื อ้ ยากลุ่ ม fluoroquinolones และ
gentamicin มากกว่าเชื ้อจากบาดแผล 2–2.7 เท่า และพบว่าแมวที่อายุเพิ่มทุก 1 ปี มีโอกาสดื ้อยา กลุม่ fluoroquinolones
เพิ่ม 0.1 เท่า พบการดื ้อยาสูงมากในยาที่ใช้ รักษาประจํา ดังนัน้ การเฝ้าระวังเชื ้อดื ้อยาด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลสมํ่าเสมอ
จําเป็ นสําหรับกําหนดนโยบายการใช้ ยาสมเหตุผลในโรงพยาบาลให้ เป็ นปั จจุบนั
คําสําคัญ: Pseudomonas spp., การดื ้อยาต้ านจุลชีพ, บาดแผล, ปั สสาวะ, แมว, สุนขั
Abstract

Pseudomonas spp. isolated from urine and wound of dog and cat patients of Animal Hospital, were
analyzed the relation of the isolate sources, antimicrobial susceptibility and antimicrobial treatment. More than
90% of the isolates were resistant to amoxicillin-clavulanate, cephalexin and sulfa-trimetroprim. The probability
of fluoroquinolones and gentamicin resistances of urine isolates was 2–2.7 times to the isolates from wound.
The probability of resistances to fluoroquinolones, increased 0.1 time when cat grow every year. A number of
antimicrobials frequently prescribed for treatment of bacterial infection presented very high resistant rates.
Antimicrobial resistant surveillances should be analyzed routinely to update rational drug uses policy in the
hospital.
Keywords: Antimicrobial resistances, Cat, Dog, Pseudomonas spp., Urine, Wound
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กรณีศึกษา: การรักษาเต้ านมขยายใหญ่ ในแมวด้ วยอะกลีพรี สโตน
Aglepristone treatment in feline mammary gland hyperplasia: A case report
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แมวเพศเมียยังไม่ทําหมัน พันธุ์ผสมสก๊ อตทิชโฟล์ดและอเมริ กันช๊ อตแฮร์ อายุ 8 เดือน นํา้ หนัก 3.4 กิโลกรั ม
เข้ ารับการตรวจที่ด้วยปั ญหาเต้ านมขยายขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วหลังการเป็ นสัด ผลการตรวจร่างกายทัว่ ไปปกติ อุณหภูมิ
ร่ างกาย 103 ฟาเรนไฮต์ คลําตรวจช่องท้ องปกติ ไม่พบตัวอ่อนและไม่พบความเจ็บปวด พบเต้ านมทุกเต้ าขยายขนาดและ
พบลักษณะการอักเสบ ไม่พบนํ ้านมและสิ่งคัดหลัง่ จากช่องคลอด ผลการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้ วยการตรวจอัลตร้ าซาวด์
พบว่าเนือ้ เยื่อภายในเต้ านมปกติ ไม่พบตัวอ่อนภายในมดลูก ค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตปกติ แมวได้ รับการยืนยันคํา
้ ผิวหนัง ขนาด 10
วินิจฉัย Feline mammary gland hyperplasia และได้ รับการรักษาด้ วยยาอะกลีพรี สโตน ฉีดเข้ าชันใต้
มก./กก. วันที่ 1–4 ผลการรักษาพบว่าเต้ านมลดขนาดลงอย่างชัดเจนภายใน 1 สัปดาห์ อะกลีพรี สโตนออกฤทธิ์แย่งจับ
ตัว รั บ ฮอร์ โ มนโปรเจสเตอโรนที่ เ นื อ้ เยื่ อ เต้ า นมได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มี ผ ลหยุด การเจริ ญ ของเนื่ อ เยื่ อ ภายในเต้ า นมชนิ ด
mammary gland hyperplasia และเต้ านมยุบลง
คําสําคัญ: เต้ านม, แมว, อะกีสพรี สโตน
Abstract

A eight months, 3.6 kg BW, intact mix Scottish Fold and American Shorthair queen with clinical sign of
mammary glands enlargement. History taking, the queen was in estrus last month. Physical examinations were
normal. Rectal temperature was 103 F. The fetal sacs were not found, and no abdominal cramp by abdominal
palpation. All mammary glands were enlargement. There were no milk production and vaginal discharge.
Clinical examination and ultrasonography of mammary glands were normal. The fetal sacs were not detected.
The complete blood count and blood chemistry were normal. Feline mammary gland hyperplasia was the
tentative diagnosis. Aglepristone was used in protocol 10 mg/kg, SC at day 1–4. Mammary glands were
decreased in size within a week after treatment. Aglepristone was rapid action to block local progesterone
receptors, so the mammary gland hyperplasia was inhibited by progesterone receptors blocker.
Keywords: Aglepristone, Feline, Mammary gland
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มหาสารคาม
A survey on mastitis disease situation of smallholder dairy farms in Mahasarakham province
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การสํารวจโรคเต้ านมอักเสบของฟาร์ มโคนมเกษตรกรจากสหกรณ์ โคนม 2 แห่งในพืน้ ที่จังหวัดมหาสารคาม
ใช้ แบบสอบถามและสัมภาษณ์เกษตรกรในการจัดการโรคเต้ านมอักเสบในฟาร์ ม ครอบคลุมพื ้นที่ 2 ศูนย์รับนํ ้านมดิบใน
พืน้ ที่จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 24 ฟาร์ ม ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับโรคเต้ านมอักเสบ
สาเหตุ ปั จจัยเสี่ยง และความแตกต่างของเต้ านมอักเสบแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการในระดับค่อนข้ างสูง แต่ยงั มี
เกษตรกรบางรายที่มีการจัดการนํา้ นมที่เป็ นเต้ านมอักเสบที่ไม่ถกู วิธีและเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการแพร่ กระจายโรคในฟาร์ ม
การจัดการโรคเต้ านมอักเสบเกษตรกรส่วนใหญ่ร้ ู จกั และทราบประโยชน์ของการตรวจสอบโรคเต้ านมอักเสบเบื ้องต้ นด้ วย
วิธี CMT และการรักษาด้ วยยาปฏิชีวนะ มาตรการควบคุมและป้องกันโรคเต้ านมอักเสบในฟาร์ ม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
มีการตรวจสอบนํา้ นมด้ วย CMT และมีการเก็บตัวอย่างนํา้ นมตรวจเพาะแยกเชื ้อแบคทีเรี ยอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนัน้
เกษตรกรมี การจุ่มนํ า้ ยาสํา หรั บ จุ่มหัว นมหลัง รี ดเพื่อ ช่ ว ยป้อ งกัน โรคเต้ า นมอักเสบ เกษตรกรส่ว นใหญ่ มีการจัดการ
สุขาภิบาลในพื ้นที่ฟาร์ มค่อนข้ างดี แต่พบว่าลักษณะพื ้นคอกพักโคนมส่วนใหญ่มีลกั ษณะพื ้นคอกเปี ยก ซึง่ อาจจะส่งผลให้
เกิดการติดเชื ้อเข้ าสู่เต้ านมได้ ง่าย เกษตรกรต้ องให้ ความสําคัญและมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเต้ านมอักเสบอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เช่น การจัดการสุขศาสตร์ ฟาร์ มและการรี ดนมที่ถูกต้ องตามหลักวิชาการเพื่อลดจุลินทรี ย์ที่ก่อโรค
เต้ านมอักเสบ
คําสําคัญ: ฟาร์ มโคนมเกษตรกรรายย่อย, โรคเต้ านมอักเสบ, สหกรณ์โคนม
Abstract

A survey of mastitis situation of smallholder dairy farms from members of two dairy cooperatives in
Maha Sarakham province. Questionnaires and interviews were used as a tool to collect data on dairy farm
mastitis management. The survey covered the area of two raw milk collecting centers, with 24 farms using
questionnaires and interviews. The results showed that most farmers had a relatively high level of knowledge
about mastitis, causes, risk factors, and differences in clinical and sub-clinical mastitis. However, there are still
some farmers who have improperly managed mastitis milk and it is a risk factor for spreading the disease on
their farms. Most farmers have a relatively good understanding of the benefits of early CMT screening for
mastitis and that mastitis is treated with antibiotics. For measures to control and prevent mastitis in farms It was
found that the farmers had CMT milk testing and the milk samples were collected for bacterial isolation regularly.
In addition, farmers have dipping solution for dipping the nipples after ironing and regularly inserting the drug
into the breasts to help prevent mastitis. In addition, farmers dipped in a solution for dipping the nipples after
milking of cows to help prevent mastitis. Most farmers have relatively good sanitation in farm areas. However, it
was found that most of the dairy cows' stalls were wet. This may result in an infection entering the breast easily.
Farmers need to focus on and have ongoing and consistent measures to prevent and control mastitis, such as
farm hygiene management and technically correct milking to reduce mastitis-causing microorganisms.
Keywords: Dairy cooperatives, Mastitis disease, Smallholder dairy farmer
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การศึกษาเบือ้ งต้ นการเลีย้ งปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) ในบ่ อดินเพื่อผลิตพ่ อแม่
พันธุ์ท่รี ูปแบบการเลีย้ งต่ างกัน (เลีย้ งแบบเดี่ยว และแบบผสมผสาน)
Preliminary study on red snapper (Lutjanus argentimaculatus) rearing for broodstock production
at different culture system (Monoculture and Polyculture)
อนุรักษ์ สุขดารา*, รุ่ งทิวา คนสันทัด, วาสนา อากรรัตน์ , วุฒชิ ัย อ่ อนเอี่ยม
Anurak sookdara*, Rungtiwa konsantad, Wasana Arkronrat, Vuttichai Oniam
สถานีวิจยั ประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
Klongwan Fisheries Research Station, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Prachuap Khiri Khan,
Thailand 77000, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: anurak.so@ku.th
บทคัดย่ อ
ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลากะพงแดง (Lutjanus argentimalatus) ที่รูปแบบการเลี ้ยงต่างกัน 2 รูปแบบ
คือ เลี ้ยงแบบเดี่ยว และเลี ้ยงแบบผสมผสาน โดยปล่อยปลาที่อตั รา 200 ตัว/ไร่ เลี ้ยงนาน 150 วัน ผลการศึกษาพบว่า
อัตราการเจริ ญเติบโตด้ านความยาวลําตัวและนํ ้าหนักตัวของปลากะพงแดงในบ่อเลี ้ยงเดี่ยวสูงกว่าของปลากะพงแดงใน
บ่อเลี ้ยงแบบผสมผสานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทงั ้ นอกจากนี ้ผลการศึกษาคุณนํ ้าระหว่างการทดลองของบ่อเลี ้ยงเดี่ยว
และแบบผสมผสาน พบว่า ค่าความเค็มของนํ ้า อุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง และปริ มาณแอมโมเนีย และปริ มาณ
ไนไตรท์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนํ ้า และความเป็ นด่างของนํ ้า มีความแตกต่างกัน
การศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่า ปลากะพงแดงที่เลี ้ยงแบบเดี่ยวมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ดีกว่าการเลี ้ยงแบบผสมผสาน หรื อมี
ความเหมาะสมต่อการเลี ้ยงเพื่อการผลิตพ่อแม่พนั ธุ์ตอ่ ไป
คําสําคัญ: การเจริญเติบโต, การเลี ้ยง, ปลากะพงแดง
Abstact

Study on the growth rate of red snapper (Lutjanus) argentimalatus) with two different culture systems,
namely; monoculture and polyculture, at a fish density of 200 fish/1,600 m2 for 150 days. The results showed
that growth rate (body length and body weight) of red snapper in the former pond was significantly higher than
in the latter pond. In addition, the results of water quality in this study showed that water salinity, temperature,
pH, ammonia and nitrite did not significantly differ between both ponds among monoculture and polyculture
ponds. But the dissolved oxygen and alkalinity contents were different between groups. This study indicated
that raised in monoculture system had better growth rates than in polyculture system. It’s suitable for rearing to
breeder production in the further.
Keywords: Growth, Rearing, Red snapper
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การเลีย้ งแม่ ปูทะเล (Scylla spp.) ไข่ ในกระดองระยะที่ 2 ไปสู่ระยะที่ 4 ด้ วยรู ปแบบการเลีย้ ง
แบบเดี่ยวและรวม
Female mud crabs (Scylla spp.) rearing with inner ovary stage II to IV at individual
and combinated cultures
รุ่ งทิวา คนสันทัดa,*, อนุรักษ์ สุขดาราa, วาสนา อากรรัตน์ a, วุฒชิ ัย อ่ อนเอี่ยมa, จิตมิ า สุวรรณมาลาb
Rungtiwa konsantada,*, Anurak sookdaraa, Wasana Arkronrata, Vuttichai Oniama, Jitima Suwanmalab
a
สถานีวิจยั ประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
b
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปั ตตานี 94000
a
Klongwan Fisheries Resesrch Station, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Prachuap Khiri Khan 77000,
Thailand
b
Department of Agricultural and Fishery Science, Faculty of Science and Technology,
Prince of Songkla University, Pattani 94000, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: rungtiwa0014@gmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการเลี ย้ งแม่ปูทะเล (Scylla spp.) ที่มีไข่ในกระดองระยะที่ 2 ที่
รู ปแบบการเลี ้ยงต่างกันเพื่อผลิตแม่ปไู ข่ระยะที่ 4 รวมไปถึงศึกษาอัตรารอดตาย และจํานวนวันของการพัฒนาการไข่ใน
กระดองของปูแม่ทะเล โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็ น 3 ชุดการทดลอง ได้ แก่ เลี ้ยงแม่ปทู ะเลไข่ในกระดองในสภาพการ
เลี ้ยงเดี่ยวภายในถังพลาสติกกลม (T1) เลี ้ยงรวมในบ่อซีเมนต์ที่อตั ราความหนาแน่น 3 ตัวต่อตารางเมตร (T2) และเลี ้ยง
รวมในบ่อซีเมนต์ที่อตั รา 5 ตัวต่อตารางเมตร (T3) ชุดการทดลองละ 5 ซํ ้า เลี ้ยงนาน 60 วัน ผลการศึกษาพบว่า จํานวนวัน
ของแม่ปทู ะเลที่มีการพัฒนาการของไข่ในกระดองจากระยะที่ 2 เป็ นระยะที่ 4 (เฉลี่ย 21.00±10.14 – 52.40±16.77 วัน)
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) แต่แม่ปทู ะเลที่เลี ้ยงเดี่ยวภายในถังพลาสติกจะมีอตั รารอดตาย (100±0.00%)
สูงกว่าที่เลีย้ งรวมในบ่อซีเมนต์ทัง้ สองชุดการทดลอง (53.33±18.26% และ 48.00±17.88% ตามลําดับ) ส่วนด้ านการ
เจริ ญเติบโตและคุณภาพนํา้ ระหว่างการเลี ้ยงพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทังสามชุ
้
ดการทดลอง (p > 0.05) การศึกษานี ้
ชี ้ให้ เห็นว่าการเลี ้ยงแม่ปทู ะเลไข่ในกระดองแบบเลี ้ยงเดี่ยวจะมีความเหมาะสมกว่าการเลี ้ยงรวม และควรมีการพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเลี ้ยงต่อไป
คําสําคัญ: การเลี ้ยง, ไข่ในกระดอง, ปูทะเล
Abstract

The objectives of this study were to investigate the female crabs (Scylla spp.) culture with inner ovary
stage II to produce ovary stage IV at different culture patterns including study on survival rate and day of ovary
development of female mud crab. Three treatments used were female crab culture operation, i.e., individual
female crab culture in plastic tank (T1), and female crab culture in concrete tanks at 3 (T2) and 5 (T3) crabs
per m2, for 60 days. Each treatment had 5 replications. The results showed that number of days of ovary
development from stage II to stage IV of each female mud crabs (mean 21.00±10.14 – 52.40±16.77 days) were
not significantly different (p > 0.05). The survival rate of female crab in T1 (100±0.00%) had significantly higher
than in T2 (53.33±18.26%) and T3 (48.00±17.88%). In addition, growth and water quality of each treatment were
not were not significantly different (p > 0.05). This study indicated that individual culture of inner ovary of female
mud crab had suitable than combined female crab culture. And should be improve culture pattern to its develop
in further.
Keywords: Culture, Inner ovary stage, Mud crab
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ผลของสารสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากสะระแหน่ ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย
ระบบภูมิค้ ุมกัน และความต้ านทานการติดเชือ้ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวแวนนาไม
Effects of peppermint essential oil on the growth performance, immune responses and
resistance to Vibrio parahaemolyticus infection in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
พัชราภรณ์ ธันวงศ์ , ถิรวัฒน์ รายรัตน์ , อรุ โณทัย คีตะนนท์ , พุธสุชา พันธ์ สวัสดิ์, นิติ ชูเชิด*
Patcharaporn Thanwong, Tirawat Rairat, Arunothai Keetanon, Putsucha Phansawat, Niti Chuchird*
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: ffisntc@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพของสารสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากสะระแหน่ (Peppermint
Essential Oil, PEO) ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต อั ต รารอดตาย ระบบภู มิ ค้ ุ มกั น และความต้ านทานการติ ด เชื อ้ Vibrio
parahaemolyticus ของกุ้งขาวแวนนาไมในห้ องปฏิบตั ิการ โดยแบ่งออกเป็ น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ให้ ก้ งุ ขาว
แวนนาไมระยะโพสลาร์ วา 12 กิน PEO ในอัตรา 0 (กลุ่มควบคุม), 400, 800, และ 1,600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร วัน
ละ 4 ครัง้ เป็ นเวลา 30 วัน แล้ วบันทึกนํา้ หนักตัว อัตราการรอดตาย และการตอบสนองทางระบบภูมิค้ มุ กันของกุ้ง ส่วน
การทดลองที่ 2 นํากุ้งขาวแวนนาไมจากการทดลองที่ 1 มาทําให้ ติดเชื ้อแบคทีเรี ยโดยวิธีการแช่ด้วย V. parahaemolyticus
้ ้ยงกุ้งด้ วยอาหารชนิดเดิมเป็ นเวลา 14 วัน แล้ วบันทึกอัตรารอดตายและนํ ้าหนักตัวที่
ความเข้ มข้ น 105 CFU/mL จากนันเลี
เพิ่มขึน้ ผลการศึกษาพบว่ากุ้งที่ได้ รับ PEO ในอัตรา 800 และ1,600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารมีนํา้ หนักตัวเฉลี่ย การ
ตอบสนองทางระบบภูมิค้ ุมกัน และอัตรารอดหลังแช่เชือ้ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.05) บ่งชีว้ ่า PEO
สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพของกุ้งได้
คําสําคัญ: กุ้งขาวแวนนาไม, นํ ้ามันหอมระเหย, ภูมิค้ มุ กัน, วิบริโอ, สะระแหน่
Abstract

The study aimed to investigate the effects of peppermint essential oil (PEO) on the growth performance,
immune responses, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection in Pacific white shrimp. The study was
divided into two experiments. In Experiment 1, the postlarvae 12 were fed on PEO at the rate of 0 (control), 400,
800, or 1,600 mg/kg feed four times daily for 30 days. The body weight, survival rate, and immune parameters
were determined. In Experiment 2, the juvenile shrimp from Experiment 1 were challenged by immersion with
V. parahaemolyticus (105 CFU/mL) and were fed with the same diets for another 14 days. The weight gain and
survival rate were recorded. The results demonstrated that the shrimp which fed on PEO 800 and 1,600 mg/kg
feed had significantly higher body weight, immune responses, and survival after immersion challenge than
those of the control (p < 0.05), indicating that PEO could help improve the overall health status of the shrimp.
Keywords: Essential oil, Immunity, Pacific white shrimp, Peppermint, Vibrio spp.
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ผลของการใช้ ฮอร์ โมนสังเคราะห์ LHRHa ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน Ompok bimaculatus
(Bloch, 1974) โดยใช้ พ่อแม่ พันธุ์ท่เี ลีย้ งในระบบนํา้ หมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็ก
Effect of the synthetic hormone LHRHa in the breeding of butter fish Ompok bimaculatus
(Bloch, 1974) broodstocks raised in small closed circulating water systems
เดชปรี ชา ก๋ าซุ้ม, ชินดนัย ลีเจีย๊ ะ, จอมสุดา ดวงวงษา*
Detpeecha Kasum, Chindanai Leejia, Jomsuda Duangwongsa*
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University, Chiang mai 50290, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: daungwongsa2000@gmail.com
บทคัดย่ อ
ผลของฮอร์ โ มนสั ง เคราะห์ Luteinizing Hormone Releasing Hormone analogue (LHRHa) ความเข้ มข้ น
แตกต่างกันในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน โดยฉีด LHRHa แม่พันธุ์ความเข้ มข้ น 0, 15, 20 และ 25 ในพ่อพันธุ์ 10 µg/kg
ร่วมกับยาเสริ มฤทธิ์ Domperidone (DOM) 5 mg/kg ปล่อยปลาผสมแบบธรรมชาติพบว่าแม่พนั ธุ์ชดุ ควบคุมและ LHRHa
15 µg/kg ไม่มีการตกไข่ ส่วนแม่พนั ธุ์ที่ฉีด 20 และ 25 µg/kg มีอตั ราการตกไข่ 100% หลังฉีด 10.54–11.30 ชม. โดยมี
จํ า นวนไข่ เ ฉลี่ ย 28,539.47±496.42 และ 28,951±933.64 ฟองต่ อ แม่ อั ต ราการปฏิ ส นธิ เ ฉลี่ ย 32.00±15.13 และ
63.33±3.67% อัต ราการฟั ก เฉลี่ ย 27.95±11.76 และ 76.05±2.35% และอัต ราการรอดตายเฉลี่ ย 16.67±9.62 และ
77.22±11.43% ตามลําดับ ผลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า แม่พนั ธุ์ทงั ้ 2 ชุด มีจํานวนไข่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
ส่วนอัตราการปฏิสนธิ อัตราฟั กและอัตราการรอดตาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับชุดทดลองอื่น
คําสําคัญ: การเพาะพันธุ์, ปลาชะโอน, ระบบนํ ้าหมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็ก, ฮอร์ โมนสังเคราะห์
Abstract
The effects of the different concentrations of synthetic hormone (LHRHa) on the breeding of leone
catfish Ompok bimaculatus (Bloch, 1974) were investigated. LHRHa injections were performed in female fish
with concentrations of 0, 15, 20 and 25 µg/kg while the male fish received 10 µg/kg. Additionally, both
broodstocks were simultaneously injected with the same rate of Domperidone (DOM) at a concentration of 5
mg/kg semi-artificial breeding method was conducted. The results showed that no spawning was found in the
control and 15 µg/kg LHRHa injected fish. In contrast, female catfish received 20 and 25 µg/kg had 100%
ovulation rates after 10.54–11.30 hr induction. And they showed average eggs numders of 28,539.47±496.42
and 28,951±933.64, the fertilization rates were 32.00±15.13 and 63.33±3.67%, respectively. FuThermore,
hatching rates were 27.95±11.76 and 76.05±2.35% and survival rates were 16.67±9.62 and 77.22±11.43%,
respectively. Statistical analysis showed that there was no significant difference in the number of eggs (p >
0.05) among female fish. However, the fertilization rate, hatching rate and survival rate of these two groups.
were statistically significant differences (p < 0.05) compare to the other groups.
Keywords: breeding, Ompok bimaculatus, Small recirculating aquaculture system, Synthetic hormones
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การศึกษาความเชื่อมโยงทางจีโนมของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาดุกอุย
(Clarias macrocephalus Günther, 1864)
Genome – wide association study of growth traits in bighead catfish (Clarias macrocephalus
Günther, 1864)
ประไพพรรณ ชัยวิชูa, สิลา สุขวัจน์ b, ระบือศักย์ ขุมทองc, อุทยั รั ตน์ ณ นครb,*
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
c
บริ ษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จํากัด ปทุมธานี 12120
a
The Graduate Program in Aquaculture, The Graduate School, Kasetsart Univetsity, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries, Kasetsart Univetsity, Bangkok 10900, Thailand
c
Betagro Science Center Co., Ltd., Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: ffisurn@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องหมายพันธุกรรมสนิปส์ (SNPs) กับลักษณะการเจริ ญเติบโต (นํ ้าหนักตัว,
ความยาวมาตรฐาน และความยาวทั ง้ หมด) ในปลาดุ ก อุ ย (Clarias macrocephalus) อายุ 8 เดื อ น (นํ า้ หนั ก
188.26±60.90 กรัม, ความยาวมาตรฐาน 23.75±3.93 เซนติเมตร และความยาวลําตัวทังหมด
้
26.71±3.96 เซนติเมตร)
ได้ ใช้ ข้อมูลดีเอ็นเอจากปลาดุกอุยจํานวน 991 ตัว จาก 74 ครอบครัวฟูลสิบและ 31 ครอบครัวฮาพสิบ ในการหาลําดับดี
เอ็นเอด้ วยเทคโนโลยี DArTSeq เครื่ องหมายสนิปจํานวน 1,722 เครื่ องหมายร่วมกับข้ อมูลการเจริ ญเติบโตได้ ถกู นํามาใช้
ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้ โมเดลเชิงเส้ นแบบผสมที่กําหนดเครื่ องหมายสนิปส์เป็ นปั จจัยคงที่โดยใช้ แพคเกจ
GenABEL ในโปรแกรม R ผลการศึกษาพบว่ามีเครื่ องหมายสนิปจํานวน 1 เครื่ องหมายที่สมั พันธ์ กับลักษณะความยาว
มาตรฐาน เครื่ องหมายนี ้มีความสัมพันธ์กับยีน SRGAP1 ที่ทําหน้ าที่สร้ างโปรตีน SLIT-ROBO Rho GTPase-activating
protein 1-like
คําสําคัญ: การเจริญเติบโต, เครื่ องหมายสนิปส์, ปลาดุกอุย
Abstract

This study was conducted to identify SNPs markers associated with growth traits (body weight,
standard length, and total length) by the genome-wide association studies (GWAS). Individual DNA sample of
991 bighead catfish (Clarias macrocephalus) at 8-month-old (188.26±60.90 g body weight, 23.75±3.93 cm
standard length, and 26.71±3.96 cm total length) across 74 full-sibs and 31 half-sibs were collected and sent
for DNA next generation sequencing using DArTSeq platform. In return,1,722 SNPs were obtained and used
for the analysis together with the recorded phenotypic data. The analysis was performed using mixed linear
model with SNPs as fixed effect, facilitated by GenABEL package in R. The result showed that one SNP marker
passed a significant threshold for association with standard length. The associated marker was annotated to a
candidate gene, SRGAP1 that produces SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 1-like.
Keywords: Bighead catfish, Growth, GWAS, SRGAP1
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Selection response for growth in snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis (Regan, 1910)
after one generation of family selection
Onprang Sutthakieta, Skorn Koonawootrittrironb, Uthairat Na-Nakornc,*
a
The Graduate Program in Animal Science, The Graduate School, Kasetsart University, Bangkok 19000,
Thailand
b
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 19000, Thailand
c
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*Corresponding author. E-mail address: ffisurn@ku.ac.th
Abstract

Snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis (Regan, 1910), is Thailand's fifth economically important
fish species. In this study, a family selection was performed based on average estimated breeding value (EBV)
for body weight (BW) at harvest (270 days after hatching, DAH). Among 79 families, 18 families from the top
EBV ranks were chosen as the selected group (SG), whereas 61 families were randomly kept as the control
group (CG). In SG and CG, unrelated broodfish were mated at a ratio of 1 male to 2 females resulted in 35 fullsib families and 4 paternal half-sib families for SG, and 42 full-sib families for CG. Fish from each family (in both
SG and CG) was separately reared in two hapas (0.5×0.5 m2), which were fixed in an earthen pond at a density
of 200 fish/m2 (50 fish/hapa) until 120 DAH. Then they were individually tagged using PIT Tag and 30 to 50
fish/family were randomly taken and communally stocked in each of four 5×5 m2 hapas at a stocking density of
15 fish/m2 (375 fish/hapa). At harvest, individual BW was gathered from 1,405 fish. A general linear model that
considered hapa, genetic group, sex, and DAH as fixed effects was used. Least square means for BW of the
SG (45.03±1.29 g) was significantly (p < 0.05) higher than CG (41.30±1.17 g). This phenotypic difference
between SG and CG indicated 9.03% of selection response and the advantage of a selective breeding program.
Further selection for the next generation will be performed based on individual EBV which would increase
selection accuracy, and hence a higher selection response is expected.
Keywords: Estimated breeding value, Genetic improvement, Selection response, Snakeskin gourami
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การศึกษาความไวของยาต้ านจุลชีพในหลอดทดลองต่ อแบคทีเรี ยก่ อโรคที่แยกได้ จากสัตว์ นํา้
In vitro antibacterial susceptibility testing of antimicrobial drugs against pathogenic bacteria
isolated from aquatic animals
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b
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c
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a
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c
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Thailand
*Corresponding author. E-mail address: ffisntc@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบความไวต่อยาต้ านจุลชีพของแบคทีเรี ยก่อโรคสัตว์นํ ้าในหลอดทดลองด้ วย
วิ ธี broth microdilution ของยา 5 ชนิ ด ได้ แก่ florfenicol (FF), oxytetracycline (OTC), sulfadimethoxine (SDM),
amoxicillin (AMX), และ enrofloxacin (ENR) จากกุ้งขาวแวนนาไมต่อเชื ้อ Vibrio spp. จากปลานํ ้าจืดหลากชนิดต่อเชื ้อ
Aeromonas hydrophila และจากปลากะพงขาวต่อเชื ้อ Streptococcus iniae การศึกษาพบว่ายา ENR มีประสิทธิภาพ
สูงที่สดุ ต่อเชื ้อทัง้ 3 กลุ่ม โดยมีค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดในการยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยที่ 90% (MIC90) ไม่เกิน 1 µg/mL ส่วนยา
FF และ OTC พบว่ายังคงมีฤทธิ์ดีต่อ Vibrio spp. เท่านัน้ (ค่า MIC90 เท่ากับ 1 และ 0.5 µg/mL ตามลําดับ) ในขณะที่เชื ้อ
ทัง้ 3 กลุ่มดื ้อต่อยา SDM และ AMX การศึกษานี ้บ่งชี ้ว่ายา ENR มีความเหมาะสําหรับการรักษาโรคแบคทีเรี ยในปลามาก
ที่สดุ ส่วนยา OTC และ FF มีความเหมาะสมมากกว่าสําหรับการรักษาโรคติดเชื ้อ Vibrio spp. ในกุ้ง
คําสําคัญ: กุ้งขาวแวนนาไม, ปลา, ฟลอเฟนิคอล, ยาปฏิชีวนะ, เอนโรฟล็อกซาซิน
Abstract

The study aimed to evaluate the in vitro antimicrobial susceptibility of pathogenic bacteria from aquatic
animals by broth microdilution technique. Five antimicrobial drugs, namely, florfenicol (FF), oxytetracycline
(OTC), sulfadimethoxine (SDM), amoxicillin (AMX), and enrofloxacin (ENR) were tested against Vibrio spp. from
Pacific white shrimp, Aeromonas hydrophila from freshwater fishes, and Streptococcus iniae from Asian
seabass. The result revealed that ENR was the most potent drug against all groups of bacteria with the minimum
inhibitory concentrations that inhibiting the growth of 90% (MIC90) of no more than 1 µg/mL, whereas FF and
OTC were only effective against Vibrio spp. (with the MIC90 of 1 and 0.5 µg/mL, respectively). However, all
groups of bacteria were resistant to SDM and AMX. In conclusion, ENR is the most effective drug to treat fish
disease, while OTC and FF are more appropriate for treating Vibrio spp. infection in shrimp.
Keywords: Pacific white shrimp, Fish, Florfenicol, Antibiotics, Enrofloxacin
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Morphology and identification for five wild bubble-nesting Betta species
(Teleostei: Osphronemidae)
Dome Limpivadhanaa, Soranath Sirisuayb, Phongchate Pichitkulb, Sommai Janekitkarnc,
Santi Poungchareana,c,*
a
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Thailand
b
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c
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*Corresponding author. E-mail address: ffisstpr@ku.ac.th
Abstract

The morphology of five wild bubble-nesting Betta species (B. imbellis, B. mahachaiensis,
B. siamorientalis, B. smaragdina, and B. splendens), ornamental fishes from Thailand, was described from live
specimens and referent specimens deposited in the Kasetsart University Museum of Fisheries, Faculty of
Fisheries, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. The deposited specimen series were selected from the type
localities as possible for actual taxonomic character representatives. The taxonomic characters, i.e.,
morphometrics, scale, fin ray count, and coloration, were examined and considered using a practical
identification guideline. Based on 7 catalogue numbers and 46 examined specimens, the main taxonomic
characteristics of all species were an oblong and slightly compressed body, a small and rounded head, a
slightly round eye. The preserved specimens have a ventral fin with 2–3 dorsal, central, and ventral stripes and
a caudal spot. In addition, there were 1–2 dorsal spines, 7–9 dorsal rays, 9–12 pectoral rays, 1 ventral spine,
4–5 ventral rays, 2–4 anal spines, 22–28 anal rays, and 10–12 caudal rays. However, the number of fin rays and
melanophore pigmentation patterns on the head (pre-orbital, sub-orbital, post-orbital, and sub-opercular bars)
and longitudinal stripes on the side of the body and in live specimens, the red marking on the operculum, end
tip of anal fin and edge of caudal fin could be used to distinguish between different species. Based on the 5
species, B. smaragdina and B. mahachaiensis were separated from others by having scattered spots on the
caudal fin but differing in the number of anal fin rays, respectively (26–28 vs 21–24). B. siamorientalis and
B. imbellis were separated by the red marking on the end tip of the anal fin and edge of the caudal fin but
differing in the ratio of the red marking on the edge of the caudal fin not beyond to anterior half of caudal fin
in B. siamorientalis. Finally, B. splendens is distinguished from others by having red marking on the operculum,
caudal membrane between caudal rays, and most of the base area and end tip of the anal fin.
Keywords: Betta, Fish taxonomy, Identification, Morphology, Osphronemidae
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สัณฐานวิทยาและการประมาณค่ าอายุของลูกปลาทู-ลังสกุล Rastrelliger (Teleostei: Scombridae)
Morphology and age estimation of Rastrelligid larva (Teleostei: Scombridae)
บุตษยาพร ทองปรางค์ a, รักเกียรติ ปั ้นศรี b, โดมม์ ลิมปิ วัฒนc, สันติ พ่ วงเจริญa,c,*
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b
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c
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
a
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกปลาทูลงั สกุล Rastrelliger วงศ์ Scombridae ยังมีจํากัด ในการศึกษา
ครัง้ นี ้ได้ ทําการตรวจสอบตัวอย่างอ้ างอิง 85 ตัวอย่างจากกรมประมง และการสํารวจของศูนย์พฒ
ั นาการประมงแห่งเอเชีย
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าลูกปลาทู-ลังมีความยาวแรกฟั กเท่ากับ 1.94 mm NL และพัฒนาเข้ าสู่ระยะ flexion
ภายในเวลา 9 วัน (ความยาว 4.20 mm NL) สมการความสัมพันธ์ระหว่างอายุ (Age [วัน]) และความยาวลําตัวในระยะวัย
อ่ อ นขัน้ แรก (NL [mm]) คื อ NL = 0.2319Age + 2.1322 (r² = 0.9376) และความยาวลํ า ตัว ในระยะวัย อ่ อ นขัน้ หลัง
(SL [mm]) คือ SL = 0.3925Age + 0.4111 (r2 = 0.9341) ลูกปลาระยะวัยอ่อนขัน้ แรกมีความลึกลําตัว 24.29–34.80%
NL มีความยาวหัว 23.08–36.11% NL มัดกล้ ามเนือ้ ลําตัว 30–32 มัด (ส่วนใหญ่ 31) มีจุดสีดํากระจายบริ เวณส่วนท้ าย
ทางเดินอาหาร ใต้ ขอบกระพุ้งแก้ ม ช่องทวาร และพบจุดสีเรี ยงเป็ นแนวเส้ นประที่ขอบล่างลําตัวส่วนหาง
คําสําคัญ: การประมาณค่าอายุ, การพัฒนาทางสัณฐานวิทยา, ปลาทู-ลัง, ลูกปลาวัยอ่อน
Abstract
At present, data on morphological development of the Rastrelligid larva, family Scombridae was rather limited.
We examined 85 referent specimens from the Department of Fisheries and Southeast Asian Fisheries Development
Center’s observation. The result showed that the length at the hatching stage was 1.94 mm NL and spent 9 days
before reaching the flexion stage (4.20 mm NL). The relationship between age (Age [days]) and body size at preflexion stage (NL [mm]) was NL = 0.2319Age + 2.1322 (r² = 0.9376) and post-flexion stage (SL [mm]) was SL =
0.3925Age + 0.4111 (r2 = 0.9341). The pre-flexion larva had a body depth of 24.29–34.80% NL, moderately-rounded
head with head length (HL), 23.08–36.11% NL, and 30–32 myomeres (mostly 31). The melanophore pigments are
scattered on the posterodorsal region of the gut, lower opercular, anus, and have a dashed line along the lower edge
of the caudal part.
Keywords: Age estimation, Fish larvae, Morphological development, Rastrelliger
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องค์ ประกอบของชนิดแพลงก์ ตอนในกระเพาะอาหารของปลาทู, Rastrelliger brachysoma
(Bleeker, 1851)
Species composition of plankton in stomach of short-bodied mackerel, Rastrelliger brachysoma
(Bleeker, 1851)
ไพลิน จิตรชุ่ม*, ทิฆัมพร ลาภส่ งผล, สมหมาย เจนกิจการ
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บทคัดย่ อ
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะของปลามีความสําคัญต่อการศึกษาอุปนิสยั การกิน
อาหาร และลําดับขัน้ ของห่วงโซ่อาหาร ทําศึกษาปลาทู 111 ตัว จากท่าเรื อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมิถุนายนถึง
กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษาองค์ประกอบอาหารในกระเพาะ พบแพลงก์ตอนพืชอย่างน้ อย 4 ไฟลัม 6 ชัน้ 20 อันดับ 27
วงศ์ 34 สกุล 51 ชนิด เป็ นไดอะตอม ไดโนแฟลกเจลเลต สาหร่ ายสีเขียวแกมนํา้ เงิน และซิลิโคแฟลกเจลเลตจํานวน 28,
20, 2 และ 1 ชนิด ตามลําดับ และแพลงก์ตอนสัตว์ 5 ไฟลัม 6 ชัน้ 6 อันดับ 6 วงศ์ 6 สกุล 6 ชนิด ได้ แก่ โพรโทซัวที่มีซีเลีย
โคพีพอด หนอนธนู และเพรี ยงหัวหอมจํานวน 2, 2, 1 และ 1 ชนิด ตามลําดับ และระยะวัยอ่อนของโคพีพอด หอยสองฝา
และลูกปลา บ่งชี ้ว่าปลาทูเป็ นปลาที่กรองกินอาหารแบบไม่เจาะจงชนิดอาหาร ขนาดเฉลี่ยของเซลล์แพลงก์ตอนพืชและ
สัตว์มีคา่ 209±117 และ 366±125 µm ตามลําดับ ความถี่ของการพบและปริมาณอาหารมีความแตกต่างระหว่างเดือน ซึง่
แสดงว่าปลาทูจะกินอาหารตามลักษณะของประชาคมแพลงก์ตอนตามธรรมชาติ
คําสําคัญ: แพลงก์ตอน, อาหารในกระเพาะ, ปลาทู
Abstract

A change of dietary composition in the digestive tract of organisms is one of the most important study
was aimed to find the feeding habit and trophic level. Therefore, 111 fish samples were collected from the pier
of Prachuap Khiri Khan Province from June - September, 2020. The fish samples were investigated for dietary
contents. Total 4 phyla 6 classes 20 orders 27 families 34 genera and 51 species of phytoplankton were
included diatom, dinoflagellate, cyanobacteria, silicoflagellate 28, 20, 2 and 1 species, respectively. Total 5
phyla 6 classes 6 families 6 genera and 6 species of zooplankton also included ciliated protozoa, copepod,
arrow worm, tunicate 2, 2, 1 and 1 species and larval stage of copepod, bivalve, and fish. This finding indicated
that the short-bodied mackerel was a mid-pelagic strainer and an opportunistic feeder. The average size of
phytoplankton was 209±117µm while 366±125 µm in zooplankton. The frequency of occurrence and density of
food were varied among months. This revealed that change of diet content depended on the planktonic
community of ambient environment.
Keywords: Plankton, Short-bodied mackerel, Stomach contents
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การศึกษาวงจรชีวิตของไซโคลพอยด์ โคพีพอด Apocyclpos royi AMBT ในสภาวะห้ องปฏิบตั กิ าร
Life cycle of cyclopoid copepod Apocyclops royi AMBT under laboratory cultivation
ปวีณา ตปนียวรวงศ์ a,b,*, ปาริ ชาติ ชุมทองa,b, พัชรี โยควิบูลa,b, ปรารถนา ปานทองa,b, สรวิศ เผ่ าทองศุขa,b,
ปิ ติ อํ่าพายัพa,b
Paveena Tapaneeyaworawonga,b,*, Parichat Chumtonga,b, Patchari Yocawibuna,b, Prarthana Pantonga,b,
Sorawit Powtongsooka,b, Piti Amparyupa,b
a
ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปทุมธานี 12120
b
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
a
National Center for Genetic engineering and Biotechnology, National Science and Technology Development
Agency Pathum Thani 12120, Thailand
b
Center of excellence for Marine Biotechnology Department of Marine Science, Faculty of Science,
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: paveena.tap@biotec.or.th
บทคัดย่ อ
โคพีพอดถูกนํามาใช้ อาหารมีชีวิตสําหรับการอนุบาลลูกสัตว์ นํา้ เนื่องจากเป็ นแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่สูง การทราบถึงวงจรชีวิตของโคพีพอดอย่างละเอียดจึงมี ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบผลิตโคพีพอด
การศึกษาวงจรชีวิตของโคพีพอด Apocyclops royi โดยใช้ สาหร่ ายสีเขียว Tetraselmis suecica เป็ นอาหาร ในระบบการ
เลี ้ยงแบบ Fed-batch พบว่า A.royi ระยะนอเพลียสมีขนาดความกว้ างอยู่ในช่วง 58.17±4.38 – 126.04±7.86 และความ
ยาว 104.58±4.02 – 270.83±23.66 ไมโครเมตร การพัฒนาจากระยะนอเพลียส 1 ถึงระยะนอเพลียส 6 ใช้ เวลา 54 ชัว่ โมง
ระยะโคพิโพดิดมีขนาดความกว้ างและความยาวอยู่ระหว่าง 132.19±1.89 – 210.36±38.54 และ 351.57±8.13 – 822.00
±50.07 ไมโครเมตร ตามลําดับ โดยใช้ เวลา 66 ชัว่ โมง ในการพัฒนาจากระยะโคพิโพดิด 1 ถึง 5 ส่วนในระยะตัวเต็มวัยโค
พีพอดตัวผู้จะมีความกว้ างและความยาวเท่ากับ 186.09±6.40 และ 779.17±20.83 ไมโครเมตร ตามลําดับ ตัวเมียมีความ
กว้ างและความยาวเท่ากับ 280.56±8.67 และ 937.50±29.17 ไมโครเมตรตามลําดับ โคพีพอด A.royi พัฒนาจากระยะนอ
เพลียสจนถึงตัวเต็มวัยและให้ นอเพลียสอีกครัง้ ใช้ เวลา 210 ชัว่ โมง
คําสําคัญ: โคพีพอด, วงจรชีวิต, Apocyclops royi
Abstract

Copepod is used as live feed for aquatic animals larviculture because it has high nutritional values.
Precise study of copepod life cycle is a crucial parameter for the design of copepod production system. Life
cycle of copepod Apocyclops royi was studied with excess feeding of the green algae Tetraselmis suecica
under Fed-batch culture system. It was found that nauplius size were between 58.17±4.38 – 126.04±7.86 and
104.58±4.02 – 270.83±23.66 micrometers in width and length, respectively. Nauplius I was developed to
nauplius XI within 54 hours. Copepodid stages were 132.19±1.89 – 210.36±38.54 and 351.57±8.13 –
822.00±50.07 micrometers in width and length, respectively, and copepod took 66 hr from copepodid I to
copepodid V. With adult stage, male copepods were 186.09±6.40 and 779.17±20.83 micrometers in width and
length, respectively. Female copepods were larger in size, 280.56±8.67 and 937.50±29.17 micrometers in
width and length, respectively. For the whole life cycle, the development of A. royi from nauplius to the next
generation nauplius was 210 hours.
Keywords: Apocyclops royi, Copepod, Life cycle
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สภาพทางอุทกพลศาสตร์ และการคาดการณ์ การกระจายตัวอ่ อนปูม้า (Portunus pelagicus)
ในบริเวณอ่ าวบ้ านดอน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
Hydrodynamics and prediction of the blue swimming crab (Portunus pelagicus) larval dispersal
in Bandon Bay, Surat Thani Province
กฤตภาส สุชาโตa,*, ธนัสพงษ์ โภควนิชa, สมชาย ชนวัฒนาb, อมรศักดิ์ สวัสดีc
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b
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c
Department of Marine Science, School of Science, Walailak University, Nakhon Si Thammarat 80160,
Thailand.
*Corresponding author, Email address: Krittapas.suc@ku.th
บทคัดย่ อ
อ่าวบ้ านดอนตัง้ อยู่บริ เวณชะวากทะเลซึ่งตัง้ อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานีและมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 3.4
เมตร ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานีได้ รับนํา้ จืดจากแม่นํา้ ตาปี และพื ้นที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
อนุรักษ์ และฟื ้นฟูทรั พยากรปูม้าในอ่าวบ้ านดอน การศึกษาครั ง้ นีจ้ ึงใช้ ข้อมูลสภาพทางอุทกพลศาสตร์ จากการสํารวจ
ภาคสนามครอบคลุม 4 ฤดูกาลและจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 2 แบบ คือ แบบจําลองอุทกพลศาสตร์ 3 มิติ โดยใช้
โปรแกรม MIKE3 และแบบจําลองการเคลื่อนที่ของตัวอ่อนปูม้าโดยจําลองอนุภาคอนุรักษ์ ใช้ โมดูล Particle Tracking เพื่อ
ทําการติดตามเส้ นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตามกระแสนํา้ เป็ นเวลา 10 วัน ผลการศึกษาพบว่ากระแสนํา้ ของอ่าว
บ้ านดอนได้ รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์นํ ้าขึ ้นนํ ้าลงมากที่สดุ และตามมาด้ วยอิทธิพลของลมมรสุมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาลอย่างชัดเจน กระแสนํ า้ ในอ่าวบ้ านดอนมี รูปแบบ 3 มิติแม้ ว่าจะเป็ นอ่าวตืน้ ซึ่งรู ปแบบการไหลเวียนของ
กระแสนํ ้าที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาลประกอบกับข้ อมูลที่ได้ จากแบบจําลองอนุภาคอนุรักษ์ โมดูล ทําให้ คาดการณ์ได้ ว่า
ตัวอ่อนลูกปูม้ามีการกระจายตัวที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของปี
คําสําคัญ: การไหลเวียนของกระแสนํา้ แบบ 3 มิติ, แบบจําลองการเคลื่อนที่ของอนุภาค, แบบจําลองอุทกพลศาสตร์ ,
ลมมรสุม
Abstract

Bandon Bay is a shallow bay (~3.4 m deep) located, in Surat Thani Province, Thailand. It receives most
of its freshwater supply from the Tapi River and tis outer boundary is connected to the Gulf of Thailand. This
study aimed at investigating the hydrodynamics and blue swimming crab larval dispersion within the bay in
order to aid in conservation planning and restoration for blue swimming crab stock. This study used data from
field measurement and from a 3-D hydrodynamic model and 3-D particle tracking model (MIKE3). The crab
larvae dispersal patterns were simulated using inert particle tracking released into the bay. Results showed that
currents within the bay were mostly influenced by tide followed by monsoonal wind as evidenced by notable
seasonal variations. Water circulation in Bandon Bay displayed 3 D features despite the fact that the bay is
shallow. Moreover, the seasonal circulation patterns affect the dispersal of blue swimming crab larvae.
Keywords: 3-dimentional circulation, Hydrodynamic model, Monsoon, Particle tracking model
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ผลของความหนาแน่ นต่ ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งแชบ๊ วย
(Penaeus merguiensis, de Man) ระยะโพสลาวาที่อนุบาลในระบบปิ ด
Effects of density on growth and survival rate of post-larva stage banana shrimp
(Penaeus merguiensis, de Man) reared in a closed system
ชนกกานต์ จะพันธุ์a,*, ปริญญา ลิมป์ วิริยะกุลa, วุฒิชัย อ่ อนเอี่ยมb, วาสนา อากรรัตน์ b
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b
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a
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b
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ได้ ทําการทดลองการเปรี ยบเทียบหาอัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ
และอัตราการรอดตาย ของลูกกุ้งแชบ๊ วย 2 ระยะ คือ ระยะโพสลาวา 5 (PL5) และ ระยะโพสลาวา 15 (PL15) โดยแต่ละ
ระยะเลี ้ยงในความหนาแน่นที่ตา่ งกัน 3 ระดับ คือ 100 200 และ 300 ตัว/ลิตร แต่ละระดับมี 5 ซํ ้า ใช้ ระยะเวลาในการเลี ้ยง
ทัง้ สิน้ 10 วัน ผลการทดลองพบว่า การอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊ วยระยะ PL5 ที่ความหนาแน่นที่ต่างกัน 3 ระดับ ให้ ผลที่ไม่
แตกต่า งกัน ส่ว นการอนุบ าลลูกกุ้ง แชบ๊ ว ยระยะ PL15 ที่ความหนาแน่น 100 และ 300 ตัว /ลิ ตร มี อัตราการรอดตาย
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.05) โดยที่อัตราความหนาแน่นที่ดีที่สุดของการอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊ วยระยะ PL15 ใน
การศึกษาครัง้ นี ้คือ 100 ตัว/ลิตร เนื่องจากมีอตั ราการรอดตายสูงที่สดุ (16.39%) และปริมาณแอมโมเนียมีคา่ ตํ่าที่สดุ
คําสําคัญ: กุ้งแชบ๊ วย, ความหนาแน่น, ระยะโพสลาวา, อัตราการรอดตาย
Abstract

This study was conducted to compare the average daily growth rate, specific growth rate, and survival
rate of post-larva 5 (PL5) and post-larva 15 (PL15) Banana shrimp reared for 10 days in a closed system at 3
different densities; 100, 200, and 300 shrimps/L, each density has 5 replications. The results showed that there
was no difference in growth and survival of PL5 shrimp reared at 3 different densities. Nevertheless, the survival
rate of PL15 shrimp reared at densities of 100 and 300 shrimps/L were significantly different (p < 0.05). The
best rearing density of PL15 shrimp in this study was 100 shrimps/L because it has the highest survival rate of
16.39% and the lowest ammonia content.
Keywords: Banana shrimp, Density, Post-larva stage, Survival rate
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ผลของการเสริมสาหร่ ายช่ อพริกไทย (Caulerpa lentillifera) ในอาหารสําเร็จรู ป
ต่ อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata) ระยะวัยรุ่ น
Effects of Caulerpa lentillifera supplement in diets on growth performance of juvenile spotted
Babylon (Babylonia areolata)
กรณ์ รวี เอี่ยมสมบูรณ์ a,*, พรรณวสา สรรพประเสริฐa, นฤชล ภัทราปั ญญาวงศ์ b
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b
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*Corresponding author. E-mail address: Kornrawee.a@gmail.com
บทคัดย่ อ
ศึกษาการเสริมสาหร่ายช่อพริ กไทย (Caulerpa lentillifera) ในอาหารสําเร็จรูปต่อการเจริ ญเติบโตของหอยหวาน
(Babylonia areolata) ระยะวัยรุ่น โดยผสมสาหร่ ายช่อพริ กไทยเป็ น 4 ระดับได้ แก่ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้าหนัก
อาหาร ทดลองเลีย้ งหอยหวานระยะวัยรุ่ นในระบบนํ า้ แบบเปิ ด โดยใช้ หอยหวานขนาดความยาวเปลือกเริ่ มต้ นเฉลี่ย
1.56±0.02 เซนติเมตร จํานวน 20 ตัวต่อหน่วยการทดลอง หน่วยทดลองละ 3 ซํ ้า เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ในกล่องพลาสติก
ขนาด 18.5×24.5×15.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยมีทรายละเอียดรองไว้ ที่พื ้นกล่อง ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทดลองครบ 8
สัป ดาห์ พบว่า ลูกหอยที่เ ลี ย้ งด้ ว ยอาหารผสมสาหร่ า ยช่ อ พริ กไทย 2 เปอร์ เซ็นต์ มี การเติบโตโดยนํ า้ หนัก อัตราการ
เจริ ญเติบโตจําเพาะ (SGR) โดยนํ ้าหนัก และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) สูงกว่าอาหารสูตรอื่นๆ แต่ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (p > 0.05) กับอาหารสูตรอื่นๆ และอาหารทุกสูตรไม่มีผลต่ออัตราการรอดของลูกหอยหวาน
คําสําคัญ: การเจริญเติบโต, สาหร่ายช่อพริกไทย, หอยหวาน
Abstract

Effects of Caulerpa lentillifera powder supplemented in artificial diet at 0% a control diet (w/w), 1%,
2%, and 3% were studied on growth performance were conducted in spotted babylon (Babylonia areolata).
The spotted babylon with initial average shell length of 1.56±0.02 cm were fed with the experimental diets for 8
weeks. Each of twenty spotted babylon was reared in an 18.5x24.5x15.5 cm3 plastic box provided with fine
sand on the bottom and raised in a opened water system. The spotted babylon were divided into four each
groups with triplicates. The result indicated that at 8 weeks the spotted balylon fed with 2% of C. lentillifera
powder supplemented in artificial diet showed the average weight, specific growth rate by weight and food
conversion ratio (FCR) was not significantly difference (p > 0.05) from other diets. All diets were not affected to
survival rate of spotted babylon.
Keywords: Babylonia areolate, Caulerpa lentillifera, Growth performance, Spotted Babylon
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ความเหมาะสมของสารทําละลาย อัตราส่ วนนํา้ หนักสาหร่ ายต่ อตัวทําละลาย และอุณหภูมิ
ในการสกัดสารไฟโคบิลิโปรตีนจากสาหร่ ายสีเขียวแกมนํา้ เงิน Nostoc sp. NUACC02
Optimization of extract solvent, algal biomass/solvent ratio and temperature in the
phycobiliprotein extraction from a cyanobacteria Nostoc sp. NUACC02
วิทยา ทาวงศ์ *, พงศนาถ ผ่ องเจริญ, ปิ ยวัฒน์ ปองผดุง, สุพัฒน์ พลซา, ปฏิพัทธ์ สันป่ าเป้ า
Wittaya Tawong*, Pongsanat Pongcharoen, Piyawat Pongpadung, Supat Ponza, Pathipat Sunpapao
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
65000
Department of Agricultural Science, Faculty of Agriculture Natural resources and Environment,
Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand
Corresponding author. E-mail address: wittayat@nu.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหาชนิดของตัวทําละลาย อัตราส่วนนํ ้าหนักสาหร่ ายต่อตัวทําละลาย และ
อุณหภูมิ ที่เหมาะสมในการสกัดไฟโคบิลิโปรตีน ได้ แก่ ไฟโคไซยานิน (PC) อัลโลไฟโคไซยานิน (APC) และ ไฟโคอิริทริ น
(PE) จาก Nostoc sp. NUACC02 โดยชนิดของตัวทําละลายที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ นํ ้ากลัน่ แคลเซียมคลอไรด์ (1.5%
w/v) เกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (PBS, 0.1 M, pH 7.4) คาร์ บอเนตบัฟเฟอร์ (0.1 M, pH 9.6) และ ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (PB,
0.1 M, pH 7.0) จากนันศึ
้ กษาอัตราส่วนของสาหร่ ายต่อตัวทําละลายที่แตกต่างกัน (1.5, 3.0 และ 4.5 mg DW/ml) และ
ศึกษาผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัด (-20, 4 และ 25°C) จากผลการศึกษาพบว่าการใช้ PBS ให้ ปริ มาณสาร PC
(80.5±3.9 mg/g DW) APC (42.2±0.9 mg/g DW) และ PE (117.5±5.1 mg/g DW) สูงที่สดุ (p < 0.05) ผลของอัตราส่วน
นํ า้ หนัก สาหร่ า ยต่ อ ตัว ทํ า ละลาย พบว่ า การใช้ นํ า้ หนัก สาหร่ า ยที่ 3.0 mg DW/ml ในสารละลาย PB ให้ ป ริ ม าณ PE
(67.6±6.3 mg/g DW) สูงที่สดุ (p < 0.05) ขณะทีก่ ารใช้ ปริมาณสาหร่ายเริ่มต้ นที่ 4.5 mg DW/ml ในสารละลาย PB จะให้
ปริ มาณ PC (61.9±0.1 mg/g DW) และ APC (50.3±2.2 mg/g DW) สูงที่สดุ (p < 0.05) สําหรับผลของอุณหภูมิที่ใช้ ใน
การสกัด พบว่า การใช้ วิธี การแช่แ ข็ง ละลายในการสกัดที่อุณ หภูมิ -20 ชั่ว โมง ให้ ป ริ มาณ PC (21.8±6.6 mg/g DW)
APC(11.0±4.1 mg/g DW) และ PE (30.6±8.7 mg/gDW) สูงที่สดุ (p < 0.05)
คําสําคัญ: การสกัด, ไฟโคบิลิโปรตีน, สาหร่ายสีเขียวแกมนํ ้าเงิน, Nostoc
Abstract

This study was aimed to explore optimization of extract solvent, algal biomass/solvent ratio and
temperature in phycobiliprotein extraction such as phycocyanin (PC), allophycocyanin (APC) and phycoerythrin
(PE) from a cyanobacteria Nostoc sp. NUACC02. Extract solvents used in this study were distilled water, 1.5%
w/v of CaCl2-solution, phosphate-buffered saline (PBS, 0.1 M, pH 7.4), CaCO3 buffer (0.1 M, pH 9.6) and
phosphate buffer (PB, 0.1 M, pH 7.0). Results revealed that using PBS for extraction yielded the highest contents
of PC (80.5±3.9 mg/g DW), APC (42.2±0.9 mg/g DW) and PE (117.5±5.1 mg/g DW) (p < 0.05). Results of
different algal biomass/solvent ratios (1.5, 3.0 and 4.5 mg DW/ml) in extraction exhibited that using an algal
biomass/solvent ratio of 3.0 mg DW/ml in PB showed the highest content of PE (67.6±6.3 mg/g DW) (p < 0.05),
while using an algal biomass/solvent ratio of 4.5 mg DW/ml in PB showed the highest contents of PC (61.9±0.1
mg/g DW) and APC (50.3±2.2 mg/g DW) (p < 0.05). Among different temperatures in extraction including -20,
4 and 25°C, using freezing-thawing method with the temperature of -20°C in extraction for 24 hr resulted the
maximum contents of PC (21.8±6.6 mg/g DW), APC (11.0±4.1 mg/g DW) and PE (30.6±8.7 mg/g DW) (p <
0.05).
Keywords: Cyanobacteria, Extraction, Nostoc, Phycobiliproteins
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คุณค่ าทางโภชนาการของนํา้ พริกปลาแซลมอนบรรจุกระป๋อง
Nutritional value of canned salmon chili paste
จุฑา มุกดาสนิทa,*, สุมิตรา บุญบํารุ งb, ปั ทมา ระตะนะอาพรa, นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์a
Juta Mookdasanita,*, Sumitra Boonbumrungb, Pattama Ratanaarporna, Nantipa Pansawata
a
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
a
Department of Fishery Products, Faculty of Fishery, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: juta.m@ku.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั ส่วนเหลือท้ องปลาแซลมอนเนื่องจากปลาแซลมอนอุดมไปด้ วยกรด
ไขมัน ไม่ อ่ิ ม ตัว สูง งานวิ จัย นี ไ้ ด้ พัฒ นาสูต รนํ า้ พริ ก ปลาแซลมอนบรรจุก ระป๋ อง พบว่า การฆ่ า เชื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ นํ า้ พริ ก
ปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ องการฆ่าเชื อ้ ที่อุณหภูมิ 113 องศาเซลเซียส ต้ องใช้ ระยะเวลาเท่ากับ 84 นาที (F0 = 6) การ
ตรวจสอบคุณภาพผลิ ตภัณ ฑ์ ห ลัง ฆ่ าเชื อ้ แล้ วพบว่ามี ความปลอดภัยในการบริ โภค นํ า้ พริ กแซลมอนบรรจุกระป๋ องมี
อัตราส่วนของกรดไขมันกลุ่ม omega-6 ต่อกรดไขมันกลุ่ม omega-3 มีค่าประมาณ 1.07 โดยอัตราส่วนของกรดไขมัน
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ ต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื อ้ รั งต่างๆ เช่น โรคหัวใจ และมะเร็ งทรวงอก เมื่อทําการ
ทดสอบผู้บริ โภคจํานวน 200 คน พบว่านํา้ พริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ องมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค ดังนัน้
ผลิตภัณฑ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้จึงมีศกั ยภาพในทางการค้ า
คําสําคัญ: การเพิ่มมูลค่า, กรดไขมันไม่อิ่มตัว, นํ ้าพริกปลาแซลมอน, อาหารบรรจุกระป๋ อง
Abstract

The aim of this research was to valorize the salmon belly byproducts because of the rich of unsaturated
fatty acid composition. Canned salmon chilli paste was developed, and the commercial sterilization was 113oC
for 84 minutes (F0 = 6). Under this condition, the canned product safed for human consumption. The ratio of
omega-6: omega-3 in this canned salmon chilli paste were approximately 1.07 and this fatty acid ratio were
reported to reduce the risk of chronic desiase such as arteriosclerosis and chest cancer. Two hundred untrain
panels accepted the canned salmon chilli paste. This product has potential in the commercial.
Keywords: Canned food, Salmon chilli paste, Unsaturated fatty acid, Value-added product
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ประชาคมสัตว์ พนื ้ ทะเลขนาดใหญ่ บริเวณป่ าชายเลนคุระบุรี จังหวัดพังงา
Macrobenthic community in mangrove area at Khura Buri, Phang Nga province
ชิดชนก น้ อยผา, นภาขวัญ แหวนเพชร*, จรวย สุขแสงจันทร์
Chitchanok Noypha, Napakhwan Whanpetch*, Charuay Sukhsangchan
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: napakhwan.w@ku.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาประชาคมสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ องค์ประกอบตะกอนดิน สารอินทรี ย์รวม และปริ มาณซัลไฟด์ในดิน
บริ เวณป่ าชายเลนคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยทําการเก็บตัวอย่างในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ตัวแทนฤดูฝน) และเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ตัวแทนฤดูแล้ ง) พบสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ทงหมด
ั้
19 กลุ่ม โดยพบกลุ่มไส้ เดือนทะเลมีความชุก
ชุมสูงสุด รองลงมาคือหอยสองฝา และแอมฟิ พอด มีคา่ ความชุกชุมเท่ากับ 78.10%, 5.23% และ 5.17% ตามลําดับ ความ
ชุกชุมบริ เวณป่ าชายเลน และบริ เวณไม่มีป่าชายเลนไม่แตกต่างกัน ในช่วงฤดูแล้ งความชุกชุมของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่
มี มากกว่าในช่วงฤดูฝน พบค่าความหนาแน่นอยู่ในช่วง 3,467–15,556 (เฉลี่ย 9,995±4,534) ตัวต่อตารางเมตร และ
บริ เวณป่ าชายเลนมีความหนาแน่นมากกว่าบริเวณไม่มีป่าชายเลน ยกเว้ นในสถานี MG2 ในช่วงฤดูฝน ลักษณะตะกอนดิน
เป็ นดินเลนเป็ นส่วนใหญ่ ปริ มาณสารอินทรี ย์อยู่ในช่วง 2.43–29.46% (เฉลี่ย 13.29±9.92%) และปริ มาณซัลไฟด์ในดิน
ในช่วงฤดูฝนสูงกว่าช่วงฤดูแล้ งมีคา่ อยู่ในช่วง 1.92–60.61% (เฉลี่ย 25±21.06%)
คําสําคัญ: คุระบุรี, ป่ าชายเลน, สัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่
Abstract

The diversity and abundance of macrobenthic community, grain size composition, total organic matter
and sulfide content in sediment of the mangrove area at Khura Buri, Phang Nga province were studied in May
2019 (rainy season) and February 2020 (dry season). A total of 19 groups of the macrobenthos were recorded
in all stations. The three dominant groups in abundance were polychaetes, bivalves, and amphipods at 78.10%,
5.23% and 5.17%, respectively. The abundance of macrobenthos groups between the 4 stations was not
different in mangrove and non-mangrove areas. The abundance of macrobenthos in dry season were higher
values than in rainy season. The average density of macrobenthos ranged from 3,467–15,556 (mean
9,995±4,534) ind./m2 and in mangrove areas were higher values than in without mangrove areas, except for
MG2 in rainy season. Grain size composition of sediment was clay, total organic matter ranged from 2.43–
29.46% (mean 13.29±9.92%) Sulfide content in sediment in rainy season were higher values than in dry season,
ranged from 1.92–60.61% (mean 25±21.06%).
Keywords: Khura Buri, Macrobenthos, Mangrove
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การศึกษาไมโครพลาสติกในนํา้ ทะเลหมู่เกาะล้ าน: เปรียบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่ างสองวิธี
Study of Microplastics in Sea Water at Mue Koh Larn: Comparison of Two Sampling Methods
ขวัญทิพย์ พงษ์ ประพันธ์ a,*, ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์a, วิภษู ิต มัณฑะจิตรb
Kwantip Pongprapana,*, Thon Thamrongnawasawata, Vipoosit Manthachitrab
a
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b
ภาควิชาวาริ ชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ชลบุรี 20131
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b
Department of Aquatic Science, Faculty of science, Burapha University, Chonburi 20131, Thailand
*Corresponding author. Email address: kwantippongprapan@gmail.com
บทคัดย่ อ
เปรี ยบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในนํ ้าทะเลหมู่เกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี ด้ วยวิธีการเก็บสองวิธี คือ
ถุงลากแบบแมนต้ าและถุงลากแพลงก์ตอน เพื่อศึกษาความแตกต่างของวิธีการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติก ซึง่ อาจส่งผล
ให้ ไมโครพลาสติกที่พบแตกต่างกัน ผลการศึกษาไมโครพลาสติกที่พบมีสามลักษณะ คือ ชิ ้นส่วน เส้ นใย และฟิ ล์ม โดย
ปริ มาณไมโครพลาสติกที่พบเฉลี่ย 0.52±0.15 ชิน้ /ลูกบาศก์ เมตร และ 0.17±0.07 ชิน้ /ลูกบาศก์ เมตร จากถุงลากแบบ
แมนต้ าและถุงลากแพลงก์ ตอน ตามลําดับ ผลการศึกษาบ่งชีว้ ่าปริ มาณไมโครพลาสติกที่พบสูงขึน้ เมื่อใช้ ถุงลากแบบ
แมนต้ า นอกจากนี ้ ชนิดของไมโครพลาสติกที่พบยังมีสดั ส่วนที่แตกต่างกัน โดยถุงลากแบบแมนต้ าพบไมโครพลาสติก
ชนิด rayon มากที่สุด รองลงมาคือ nylon และ polyethylene terephthalate (PET) ตามลําดับ ส่วนถุงลากแพลงก์ตอน
พบไมโครพลาสติกชนิด rayon, polyethylene terephthalate (PET) มากที่สดุ รองลงมาคือ nylon
คําสําคัญ : ไมโครพลาสติก, ถุงลากแบบแมนต้ า, ถุงลากแพลงก์ตอน, หมู่เกาะล้ าน

Abstract
Two methods for microplastics sampling, manta net vs plankton net, were compared for seawater
sampling around Mue Koh Larn, Chonburi Province. We found three shapes of microplastics namely: fragments,
fibers, and films. Two sampling approaches yielded significantly different microplastics abundance despite
collection being done simultaneously at the same location. Average abundances were 0.52±0.15 and 0.17±0.07
items/m3 for manta net and plankton net, respectively. Furthermore, we found different major types of plastic
items when two different methods of sampling were employed. Samples collected by the manta net were mostly
rayon followed by nylon and polyethylene terephthalate (PET). Meanwhile, samples collected using the plankton
net were mostly rayon and PET followed by nylon.
Keywords: manta net, microplastics, Mue Koh Larn, plankton net
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จังหวัดสมุทรปราการ
Comparative study of microplastics quantity between Losin Island and Chao Phraya River,
Samut Prakan
ศุภากิจ วินทะชัยa,*, ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์a, วิภษู ิต มัณฑะจิตรb
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a
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b
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการเปรี ยบเทียบไมโครพลาสติกบริ เวณเกาะโลซิน จังหวัดปั ตตานี และแม่นํ ้าเจ้ าพระยา บริ เวณท่าเรื อ
RCL จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปริ มาณและชนิดของไมโครพลาสติก โดยทําการเก็บตัวอย่างใน
นํ ้าด้ วยเครื่ องมือสําหรับเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในนํ ้าแบบแมนต้ า (manta net) ในระหว่างเดือนกันยายนและ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 และนํามาเตรี ยมตัวอย่างโดยย่อยสลายสารอินทรี ย์ หลังจากนันนํ
้ าตัวอย่างที่ได้ มาทําการนับจํานวน
ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบสเตอริ โ อ และวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเครื่ อ ง Fourier-transform infrared (FTIR) spectrometer ผล
การศึกษาพบปริ มาณไมโครพลาสติกบริ เวณเกาะโลซิน 1.08±0.17 ชิ ้น/ลูกบาศก์เมตร ส่วนบริ เวณแม่นํา้ เจ้ าพระยาพบ
8.99±2.41 ชิน้ /ลูกบาศก์ เมตร ทัง้ นีพ้ บพลาสติกชนิด polypropylene มากที่สุด โดยปริ มาณไมโครพลาสติกพบบริ เวณ
แม่นํ ้าเจ้ าพระยามีมากกว่าเกาะโลซิน แต่พบชนิดที่โดดเด่นเหมือนกัน
คําสําคัญ: เกาะโลซิน, แม่นํ ้าเจ้ าพระยา, ไมโครพลาสติก, FTIR
Abstract

This study compared microplastics abundances between Losin Island and Chao Phraya River, Samut
Prakan (RCL Port). Sampling was done between September and October 2020 using a manta net. Prior to any
analysis, samples were treated with hydrogen peroxide to remove any organic materials. After that, samples
were visually inspected using a stereo microscope (to determine microplastics shapes and sizes) and
subsequently by a Fourier-transform infrared (FTIR) spectrometer. Microplastics from Chao Phraya (8.99±2.41
items/m3) are significantly greater than those from Losin (1.07±0.17 items/m3). In addition, most microplastics
items from this study were polypropylene (PP) for both Chao Phraya and Losin Island samples.
Keywords: Losin Island, Chao Phraya River, Microplastics, FTIR
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Food security and food need of Ban Kuwa agricultural community Songkhla Province
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Kobchai Worrapimphonga,*, Wanna Suwanchatreeb, Phen Sukmagb, Pongthep Sutheravutb,
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b
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สงขลา 90110
a
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b
Public Policy Institute, Prince of Songkla University, Songkhla 90110, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: kobchai.w@psu.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน ความมั่นคงทางอาหาร และความต้ องการอาหาร ของ
ชุมชนบ้ านคูวา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เครื่ องมือในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ เชิงโครงสร้ าง เก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 138 ครัวเรื อน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้ านคูวาเป็ นชุมชนการเกษตร มีสมาชิกเฉลี่ย 3.67 คน/ครัวเรื อน ภาพรวม
มีรายได้ มากกว่ารายจ่าย ชุมชนมีแหล่งอาหารที่หลากหลาย ทังในธรรมชาติ
้
ผลิตเอง ผลิตในชุมชน และจากภายนอกชุมชน
ครัวเรื อนส่วนใหญ่มีความปลอดภัยจากการบริ โภคอาหาร ภัยธรรมชาติและความเสื่อมของสภาพแวดล้ อมส่งผลเสถียรภาพ
ของอาหารบางประการ ชุมชนมีแนวโน้ มต้ องการอาหารจากการผลิตเองและจากภายนอกชุมชนเพิ่มขึน้ ข้ อเสนอจาก
การศึกษาควรดูแลสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสม และสนับสนุนการผลิตอาหารเองเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและลด
ความต้ องการอาหารจากนอกชุมชน
คําสําคัญ: ความต้ องการอาหาร, ความมัน่ คงทางอาหาร, ชุมชนการเกษตร
Abstract

This study aimed to explore general information, food security and food need of Kuwa community, Ranot
District, Songkhla Province. Schedule interview was employed as a tool for data collection with sample size at 138
households. The results showed that Kuwa community was agricultural community, mean of family member was
3.67 people/household. Overview of the community, household had more income than expenditure. The
community had various source of food availability consists of natural source, private food production, community
food production and from outside community. Most households were safe from food consumption. Natural
disasters and environmental degradations affected some food stability aspects. This community had trend to need
more food from private production and outside community. Finally, the study suggested that the environment
should be protected, promote household private food production to increase food security and reduce need of
food from outside community.
Keywords: Agricultural community, Food need, Food security
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แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ าของเกษตรกรตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย
Achievement Motivation in Apis cerana Beekeeping of beekeeper of Phraphutthabat
Sub-district, Si Chiang Mai district, Nong Khai Province
สุพีระ วรแสนa, จิราธร บึงลีa, อุดม กุศลb, นิศารัตน์ ทิพยดาราa,*
Supeera Worasaena, Jirathorn Buengleea, Udom Kusonb, Nisarat Tippayadaraa,*
a
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b
Nong Khai Provincial Cooperative Office, Department of Cooperative Extension, Ministry of Agriculture and
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*Corresponding author. E-mail address: nisati@kku.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีม้ ่งุ ศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรเลีย้ งผึง้
โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํานวน 40 คน เป็ นเวลา 12 เดือน โดยแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
สถิติพรรณนาและไคสแควร์ พบว่าเกษตรกรมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ เฉลี่ยโดยรวม 4.60 อยู่ในระดับมากที่สดุ พิจารณาราย
ด้ านเรี ยงจากมากไปน้ อย ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความมีเอกลักษณ์ ทักษะในการจัดระบบงาน ความกระตือรื อร้ น
ความกล้ าเสี่ ย งและการตั ด สิ น ใจ ค่ า เฉลี่ ย คื อ 4.75, 4.65, 4.61, 4.56, 4.54 และ 4.51 ตามลํ า ดั บ การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ พบว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ด้านความกล้ าเสี่ยง การตัดสินใจ และทักษะในการจัดระบบงานขึน้ อยู่กับเพศ
(p < 0.05) ส่วนความรับผิดชอบต่อตนเอง และความมีเอกลักษณ์ไม่ขึ ้นอยู่กบั เพศ และความกระตือรื อร้ นไม่ขึ ้นอยู่กบั เพศ
และประสบการณ์การเลี ้ยงผึ ้งโพรงป่ า (p > 0.05)
คําสําคัญ: การเลี ้ยงผึ ้ง, เกษตรกร, ผึ ้งโพรง, แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
Abstract

This research aims to study the level of achievement motivation and the relationship between personal
factors of beekeepers of the Phraphutthabat Sub-district 40 people for 12 months with the achievement
motivation questionnaire. Analyze the data by descriptive statistics and chi-square. It was found that
beekeepers' overall achievement motivation was 4.60 at the highest level. Considering each aspect in
descending order, self-responsibility, unique characteristic, work organization skills, energetic, risk taking and
decision, the mean values were 4.75, 4.65, 4.61, 4.56, 4.54 and 4.51. The correlation analysis found that the
achievement motivation in terms of risk taking, decision and work organization skills task based on gender (p
< 0.05). self-responsibility and unique characteristic independent of gender and energetic independent of
gender and beekeeping experience (p > 0.05).
Keywords: Achievement motivation, Apis cerana, Beekeeper, Beekeeping
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เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง 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: 61604044@kmitl.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการพึ่งตนเอง และปั จจัยที่ส่งผลต่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรผู้ได้ รับ
ประโยชน์จากโครงการฯ โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 106 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
พรรณนา และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีภาพรวมระดับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งอยู่ ใ นระดับ มาก ( x� = 24.89) โดยมี ค วามรู้ ทางด้ า นการมี ภู มิ ค้ ุ ม กั น ( x� = 9.33) และด้ า นความ
พอประมาณ (x� = 8.09) อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ด้านการมีเหตุผลอยู่ในระดับปานกลาง (x� = 7.74) และภาพรวมการ
พึ่งตนเองก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยที่มีการพึ่งตนเองสี่ด้านอยู่ในระดับมากเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยดังนี ้ คือ ด้ าน
จิตใจ (x� = 6.18) ด้ านสังคมและวัฒนธรรม (x� = 6.66) ด้ านทรัพยากร (x� = 6.89) ด้ านเทคโนโลยี (x� = 7.18) แต่ด้าน
เศรษฐกิ จอยู่ในระดับปานกลาง (x� = 7.75) สําหรั บปั จจัยที่ส่งผลต่อการพึ่งตนเอง คือ การถื อครองที่ดิน และความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คําสําคัญ: การพึง่ ตนเอง, ปั จจัยที่มีผลต่อการพึง่ ตนเอง, เศรษฐกิจพอเพียง, ความรู้
Abstract

The purpose of this study were to determine the level of self-reliance of farmers who had benefited
from the initiative, as well as the factors that influence it. A questionnaire was used to obtain data from 106
people in the sample group. Descriptive statistics and multiple regression were used to analyze the data. The
overview knowledge of Sufficiency Economy Philosophy was high level. When divided by aspects, immunity (x�
= 9.33) and moderation (x� = 8.09) knowledge were found to be at high levels. In addition, the rationality level
was moderate (x� = 7.74). The overview of self-reliance was high level. When divided by aspects, mental (x� =
6.18), social and cultural (x� = 6.66), natural resource (x� = 6.89), and technological (x� = 7.18) found at high
levels. It was moderate in terms of the economy. Land ownership and knowledge of the Sufficiency Economy
Philosophy had affecting to self-reliance.
Keywords: Factors affecting self – reliance, Knowledge, Self – reliance, Sufficiency economy
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ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ ที่สาํ หรั บสํารวจพืน้ ที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรรายแปลง
ในตําบลป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
Spatial information system for the para rubber planting area surveying of individual farmers in
Pha Bon Subdistrict, Phatthalung Province
ราชวัติ ทองเรือง, สุเพชร จิรขจรกุล
Rajawat Thongrueng, Supet Jirakajohnkool
สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายัง่ ยืน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12120
Department of Sustainable Development Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat
University, Pathum Thani 12120, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: rajawat.rt@gmail.com
บทคัดย่ อ
ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ ที่สําหรั บสํารวจพืน้ ที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรรายแปลงในตําบลป่ าบอน จังหวัด
พัทลุง ทําการศึกษาโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันสํารวจจุดตัวอย่างแปลงปลูกยางพาราของเกษตรกร แล้ วนํามาสร้ าง
ฐานข้ อมูลจุดพิกัดภูมิศาสตร์ แปลงปลูกยางพาราและสถิติเชิงพื ้นที่ เพื่อใช้ ติดตามแปลงปลูกยางพารา โดยทดสอบแอป
พลิเคชันบันทึกข้ อมูลตัวอย่างแปลงปลูกยางพาราของเกษตรกรที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ กบั เกษตรอําเภอ จํานวน 135
จุด ใน 11 หมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชันที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นสามารถบันทึกข้ อมูลสํารวจภาคสนามได้ สะดวกและ
สามารถระบุพิกดั ภูมิศาสตร์ พร้ อมทังบั
้ นทึกข้ อมูลสํารวจเพื่อประกอบการติดตามข้ อมูลแปลงยางพารา และแสดงข้ อมูลที่
ได้ จากการสํารวจได้ ในรูปแบบ Dashboard Online ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการติดตามพื ้นที่ปลูกยางพารา
ของเจ้ าหน้ าที่เกษตรอําเภอ และเกษตรกรยุค 4.0 โดยแอปพลิเคชันรองรับการทํางานกับอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
สมาร์ ทโฟน ทําให้ ตอบสนองต่อการใช้ งานของเกษตรอําเภอที่ใช้ ในการสํารวจข้ อมูลเชิงพื ้นที่ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว
คําสําคัญ: ตําบลป่ าบอน, ยางพารา, ระบบระบุตําแหน่งบนพื ้นโลก, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Abstract

Spatial information system for the para rubber planting area surveying of individual farmers in Pha Bon
Subdistrict, Phatthalung Province, study by development the application for para rubber planting survey. Then
creating a database of Geographic Coordinates points of rubber planting plots and concerned spatial statistics.
The application was used for recording the 135 rubber parcel points in 11 villages. The results of the study
revealed that the developed application can easily recording the geo-spatial data for targeted areas surveying,
according to geographic coordinates. It can use for monitoring the rubber plantation plots in Pha Bon
Subdistrict, and can display the rubber plantation Geo-referenced data from the survey in the online dashboard
via the Internet network. This application supports the survey of rubber planting areas of district agricultural
Officer and farmers in the agricultural 4.0 era. This application can easily and quickly help the district agricultural
officer to display geo-spatial para rubber planting data.
Keyword: Global positioning system, Para rubber, Pha Bon Subdistrict, Spatial information systems
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ความพึงพอใจของลูกค้ าที่มาใช้ บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
สาขาขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
Satistaction’s customers with services of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives,
branch of Khanu Woralaksaburi, Kamphaeng Phet Province
ศจีรัตน์ นุ่นประสิทธิ์*, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
Sajirat Nunprasit*, Suneeporn Suwanmaneepong
ภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Department of Communication Innovation and Agricultural Development, Faculty of Agricultural Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
*Corresponding. Email address: Sajirat4076@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจในการใช้ บริ การของธนาคาร 2) พฤติกรรมของลูกค้ าที่
มีต่อการให้ บริ การของธนาคาร เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจากลูกค้ า จํานวน 98 ราย สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ าส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
มากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร ลูกค้ ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.35) โดยมีความพึงพอใจมากที่สดุ ด้ านพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.44) รองลงมาคือ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
(ค่าเฉลี่ย 4.40) ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.36) และด้ านอาคารสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 4.24) ความพึงพอใจมาก
ด้ านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.1) และมีข้อเสนอแนะให้ เพิ่มจํานวนที่นงั่ ขยายสถานที่จอดรถ พิจารณากู้เงินให้ ง่ายขึ ้นและปรับปรุง
การให้ บริการให้ รวดเร็วมากขึ ้น
คําสําคัญ: การให้ บริการ, ความพึงพอใจ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Abstract

The objectives of this research were to study: 1) Satisfaction’s customers with Services of Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives 2) Customers’ behavior towards the Bank's services. Data were
collected using a questionnaire from 98 customers. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, and standard deviation. The results of the study found that most of the customers were
female. age over 50 years old, graduating from primary school, and farmer occupation. The overall customers’
satisfaction was at the highest level (mean 4.35), with employees’ satisfaction (mean 4.44), followed by
marketing promotion (mean 4.40), products and services (mean 4.36), and place (mean 4.24). The high
satisfaction with the price (mean 4.1), and there were suggestions to increase the number of seats. expand
parking space, consider providing loans easier and improve services Faster.
Keywords: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Satisfaction, Service
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ประสิทธิภาพในการขจัดคราบและลักษณะฟองของนํา้ ยาซักผ้ าโดยใช้ อัตราส่ วนสารลดแรงตึงผิว
แตกต่ างกัน
Stains removal efficiency and foam characteristic of liquid detergents by using different
surfactant ratios
ญาณิศา พิลาดี, ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต*
Yanisa Piladee, Sasiprapha Rattanadilok Na Phuket*
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: agrsspp@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการขจัดคราบและลักษณะฟองของนํา้ ยาซักผ้ าที่เตรี ยมได้
โดยใช้ ลิเนียร์ อลั คิลเบนซีนซัลโฟเนตโซเดียมซอลท์ (LAS) และโซเดียมไดออกซีเอทิลีนลอริ ลอีเทอร์ ซลั เฟต (SLES) เป็ นสาร
ลดแรงตึงผิว และใช้ นํ ้ากาแฟสําเร็ จรูป นํ ้ากาแฟปรุงสําเร็ จชนิดผง และนํ ้ามันปาล์ม เป็ นคราบสกปรก ผลการศึกษา พบว่า
นํ ้ายาซักผ้ าที่เตรี ยมได้ มีลกั ษณะเป็ นของเหลว ใส ไม่มีสี นํ ้ายาซักผ้ าสูตรที่ 2 มีความหนืดมากที่สดุ รองลงมา คือ นํ ้ายาซัก
ผ้ าสูตรที่ 4, 3, 5 และ 1 ตามลําดับ นํา้ ยาซักผ้ าทุกสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดในการขจัดคราบทัง้ 3 ชนิด โดยคราบนํ ้ามัน
ปาล์มถูกขจัดได้ ดีกว่าคราบนํ ้ากาแฟสําเร็ จรูป และคราบนํ ้ากาแฟปรุงสําเร็ จชนิดผง ตามลําดับ เมื่อนํ ้ายาซักผ้ ามีสารลด
แรงตึงผิวเพียงชนิดเดียว ฟองของ LAS มีขนาดเล็กกว่าและสลายตัวเร็ วกว่าฟองของ SLES ส่วนนํา้ ยาซักผ้ าที่มีทงั ้ LAS
และ SLES ความสูงของฟองและเวลาในการสลายตัวเพิ่มขึ ้น เมื่อ LAS มีปริ มาณเพิ่มขึ ้น
คําสําคัญ: คราบ, โซเดียมไดออกซีเอทิลีนลอริ ลอีเทอร์ ซลั เฟต, นํ ้ายาซักผ้ า, ลิเนียร์ อลั คิลเบนซีนซัลโฟเนต, สารลดแรงตึงผิว
Abstract

This research aims to study on stains removal efficiency and foam characteristic of liquid detergents
obtained by using linear alkylbenzenesulfonate, sodium salt (LAS) and sodium dioxyethylene lauryl ether sulfate
(SLES) as surfactants, and using instant coffee, coffee mix powder, and palm oil as stains. The results found
that liquid detergents obtained were transparent liquid. Liquid detergent formula 2 had the highest viscosity,
followed by liquid detergent formula 4, 3, 5, and 1, respectively. All liquid detergent formulas had the highest
efficiency for removing 3 types of stains. Palm oil stain was removed better than instant coffee, and coffee mix
powder, respectively. When liquid detergents obtained had only one type of surfactant, foam of LAS had smaller
size and degraded faster than that of SLES. For liquid detergents obtained had both LAS and SLES, foam height
and degradation time increased when LAS increased.
Keywords: Linear alkylbenzenesulfonate, Liquid detergent, Sodium dioxyethylene lauryl ether sulfate, Stain,
Surfactant
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Properties of cooked chicken patties produced from broiler chicken mixed with two phenotypes
of Nin Kaset black-meat chickens
Chatchanok Kittaweea, Siriporn Riebroy Kima,*, Thanathip Suwanasopeeb, Sakorn Koonawootrittrironb,
Manat Chaijanc
a
Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
c
Department of Food Technology, School of Agricultural Technology, Walailak University, Nakhon Si
Thammarat 80160, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: agrsrpr@ku.ac.th
Abstract

Chemical composition and characteristics of chicken patties produced from different levels of
commercial broiler chicken meat (C), black feather (B) and/or white feather (W) Nin Kaset black-meat (NKBM)
chickens at 100:0:0 (C:B:W) (control), 50:50:0 (CB), 50:0:50 (CW), 0:100:0 (B), and 0:0:100 (W) (w:w:w) were
investigated. Higher protein and lower fat contents were observed in samples produced from NKBM chicken
(p < 0.05). Due to the content of macronutrients was different, the lower caloric content of black-meat chicken
patties was observed (p < 0.05). Additionally, ash content in samples were not different (p ≥ 0.05). The melanin
content increased significantly when black-bone chicken meats used, particularly patties produced from B
meat (p < 0.05). The lipid oxidation as thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) of samples was also
determined. Decrease in TBARS was found in samples mixed with the black-bone chicken meats. This might
be related to melanin content in B and W meats. The color, cooking loss and textural properties of samples
were also determined. L*, a* and b*values of samples decreased when black-bone chicken added (p < 0.05).
Cooking loss of samples added with black-bone chicken was higher than the control (p < 0.05). Hardness and
chewiness of patties containing NKBM chicken were higher than that of the control (p < 0.05). It is plausible
that the higher cooking loss of samples affected the textural properties of patties. L*, a*, and b* of samples
mixed with NKBM were lower that the control (p < 0.05). For sensorial properties, the control had the highest
likeness scores for all attributes (p < 0.05). Likeness scores of CW was similar to the control, particularly flavor
likeness. These might be due to the unique flavor of NKBM chickens affecting on flavor acceptability.
Considering lipid changes, both NKBM chickens could be used as ingredients for patties with lower lipid
oxidation. The cooking loss and juiciness of patties should be improved.
Keywords: Black-meat chicken, Chicken patties, Lipid oxidation, Melanin, Nutrition
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การผลิตหมูแผ่ นกรอบแมคคาเดเมียพร้ อมบริโภค
Production of ready-to-eat crispy pork with macadamia
ธนัชชา กุญแจทอง, วิรัตน์ สุมน, ทิพย์ มนต์ ใยเกษ
Thanatcha Kunjaethong, Wirat Sumon, Tipmon Yaigate
สถานีวิจยั ทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สระบุรี 18260
Tubkwang Research Station, Kasetsart University, Saraburi 18260, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fagrtck@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรการผลิตหมูแผ่นกรอบ ปริ มาณ และรูปแบบที่เหมาะสมของแมคคาเดเมีย
ในหมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมียพร้ อมบริ โภค คุณภาพทางเคมี และการยอมรับของผู้บริ โภค ผลการศึกษาสูตรการผลิตหมู
แผ่นกรอบ ประกอบด้ วยเนือ้ หมูบด 73.15% ซีอิ๊วขาว 3.66% นํา้ ตาลทราย 21.95% เกลือ 0.73% พริ กไทยป่ น 0.15%
และโซเดียมไบคาร์ บอเนต 0.37% ผลการประเมินทางประสาทสัมผัส สูตรการผลิตหมูแผ่นกรอบ ด้ านลักษณะปรากฏ สี
กลิ่น กลิ่น รส รสชาติ ความกรอบ ความแข็ง ความมัน และความชอบโดยรวม พบว่าสูตรหมูแผ่นกรอบพื ้นฐานที่มีปริ มาณ
นํ ้าตาลทราย 30% ได้ รับคะแนนความชอบสูงที่สดุ ในทุกคุณลักษณะ สําหรับการทดลองที่ 2 หมูแผ่นกรอบที่ผสมปริ มาณ
แมคคาเดเมีย 20% โดยโรยแมคคาเดเมียบดลงบนส่วนผสมที่ผ่านการรี ดเป็ นแผ่นแล้ ว ได้ รับคะแนนความชอบสูงที่สดุ ใน
ทุกคุณ ลักษณะ การ ทดสอบคุณ ภาพทางเคมี พ บว่า หมูแ ผ่นกรอบแมคคาเดเมี ยพร้ อมบริ โ ภคที่ พัฒนาได้ มี ปริ มาณ
ความชื น้ 12.24 กรั ม ปริ ม าณไขมั น 22.03 กรั ม ปริ ม าณโปรตี น 28.74 กรั ม ปริ ม าณเถ้ า 3.94 กรั ม และปริ ม าณ
คาร์ โบไฮเดรต 33.05 กรัม
คําสําคัญ: แมคคาเดเมีย, พร้ อมบริโภค, หมูแผ่นกรอบ
Abstract

This research aims to study the recipe of processed crispy pork, the quantity and form of macadamia
added into ready-to-eat crispy pork, including their chemical properties and consumer acceptance. The basic
crispy pork recipe containing with 73.15% ground pork, 3.66% soy sauce, 21.95% sugar, 0.73% salt, 0.15%
ground pepper and 0.37% sodium bicarbonate. The results of sensory evaluation on ready-to-eat crispy pork
in terms of appearance, color, odor, flavor, taste, crispness, hardness, oiliness and overall liking showed that
the basic crispy pork recipe containing with 30% sugar was achieved the highest sensory score across all
attribute. As for the secondly experiment, the ready-to-eat crispy pork with 20% macadamia by sprinkling
blended macadamia on a raw rolled pork mixture had the highest sensory score across all attributes. Chemical
qualities of ready-to-eat crispy pork with macadamia were 12.24 grams of moisture, 22.03 grams of fat, 28.74
grams of protein, 3.94 grams of ash, and 33.05 grams of carbohydrates.
Keywords: Crispy pork, Macadamia, Ready-to-eat
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การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาส่งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

Some characteristics of ‘Hom Thong’ banana fruit spread as affected by calcium lactate
addition
Pranganya Santisitthanon, Ornanong Poljitprasert, Amporn Jamphon, Tipakorn Maungteuk,
Tiwaporn Maneerattanasuporn, Siriporn Riebroy Kim*
Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: agrsrpr@ku.ac.th
Abstract

The characteristics of ‘Hom Thong’ banana spread (HTS) as affected by calcium lactate addition were
investigated. Chemical and physical properties of HTS produced at different concentrations (45, 50, and 55
Brix) and two commercial fruit spreads (brand A and brand B) were comparative studied. All HTS samples had
higher pH than commercial fruit spreads (p < 0.05). Among HTS samples, the increase in concentration affected
on lowering of water activity. Textural properties of all sample were different (p < 0.05). HTS with 55 Brix
exhibited the highest hardness and cohesiveness (p < 0.05). The results indicated that characteristic of fruit
spread depend on fruit used, sucrose and other ingredients as well as processing technology. Total sugar,
reducing sugar, color and sensorial properties of HTS sample were also investigated. When HTS concentrations
increased, total sugar and reducing sugar increased (p < 0.05). The content of reducing sugar might related
to color of HTS samples. Generally, 50 Brix HTS had greater likeness score of overall liking (p < 0.05) and it
was chosen for the study of calcium lactate addition to fruit spread. Chemical, physical, and sensorial properties
of HTS added with calcium lactate at 0%, 0.25%, 0.5%, and 1% were investigated. Increase in calcium lactate
addition showed the decrease in pH value. However, no differences in water activity, total sugar and reducing
sugar contents were observed (p > 0.05). HTS added with 1% of calcium lactate generally exhibited the highest
L* and b* values than other samples (p < 0.05). When calcium lactate concentration increased, decrease in
adhesiveness was observed (p < 0.05). From the results, calcium lactate could be dissociated to lactic acid
and it might affect to pH lowering, browning reaction environment, and gelling structure of banana spread. HTS
added with 1% calcium lactate had the highest likeness scores for appearance, color, odor, and taste (p <
0.05). Based on the experimental results, HTS obtained with 1% calcium lactate were better characteristics.
Furthermore, the stability of HTS added with calcium lactate during storage at ambient temperature should be
studied.
Keywords: Banana, Calcium lactate, Fruit spread

98

ภาคโปสเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-----------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
และมหาวิทยาลัยกลุมเครือขายวิจัยประชาชื่น จัดใหมีการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 ในปพุทธศักราช 2565
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ประสบการณ และเผยแพรผลงานวิจัย
สาขาตาง ๆ สูสาธารณชน
เพื ่ อ ให ก ารประชุ ม ทางวิ ช าการครั ้ ง ที ่ 60 ดำเนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและบรรลุ ผ ลสำเร็ จ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังตอไปนี้
คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ
1. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษา
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษา
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษา
4. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ปรึกษา
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ปรึกษา
6. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่ปรึกษา
7. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัย
ที่ปรึกษา
และนวัตกรรม
8. ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ
ที่ปรึกษา
9. ประธานกลุมมหาวิทยาลัยเครือขายวิจัยประชาชื่น
ที่ปรึกษา
10. อธิบดีกรมการขาว
ที่ปรึกษา
11. อธิบดีกรมชลประทาน
ที่ปรึกษา
12. อธิบดีกรมประมง
ที่ปรึกษา
13. อธิบดีกรมปศุสัตว
ที่ปรึกษา
14. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ปรึกษา
15. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษา
16. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
ที่ปรึกษา
17. ผูทรงคุณวุฒิดา นการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร
ที่ปรึกษา
18. อธิบดีกรมปาไม
ที่ปรึกษา
19. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ที่ปรึกษา
20. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ที่ปรึกษา
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21. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
22. ผูอำนวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
23. อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
24. นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในพระบรมราชูปถัมภ
25. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
26. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
27. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย
28. นายกสมาคมอารักขาพืชไทย
29. ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
30. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
31. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
32. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
33. รองอธิการบดีฝายบริหาร
34. รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีดิจิทัล
35. รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพือ่ สังคม
36. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสติ และพัฒนาอยางยั่งยืน
37. รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
38. รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน
39. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
40. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
41. รองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
42. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
43. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
44. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
45. คณบดีคณะเกษตร
46. คณบดีคณะประมง
47. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
48. คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย
49. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
50. คณบดีคณะสิง่ แวดลอม
51. คณบดีคณะวนศาสตร
52. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
53. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
54. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
55. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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56. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
57. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
58. คณบดีคณะสังคมศาสตร
59. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
60. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
61. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
62. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม
63. ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร
64. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
65. รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
66. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
67. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยให คณะกรรมการชุ ดนี้มีหนาที่ ใหข อคิดเห็นและอำนวยการใหการจัดการประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 60 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร
นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
นางสาวรติกร สมิตไมตรี
กรรมการหมวดวิชาการเกษตรศาสตร
9.1 สาขาพืช
คณบดีคณะเกษตร
รองศาสตราจารยพัชรียา บุญกอแกว
ผูชวยศาสตราจารยพิจิตรา แกวสอน
รองศาสตราจารยเฉลิมพล ภูมิไชย
รองศาสตราจารยชูศักดิ์ จอมพุก
รองศาสตราจารยธิดา เดชฮวบ
รองศาสตราจารยวรชาติ วิศวพิพัฒน
รองศาสตราจารยเสาวนุช ถาวรพฤกษ
รองศาสตราจารยอรอุมา เพียซาย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ รมแกว
ผูชวยศาสตราจารยเจนจิรา ชุมภูคำ
ผูชวยศาสตราจารยเฌอมาลย วงศชาวจันท
ผูชวยศาสตราจารยดำรงวุฒิ ออนวิมล
ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ โชติชุติมา
ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย จารุวัฒนพันธ
ผูชวยศาสตราจารยธนพล ไชยแสน
ผูชวยศาสตราจารยเนตรนภิส เขียวขำ
ผูชวยศาสตราจารยเบญญา มะโนชัย
ผูชวยศาสตราจารยปริยานุช จุลกะ
ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ พรมโชติ
ผูชวยศาสตราจารยปติพงษ โตบันลือภพ
ผูชวยศาสตราจารยปยะ กิตติภาดากุล
ผูชวยศาสตราจารยเพชรดา ปนใจ
ผูชวยศาสตราจารยภัศจี คงศีล
ผูชวยศาสตราจารยรักศักดิ์ เสริมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาวรรณ เงินกลั่น
ผูชวยศาสตราจารยสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ผูชวยศาสตราจารยสราวุธ รุง เมฆารัตน
ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาลย เลิศมงคล
ผูชวยศาสตราจารยสุจินต เจนวีรวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสุพจน กาเซ็ม
ผูชวยศาสตราจารยอนงคนุช สาสนรักกิจ
ผูชวยศาสตราจารยอัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ
ผูชวยศาสตราจารยอัศเลข รัตนวรรณี
นางสาวกาญจนา บุญเรือง
นางสาวจรีรัตน ฉันทวุฒิพร
นางสาวจุติภรณ ทัสสกุลพนิช
นางสาวนิตยา ชูเกาะ
นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน
นางสาวอรุณี วงษแกว
นายเฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ
นายวีรชัย มัธยัสถถาวร
นางสาวสรัญญา จันทรวิวัฒน
นางสมจิตต สองบาง
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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9.2 สาขาสัตว
1. คณบดีคณะเกษตร
2. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย
3. รองศาสตราจารยพรรณวดี โสพรรณรัตน
4. ผูชวยศาสตราจารยธนาทิพย สุวรรณโสภี
5. ศาสตราจารยชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
6. รองศาสตราจารยศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
7. รองศาสตราจารยจำเริญ เทีย่ งธรรม
8. รองศาสตราจารยวิริยา ลุงใหญ
9. ผูชวยศาสตราจารยธีรวิทย เปยคำภา
10. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา ขยัน
11. ผูชวยศาสตราจารยกนกพร พวงพงษ
12. ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย ระฆังทอง
13. ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย แกวตาป
14. นายดนัย จัตวา
15. นางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์
16. นางสาว ก. ทีปลักษณ ระงับเหตุ
17. นายสมบัติ ประสงคสุข
18. นางสาวอัญชลี บวดขุนทด
19. นางสาวสุภาพร ยอนโคกสูง
20. นางสาวนิภารัตน โคตะนนท
21. นางสาวพิจิตรา เปยธัญญา
22. นางสาวทิพยมนต ใยเกษ
23. นายพัลลภ ตัง้ ตระกูลทรัพย
24. นายพีรยุทธ นิลชื่น
25. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย สโรช แกวมณี
26. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คงมั่น
27. นางสาววัชราภรณ ศรีพลนอย
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กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9.3 สาขาประมง
1. คณบดีคณะประมง
2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร
3. ศาสตราจารยสุภาวดี พุมพวง
4. ศาสตราจารยเชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
5. รองศาสตราจารยวันชัย วรวัฒนเมธีกุล
6. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
7. รองศาสตราจารยอรพินท จินตสถาพร
8. รองศาสตราจารยวราห เทพาหุดี
9. ผูชวยศาสตราจารยเมธี แกวเนิน
10. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ ไตรศักดิ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา มุสิกสินธร
ผูชวยศาสตราจารยประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
ผูชวยศาสตราจารยสาทิต ฉัตรชัยพันธ
ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย บุญปราบ
ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ บุตรสันติ์
ผูชวยศาสตราจารยสุชาย วรชนะนันท
ผูชวยศาสตราจารยธีระพงศ ดวงดี
ผูชวยศาสตราจารยธนัสพงษ โภควนิช
นายถิรวัฒน รายรัตน
นายวชิระ ใจงาม
นางสาวกาญจนา ทองเครือ
นางสาวสุมิตตรา สุพรรณนอก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

9.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
2. รองคณบดีฝายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย กัญจน แกวมงคล
4. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย อลงกต บุญสูงเนิน
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เกรียงไกร วิฑูรเสถียร
6. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
7. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ปจฉิมา สิทธิสาร
8. สัตวแพทยหญิง ปริญทิพย วงศไทย
9. นางสาวญาดา หาญปญญาพิชิต
10. นางสาววริศรา มารยาท
11. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ ทรงประเสริฐ
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กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร
1. คณบดีคณะเกษตร
2. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
3. รองศาสตราจารยสาวิตรี รังสิภัทร
4. รองศาสตราจารยจำนงรักษ อุดมเศรษฐ
5. รองศาสตราจารยพัฒนา สุขประเสริฐ
6. รองศาสตราจารยทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
7. รองศาสตราจารยสิริพันธุ จุลกรังคะ
8. ผูชวยศาสตราจารยอัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ
9. ผูชวยศาสตราจารยขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
10. นางสาวศรันยา เผือกผอง
11. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร เรียบรอย คิม
12. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช ศิริวงศ
13. นางสาวนริศรา อินทะสิริ

ที่ปรึกษา
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รองประธานกรรมการ
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

รองศาสตราจารยพิชัย ทองดีเลิศ
รองศาสตราจารยสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ ตรีวรรณกุล
ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา ศรีสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี ศรีบุญเรือง
ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสุจิตตา เรืองรัศมี
ผูชวยศาสตราจารยอำพร แจมผล
ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา วันจันทึก
ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย ลุยเลา
ผูชวยศาสตราจารยชุติมา ชวลิตมณเฑียร
ผูชวยศาสตราจารยวัลภา แตมทอง
ผูชวยศาสตราจารยพีรานุช เลิศวัฒนารักษ
ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ ดวงปญญา
ผูชวยศาสตราจารยฤทัย เรืองธรรมสิงห
ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พังงา
นางสาวชลาธร จูเจริญ
นางสาวเมตตา เรงขวนขวาย
นางปพิชญา จินตพิทักษสกุล
นายปรีดา สามงามยา
นางทิพากร มวงถึก
นางกรกฎ แพทยหลักฟา
นายวิภูษณะ ศุภนคร
นางสาววสพร นิชรัตน
นางสุขกมล ปญญาจันทร
นางศรัญญา ศรีโยธิน
นางสาวทิวาพร มณีรัตนศุภร
นางภิญญาพัชญ โทนหงสษา
นางสาวจุฬาลักษณ บุตรฟองดา
นายศตพล ศิริบำรุงชาติ
นายเสถียร แสงแถวทิม
นางสาวมณินทร เดชแหว
นางสาวกรรณิกา พุมสาหราย
นายภคิษฐคมณ แสงตรีเพชรกลา
นางสาวสวรรญา แยมวันเพ็ง
นายสหภาพ ศรีโท
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กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

8
10. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
10.1 สาขาวิทยาศาสตร
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
2. รองศาสตราจารยอรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย เงินมีศรี
4. รองศาสตราจารยอิงอร กิมกง
5. รองศาสตราจารยสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
6. รองศาสตราจารยปยะดา จันทวงศ
7. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา ทองมี
8. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน เพชรแสง
9. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย โตแกว
10. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ ดวงทองอยู
11. ผูชวยศาสตราจารยโชติกา หยกทองวัฒนา
12. ผูชวยศาสตราจารยฤทธี มีสตั ย
13. ผูชวยศาสตราจารยลัดดา แตงวัฒนานุกูล
14. ผูชวยศาสตราจารยมีนา เลา
15. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ ธงอาสา
16. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ ประจงทัศน
17. นางสาวสุนทรี คุมไพโรจน
18. นายรัฐพันธ ตรงวิวัฒน
19. นางสาวพรทิพย บุญมหามงคล
20. นายสาธิต ประเสริฐมานะกิจ
21. นายวรพงศ สิงหชาติ

ที่ปรึกษา
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กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1. ศาสตราจารยวันชัย ยอดสุดใจ
2. รองศาสตราจารยนวลวรรณ ทวยเจริญ
3. ศาสตราจารยเมตตา เจริญพานิช
4. ศาสตราจารยนุชนารถ ศรีวงศิตานนท
5. รองศาสตราจารยวีรชัย ชัยวรพฤกษ
6. รองศาสตราจารยกฤษณะ ไวยมัย
7. รองศาสตราจารยวรดร วัฒนพานิช
8. รองศาสตราจารยอภินิติ โชติสังกาศ
9. รองศาสตราจารยอรทัย จงประทีป
10. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์ หนูพันธ
11. รองศาสตราจารยจันทรศิริ สิงหเถื่อน
12. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน ฝกเจริญผล
13. นายพสิษฐ สืบสุวงศ
14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต
15. นางสาวขวัญกมล บุญโปรง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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16. นางดารณี ยงยืน
17. นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผูชวยศาสตราจารยอุลัยวรรณ วิทยเกียรติ
2. รองศาสตราจารยรังรอง ยกสาน
3. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา วัชราภรณ
4. รองศาสตราจารยกิติญา วงษคำจันทร โอราน
5. รองศาสตราจารยเสาวณีย เลิศวรสิริกุล
6. รองศาสตราจารยปรารถนา ปรารถนาดี
7. รองศาสตราจารยสุดสาย ตรีวานิช
8. ผูชวยศาสตราจารยทานตะวัน พิรักษ
9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิมล เจริญสิทธิ์
10. นางสาวณัฐทินี บำบัดสรรพโรค
11. นางสาวพรรณภัทร พรหมเพ็ญ
12. นายนันธวุฒิ ลีอมรสิริ
13. นายนิพัฒน ลิม้ สงวน
14. นายประมวล ทรายทอง
15. นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
16. นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
17. รองศาสตราจารยประกิต สุขใย
18. นางดวงสมร นามกระโทก
19. นางสาวอัญชนา ชมภูแกว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์ วันธงไชย
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน บัวเลิศ
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ ดิลกสัมพันธ
4. นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
5. รองศาสตราจารยฐิติมา รุงรัตนาอุบล
6. รองศาสตราจารยวัฒนชัย ตาเสน
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิศร ปทมพิฑูร
8. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา เมี้ยนมิตร
9. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล แกวจำปา
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
11. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ เหมือนพงษ
12. ผูชวยศาสตราจารยภาสิณี วรชนะนันท
13. ผูชวยศาสตราจารยวาทินี สวนผกา
14. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ
15. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ผิวนิล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

10
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นางสาวแอน กำภู ณ อยุธยา
นายกฤษฎาพันธุ ผลากิจ
นายปวีร คลองเวสสะ
นายวรงค สุขเสวต
นายสุธี จรรยาสุทธิวงศ
นางสาวมณีกาญจน อยูเอี่ยม
นายปยวัตน ดิลกสัมพันธ
นายขรรคชัย ประสานัย
นางสาวละอองดาว เถาวพิมาย
นางวราภรณ ลำใย
นางสาวจินตลา กลิ่นหวล
นางสาวศิรภัสสร ชมเชย

11. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร
11.1 สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
2. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
3. ผูชวยศาสตราจารยธนาภรณ อธิปญญากุล
4. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน เลิศกุลวัฒน
5. รองศาสตราจารยดุษณี เกศวยุธ
6. รองศาสตราจารยวุฒิไกร งามศิริจิตต
7. ผูชวยศาสตราจารยรวิสสาข สุชาโต
8. ผูชวยศาสตราจารยอารียา โอบิเดียกวู
9. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
10. ผูชวยศาสตราจารยวรัญพงศ บุญศิริธรรมชัย
11. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ศรีวรรธนะ
12. นายพัฒน พิสษิ ฐเกษม
13. นางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล
14. นางสาวณัฏฐณิชา ฉายรัศมี
15. นางสาวยุวลักษณ เศรษฐบญ
ุ สราง
16. นายพรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
17. นางสาวลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล
18. นางสาวจุมทิพย เสนียรัตนประยูร
19. นางสาวกรรณิกา มิตรปลอง
20. นายภคพงศ พวงศรี
21. นางสาวภีรตา รัตนสิงหกุล
22. นางสาวรัตติยา สาระโท
23. นางขวัญเมือง สุจริต
24. นางเบญจมาศ แยมพลอย
25. นางสาวรุจาภา แวนแกว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นางสาวสมพิศ ทิมเทศ
นางสาวจินตนา บุญสุวรรณ
นางสาววรรณนิภา ชาวนา
นายสมชาย ตามบุญ
นายสัญชัย ทองขาว
นางสาวสุวรีย ทรงธรรม
นางสาววรรณพร ฉัตรทอง
นายสุทธิศักดิ์ อินทรพงษ
นางสาวธิติพนั ธ ละอองเทพ
นางสาวพรสุดา แตงจาด
นายปติศักดิ์ อุปสุข
นางสาวรัชนี งามดี
นางสาวณัฐวดี รูปสงค
นางสาวปรารถนา ประสงคสนิ
นายฉัตรชัย พวงพลับ
นายทองปาน ขันตีกรม
นางสาวอรการณ วีระชยาภรณ

11.2 สาขาศึกษาศาสตร
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3. รองคณบดีฝายวิชาการ
4. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล เอกวรางกูร
5. นายธีรศักดิ์ สรอยคีรี
6. รองศาสตราจารยวรรณดี สุทธินรากร
7. รองศาสตราจารยชาตรี ฝายคำตา
8. รองศาสตราจารยจิตตินันท บุญสถิรกุล
9. รองศาสตราจารยศศิเทพ ปตพิ รเทพิน
10. รองศาสตราจารยพงศประพันธ พงษโสภณ
11. รองศาสตราจารยจีระวรรณ เกษสิงห
12. รองศาสตราจารยสูติเทพ ศิรพิ ิพัฒนกุล
13. รองศาสตราจารยกรกฎา นักคิ้ม
14. รองศาสตราจายอังคณา ขันตรีจิตรานนท
15. รองศาสตราจารยวรัทยา ธรรมกิตติภพ
16. รองศาสตราจารยภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
17. รองศาสตราจารยอรพรรณ บุตรกตัญู
18. ผูชวยศาสตราจารยชนิศวรา เลิศอมรพงษ
19. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ลัภนโชคดี
20. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
21. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี ดิถียนต

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ อุทยานิก
ผูชวยศาสตราจารยณัฐิกา เพ็งลี
ผูชวยศาสตราจารยภูเบศร นภัทรพิทยาธร
ผูชวยศาสตราจารยชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
ผูชวยศาสตราจารยทรงชัย อักษรคิด
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร สุมาลี
ผูชวยศาสตราจารยสุรเดช ศรีทา
นางสาวภัทรา วยาจุต
นางสาวธนนันท ธนารัชตะภูมิ
นางสาวสรียา โชติธรรม
นางสาวอุษณี ลลิตผสาน
นายวีรภัทร สุขศิริ
นางสาวฐาปณีย แสงสวาง
นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
นายณรงคศักดิ์ หวังรัตนปราณี
นายธีระภัณฑ ศิริสุวรรณ
นายฐิติพงศ ศุภวัฒนภิญโญ
นางสาวธันยพร อินทรอุทก
นางสาวปยพร แกวภิรมย

11.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ สิงหวี
4. รองศาสตราจารยนัทธนัย ประสานนาม
5. ผูชวยศาสตราจารยจตุวิทย แกวสุวรรณ
6. รองศาสตราจารยกังสดาล เชาววัฒนกุล
7. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีณ บุนนาค
8. ผูชวยศาสตราจารยไพลิน กิตติเสรีชัย
9. ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤดี เพ็ชรกูล
10. ผูชวยศาสตราจารยปาณิภา สุขสม
11. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ ไมโภคทรัพย
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
13. นางสาวเกวลิน ศีลพิพัฒน
14. นางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ
15. นางสาวอภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ
16. นางสาวพรทิพย ลิม้ ฬหะพันธ
17. นางสาวมนัธญา นิลพันธ
18. นางสาวพรพรรณ เหมะพันธุ
19. นางสาวพรรณรัตน ดิษฐเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

นางสาวธีรพร ชื่นพี
นายชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง
นายวรพจน สืบประเสริฐกุล
นางสาวสุชาดา สกลกิจรุงเรือง
นางสาวปรีหปราง ถนอมศักดิ์ชัย
นายเอกลักษณ ไชยภูมี
นางสาวนิภาพร อินคะเณย
นางสาวอำไพพงษ ทวีธัญลักษณ
นางสาวปยะรัตน คลายแยม
นางสาวอมรรัตน หวังแกว
นางสาวสาวิตรี ศรีประพัติ
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ
นายภานุพงศ ปยาพันธ
นายสุรพันธ แสนเลิศ
นางสาวนันทิยา อาภานันท
นายธวัชพงศ หาเรือนโภค
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
นางสาวอัญชนา ตอมแสง
นางสาวเกวริน ยุทธโกศา
นายวรรณโชค เทียนคำ
วาที่รอยตรี เกษม พุฒซอน
นายชิษณุพงศ ตันบัวคลี่
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางสาวดารารัตน ซิม้ พัฒนวงษ
นางสาวนันทนุช อุดมละมุล
นางสาวผาณิตา ชัยดิเรก
นางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวสายทิพย เหลาทองมีสกุล
นางสาวพิทชญา สารภิรมย
นางสาววิศนี พวงประเสริฐ
นางสาวแกวตา ตอมแสง
นางสาวรสิตา กลางประพันธ
นางสาวศรีวรรณ บุญประเสริฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ จัดการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ กำหนดหนาที่
รับผิดชอบและแนวทางการคัดเลือกผลงานที่นำมาเสนอ ประสานงานกับคณะกรรมการหมวดวิชาการ และรับนโยบาย
จากคณะกรรมการอำนวยการ มาปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค
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คณะกรรมการฝายบริการจัดการประชุมทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
ผูอำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. ประธานฝายเลขานุการ
(นางอัจฉราวรรณ คลองชาง)
8. ประธานฝายสารสนเทศ
(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร)
9. ประธานฝายสถานที่
(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร)
10. ประธานฝายประชาสัมพันธ
(นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ)
11. ประธานฝายโสตทัศนูปกรณ
(นายวีระพันธ สังขมาลย)
12. ประธานฝายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย
(นายตั๋น นิลมาติ)
13. ประธานฝายผลิตสื่อวิชาการ
(รักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
14. ประธานฝายการเงิน
(นางสมพิศ ชยันโต)
15. รองประธานฝายการเงิน
(นางนวรัตน สุวรรณเลิศ)
16. ประธานฝายประเมินผล
(รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
17. ประธานฝายพิธีการ
(นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร)
18. รองศาสตราจารยเมธิณี วงศวานิช รัมภกาภรณ
19. นายปฏิภักดิ์ ปญญาพูนตระกูล
20. นางสาวชนิกานต ศักดาพิทักษ
21. นายอนุชิต วรปญญา
22. นายพลากร คำแกว
23. นายชโนดม ชูมก
24. นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ
25. นางสาวสุภิดา เชากระจาง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการรวม
ประธานกรรมการรวม
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ ประสานงาน ดำเนินการ และอำนวยความสะดวกการจัดประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ 60 เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จลุลวงและเปนไปดวยความเรียบรอย โดยประธานแตละฝายนั้น
สามารถพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งกรรมการภายในฝายไดเอง หากตองการจัดทำเปนคำสั่งเพิ่มเติม ใหแตงตั้ง
โดยสวนงานในสังกัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปโดยมีวาระ 1 ป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายจงรัก วัชรินทรรัตน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่ อ ให ก ารจั ด การประชุ ม ทางวิ ช าการ ครั้ งที่ 60 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ดำเนิ น ไป
ดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใหแตงตั้ง
คณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ ดังรายนามตอไปนี้
1. ผูรักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารยศรัณยธร ศศิธนากรแกว
๓. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
๔. นางสาวทักษยา วัชรสารทรัพย
๕. นายภานนท คุมสุภา
๖. นายศุภพงศ ตันเงิน
๗. นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
๘. นางสาวรติกร สมิตไมตรี
๙. นางสาววนิดา รัตตมณี
๑๐. นายวิทวัส ยุทธโกศา
๑1. นายวิโรตม เอี๊ยะตะกูล
๑2. นายสิงหอำพล จันทรวิเศษ
13. นางสาวมณฑา ปานทิม
๑๔. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชวี เกษร
๑๕. นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
๑๖. นางสาวพัชราภา รัตนวิญูภิรมย

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะทำงานชุดนี้ มีหนาที่ ดำเนินการผลิตสื่อวิชาการ อาทิ สื่อประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ
สื่อขอกำหนดตางๆ จัดทำกำหนดการ หนังสือสูจิบัตร หนังสือรวบรวมบทคัดยอ (Book of Abstracts) หนังสือตีพิมพ
ผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (E-Proceedings) การประสานงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รวมไปถึงการผลิตสื่อมัลติมีเดียและ
การถ ายทอดสดงานประชุ ม โดยประสานงานกั บฝ ายวิ ชาการและฝ ายต างๆ ให ดำเนิ นงานไปด วยความเรี ยบร อย
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารยวราภา มหากาญจนกุล)
ผอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปรัชญา

่ ป
่ ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพั ฒนาความรู้
เป็นสถาบันทีม
ี ณิธานมุง
่ มัน
ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมป
ิ ญ
ั ญาทีเ่ พี ยบพร้อมด้วย
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Prachachuen Research Network

จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม
กระทรวงดิจท
ิ ล
ั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม
สํานักงานการวิจย
ั แห่งชาติ
เครือข่ายวิจย
ั ประชาชืน
่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kuannualconf@gmail.com
http://annualconference.ku.ac.th
http://www.rdi.ku.ac.th

