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บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนำ
การเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบันที่มีความรวดเร็วไปทุกอย่าง มีผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน การเกษตร
นับเป็นรากฐานของทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่นนั้นแล้วการประชุมวิชาการทางด้านนวัตกรรมทาง
การเกษตร อาหาร และสุขภาพ จึงมีส ่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการขับเคลื่ อนทั ้งระบบของการทำงานทาง
การเกษตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีในการ
นำเสนอความก้าวหน้าด้านการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคลื่อนไหว
ทางด้านวิชาการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื้อหาของบทคัดย่อการประชุมวิชาการ ในเอกสารฉบับนี้ มีทั้งภาค
บรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 125 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยผลงานวิชาการภาคบรรยาย จำนวน 86
เรื่อง และผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ จำนวน 39 เรื่อง จากนักวิจัยหลายหลายสาขาวิชาในหลายๆ สถาบัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการที่เสียสละเวลาในการตรวจประเมินผลงานวิชาการ และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่องานวิจั ย ตลอดจนคณะกรรมการฝ่ ายเอกสารการพิมพ์ ที่ดำเนินการในครั้ งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยของไทยและผู้สนใจทั่วไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ
หน้า
ผลงานทางวิชาการ
Session 1
ภาคบรรยาย
การจัดการในระบบการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
กริช สุริยะชัยพันธ์ พหล ศักดิ์คะทัศน์ สายสกุล ฟองมูล และสถาพร แสงสุโพธิ์

1-18

1

การสร้างความมัน่ คงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกรในเขตเมืองคำ แขวงเชียงขวาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Khantavanh Phlasaboud พุฒิสรรค์ เครือคำ สายสกุล ฟองมูล และปิยะ พละปัญญา

3

ตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงมวนพิฆาต (Eocanthecona furcellata, Hemiptera:
Pentatomidae)เพื่อสนับสนุนการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในการเกษตรอินทรีย์
ศมาพร แสงยศ รัชนียา บังเมฆ มนตรี สิงหะวาระ สุรเดช ไชยมงคล และสมชาย อารยพิทยา

5

การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด
และการให้บริการผลิตภัณฑ์เชื้อพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์
สุรเดช ไชยมงคล และสมชาย อารยพิทยา

7

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตผักภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ของแผนกกสิกรรม
และป่าไม้ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จันทวงค์ ลอจำเยอ พุฒิสรรค์ เครือคำ พหล ศักดิ์คะทัศน์ และกอบลาภ อารีศรีสม

9

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ในการปลูกข้าวไก่น้อยของเกษตรกร แขวงเชียงขวาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พรแก้ว อานุศักดิ์ พุฒิสรรค์ เครือคำ สายสกุล ฟองมูล และกังสดาล กนกหงส์

11

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่
และเกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
อารีย์ เชื้อเมืองพาน มนตรี สิงหะวาระ และอัศวิน เผ่าอำนวยวิทย์

13

ภาคโปสเตอร์
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษาดินสำหรับปลูก-เพาะกัญชงกัญชาของนักศึกษา
พืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วุฒิพงษ์ ฮามวงศ์

15

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรียบ์ างชนิด: องค์ประกอบทางเคมี และกรดอะมิโน
ทองเลียน บัวจูม สุรีรัตน์ ถือแก้ว และบัวเรียม มณีวรรณ์
Session 2
ภาคบรรยาย
การเจริญเติบโตและการพัฒนาทางสัณฐานวิทยาของลูกปลากัดป่าภาคใต้ (Betta imbellis Ladiges, 1975)
โดมม์ ลิมปิวฒ
ั น และสันติ พ่วงเจริญ

17
19-38

19

อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของลูกหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) ทริพลอยด์
จากโรงเพาะฟัก
สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว และสุวัจน์ ธัญรส

21

การอนุบาลลูกปลาหมอในบ่อคอนกรีตด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
สุวนันท์ อึ๊งเจริญ และอภินันท์ สุวรรณรักษ์

23

ออกแบบและสร้างต้นแบบระบบเลี้ยงปลาหนาแน่นสูงพร้อมระบบปลูกผักอัจฉริยะ
โดม อดุลย์สุข อภินันท์ สุวรรณรักษ์ เทพพิทักษ์ บุญทา และบริสุทธิ์ สุขเสนา

24

การเสริมผงเปลือกมะละกอและสารสกัดจากสับปะรดเพื่อเพิ่มผลผลิตปลากะพงเชิงพาณิชย์
อรอนงค์ ทับทิม กาญจนา กาญจนมยูร ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล และสุดาพร ตงศิริ

26

ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับอนุบาลปลาพลวงหิน (Neolissochilus stracheyi) วัยอ่อน
ฐาปนีย์ ผลดี และอภินนั ท์ สุวรรณรักษ์

28

ผลของสารสกัดแคโรทีนอยด์จากพริกชี้ฟ้าแห้ง (Capsicum annuum) ต่อการเจริญเติบโต
และสีของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) หลังจากทำสุก
สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป สิงหราช ภัยเนียม อับดุลการีม กะสิรกั ษ์ และสุรเดช บัวศรี

29

ผลของอาหารผสมทรีโอนีนต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันและความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย
Aeromonas sp. ในกบนา (Hoplobatrachus rugulosus)
รุจิราภรณ์ มุสิกะพันธ์ วาสนา กองสมบัติ นราธร ชุมนุม และชนกันต์ จิตมนัส

31

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การใช้แอสต้าแซนทีนและกรด 5-อะมิโนลีวูลนิ ิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเป็นอาหารเสริม
ต่อสีและการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphicrine ocellaris)
อังคณา ใสเกื้อ อำไพ ล่องลอย สามารถ เดชสถิตย์ สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป กิตติศักดิ์ โอมณี
พีระพล เกื้อคลัง และอนีส โปรดปราณ

33

องค์ประกอบของชนิดปลาในอ่างเก็บน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง
ชนาธิป ชิตพูล สุดาพร ตงศิริ จงกล พรมยะ และดารชาต์ เทียมเมือง

35

ภาคโปสเตอร์
ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูในการทำประมงอวนจมปูม้าบริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
ชุตาภา คุณสุข ทิราภรณ์ ประมวล และประสาน แสงไพบูลย์

37

Session 3
ภาคบรรยาย
การนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการบริการผ่านสมาร์ตโฟนของโรงแรม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ริศภพ ตรีสุวรรณ สัญลักษณ์ กิ่งทอง วัชระ เพิ่มชาติ กฤษฎางค์ ศุกระมูล และวิษณุ ภูเก้าแก้ว

39-63

39

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริการของโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ริศภพ ตรีสุวรรณ

41

การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น
นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ กานดา ธีรานนท์ และณัฐพล เนียมแก้ว

43

การพัฒนาระบบฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางการตลาด โดยผ่านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สันติ วัฒฐานะ วีรชัย อาจหาญ ราตรี คมสูงเนิน อุไรรัตน์ กาญจนขุนดี รุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ
ศรัณย์ ขันติประเสริฐ พศัลย์สิริ มนต์ขลัง สุภาวดี ชมกลาง และธัญญา วรรณประภา

45

การประเมินต้นทุนของระบบการผลิตขมิ้นชันอินทรีย์ที่ใช้วัสดุปลูกในโรงเรือนอัตโนมัติ
คธา วาทกิจ ชลธร โพธิ์แก้ว พนิดา กันตะวงษ์ และโสภิรญา ทองมาก

48

สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านนายางเหนือ เมืองน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สมใจ ภัยวงษ์ สายสกุล ฟองมูล พหล ศักดิ์คะทัศน์ และกังสดาล กนกหงส์

50

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำกวางชี แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บุญเชี่ยน เพชลำพัน พหล ศักดิ์คะทัศน์ พุฒิสรรค์ เครือคำ และกังสดาล กนกหงส์

52

การศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนศูนย์การเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
อภิสิทธิ์ ชัยมัง

54

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพืน้ ที่ชุมชนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปลินดา ระมิงค์วงศ์ ชนกนาฏ คำภิโล สุทธิดา ลอยฟู และสาวิตรี สุจริต

56

การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล กรณีศึกษาบ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพนั ธ์ ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น บรรพต สุขลิม้ และเอนก สาวะอินทร์

58

แนวทางการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนโดยอาศัยการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19
ศณัทชา ธีระชุนห์ สมรักษ์ รอดเจริญ ธัชชา สามพิมพ์ และฐิติมา บูรณวงศ์

60

ภาคโปสเตอร์
รูปแบบสื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19
พิมพ์ชนก สุวรรณศรี

62

Session 4
ภาคบรรยาย
สถานการณ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของชุมชนห้วยขิง เมืองโพนไซ แขวงหลวงพะบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แสงคำ ผลเจริญ สายสกุล ฟองมูล พหล ศักดิ์คะทัศน์ และกังสดาล กนกหงส์
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนโดยรอบป่าสงวนภูจอมแง เมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บุณเฮือง จันนาง พหล ศักดิ์คะทัศน์ สายสกุล ฟองมูล และนคเรศ รังควัด

64-81

64

66

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การเพิ่มคุณสมบัติต้านทานน้ำและต่อต้านจุลินทรีย์ของหลอดใช้แล้วทิ้งจากหญ้ากระจูดโดยการเคลือบ
ด้วยไขผึ้งและไคโตซาน
ณัฐณิชา สุวรรณางกูร และเหมือนเดือน พิศาลพงศ์

68

พัฒนาแผ่นไม้อัดเส้นใยปาล์มน้ำมันโดยเครื่องอัดร้อนแบบคันโยก
ภาณุมาศ สุยบางดำ สุห์ดี นิเซ็ง ไตรเทพ ดวงสุวรรณ ยุทธนา แก้วไทย วรวัฒน์ ผิวเกลี้ยง
และอาริษา โสภาจารย์

70

การผลิตก๊าซมีเทนและชีวมวลยีสต์ด้วยก้อนเห็ดใช้แล้วและหญ้าเนเปียร์
จรัสรวี จิตอนุกูล ศิราภรณ์ ชื่นบาล จุฑามาศ มณีวงศ์ และฐปน ชืน่ บาล

72

การปรับปรุงวิธีการสกัดจีโนมิคดีเอ็นเอจากใบของต้นรวงผึ้ง
รัฐพร จันทร์เดช ปารวี กาญจนประโชติ เยาวนิตย์ ธาราฉาย และทิพย์สดุ า ตั้งตระกูล

74

การดัดแปลงวิธสี กัดดีเอ็นเอสำหรับเห็ดเผาะ ( Astraeus hygrometricus )
ปริญญานุช ปินนิล และรัฐพร จันทร์เดช

76

ชีพลักษณ์ของต้นประ (Elateriospermum tapos Blume) ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
จุฑามาศ ศุภพันธ์ พัฒนพร รินทจักร วีระเกียรติ ทรัพย์มี และวรวิทู มีสุข

77

ภาคโปสเตอร์
การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอในการสลายสีย้อม
ฐิติกร พรหมบรรจง และสุวรรณา ผลใหม่

79

แกรฟีนสะอาดจากใบสับปะรด
อโนดาษ์ รัชเวทย์ และอนิรุทธิ์ รักสุจริต

81

Session 5
ภาคบรรยาย
กระบวนการพัฒนาความเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการของเกษตรกรชาติพันธุ์
ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จิรวัฒน์ รักชาติ พสุนิต สารมาศ พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ และอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ

82-103

82

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชนตำบลบ้านพี้
อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ชัยณรงค์ ดำดง รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย ผานิตย์ นาขยัน และปรมินทร์ นาระทะ

84

การศึกษาการรับรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการปรับตัว
ของชุมชนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
พรพิมล พิมลรัตน์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว อำนาจ รักษาพล พัชราวลัย ศรียะศักดิ์
และสุพนั ธ์ณี สุวรรณภักดี

86

การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนด้วยการแปรรูปพืชสมุนไพร เพื่อยกระดับ
รายได้ชุมชนตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกิต ไชยธาดา จุฑามาศ ศุภพันธ์ เบญจพร จันทรโคตร เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ
ธวัชชัย คงนุ่ม ธัชชา สามพิมพ์ และจุติพร อัศวโสวรรณ

88

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองของเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
วุฒิชัย ลัดเครือ รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย ผานิตย์ นาขยัน และปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร

90

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่พนื้ เมืองตามลักษณะการเกษตรที่ดีของเกษตรกร
ในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อัมพร ผาสุก พหล ศักดิ์คะทัศน์ พุฒิสรรค์ เครือคำ และสายสกุล ฟองมูล

92

การสำรวจความรู้และการปฎิบตั ิของผู้ประกอบการในจุดฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ในภาคเหนือ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สุลิพง คุนทะวง สายสกุล ฟองมูล พหล ศักดิ์คะทัศน์ และพุฒิสรรค์ เครือคำ

94

คุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดพิจิตร
ศศิประภา มวลชู

96

ภาคโปสเตอร์
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่
โฆษิต ไชยประสิทธิ์

98

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การสร้างและพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายผลิตเมล็ดถั่วเหลืองจังหวัดเชียงใหม่
สุพรรณณี เป็งคำ วรกานต์ ยอดชมภู และปัทมพร วาสนาเจริญ

100

แนวคิดเกษตรชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเมือง
สุภิญญา ปัญญะภาโส

102

Session 6
ภาคบรรยาย
การตรวจจับอาการใบเหลืองของต้นทุเรียนโดยใช้การสำรวจระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับ
เสน่ห์ รักเกื้อ พรเทพ ทองเลี่ยมนาค พุธรัตน์ นามเพ็ชร อุกฤษฏ์ ชำมริ
และอาทิตย์ สวัสดิรักษา

104-116

104

หุ่นยนต์อารักขาพืชด้วยวิธีพน่ ยาควบคุมระยะไกลผ่านกล้องเสมือนจริง
อุกฤษฎ์ ชำมริ เสน่ห์ รักเกื้อ พุฒิพงษ์ ชูช่วย รณชัย ไชยรักษา เอกรินทร์ สุขช่วง
และอาทิตย์ สวัสดิรักษา

106

การพัฒนาระบบโรงงานผลิตพืชขนาดเล็กด้วยแสงเทียมสำหรับการปลูกพืชในเขตเมือง
สิริวัฒน์ สาครวาสี และพุทธคุณ พจนาภรณ์

108

เครื่องล้างทำความสะอาดไข่เป็ด
สุห์ดี นิเซ็ง ภาณุมาศ สุยบางดำ ทศพิธ วิสมิตนันท์ รัชชานนท์ ละมุล และวรโชติ ยูฮนั เงาะ

110

เครื่องบดเศษไม้ไผ่เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
ธนะวิทย์ ทองวิเชียร ประชิต พรหมสุวรรณ และกฤษณพงค์ สังขวาสี

111

ภาคโปสเตอร์
การออกแบบวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณดิจติ อลชนิดซิกม่าเดลต้า
สำหรับเซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อม
พัชรี กองภาค

113

การจัดทำและเปรียบเทียบสมการปรับเทียบสำหรับเซนเซอร์วัดความชื้นดินในสภาพห้องทดลอง
ในดินปลูกข้าวและลำไย
ศุภธิดา อ่ำทอง

115

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
Session 7
การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ลูกผสมในระดับ Advance Yield Trial ที่เหมาะสม
กับพื้นทีป่ ลูกหลังการทำนาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
บุญฤทธิ์ สินค้างาม และวีรพงษ์ วรรณสมพร

หน้า
117-131

117

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมดีเด่นในไร่เกษตรกรที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงราย พะเยา แพร่ และลำปาง
ธนพล ช่วยพิมาย จิรายุทธ โกสิงห์ และบุญฤทธิ์ สินค้างาม

119

การพัฒนาพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้า
ปริญญา ไชยวังเทพ รัชพล วงศ์กระจ่าง อภินันท์ เร่งเร็ว และบุญฤทธิ์ สินค้างาม

121

การเปรียบเทียบเบื้องต้นข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมใหม่ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพะเยา
อุเทน ยมทุ่งก้อง สุริยศักดิ์ อุ่นตาล และบุญฤทธิ์ สินค้างาม

123

ภาคโปสเตอร์
การทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว
มีกลิ่นหอม สีแดง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
วราภรณ์ แสงทอง ศิรินภา อ้ายเสาร์ อนุชิดา วงศ์ชนื่ และศรัณย์ จีนะเจริญ

125

การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ต้านทานต่อโรคไหม้
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
อนุชิดา วงศ์ชื่น วราภรณ์ แสงทอง ศิรินภา อ้ายเสาร์ ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
และศรัณย์ จีนะเจริญ

127

การพัฒนาเครื่องหมายสนิปส์ทจี่ ำเพาะต่อยีน zeaxanthin epoxidase จากผลการวิเคราะห์
ทรานสคริบโตมในข้าวไทย
กนกวรรณ จันทร์เพ็ญ วราภรณ์ แสงทอง ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
และแสงทอง พงษ์เจริญกิต

129

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีน OsB1 และ OsB2 ที่ควบคุมการสังเคราะห์
แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวดำ
ธัญพรรธน์ ทอง ทุเรียน ทาเจริญ แสงทอง พงษ์เจริญกิต วราภรณ์ แสงทอง
และช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
Session 8
ภาคบรรยาย
การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่วมกับถ่านชีวภาพเป็นวัสดุเพาะผักสลัดเรดโอ๊คลีฟสำหรับลดการใช้มีเดีย
ปิยธิดา ทิพย์ละคร ประกิตต์ โกะสูงเนิน และละออทิพย์ ไมตรี

131
133-144

133

ศึกษาการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ประกิตต์ โกะสูงเนิน

135

ผลของถั่วลอดร่วมกับไรโซเบียมและวัสดุปรับปรุงดินต่อผลผลิตข้าวไร่
ผานิตย์ นาขยัน จีราภรณ์ อินทสาร รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย ปรมินทร์ นาระทะ
วิลาสลักษณ์ ว่องไว และสิปปวิชญ์ จันทร์ตุ้ย

137

ผลของระดับไนโตรเจนต่อความต้านทานต่อเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในข้าว
พันธุ์อ่อนแอและพันธุ์ตา้ นทานโรคขอบใบแห้ง
วชิรญาณ์ คำหุน่ สิริกร เพ็งอ่ำ และเทพสุดา รุ่งรัตน์

139

ผลของการให้น้ำหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการของการเลี้ยงสาหร่าย
พวงองุ่น (Caulerpa lentillifera)
มาโนช ขำเจริญ ชุตนิ ุช สุจริต สุนันทา ข้องสาย และปรีดา เกิดสุข

141

ภาคโปสเตอร์
ผลของปุ๋ยอินทรียช์ นิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในดินและผลผลิตของข้าว
ไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์
สัมพันธ์ ตาติวงค์ ธิดารัตน์ ศิรบิ ูรณ์ และเสกสรร สงจันทึก

143

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
Session 9
ภาคบรรยาย
ผลของพันธุ์และเพศต่อสมรรถภาพการผลิตและส่วนประกอบซากของไก่กระทง
กฤติกานต์ คำพร นพพร สุรินทร์ สมชาติ ศิริสื่อสุวรรณ และคัธรียา มะลิวัลย์

หน้า
145-158

145

ศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อตามการปฏิบัติงานฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อทีด่ ี (GAHP) ของเกษตรกร ในเมืองโพนไช
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Thanousinh Kandee พหล ศักดิ์คะทัศน์ กังสดาล กนกหงษ์ และสายสกุล ฟองมูล

147

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ธวัลรัตน์ ดิษบรรจง บดินทร์ วงศ์พรหม และวรินธร มณีรัตน์

149

ภาคโปสเตอร์
การใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลังหมักยีสต์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอาหารไก่พื้นเมือง
สุรีรัตน์ ถือแก้ว ทองเลียน บัวจูม และวัชราภรณ์ พิลา

151

ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลนิ ่าในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่ และคลอเลสเตอรอลในไข่แดงต้มสุก
บัวเรียม มณีวรรณ์ จงกล พรมยะ จิราพร โรจน์ทินกร และครรชิต ชมภูพันธ์

153

ผลของการเสริมกากมันสำปะหลังหมักทดแทนอาหารข้นต่อคุณค่าทางโภชนะ และความสามารถ
ในการย่อยได้ของโคเนื้อ
โกเมนทร์ อุ่นลออ ฐิติมา นรโภค ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร นพรัตน์ ผกาเชิด ทิพย์สุดา บุญมาทัน
ปรมินทร์ สุครีพ และธวัชชัย พิมพ์โชว์

155

อิทธิพลของผงหมากนวลต่อคุณค่าและการย่อยได้ทางโภชนะของโคเนื้อ
ธวัชชัย พิมพ์โชว์ ฐิติมา นรโภค ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร นพรัตน์ ผกาเชิด ทิพย์สุดา บุญมาทัน
ปรมินทร์ สุครีพ และโกเมนทร์ อุ่นลออ

157

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
Session 10
ภาคบรรยาย
การหมักน้ำผักด้วย Lactobacillus plantarum
อนงค์ อัสนีจันทรา กมลวรรณ มโนวรรณ์ เบญจวรรณ ปาพันธ์ พยุงศักดิ์ มะโนชัย
และนิอร โฉมศรี

หน้า
159-174

159

ผลของกรดซิตริกและแอสคอร์บิกต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มพาสเจอไรส์บรรจุขวด
รัชฎาภรณ์ ลิ้นฤาษี วิจิตรา แดงปรก กนกวรรณ ตาลดี วชิระ ชุ่มมงคล มธุรส ชัยหาญ
และธีระพล เสนพันธุ์

161

การออกแบบและทดสอบการใช้พลาสมาเย็นในการยับยั้งเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงตัดแต่ง
ธีรชัย ปรมาพิจติ รวัฒน์ หยาดฝน ทนงการกิจ ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และกาญจนา นาคประสม

163

ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณสารพฤกษเคมี และกิจกรรมการยับยั้งไกลเคชันเอ็นโปรดักส์
และแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดเครื่องแกง
ธนากรณ์ ดำสุด ปณิธิ รักนาม อภิรดี โพธิพงศา สุรนาถ พิมพ์ศรี สุนิตา สว่างวงศ์
นภัสสร บุรารักษ์ และสายใจ แก้วอ่อน

165

ผลของรูปแบบโครงสร้างระดับโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีค่าเฮชแอลบีสูงและอัตราส่วน
ของสารลดแรงตึงผิวร่วม ในการเกิดไมโครอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมัน
นนทชัย มากรด วรพรรณ ภู่มณี กนกวรรณ เกียรติสิน และชฎารัตน์ อัมพะเศวต

167

ภาคโปสเตอร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโสมนัสจากกากมะพร้าวผสมสมุนไพร
อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ อัญชิสา ศรีสว่าง กัญญารัตน์ พุ่มไสว จินตนา สังโสภา
และพรอริยา ฉิรินัง

169

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของลำไยอินทรีย์อบแห้งในระหว่างการเก็บรักษา
ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี

171

การตรวจสอบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้านบางชนิดและการลดปริมาณออกซาเลต
ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ
พรอนันต์ บุญก่อน ศาสตรา ลาดปะละ อังคณา เชื้อเจ็ดตน และหฤทัย ไทยสุชาติ

173

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
Session 11
ภาคบรรยาย
ไมโครนาโนบับเบิล: การไพรม์เมล็ดร่วมกับ Trichoderma asperellum ต่อคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์หอมใหญ่
อรัญญา สิงโสภา และจักรพงษ์ กางโสภา

หน้า
175-188

175

อิทธิพลของการแช่เมล็ดร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ผักกาดหอมอินทรีย์
เพชรรัตน์ จี้เพชร จุฑามาศ อาจนาเสียว และจักรพงษ์ กางโสภา

177

การคัดกรองและการประเมินประสิทธิภาพของแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของห้อม
(Strobilanthes cusia (Nees.). Kuntze.)
ณัฐพร จันทร์ฉาย อัญศญา บุญประจวบ และณัฐนรี นาระกันทา

179

การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ละลายฟอสเฟตจากข้าวมะลิแดง
แปลงเกษตรอินทรีย์ อายุ 1 ปี
สมคิด ดีจริง วีระพงศ์ พันธุมิตร และรุ่งทิพย์ กาวารี

181

ภาคโปสเตอร์
สัณฐานวิทยาของถั่วพุ่มและถั่วฝักยาวพันธุ์เลื้อยภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
แสงเดือน อินชนบท สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร จันทร์เพ็ญ สะระ และเอกชัย อินชนบท

183

การสร้างประชากรลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างถั่วฝักยาวพันธุ์เลื้อยกับพันธุ์พุ่ม
สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร แสงเดือน อินชนบท อาทิตย์ นันตาวงค์ และจันทร์เพ็ญ สะระ

185

การตรวจสอบถั่วฝักยาวลูกผสมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
จันทร์เพ็ญ สะระ แสงเดือน อินชนบท และสุเทพ วัชรเวชศฤงคาร

187

Session 12
ภาคบรรยาย
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นส่วนผสมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ญาณี ใจตั้ง หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และสุทิศา ชัยกุล

189-202
189

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การประเมินความเป็นพิษของสารสกัดแบบหยาบของตีนตุ๊กแกต่อการแบ่งเซลล์ ด้วยวิธี Allium cepa test
และผลต่อการงอกของหญ้ารูซี่
นิรัชชา สุริยา และรัฐพร จันทร์เดช

191

ภาคโปสเตอร์
ความแตกต่างระหว่างพันธุล์ ิ้นจี่ 3 คู่ จากลักษณะสัณฐานวิทยาและเครื่องหมายโมเลกุล
ยุพเยาว์ คบพิมาย สิริมา สุวรัตน์ จิตตรา ลำภา อาทิตยา นามโคตร วินัย วิริยะอลงกรณ์
และศรัณย์ จีนะเจริญ

193

การคัดเลือกสายพันธุไ์ พลที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดบิ สมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่
วาริน สุทนต์ เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ และนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์

195

การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmannicus Rolfe)
ในระบบโรงเรือน
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และวิภาวี นิละปะกะ

197

ผลของ NAA โบรอน และสังกะสีต่อการติดผลของอินทผลัมพันธุ์ KL1
สุมิตร วิลัยพร ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์ และจารุฉัตร เขนยทิพย์

199

ผลของสูตรอาหารผสมระหว่างสูตรอาหารเคมีกับน้ำหมักเคยต่อปริมาณโปรตีนและไฟโคไซยานิน
ในสาหร่ายสไปรูลินา่
สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ คณิสร ล้อมเมตตา และสราวุธ แสงสว่างโชติ

201

Session 13
ภาคบรรยาย
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย Rhodotorula rubra MJU11 ร่วมกับแบคทีเรียโปรไบโอติก
Lactobacillus acidophilus TISTR1338 ในโคนเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ณัฐพร จันทร์ฉาย ศิริพร สายบัว และอัญศญา บุญประจวบ
การยอมรับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
มนตรี สิงหะวาระ รัชนียา บังเมฆ ศมาพร แสงยศ สุรเดช ไชยมงคล และสมชาย อารยพิทยา

203-214

203
205

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคโปสเตอร์
ผลของการใช้เชื้อรากำจัดแมลงในการควบคุมด้วงงวงมันเทศในมันเทศญี่ปุ่น
สุภาวดี แก้วระหัน ปทุมรัตน์ สุขเจริญ ศศินา มุธุวงษ์ ภาษิตา ทุ่นศิริ ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์
สุพัตรา คำเรียง และณัชพล สามารถ

207

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์มวนพิฆาต สำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชผักวงศ์กะหล่ำอินทรีย์
บัณฑิต ต๊ะเสาร์ ผานิตย์ นาขยัน ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
สัมพันธ์ ตาติวงค์ และศมาพร แสงยศ

209

ศึกษาสมบัติของดินโคลนและผลของเอนไซม์เซลลูเลสต่อการผลิตผ้าหมักโคลน
วรางคณา เขาดี อโนดาษ์ รัชเวทย์ พสุ ปราโมกข์ชน จักรชัย ทานา และปนัดดา จันทร์เนย

211

กิจกรรมปฏิปักษ์ของแบคทีเรียไฟลัม Firmicutes จากไลเคน Parmotrema และอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ในการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae
ธันย์ชนก เอื้ออาจิน วราภรณ์ แสงทอง วิรันธชา เครือฟู ปิยะนุช เนียมทรัพย์
และศรีกาญจนา คล้ายเรือง

213

Session 14
ภาคบรรยาย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสผักคะน้าเม็กซิโกสูตรโซเดียมต่ำ
กชพร พวงทอง เบญญาภา นามดำรัสศิริ บุรัสกร ทองมี กมลชนก สุขเพราะนา
และธีระพล เสนพันธุ์

215-230

215

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้ ข้าวกล้องงอกจากข้าวหอมแม่พญาทองดำผสมน้ำนมถั่วเหลือง
แสงมณี เกิดพงษ์ หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และถาวร ฉิมเลี้ยง

217

ฤทธิ์ต้านการอักเสบและคุณสมบัติพรีไบโอติกของน้ำสกัดหยาบจากหน่อไม้ฝรั่ง
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสนิ อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ ปิยะนุช เนียมทรัพย์ และดวงพร อมรเลิศพิศาล

219

ไมโครเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากเมล็ดบัว: สภาวะการเตรียมและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
ศิริพร บุตรสีโคตร ทองกร พลอยเพชรา วราภรณ์ ศรเดช วิริยาภรณ์ สุ่มสกุล สินี ศิริคูณ
จิรเมธ อุพารวิวัฒน์ และธัญญานันท์ วิริยาภัคนันท์

221

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ไมโครเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากเมล็ดบัว: สภาวะการเตรียมและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
ศิริพร บุตรสีโคตร ทองกร พลอยเพชรา วราภรณ์ ศรเดช วิริยาภรณ์ สุ่มสกุล สินี ศิริคูณ
จิรเมธ อุพารวิวัฒน์ และธัญญานันท์ วิริยาภัคนันท์

221

การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตรำข้าวหมักเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพ
อรจินดา กานุมัด และไพโรจน์ วงศ์พุทธิสนิ

223

ภาคโปสเตอร์
ผลของสารเพิ่มความคงตัวต่อคุณสมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไอศกรีมกะทิ
ธัญลักษณ์ สายสืบ พัชรมณี อุณหพิพัฒพงศ์ และกรผกา อรรคนิตย์

225

ผลของปริมาณน้ำมัลเบอร์รี่ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำแก่นฝางผสมน้ำมัลเบอร์รี่เพื่อสุขภาพ
วัฒนา วิริวุฒิกร

227

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเค้กกล้วยหอมเสริมแป้งลูกเดือย
พรอริยา ฉิรนิ ัง สมิตานัน มิตรดี อารยา บุญยืน จินตนา สังโสภา และอัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์

229

Session 15
ภาคบรรยาย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุติพร อัศวโสวรรณ จุฑามาศ ศุภพันธ์ เบญจพร จันทรโคตร เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ
ธวัชชัย คงนุ่ม ธัชชา สามพิมพ์ และประกิต ไชยธาดา

231-245

231

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทสบู่จากน้ำนมแพะเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการผลิตภัณฑ์
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ ธัญชนก ปัญญาประดิษฐ์ คมกฤช ทองคล้าย
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี วุฒชิ ัย สหัสเตโช และระชานนท์ ทวีผล

233

การสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเศษข้าวโพดอาหารสัตว์
ณัฐพร จันทร์ฉาย มนสิชา จำปาทาสี และสุดารัตน์ ปาโมกข์

235

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดหยาบจากห้อม เห็ดเยื่อไผ่ และวอเตอร์เครส
เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเครื่องสำอาง
ณัฐพร จันทร์ฉาย มนสิชา จำปาทาส และอัญศญา บุญประจวบ

236

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
คุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและชีวเคมีของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากเมล็ดดาวอินคา
ศรัญญา สุวรรณอังกูร ธีระพล เสนพันธุ์ และขนิษฐา รุตรัตนมงคล

238

ผลของการดูดซับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำคั้นหัวหอมแขกด้วยแอคติเวเต็ดคาร์บอน
รุง่ ทิพย์ กาวารี และสมคิด ดีจริง

240

การกำจัดโมโนแซคคาไรด์จากสารสกัดหอมแดงโดยใช้ตัวดูดซับถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำไย
ธนภรณ์ สาดเจริญวัฒนา เทวราช เพิ่มสิน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสนิ และศักดินันท์ นันตัง

242

ภาคโปสเตอร์
การศึกษาการย่อยกากกาแฟด้วยเอนไซม์จากจุลนิ ทรีย์เพื่อผลิตน้ำส้มสายชูหมัก
มยุรา ศรีกัลยานุกูล และปานวาด ศิลปวัฒนา

244

กำหนดการ “การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 24−25 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่/เวลา
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
09.00-10.30 น.

ห้อง 201

ห้อง 401

ห้อง 402

บรรยายพิเศษ
“NEW NORMAL
หรือ NEXT NORMAL ไม่ว่าจะ
ปกติใหม่หรือปกติถัดไปจะอยู่
อย่างไรให้เป็นปกติสุข”
โดย
ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เสวนาโต๊ะกลม
“นวัตกรรมเกษตรกับทางรอด
ของการเกษตร”
โดย
ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวทรัพย์วรา เจริญพานิชสกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Farmbook
นางสาวนุชวรี บุญคุ้มครอง

ห้อง 403

ห้อง 404

ห้อง 408

ห้อง 409

เสวนาโต๊ะกลม
“นวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19”
โดย
ผศ.ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
มทร. ศรีวิชัย
ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
มรภ. นครศรีธรรมราช
รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
มรภ. อุตรดิตถ์
คุณบัญญัติ คำบุญเหลือ
บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 3

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 4

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 5

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 6

YSF64 CEO Around the World Concept

นายสมิต ทวีเลิศนิธิ
กรรมการผู้จัดการ บ. นิธิฟูดส์ จำกัด
10.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

-

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 1

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 2

กำหนดการ “การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 24−25 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่/เวลา
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
09.00-11.00 น.
09.15-10.15 น.

ห้อง 201

ห้อง 401

ห้อง 402

ห้อง 403

ห้อง 404

-

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 7

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 8

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 9

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 10

เสวนาโต๊ะกลม
“Smart Farm เพื่อชุมชนสังคม
เกษตรยั่งยืน”
โดย
ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ
มทร. ล้านนา เชียงใหม่
อ.ดร.พันธ์ลพ สินธุยา
มรภ. เชียงใหม่
ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์
ผศ.ดร.โชติพงศ์ การญจนประโชติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เสวนาโต๊ะกลม
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อชุมชน”
โดย
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
มหาวิทยาลัยพายัพ
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
มทร. อีสาน สุรินทร์
ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง
มรภ. เชียงใหม่

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 11

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 12

เสวนาโต๊ะกลม
“Re-considered University’s
Roles and Collaboration
to Empower YSF 4.0
in Upland Community”
โดย
รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
มรภ. เชียงใหม่
ผศ.ดร. วิไลพร จันทร์ไชย
มทร. ล้านนา น่าน
นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 13

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 14

13.00-14.00 น.

บรรยายพิเศษ
“เมืองนวัตกรรมเกษตร อาหาร
และสุขภาพ”
โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พิธีเปิด
สมาคมสตาร์ทอัพ
ด้านการเกษตรไทย
Thai AgTech Startup
Association (TASA)
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจำปี 2564
และบรรยายพิเศษ
“นวัตกรรมเกษตร อาหาร และ
สุขภาพสู่การพัฒนาความยั่งยืน”
โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-

14.30-16.30 น.

-

16.30-16.45 น.

พิธีปิดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจำปี 2564
โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

10.15-11.00 น.

11.00-12.00 น.

ห้อง 408

นำเสนอผลงานวิชาการ
SESSION 15

ห้อง 409

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.15 น.
Session 1 ห้อง 401 อาคารเรียนรวม 80 ปี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
เลขานุการ
อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 13.00-13.15 การจัดการในระบบการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
2 13.15-13.30 การสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน
ของเกษตรกรในเขตเมืองคำ แขวงเชียงขวาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3 13.30-13.45 ตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงมวนพิฆาต
(Eocanthecona furcellata, Hemiptera: Pentatomidae)
เพื่อสนับสนุนการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในการเกษตรอินทรีย์
4 13.45-14.00 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล การบริหาร
จัดการด้านการผลิต การตลาด และการให้บริการผลิตภัณฑ์
เชื้อพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์
5 14.00-14.15 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตผัก
ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ของแผนกกสิกรรม และป่าไม้
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6 14.15-14.30 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ในการปลูกข้าว
ไก่น้อยของเกษตรกร แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
7 14.30-14.45 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตข้าว
ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่และเกษตรกร
ที่ไม่ใช่สมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ภาคโปสเตอร์
8 14.45-15.00 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา
ดินสำหรับปลูก-เพาะกัญชงกัญชา ของนักศึกษาพืชศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
9 15.00-15.15 การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์
บางชนิด: องค์ประกอบทางเคมี และกรดอะมิโน

ผู้บรรยาย
นายกริช สุริยะชัยพันธ์
KHANTAVANH
PHOMLASABOUD
คุณคานตะวัน พรหมราชาบุตร

ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ

นายสุรเดช ไชยมงคล

CHANTHAVONG
LOCHAMYEU
คุณจันทวงค์ ลอจำเยอ
PHONEKEO
ANOUSACK
คุณพรแก้ว อานุศักดิ์
รศ.ดร.อารีย์
เชื้อเมืองพาน

อ.ดร.วุฒิพงษ์ ฮามวงศ์

ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.45 น.
Session 2 ห้อง 402 อาคารเรียนรวม 80 ปี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
เลขานุการ
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ ศรีนวลสม

รองอธิการบดี มทร. ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 13.00-13.15 การเจริญเติบโตและการพัฒนาทางสัณฐานวิทยาของลูก
ปลากัดป่าภาคใต้ (Betta imbellis Ladiges, 1975)
2 13.15-13.30 อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของลูกหอยตะโกรม
กรามขาว (Crassostrea belcheri) ทริพลอยด์จากโรงเพาะฟัก
3 13.30-13.45 การอนุบาลลูกปลาหมอในบ่อคอนกรีตด้วยอัตรา
ความหนาแน่นต่างกัน
4 13.45-14.00 ออกแบบและสร้างต้นแบบระบบเลี้ยงปลาหนาแน่นสูง
พร้อมระบบปลูกผักอัจฉริยะ
5 14.00-14.15 การเสริมผงเปลือกมะละกอและสารสะกัดจากสับปะรด
เพื่อเพิ่มผลผลิตปลากะพงเชิงพาณิชย์
6 14.15-14.30 ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับอนุบาลปลาพลวงหิน
(Neolissochilus stracheyi) วัยอ่อน
7 14.30-14.45 ผลของสารสกัดแคโรทีนอยด์จากพริกชี้ฟ้าแห้ง (Capsicum
annuum) ต่อการเจริญเติบโต และสีของกุ้งก้ามกราม
(Macrobrachium rosenbergii) หลังจากทำสุก
8 14.45-15.00 ผลของอาหารผสมทรีโอนีนต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน
และความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas sp.
ในกบนา (Hoplobatrachus rugulosus)
9 15.00-15.15 การใช้แอสต้าแซนทีนและกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรีย
สังเคราะห์แสงเป็นอาหารเสริม ต่อสีและการเจริญเติบโต
ของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphicrine ocellaris)
10 15.15-15.30 องค์ประกอบของชนิดปลาในอ่างเก็บน้ำแม่จาง
จังหวัดลำปาง
ภาคโปสเตอร์
11 15.30-15.45 ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูในการทำประมง
อวนจมปูม้า บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด

ผู้บรรยาย
นายโดมม์ ลิมปิวัฒน
อ.ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
นางสาวสุวนันท์ อึ๊งเจริญ
อ.ดร.โดม อดุลย์สุข
นางสาวอรอนงค์ ทับทิม
นางสาวฐาปนีย์ ผลดี
อ.ดร.สิริพงษ์
วงศ์พรประทีป
นางสาวรุจิราภรณ์
มุสิกะพันธ์
ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ

นายชนาธิป ชิตพูล

ผศ.ดร.ชุตาภา คุณสุข

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
Session 3 ห้อง 403 อาคารเรียนรวม 80 ปี
ประธาน
ศาสตราจารย์ ดร. เทิดชาย ช่วยบำรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร
ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ผู้บรรยาย
ภาคบรรยาย
1 13.00-13.15 การนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการบริการ
อ.ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ
ผ่านสมาร์ตโฟนของโรงแรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2 13.15-13.30 การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริการของโรงแรม อ.ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ
ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
3 13.30-13.45 การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
อ.ดร.นิทัศน์
เชิงประสบการณ์อาหาร ในจังหวัดเชียงใหม่
บุญไพศาลสถิตย์
ด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น
4 13.45-14.00 การพัฒนาระบบฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่า
นายรุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ
และมูลค่าทางการตลาด โดยผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
5 14.00-14.15 การประเมินต้นทุนของระบบการผลิตขมิ้นชันอินทรีย์
นางสาวโสภิรญา
ที่ใช้วัสดุปลูกในโรงเรือนอัตโนมัติ
ทองมาก
6 14.15-14.30 สถานภาพทางสังคม และเศษฐกิจของสมาชิกกลุ่มทอผ้า SOMCHAY
บ้านนายางเหนือ เมืองน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง
PHAIGNAVONG
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คุณสมใจ ภัยวงษ์
7 14.30-14.45 ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
BOUNXIAN
ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำกวางชี แขวงหลวงพระบาง
PHETLUMPHUN
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คุณบุญเชี่ยน เพชลำพัน
8 14.45-15.00 การศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเสริมสร้าง ผศ. ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจ
ชัยมัง
ตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
9 15.00-15.15 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ชุมชน
อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์
สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
10 15.15-15.30 การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล กรณีศึกษา
อ.ดร.กัตตินาฏ
บ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
สกุลสวัสดิพันธ์
11 15.30-15.45 แนวทางการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนโดยอาศัย อ.ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19
ภาคโปสเตอร์
12 15.45-16.00 รูปแบบสื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
ผศ.พิมพ์ชนก
ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19
สุวรรณศรี

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น.
Session 4 ห้อง 404 อาคารเรียนรวม 80 ปี
ประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอง
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 13.00-13.15 สถานการณ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
ของชุมชนห้วยขิง เมืองโพนไซ แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2 13.15-13.30 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนโดยรอบ
ป่าสงวนภูจอมแง เมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3 13.30-13.45 การเพิ่มคุณสมบัติต้านทานน้ำและต่อต้านจุลินทรีย์
ของหลอดใช้แล้วทิ้งจากหญ้ากระจูดโดยการเคลือบ
ด้วยไขผึ้งและไคโตซาน
4 13.45-14.00 พัฒนาแผ่นไม้อัดเส้นใยปาล์มน้ำมันโดยเครื่องอัดร้อน
แบบคันโยก
5 14.00-14.15 การผลิตก๊าซมีเทนและชีวมวลยีสต์ด้วยก้อนเห็ดใช้แล้ว
และหญ้าเนเปียร์
6 14.15-14.30 การปรับปรุงวิธีการสกัดจีโนมิคดีเอ็นเอจากใบ
ของต้นรวงผึ้ง
7 14.30-14.45 การดัดแปลงวิธีสกัดดีเอ็นเอสำหรับเห็ดเผาะ
(Astraeus hygrometricus )
8 14.45-15.00 ชีพลักษณ์ของต้นประ (Elateriospermum tapos Blume)
ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขานัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคโปสเตอร์
9 15.00-15.15 การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ
ในการสลายสีย้อม
10 15.15-15.30 แกรฟีนสะอาดจากใบสับปะรด

ผู้บรรยาย
SANGKHAM
PHONCHALUEN
คุณแสงคำ ผลเจริญ
BOUNHEUANG
CHANNANG
คุณบุญเฮือง จันนาง
นางสาวณัฐณิชา
สุวรรณางกูร
ผศ.ดร.อาริษา
โสภาจารย์
นายจรัสรวี จิตอนุกูล
อ.ดร.รัฐพร จันทร์เดช
นางสาวปริญญานุช
ปินนิล
อ.ดร.วรวิทู มีสุข

อ.ดร.ฐิติกร พรหมบรรจง
ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.45 น.
Session 5 ห้อง 408 อาคารเรียนรวม 80 ปี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
เลขานุการ
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 13.00-13.15 กระบวนการพัฒนาความเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการของ
เกษตรกรชาติพันธุ์ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 13.15-13.30 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองชุมชนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
3 13.30-13.45 การศึกษาการรับรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร
และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการปรับตัว
ของชุมชนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
4 13.45-14.00 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการตนเอง
ของชุมชนด้วยการแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อยกระดับรายได้
ชุมชนตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
5 14.00-14.15 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ของเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
6 14.15-14.30 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ตามลักษณะการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในเมืองหลา
แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7 14.30-14.45 การสำรวจความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
ในจุดฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ในภาคเหนือ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8 14.45-15.00 คุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในจังหวัดพิจิตร
ภาคโปสเตอร์
9 15.00-15.15 การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานโครงการ
เพิม่ เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัดเชียงใหม่
10 15.15-15.30 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายผลิตเมล็ดถั่วเหลือง
จังหวัดเชียงใหม่
11 15.30-15.45 แนวคิดเกษตรชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ในชุมชนเมือง

ผู้บรรยาย
อ.ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
นายชัยณรงค์ ดำดง
อ.ดร.พรพิมล พิมลรัตน์

ผศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ

นายวุฒิชัย ลัดเครือ
AMPHONE PHASOUK
คุณอัมพร ผาสุก
SOULIPHONG
KHOUNTHAVONG
คุณสุลิพง คุนทะวง
นางสาวศศิประภา มวลชู

อ.ดร.โฆษิต ไชยประสิทธิ์

นางสาวสุพรรณณี เป็งคำ
นางสาวสุภิญญา
ปัญญะภาโส

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.45 น.
Session 6 ห้อง 409 อาคารเรียนรวม 80 ปี
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
เลขานุการ
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 13.00-13.15 การตรวจจับอาการใบเหลืองของต้นทุเรียน
โดยใช้การสำรวจระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับ
2 13.15-13.30 หุ่นยนต์อารักขาพืชด้วยวิธีพ่นยาควบคุมระยะไกล
ผ่านกล้องเสมือนจริง
3 13.30-13.45 การพัฒนาระบบโรงงานผลิตพืชขนาดเล็กด้วยแสงเทียม
สำหรับการปลูกพืชในเขตเมือง
4 13.45-14.00 เครื่องล้างทำความสะอาดไข่เป็ด
5

14.00-14.15 เครื่องบดเศษไม้ไผ่เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

ภาคโปสเตอร์
6 14.15-14.30 การออกแบบวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณ
ดิจิตอล ชนิดซิกม่าเดลต้า สำหรับเซนเซอร์วัด
สภาพแวดล้อม
7 14.30-14.45 การจัดทำและเปรียบเทียบสมการปรับเทียบ
สำหรับเซนเซอร์วัดความชื้นดินในสภาพห้องทดลอง
ในดินปลูกข้าวและลำไย

ผู้บรรยาย
ผศ.ดร.เสน่ห์ รักเกื้อ
อ.ดร.อุกฤษฎ์ ชำมริ
นายพุทธคุณ พจนาภรณ์
อ.ดร.สุห์ดี นิเซ็ง
ผศ.ดร.ธนะวิทย์ ทองวิเชียร

อ.ดร.พัชรี กองภาค

รศ.ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
Session 7 ห้อง 401 อาคารเรียนรวม 80 ปี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี
เลขานุการ
อ.ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ผู้บรรยาย
ภาคบรรยาย
1 09.00-09.15 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม
ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
ในระดับ Advance Yield Trial ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก
หลังการทำนาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
2 09.15-09.30 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมดีเด่นในไร่
นายธนพล ช่วยพิมาย
เกษตรกรที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงราย พะเยา แพร่ และลำปาง
3 09.30-09.45 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้า
นายปริญญา ไชยวังเทพ
4

09.45-10.00 การเปรียบเทียบเบื้องต้นข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมใหม่
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ภาคโปสเตอร์
5 10.00-10.15 การทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง
ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว
มีกลิ่นหอม สีแดง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
6 10.15-10.30 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง
ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
7 10.30-10.45 การพัฒนาเครื่องหมายสนิปส์ที่จำเพาะต่อยีน
zeaxanthin epoxidase จากผลการวิเคราะห์
ทรานสคริบโตมในข้าวไทย
8 10.45-11.00 การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับ
ยีน OsB1 และ OsB2 ที่ควบคุมการสังเคราะห์
แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวดำ

นายอุเทน ยมทุ่งก้อง

ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง

นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น

รศ.ดร.แสงทอง
พงษ์เจริญกิต
ผศ.ดร.ช่อทิพา
สกูลสิงหาโรจน์

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น.
Session 8 ห้อง 402 อาคารเรียนรวม 80 ปี
ประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ตันโช
เลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 09.00-09.15 การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่วมกับถ่านชีวภาพเป็นวัสดุเพาะ
ผักสลัดเรดโอ๊คลีฟสำหรับลดการใช้มีเดีย
2 09.15-09.30 ศึกษาการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำมูลไส้เดือน
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
3 09.30-09.45 ผลของถั่วลอดร่วมกับไรโซเบียมและวัสดุปรับปรุงดิน
ต่อผลผลิตข้าวไร่
4 09.45-10.00 ผลของระดับไนโตรเจนต่อความต้านทานต่อเชื้อ
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae ในข้าวพันธุ์อ่อนแอ
และพันธุ์ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
5 10.00-10.15 ผลของการให้น้ำหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการ
เจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการของการเลี้ยง
สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera)
ภาคโปสเตอร์
6 10.15-10.30 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ธาตุอาหารในดินและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์

ผู้บรรยาย
นางสาวปิยธิดา
ทิพย์ละคร
อ.ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน
นางสาววชิรญาณ์ คำหุ่น

ผศ.ดร.มาโนช ขำเจริญ

นายสัมพันธ์ ตาติวงค์

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.45 น.
Session 9 ห้อง 403 อาคารเรียนรวม 80 ปี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
เลขานุการ
อาจารย์ ดร.วรรณลักษ์ ถาวร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 09.00-09.15 ผลของพันธุ์และเพศต่อสมรรถภาพการผลิตและ
ส่วนประกอบซากของไก่กระทง
2 09.15-09.30 ศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อตามการปฏิบัติงานฟาร์มเลี้ยง
โคเนื้อที่ดี (GAHP) ของเกษตรกรในเมืองโพนไช
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3 09.30-09.45 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ภาคโปสเตอร์
4 09.45-10.00 การใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลังหมักยีสต์เป็นแหล่ง
พลังงานทางเลือกในอาหารไก่พื้นเมือง
5 10.00-10.15 ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารไก่ไข่
ต่อคุณภาพไข่และคลอเลสเตอรอลในไข่แดงต้มสุก
6 10.15-10.30 ผลของการเสริมกากมันสำปะหลังหมักทดแทนอาหารข้น
ต่อคุณค่าทางโภชนะ และความสามารถในการย่อยได้
ของโคเนื้อ
7 10.30-10.45 อิทธิพลของผงหมากนวลต่อคุณค่า และการย่อยได้
ทางโภชนะของโคเนื้อ

ผู้บรรยาย
อ.ดร.กฤติกานต์ คำพร
THANOUSINH KANDEE
คุณธนูสิน คำดี
นางสาวธวัลรัตน์ ดิษบรรจง

อ.ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว
ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
นายโกเมนทร์ อุ่นลออ

นายธวัชชัย พิมพ์โชว์

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
Session 10 ห้อง 404 อาคารเรียนรวม 80 ปี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 09.00-09.15 การหมักน้ำผักด้วย Lactobacillus plantarum
2

09.15-09.30 ผลของกรดซิตริกและแอสคอร์บิกต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ น้ำพริกหนุ่มพาสเจอไรส์บรรจุขวด
3 09.30-09.45 การออกแบบและทดสอบการใช้พลาสมาเย็นในการ
ยับยั้งเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงตัดแต่ง
4 09.45-10.00 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณสารพฤกษเคมี
และกิจกรรมการยับยั้งไกลเคชันเอ็นโปรดักส์ และ
แอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดเครื่องแกง
5 10.00-10.15 ผลของรูปแบบโครงสร้างระดับโมเลกุลของสารลดแรง
ตึงผิวชนิดที่มีค่าเฮชแอลบีสูงและอัตราส่วนของสาร
ลดแรงตึงผิวร่วม ในการเกิดไมโครอิมัลชันชนิดน้ำ
ในน้ำมัน
ภาคโปสเตอร์
6 10.15-10.30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโสมนัสจากกากมะพร้าว
ผสมสมุนไพร
7 10.30-10.45 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของลำไยอินทรีย์อบแห้ง
ในระหว่างการเก็บรักษา
8 10.45-11.00 การตรวจสอบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้าน
บางชนิดและการลดปริมาณออกซาเลตด้วยวัตถุดิบ
ธรรมชาติที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ

ผู้บรรยาย
นางสาวอนงค์ อัสนีจันทรา
นางสาวรัชฎาภรณ์ ลิ้นฤๅษี
นายธีรชัย ปรมาพิจิตรวัฒน์
ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดำสุด

นายนนทชัย มากรด

อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
อ.ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.15 น.
Session 11 ห้อง 401 อาคารเรียนรวม 80 ปี
ประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล

มูลนิธิโครงการหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 14.30-14.45 ไมโครนาโนบับเบิล: การไพรม์เมล็ดร่วมกับ
Trichoderma asperellum ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
หอมใหญ่
2 14.45-15.00 อิทธิพลของการแช่เมล็ดร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืช ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ผักกาดหอมอินทรีย์
3 15.00-15.15 การคัดกรองและการประเมินประสิทธิภาพของแบคทีเรีย
เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของห้อม
(Strobilanther cusia (Nees.). Kuntza.)
4 15.15-15.30 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟต์
ละลายฟอสเฟตจากข้าวมะลิแดง แปลงเกษตรอินทรีย์
อายุ 1 ปี
ภาคโปสเตอร์
5 15.30-15.45 สัณฐานวิทยาของถั่วพุ่มและถั่วฝักยาวพันธุ์เลื้อย
ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
6 15.45-16.00 การสร้างประชากรลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างถั่วฝักยาว
พันธุ์เลื้อยกับพันธุ์พุ่ม
7 16.00-16.15 การตรวจสอบถั่วฝักยาวลูกผสมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ

ผู้บรรยาย
นางสาวอรัญญา สิงโสภา

นางสาวเพชรรัตน์ จี้เพชร

นางสาวอัญศญา
บุญประจวบ
อ.ดร.สมคิด ดีจริง

อ.ดร.แสงเดือน อินชนบท
อ.ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
นางสาวจันทร์เพ็ญ สะระ
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ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 14.30-14.45 การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นส่วนผสมในอาหาร
เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
2 14.45-15.00 การประเมินความเป็นพิษของสารสกัดแบบหยาบ
ของตีนตุ๊กแกต่อการแบ่งเซลล์ด้วยวิธี Allium cepa test
และผลต่อการงอกของหญ้ารูซี่
ภาคโปสเตอร์
3 15.00-15.15 ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ลิ้นจี่ 3 คู่
จากลักษณะสัณฐานวิทยาและเครื่องหมายโมเลกุล
4 15.15-15.30 การคัดเลือกสายพันธุ์ไพลที่มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบสมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่
5 15.30-15.45 การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ
(Anoectochilus burmannicus Rolfe) ในระบบ
โรงเรือน
6 15.45-16.00 ผลของ NAA โบรอน และสังกะสีต่อการติดผล
ของอินทผลัมพันธุ์ KL1
7 16.00-16.15 ผลของสูตรอาหารผสมระหว่างสูตรอาหารเคมี
กับน้ำหมักเคยต่อปริมาณโปรตีนและไฟโคไซยานิน
ในสาหร่ายสไปรูลิน่า

ผู้บรรยาย
นางสาวญาณี ใจตั้ง
นางสาวนิรัชชา สุริยา

ผศ.ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
อ.ดร.วาริน สุทนต์
นางสาววิภาวี นิละปะกะ

นายสุมิตร วิลัยพร
ผศ.สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ
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ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช เนียมทรัพย์
เลขานุการ
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 14.30-14.45 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์
โดย Rhodotorula rubra MJU11 ร่วมกับแบคทีเรีย
โปรไบโอติก Lactobacillus acidophilus TISTR1338
ในโคนเห็ดถั่งเช่าสีทอง
2 14.45-15.00 การยอมรับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติ
ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
ภาคโปสเตอร์
3 15.00-15.15 ผลของการใช้เชื้อรากำจัดแมลงในการควบคุม
ด้วงงวงมันเทศในมันเทศญี่ปุ่น
4 15.15-15.30 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์มวนพิฆาต
สำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชผักวงศ์กะหล่ำอินทรีย์
5 15.30-15.45 ศึกษาสมบัติของดินโคลนและผลของเอนไซม์เซลลูเลส
ต่อการผลิตผ้าหมักโคลน
6 15.45-16.00 กิจกรรมปฏิปักษ์ของแบคทีเรียไฟลัม Firmicutes
จากไลเคน Parmotrema และ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ในการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. Oryzae

ผู้บรรยาย
นางสาวอัญศญา
บุญประจวบ

ผศ.ดร.มนตรี สิงหะวาระ

ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน
นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์
ผศ.ดร.วรางคณา เขาดี
ผศ.ดร.ศรีกาญจนา
คล้ายเรือง
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ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เลขานุการ
อาจารย์วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 14.30-14.45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสผักคะน้าเม็กซิโก
สูตรโซเดียมต่ำ
2 14.45-15.00 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวหอม
แม่พญาทองดำผสมน้ำนมถั่วเหลือง
3 15.00-15.15 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและคุณสมบัติพรีไบโอติก
ของน้ำสกัดหยาบจากหน่อไม้ฝรั่ง
4 15.15-15.30 ไมโครเอนแคปซูเลชั่นสารสกัดจากเมล็ดบัว:
สภาวะการเตรียมตัวและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
5 15.30-15.45 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับ
การผลิตรำข้าวหมักเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพ
ภาคโปสเตอร์
6 15.45-16.00 ผลของสารเพิ่มความคงตัวต่อคุณสมบัติทางกายภาพ
และประสาทสัมผัสของไอศกรีมกะทิ
7 16.00-16.15 ผลของปริมาณน้ำมัลเบอร์รี่ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
น้ำแก่นฝางผสมน้ำมัลเบอร์รี่เพื่อสุขภาพ
8 16.15-16.30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเค้กกล้วยหอมเสริมแป้ง
ลูกเดือย

ผู้บรรยาย
นางสาวกชพร พวงทอง
นางสาวแสงมณี เกิดพงษ์
ผศ.ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
นางสาวศิริพร บุตรสีโคตร
นางสาวอรจินดา กานุมัด

นางสาวธัญลักษณ์ สายสืบ
ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร
อ.ดร.พรอริยา ฉิรินัง
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ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ
เวลา
ชื่อบทความ
ภาคบรรยาย
1 14.30-14.45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2 14.45-15.00 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทสบู่
จากน้ำนมแพะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชน
เชิงสร้างสรรค์
3 15.00-15.15 การสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเศษข้าวโพด
อาหารสัตว์
4 15.15-15.30 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดหยาบจากห้อม
เห็ดเยื่อไผ่ และวอเตอร์เครส เพื่อประยุกต์ใช้
เป็นเครื่องสำอาง
5 15.30-15.45 คุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและชีวเคมีของโปรตีน
ไฮโดรไลเซทจากกากเมล็ดดาวอินคา
6 15.45-16.00 ผลของการดูดซับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำคั้น
หัวหอมแขกด้วยแอคติเวเต็ดคาร์บอน
7 16.00-16.15 การกำจัดโมโนแซคคาไรด์จากสารสกัดหอมแดง
โดยใช้ตัวดูดซับถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำไย
ภาคโปสเตอร์
8 16.15-16.30 การศึกษาการย่อยกากกาแฟด้วยเอนไซม์จากจุลินทรีย์
เพื่อผลิตน้ำส้มสายชูหมัก

ผู้บรรยาย
อ.ดร.ประกิต ไชยธาดา
ผศ.ดร.ภูธฤทธิ์
วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ
รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย

อ.ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
นางสาวรุ่งทิพย์ กาวารี
นางสาวธนภรณ์
สาดเจริญวัฒนา
อ.ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
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การจัดการในระบบการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
Management in Organic Farming Systems for Highland Farmers in Chiang Mai
กริช สุริยะชัยพันธ์1* พหล ศักดิ์คะทัศน์1 สายสกุล ฟองมูล1 และสถาพร แสงสุโพธิ์2
Krit Suriyachaipun1*, Phahol Sakkatat1, Saisakul Fongmul1 and Sathaporn Sangsupho2
1สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Resource Development and Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production, Maejo University
Chiang Mai, Thailand 50290
2School of Administrative Studies, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: kritkrit02@gmail.com

Abstract
The objective of the study were to study management in organic farming systems for
highland farmers in Chiang Mai province and to study problems and obstacles of organic farming. Data
collection were interviewing and observation. Data analyzed by using content and descriptive analyzes.
Validity of data is checked by using triangular check method.
From research findings, it was found that highland farming of farmers in Chiang Mai can be
classified into 12 management methods: 1) topographic condition of organic farming area; 2) water
management for organic farming; 3) plant varieties management for organic farming; 4) soil management
for organic farming; 5) pest management for organic farming; 6) plant disease management for farming;
7) weed management for organic farming; 8) fertilizer management for organic farming; 9) harvest and
postharvest management of organic farming; 10) organic agriculture processing; 11) transportation/delivery
management of organic yields and 12) organic market management. The following are problems
encountered: 1) the production does not reach organic agriculture product standards; 2) the production
area is in the reserved forest zone; 3) a limitation in organic market and 4) inadequate organic agriculture
extension agencies.
Keywords: organic farming, highland, Chiang Mai province
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการในระบบการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัด
เชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์จากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและวิเคราะห์ เชิง
พรรณนา โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลด้วยวิธีตรวจสอบแบบสามเส้า
ผลการวิจัยพบว่าการจัดการในระบบการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
แบ่งวิธีการจัดการ ได้แก่ 1) สภาพพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ 2) การจัดการน้ำในการทำเกษตรอินทรีย์ 3) การจัดการพันธุ์
พืชในการทำเกษตรอินทรีย์ 4) การจัดการดินในการทำเกษตรอินทรีย์ 5) การจัดการศัตรูพืชในการทำเกษตรอินทรีย์ 6)
การจัดการโรคพืชในการทำเกษตรอินทรีย์ 7) การจัดการวัชพืชในการทำเกษตรอินทรีย์ 8) การจัดการปุ๋ยในการทำเกษตร
อินทรีย์ 9) การจัดการเก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวเกษตรอินทรีย์ 10) การจัดการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ 11)
การจัดการขนส่งเกษตรอินทรีย์ และ 12) การจัดการตลาดเกษตรอินทรีย์ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรอินทรีย์
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) การผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2) พื้นที่ทำกินอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 3) การตลาดมีอยู่อย่างจำกัด 4) หน่วยงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มีอยู่อย่างจำกัด
คำสำคัญ: เกษตรอินทรีย์ พื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
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การสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกรในเขตเมืองคำ
แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Creation of Household Level Food Security for Farmers, Kham District,
Xiengkhouang Province, Lao People’s Democratic Republic (LAO P.D.R.)
Khantavanh Phlasaboud* พุฒิสรรค์ เครือคำ สายสกุล ฟองมูล และปิยะ พละปัญญา
Khantavanh Phlasaboud*, Phutthisun Kruekum, Saisakul Fongmul and Piya Palapanya
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Major of Resources Development and Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production
Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: khantavanh2009@gmail.com

Abstract
This study aimed to investigate problems and management of household level food security
for farmers, Kham district, Xiengkhouang province, LAO P.D.R. The sample were 279 farmers in Kham
district, Xiengkhouang province, LAO P.D.R. Data collect were questionnaire analysis using statistical
package for the social science research (SPSS) for find out statistical technicalness used were percentage,
mean and standard deviation.
Results from research finding it was found that the majority of farmers (83.9%) had a high level
of the problem in food security at the household level. The following 2 problems were found at a high
level: lack of the capital for farming (41.9%) and clean water supply for consumption and farming
(38.4%), however the problem in having a farming area was found at a low level (3.9%) and no problem
(15.8%)
Focus group discussion related to guidelines for the management of the problem in food
security creation at the household level, this included the following: 1) management of food availability
through capital source creating, crop varieties and animal breed allocation, water supply management
and protection and land holding allocation; 2) management of the problem in access to food; 3)
management of the problem in food utilization through a training an knowledge about food nutrition;
and 4) management of the problem in food stability particularly an knowledge transfer about food
processing technology.
Keywords: household level food security, LAO P.D.R.
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัญหา และการจัดการ เกี่ยวกับ ความมั่นคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือนเกษตรกร เมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
เกษตรกรในเขตพื้นที่เมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 279 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เป็นการวิจัยทางสงคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.9) มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน
ในด้านการมีอาหารถึงพร้อมอยู่ในระดับมากในด้านนี้ยัง พบปัญหาอุปสรรคย่อยที่อยู่ในระดับมากที่มีปัญหาทางด้านการ
ไม่มีทุนทำการเกษตร (ร้อยละ 41.9) ปัญหาย่อยรองลงมาคื อ การมีแหล่งน้ำสะอาดเก็บไว้ เพื่ อบริโภคและทำการเกษตร
(ร้อยละ 38.4) ส่วนการมีพื้นที่มีปัญหาอุปสรรคน้อยมาก (ร้อยละ 3.9) และเกษตรกรไม่มีปัญหาอุปสรรคเลย (ร้อยละ 15.8)
ผลการศึกษา การจัดการทางอาหารโดยผ่านการจัดสนทนากลุ่มพบว่า แนวทางการจัดการปัญหาด้านการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนเกษตรกร โดยใช้องค์ประกอบของความมั่นคงด้านอาหาร ขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นฐาน มีจำนวนทั้งหมด 4 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) แนวทางการจัดการปัญหาด้าน
การมีอาหารถึงพร้อม โดยการสร้างแหล่งทุน มอบพันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์ การจัดการแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร การคุ้มครองแหล่งน้ำ และการจัดสรรพื้นที่ถือครองให้แก่ครัวเรือน 2) แนวทางการจัดการปัญหาด้านการ
เข้าถึงอาหาร 3) แนวทางการจัดการปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ของการอาหาร โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทาง
โภชนาการทางอาหารให้แก่เกษตรกร และ 4) แนวทางการจัดการปัญหาด้านความมีเสถียรภาพของอาหาร โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร
คำสำคัญ: การสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงมวนพิฆาต (Eocanthecona furcellata,
Hemiptera: Pentatomidae) เพื่อสนับสนุนการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในการเกษตรอินทรีย์
A Modular Pilot Plant for Mass Rearing of Stink Bug (Eocanthecona furcellata,
Hemiptera: Pentatomidae) Enhancing Biological Control of Insect Pests
in Organic Farming
ศมาพร แสงยศ1* รัชนียา บังเมฆ2 มนตรี สิงหะวาระ3 สุรเดช ไชยมงคล4 และสมชาย อารยพิทยา4
Samaporn Saengyot1*, Ratchaneeya Bangmek2, Montri Singhavara3
Suradet Chaimongkol4 and Somchai Arayapitaya4
1คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
3คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
4กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
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3Faculty of Economics, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
4Digital Technology Division, Office of University, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: sama_mju@yahoo.com

Abstract
Development of a modular pilot plant for mass rearing of stink bug enhancing biological control
of insect pests in organic farming purpose was conducted on the fiscal year 2019-2020, the operated
pilot plant was developed at MJU- Biological Control Technology Learning Center located on Maejo
University farm at latitude 18.9264 N longitude 99.0532 E. It is an adoption to insect natural enemy
mass rearing standard of the International Organization for Biological Control (IOBC) as the input and
output based on entomological, ecological and geographical analysis. The pilot plant produced
predatory stink bug (Eocanthecona furcellata, Hemiptera: Pentatomidae) as case study and found that
production performances of the pilot plant were standardized base on IOBC by mean of quality and
quantity control showed the productivity for E. furcellata in the egg stage at 236,861 eggs per day. The
cost analysis associated with fixed and variable costs obtained showed that the Net Present Value (NPV)
was positive. Accordingly, the Internal Rate of Return (IRR), Payback Period and Benefit cost ratio (BCR)
were 14.52 percent, 4 years and 9 months, and 1.83, respectively. Development of monitoring and
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evaluation system for the pilot plant operation conducted by means of information technology (IT)
indicated high level of productivity and capacity of the commercial pilot plant.
Keywords: commercial biological, cost analysis model, IT evaluation tool, pilot plant,
insect natural enemies

บทคัดย่อ
การพัฒนาตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงมวนพิฆาต เพื่อสนับสนุนการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
ในการเกษตรอินทรีย์ ได้ดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิกัดเส้นรุ้ง (latitude) 18.9264 เส้นแวง (longitude) 99.0532 การศึกษาปัจจัยนำเข้า การ
วิเคราะห์เชิงกีฏวิทยา นิเวศวิทยา และเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบผลิตให้สอดคล้องกับ ระบบการผลิตตามมาตรฐานด้าน
การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติของ International Organization for Biological Control (IOBC) โดยใช้การเพาะเลี้ยง
มวนพิฆาต (stink bug, Eocanthecona furcellata, Hemiptera: Pentatomidae) เป็นกรณีศึกษา พบว่า โรงงานมี
ศักยภาพด้านการผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพทางชีววิทยาเทียบเคียงได้กับเกณฑ์มาตรฐาน IOBC โดยมีกำลังการผลิต
มวนในระยะไข่ ได้เฉลี่ย 236,861 ฟองต่อวัน ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ชี้ว่า โรงงานฯ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV) เป็นบวก อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 14.52 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 4 ปี 9 เดือน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.83 การใช้ต้นแบบเครื่องมือและกระบวนการประเมินผลการดำเนิน
กิจการของโรงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่าต้นแบบโรงงานฯ มีผลิตภาพในการดำเนินงานระดับโรงงาน
ต้นแบบเชิงพาณิชย์
คำสำคัญ: การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเชิงพาณิชย์ ตัวแบบการวิเคราะห์ต้นทุน เครื่องมือประเมินทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงงานต้นแบบ แมลงศัตรูธรรมชาติ
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การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด
และการให้บริการผลิตภัณฑ์เชื้อพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์
Development of Monitoring and Evaluation System for Production
Management, Marketing and Services of the Insect Natural Enemies Product
for Organic Agriculture
สุรเดช ไชยมงคล* และสมชาย อารยพิทยา
Suradet Chaimongkol* and Somchai Arayapitaya
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Digital Technology Division, Office of University, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: surdet@gmail.com

Abstract
Development of monitoring and evaluation system for production management, marketing and
services of the insect natural enemies product for organic agriculture. The objective is to develop a
monitoring and evaluation system in production, marketing and service management of the insect
natural enemies products to find out the major obstacles that arise and guidelines for solving problems.
And to create tools for executives or interested people used to decide to invest in insect natural
enemies for organic plant production. The first phase will develop a monitoring and evaluation system
for the production management of insect natural enemies
The population used in the research is production management information. There are 3 types
of insect natural enemies, including stink bugs, assassin bugs and trichogramma sp. from the modular
pilot plant for mass rearing of insect natural enemies at the Biological Control Technology Learning
Center Maejo University. The research tool is a set of instructions developed and used the method of
system development life cycle and satisfaction questionnaire for system usage. Data were analyzed
using mean and standard deviation.
The satisfaction questionnaires were applied to validate the systems. The results from 10 system
users was shown that the satisfaction of the users was a high level (X=3.90, SD=0.57). In conclusion, the
developed system can be to work efficiently at a high level and can be applied into the operation.
Keywords: pilot scale, insect natural enemies, development of monitoring and evaluation system
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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาดและการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์เชื้อพันธุ์แมลงศั ตรู ธรรมชาติ เพื่อการผลิตพืชอินทรี ย์ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ พัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผล การบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด และการให้บริการ ผลิตภัณฑ์เชื้อพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อหา
ปัญหาอุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา และเพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับผู้บริหารหรือผู้ที่สนใจ ใช้ใน
การตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์เชื้อพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อการผลิตพืชอินทรีย์ โดยระยะที่ 1 จะพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์เชื้อพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ
โดยประชากรที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ข้อมูลการบริหารจัดการด้านการผลิต แมลงศัตรูธรรมชาติจำนวน 3 ชนิด
ได้แก่ มวนพิฆาต มวนเพชรฆาต และแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า จากโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ
ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้น
ใช้ระเบียบวิธีพัฒนาระบบแบบวงจรการพัฒนา (System Development Life Cycle) และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได้
ทำการประเมินความพึงพอใจของระบบ จากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการสารสนเทศนี้
รวมทั้งสิ้น 10 คน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.57 แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมากและสามารถนำไปใช้งานจริงได้
ต่อไป
คำสำคัญ: โรงงานต้นแบบ แมลงศัตรูธรรมชาติ ระบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการด้านการผลิต
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ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตผักภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
ของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Factor Affecting Benefit Gaining of Farmers Producing Vegetables
under Organic Agriculture System, Agriculture and Forestry Division
Luangprabang Province, Lao P.D.R.
จันทวงค์ ลอจำเยอ พุฒิสรรค์ เครือคำ* พหล ศักดิ์คะทัศน์ และกอบลาภ อารีศรีสม
Chanthavong Lochamyeu, Phutthisun Kruekum*, Phahol Sakkatat and Koblap Areesrisom
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Major of Resources Development and Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production,
Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: lochamyeu@gmail.com

Abstract
This study aimed to investigate benefit gaining and factors effecting the benefit gaining of
farmers producing vegetables under organic agriculture system of Agriculture and Forestry Division,
Luangprabang province, Lao P.D.R. A set of questionnaires was used for data collection administered
with a sample group of 246 farmers. Obtained data were analyzed by using descriptive statistics and
multiple regression. Findings showed that, as a whole, the respondents gained a high level of benefit
from vegetable producing under organic agriculture system (𝑥̅ =3.55) The following had a positive effect
or benefit gaining of respondents with a statistics significance level at 0.05: educational attainment,
frequency of information about organic agriculture and frequency of training/educational trip about
organic agriculture. However, age was found to have a negative correlation to the benefit gaining of
farmers producing vegetables under organic agriculture system of Agriculture and Forestry Division,
Luangprabang province
Keywords: influence, factors benefit gaining, organic agriculture system
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการได้รับผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตผักภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
และปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตผักภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ของแผนกกสิกรรมและป่าไม้
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) จากตัวอย่างเกษตรกรจำนวน 246 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์พหุถดถอย ผลการศึกษ า
พบว่า การได้รับผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตผักภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55
คะแนน) ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ปลูกผักภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ของแผนกกสิกรรมและ
ป่าไม้ แขวงหลวงพระบาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวนทั้งหมด 4 ปัจจัย โดยเป็นปัจจัยที่มีผลเชิงบวก
จำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวนครั้งในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์
และจำนวนครั้งการเข้าร่วมอบรมและการดูงานด้านการผลิตพืชผักภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ ในขณะที่มี 1 ปัจจัย ได้แก่
อายุ ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อการได้รับประโยชน์ของเกษตรกรผู้ปลูกผักภายใต้ระบบเกษตรอินทรี ย์ของแผนก
กสิกรรมและป่าไม้ แขวงหลวงพระบาง
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีผล การได้รับประโยชน์ของเกษตรกร การปลูกผักในระบบเกษตรอินทรีย์
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ในการปลูกข้าวไก่น้อยของเกษตรกร
แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Factors Relation to a Level of Knowledge about Kai Noi Rice Growing of Farmers
in Xiang Khwang Province, Lao People’s Democratic Republic
พรแก้ว อานุศักดิ์* พุฒิสรรค์ เครือคำ สายสกุล ฟองมูล และกังสดาล กนกหงษ์
Phonekeo Anousack*, Phutthisun Kruekum, Saisakul Fongmul and Kangsadan Kanokhong
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Major of Resources Development and Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production, Maejo University
Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: phonekeo82@hotmail.com

Abstract
Kai Noi sticky rice varieties is wisely grown in Huaphan and Xiang Khwang provinces of northern
Lao P.D.R due to its appropriate topographic and cool climate conditions. The objectives of this study
was to investigate: 1) a level of knowledge about Kai Noi rice growing and 2) factors relating to knowledge
of farmers about Kai Noi rice growing. The sample group consisted of 313 farmers growing Kai Noi rice
in Xiang Khwang province and they were obtained by two-stage sampling. A set of questionnaires was
used for data collection and analyzed by using descriptive statistics and multiple regression.
Result of this study revealed that most of the respondents (91.7%) has a high level of knowledge
about Kai Noi rice growing whereas only 8.3 percent was found at a moderate level. The following
factors selated to the knowledge marital status, education level, capital source, area, agricultural
training, and ritual ceremony participation. Thus, the public sector should promote farmers to participate
in agricultural production training. They should be extended knowledge about technology on standard
Kai Noi rice growing yield processing and marketing. New body of knowledge about high efficiency in Kai
Noi rice production planning should also be promoted.
Keywords: farmers’ knowledge, Kai Noi rice growing, Lao P.D.R
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บทคัดย่อ
ข้าวเหนียวพันธุ์ไก่น้อยมีการปลูกมากในแขวงหัวพัน และเชียงขวาง ทางภาคเหนือของลาว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
พื้นที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขา และมีสภาพอากาศเย็น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้
ในการปลูกข้าวไก่น้อยของเกษตรกร ในแขวงเชี ยงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความรู้ของเกษตรกรในการปลูกข้าวไก่น้อย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวไก่น้อย ในแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 313 คน ชึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
สองขั้นตอน (Two-stage sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา เพื่อหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำ สุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิติเชิงอนุมานคือ การวิเคราะห์
ถดถอยพหุ
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ระดั บ ความรู ้ ใ นการปลู ก ข้ า วไก่ น ้ อ ยของเกษตรกร ในแขวงเชี ย งขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.3 และมีความรู้ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 91.7 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ในการปลูกข้าวไก่น้อ ยของเกษตรกรมี 7 ปัจจัย ได้แก่ สถานภาพ
การศึกษา แหล่งทุน พื้นที่ทำการเกษตร การติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ ทางการเกษตร การเข้าร่วมอบรมหรื อดูงานด้ า น
การเกษตร และการเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ของเกษตรกร ดังนั้น ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าร่วมในการอบรม
เกี่ยวการผลิตทางการเกษตร และให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูกข้าวไก่น้อยให้เป็นสินค้าที่ได้
คุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการอบรมในเรื่องการแปรรูปผลผลิตและการตลาด และเกษตรกรควรมีการศึกษาเรียนรู้ มีองค์
ความรู้ใหม่และมีความเข้าใจในการผลิต จึงจะทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตข้าวไก่น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
คำสำคัญ ระดับความรู้ของเกษตรกร การปลูกข้าวไก่น้อย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่
และเกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
Comparison of Technical Efficiency of Large-scale Fields Member
and Non-member in the Upper Northern Region
อารีย์ เชื้อเมืองพาน1* มนตรี สิงหะวาระ1 และอัศวิน เผ่าอำนวยวิทย์2
Aree Cheamuangphan1*, Montri Singhavara1, and Aussawin Phaoumnuaywit2
1สาขาเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2ส่วนวางแผนและประเมินผล สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 นครปฐม 73210
1Department of Economics, Faculty of Economics, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2Division of Planning and Evaluating, Revenue Office of Nakhonpathom, Nakhonpathom, Thailand 73210
*Corresponding author: areech@gmaejo.mju.ac.th

Abstract
In this study, the main objective of this study was to know the technical efficiency of large-scale
rice field member and non-member in the upper northern region by using “Data Envelopment Analysis
(DEA)” model to analyze production efficiency with 1 variable of production factor and 8 variables of
production factors, divide the efficiency level into 5 levels (the least – the most). From this study, we
found that economy of scale is in the phase of decreasing return to scale. large-scale rice field members
have slightly higher than non-member (0.9213 > 0.9065), and most of production efficiency has the
highest level of efficiency, but by the way rice cultivation in both groups should especially reduce the
amount of labor for production and agricultural investment.
Keywords: efficiency, production, rice, farmer, large size of rice area
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
นาแปลงใหญ่และเกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิก โดยใช้แบบจำลอง Data Envelopment Analysis (DEA) ด้วยปัจจัยด้าน
ผลผลิต 1 ตัวแปร และปัจจัยการผลิต 8 ตัวแปร แบ่งระดับประสิทธิภาพออกเป็น 5 ระดับ (น้อยที่สุด – มากที่สุด) ผล
การศึกษาพบว่า ผลได้ต่อขนาด (Economy of Scale) ในภาพรวมอยู่ในระยะผลได้ต่อขนาดที่ลดลง โดยเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวที่เป็นสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ไม่ใช่สมาชิกเล็กน้อย (0.9213 >
0.9065) ซึ่งเกษตรกรทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด แต่การปลูกข้าวทั้งสองกลุ่มควรปรับลดปริมาณ
การใช้ปัจจัยการผลิต ได้แก่ จำนวนแรงงานคนในการผลิตและเงินลงทุนทางการเกษตร
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ การผลิต ข้าว เกษตรกร นาแปลงใหญ่
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Session 1
ภาคโปสเตอร์
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษาดินสำหรับปลูก-เพาะกัญชงกัญชา
ของนักศึกษาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
Active Learning Platform Online Case Studies: Soil Planting Hemp and Cannabis
of Plant Science Program, Faculty of Natural Resources
Rajamangala University of Technology ISAN Sakon Nakhon Campus
วุฒิพงษ์ ฮามวงศ์
Wuttipong Hamvong
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร 47160
Thai Traditional Medicine Depart, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology ISAN
Sakon Nakhon, Thailand 47160
*Corresponding author: wuttipong.ha@gmail.com

Abstract
The research aims to manage active learning instruction to response in 21th century that reduce
the role of teacher but increase the role of students. Active Learning is the methods for practicing and
thinking for students by doing to construct their experiences. Students will interact with their friends
and teachers by doing activities in and out classroom, then in the form of learning management as a
case study (case-based learning) on an online platform. Through the computer program Line, Google
Classroom, Meet, progress reports and collect data. Perform assessments 360 degree review of a real
assessment (360-degree review) in the form on morality, ethics, knowledge, intellectual skills. in
interpersonal skills numerical analysis skills, communication until a body of knowledge soil planting
hemp and cannabis cultivation what the student group called "Phu Phan Soil", for a hemp and cannabis
planting that rich nutrients suitable for planting that uses local agricultural waste. Developed according
to the planting-cultivation material formula of Sakon Nakhon Thai traditional medicine knowledge.
Combined with new knowledge arising from further studies, experiments and hands-on practice.
Keyword: active learning, project-base learning, case studies, planting material
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัด การเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ลด
บทบาทของครูผู้สอน แต่เพิ่มบทบาทของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและได้คิดในสิ่งที่ทำลงไปเพื่อเป็น
การสร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้เรียนและครูผู้สอน ด้วยการลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Case-based learning) บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Line, Google Classroom, Meet รายงานความก้าวหน้าและเก็บข้อมูล เพื่อทำการ
ประเมิ น ผลในลั กษณะการประเมิ น ผลรอบทิ ศ แบบ 360 องศา (360-degree review) ตามสภาพจริ ง (Formative
Assessment) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร จนเกิดองค์ความรู้เรื่องดินสำหรับปลูก-เพาะกัญชงกัญชา ที่กลุ่มผู้เรียนให้ชื่อ
เรียกว่า “ภูพานซอยล์” ซึ่งเป็น ดินสำหรับปลูก-เพาะกัญชงกัญชาที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกกัญชงกัญชา เป็นดินที่ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น พัฒนาขึ้นตามสูตรดินสำหรับปลูก-เพาะจากองค์ความรู้แพทย์
แผนไทยสกลนคร ผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การทดลอง ลงมือปฏิบัติจริงของ
ผู้เรียน
คำสำคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก วิธีการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน กรณีศึกษา วัสดุสำหรับปลูก-เพาะ
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การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์บางชนิด:
องค์ประกอบทางเคมี และกรดอะมิโน
Nutritional Evaluation of Some Organic Feed Ingredients:
Chemical Composition and Amino Acid Profile
ทองเลียน บัวจูม สุรีรัตน์ ถือแก้ว* และบัวเรียม มณีวรรณ์
Tonglian Buwjoom, Sureerat Thuekeaw* and Buaream Maneewan
1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Faculty of Animal Science and Technology, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: S.thuekeaw@gmail.com

Abstract
Nutritional value of feed ingredients is crucial as a base for the development of feed
formulation. Organic livestock production is lack of this information. To increase knowledge of
organically produced feed materials, the present trial was conducted to compare nutritive values and
amino acid profiles of organic (O) and conventional (C) feed ingredients. These consisted of corn (OC,
CC), full fat soybean (OFFSB, CFFSB), rice bran (ORB, CRB), broken rice (OBR, CBR) and Leucaena (OL,
CL). The findings indicated that OC had crude protein (CP) ether extract (EE) crude fiber (CF) gross energy
(GE) phosphorus (P) and calcium (Ca) similar to a reference range of CC. The CP of OFFSB and CFFSE
ranged from 38 - 39%. Two sources of rice bran and Leucaena had variation of nutrient composition,
especially CP and CF. OL had higher CP than CL (5.18%), but no significant difference was found (P>0.05).
Likewise, there was no difference between ORB and CRB (P>0.05). The similar amino acid was indicated
in this study, whereas methionine and lysine were relatively low. These findings provide useful
information for developing organic feed formulation.
Keywords: amino acid, organic feed ingredient, chemical composition
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บทคัดย่อ
คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ การผลิตปศุสัตว์
อิ น ทรี ย ์ ย ั ง คงขาดข้ อมู ลเหล่ านี ้ เพื ่ อเพิ ่ ม องค์ ความรู ้ ของวั ตถุ ด ิ บอาหารสั ต ว์ อิ นทรี ย์ งานวิ จ ั ยนี้ จ ึ งทำการประเมิน
องค์ประกอบทางเคมี และกรดอะมิโนในวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ เปรียบเทีย บกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั่วไป วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ประกอบด้วย ข้าวโพด ถั่วเหลืองไขมันเต็ม รำ ปลายข้าว และกระถิน ผลการศึกษาพบว่าข้าวโพดอินทรีย์
มีโปรตีน ไขมัน เยื่อใย พลังงานรวม แคลเซียม และฟอสฟอรัสใกล้เคียงกับข้อมูลอ้างอิงของข้าวโพดทั่วไป โปรตีนใน
ถั่วเหลืองไขมันเต็มอินทรีย์ และถั่วเหลืองทั่วไปอยู่ในช่วง 38-39% รำ และกระถินจากทั้งสองแหล่งมีความแปรปรวน
ของโภชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรตีน และเยื่อใย กระถินอินทรีย์ มีโปรตีนสูงกว่ากระถินทั่วไป (5.18%) แต่ไม่พบ
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกับองค์ประกอบทางเคมีของปลายข้าวอินทรีย์ และปลายข้าวทั่วไป (P>
0.05) ปริมาณกรดอะมิโนในวัตถุดิบอินทรีย์ และวัตถุดิบทั่วไปมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีเมธโอนีน และไลซีนค่อนข้างต่ำ
จากการศึกษานี้ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีและกรดอะมิโนจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์อินทรีย์ต่อไป
คำสำคัญ: กรดอะมิโน วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ องค์ประกอบทางเคมี
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Session 2
ภาคบรรยาย
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การเจริญเติบโตและการพัฒนาทางสัณฐานวิทยาของลูกปลากัดป่าภาคใต้
(Betta imbellis Ladiges, 1975)
Growth and Morphological Development of Crescent Betta
(Betta imbellis Ladiges, 1975) Larvae
โดมม์ ลิมปิวัฒน1 และสันติ พ่วงเจริญ1,2*
Domes Limpivadhana1 and Santi Poungcharean1,2*
1พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
2ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1Kasetsart University Natural Histories Museum of Fisheries, Faculty of Fisheries Kasetsart University, Bangkok, Thailand 10900
2Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 10900
*Corresponding author: ffisstpr@ku.ac.th

Abstract
The crescent betta (Betta imbellis Ladiges, 1975)'s growth and morphological development,
performed by Takua Pa subdistrict, Takua Pa district, Phangnga province, the type locality broodstock
collection. They were bred and reared for a size series of larval collection. Based on the reared 20 age
and size series of 65 specimens, the larva has size at new hatching 2.37±0.02 mm of notochord length
(NL), develops to flexion stage within 12 days (3.68±0.03 mm NL), and develops to juvenile stage
within 40 days (12.88±1.03 mm of standard length [SL]). The linear regression relationship between age
and body size at pre-flexion stage was NL=0.0.0820Age+2.2.7282 (r2=0.8694) and post-flexion stage was
SL=0.3855Age-2.9679 (r2=0.9873). The pre-flexion larva having an elongate and slightly compressed
body with 18.66-18.98%NL, moderate and rounded head with head length (HL) 13.43%NL, a large and
rounded eye with 52.00-73.32%HL, stellated spots scattered on ¾ posterior region of the yolk sac,
coiled gut and opens at 39.81%NL, 29-30 myomere. The post-flexion larva and juvenile having dorsal,
central, and ventral stripes but lacking sub-orbital and sub-opercular bars.
Keywords: Betta imbellis, fish larva, morphological development
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บทคัดย่อ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาทางสัณฐานวิทยาของลูกปลากัดป่าภาคใต้ Betta imbellis Ladiges, 1975 โดย
รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งที่พบตัวอย่างดั้งเดิม จากตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มาเพาะอนุบาลเพื่อ
เก็บตัวอย่างลูกปลาตามระยะการพัฒนา จากตัวอย่าง 20 ลำดับขนาด 65 ตัวอย่าง พบว่าลูกปลาแรกฟักมีความยาวโนโต
คอร์ด (NL) 2.37±0.02 มม. พัฒนาสู่ระยะวัยอ่อนขั้นหลังเมื่ออายุ 12 วัน มีความยาวโนโตคอร์ด 3.68±0.03 mm พัฒนา
สู่ระยะวัยรุ่นเมื่ออายุ 40 วัน มีความยาวมาตรฐาน (SL) 12.88±1.03 มม. มีสมการเชิงเส้นแบบถดถอยแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างอายุ (Age) และความยาวของลูกปลาระยะวัยอ่อนขั้นแรก คือ NL=0.0.0820Age+2.2.7282 (r2=0.8694) และ
ลูกปลาระยะวัยอ่อนขั้นหลัง คือ SL=0.3855Age-2.9679 (r2=0.9873) ลูกปลาระยะวัยอ่อนขั้นแรกมีลำตัวเรียวยาวและ
แบนข้างเล็กน้อยโดยมีความลึกลำตัว 18.66-18.98%NL หัวกลมมนขนาดปานกลางมีความยาวหัว (HL) 13.43%NL ตา
กลมโตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 52.00-73.32%HL มีจุดสีแบบกิ่ง (stellated spot) กระจายอยู่บริเวณ ¾ ของถุงไข่แดง
ส่วนท้าย ทางเดินอาหารขดแน่นเปิดบริเวณ 39.81%NL มัดกล้ามเนื้อลำตัว 29-30 มัด ในระยะวัยอ่อนขั้นหลังและระยะ
วัยรุ่นมีแถบสีข้างลำตัวบริเวณส่วนหลัง ส่วนกลางและส่วนล่าง และไม่พบแต้มสีใต้ตาและกระพุ้งแก้มส่วนล่าง
คำสำคัญ: ปลากัดป่าภาคใต้ ลูกปลา การพัฒนาทางสัณฐานวิทยา
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อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของลูกหอยตะโกรมกรามขาว
(Crassostrea belcheri) ทริพลอยด์จากโรงเพาะฟัก
Survival Rate and Growth of Triploid Tropical Oyster
(Crassostrea belcheri) from Hatchery
สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว1* และสุวัจน์ ธัญรส2
Supatcha Chooseangjaew1* and Suwat Tanyaros2
1สาขาเพาะเลีย
้ งสัตว์นำ้ และผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย ตรัง 92150
2สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง 92150
1Department

of Fisheries Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology
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Abstract
Triploid oyster Crassostrea belcheri production from hatchery was operated by 6–dimethyl
aminopurine ( 6 - DMAP) . The aims of this study were evaluated on survival rate and growth of diploid
and triploid larvae. There are three factors to success about triploid production comprised;
concentration of chemical, time after fertilization and induced duration. The study was carried out at
100 µM of 6-DMAP, 30 min after fertilization and 10 min induced duration. The survival rate, until D-shape
to eye larvae stage ( 1 - 3 1 day) showed that control group higher than triploid induction ( p<0.05) ,
while both of growth, average in shell width and shell length presented that trend in the triploid
induction higher than control group. However, the results were not statistically different in both group
of growth ( P>0.05) . Settlement of oyster larvae was reported that control group higher than triploid
induction oyster (p<0.05). Throughout the experiment reported the suitable of water quality for oyster
larvae in the hatchery. Moreover, this result can development to fast of growth and high product quality
and development of oyster industry to commercial.
Keywords: growth, survival rate, Crassostrea belcheri, triploid

21

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ
การผลิตลูกหอยนางรมพันธุ์ตะโกรมกรามขาวแบบทริพลอยด์จากโรงเพาะฟัก ด้วยสาร 6-ไดเมทิลอะมิโนพิวรีน
เพื่อศึกษาอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกหอยแบบดิพลอยด์และทริพลอยด์ในระยะวัยอ่อนของลูกหอยนางรม
พันธุ์ตะโกรมกรามขาว การดำเนินการเหนี่ยวนำทริพลอยด์ มีปัจจัยที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ ความเข้มข้นของ 6-DMAP
ระยะเวลาหลังการผสมและระยะเวลาการเหนี่ยวนำ การทดลองในครั้งนี้ใช้ความเข้มข้นของ 6-DMAP ที่ระดับ 100 µM ที่
30 นาที หลังการผสมและระยะเวลาในการเหนี่ยวนำ 10 นาที จากการศึกษาลูกหอยในระยะวัยอ่อนจนถึงระยะก่อนลง
เกาะซึ่งจากการทดลองพบว่ามีการพัฒนาในระยะต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 พบว่าจากชุดควบคุมมีอัตรารอดที่ดีกว่าชุด
การเหนี่ยวนำทริพลอยด์ (p<0.05) ขณะที่การเจริญเติบโตทั้งด้านความยาวและความกว้างของลูกหอยแบบทริพลอยด์มี
แนวโน้มสูงกว่าแบบดิพลอยด์ แต่เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าทั้ง 2 ชุดการทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p>0.05) อัตราการลงพื้นของลูกหอยพบว่าลูกหอยชุดควบคุม มีอัตราการลงพื้น ที่สูง กว่า แบบทริพลอยด์ (p<0.05)
คุณภาพน้ำตลอดระยะเวลาการทดลองพบว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยในระยะวัยอ่อน จากผลการศึกษา
ในครั้งนี้สามารถนำมาพัฒนาต่อเพื่อให้ได้ลูกพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตเร็วและคุณภาพผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยนางรมในเชิงพาณิชย์ต่อไป
คำสำคัญ: การเจริญเติบโต อัตรารอด หอยตะโกรมกรามขาว การเหนี่ยวนำทริพลอยด์
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การอนุบาลลูกปลาหมอในบ่อคอนกรีตด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
Nursing of Climbing Perch (Anabas testudineus) Fingerling at Different Stocking Densities
สุวนันท์ อึ๊งเจริญ* และอภินันท์ สุวรรณรักษ์
Suwanun Aungcharoen* and Apinun Suvarnaraksha
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
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*Corresponding: suwanun201261@gmail.com

Abstract
The Climbing Perch nursing in four different densities were 175, 275, 375 and 475 fishes/ square
meter, respectively. The first treatment having the highest growth rate 0.72±0.01 g/day and survival rate
99.05±0.25%. It was found 475 fish/pond were the most profitable. Different densities nursing resulted
in a statistically significant difference (p<0.05) in water quality. The total cost was 18,714.37 Baht, divided
into variable costs of 18,588.31 Baht and the same fixed cost was 126.06 Baht, divided into 99.33 and
0.67 percent, respectively. Total income from 7,650 fishes, with 4 Baht/fish were 30,600 Baht, and has a
return on investment of 64.22%.
Keywords: fisheries, densities, water quality, cost

บทคัดย่อ
การอนุบาลลูกปลาหมอในบ่อที่ ความหนาแน่นแตกต่างกันจำนวน 4 ชุดการทดลอง คือ 175, 275, 375 และ
475 ตัวต่อตารางเมตร ตามลำดับ โดยบ่อแรกมีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุดที่ 0.72±0.01 กรัม/วัน และมีอัตราการรอด
99.05±0.25% พบว่าที่ความหนาแน่น 475 ตัว/บ่อ ได้กำไรสูงที่สุด โดยการเลี้ยงความหนาแน่นที่ ต่างกันจะส่งผลให้
คุณภาพน้ำในการเลี้ยงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) คุณภาพน้ำโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลาหมอ มีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 18,714.37 บาท แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 18,588.31
บาท และต้นทุนคงที่เท่ากันคือ 126.06 บาท แบ่งออกเป็น คิดเป็น 99.33 และ 0.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนรายได้
จากการขายผลผลิตจำนวน 7,650 ตัว ราคา 4 บาทต่อตัว มีรายได้ทั้งหมด 30,600 บาท และมีผลตอบแทนต่อการลงทุน
ร้อยละ 64.22
คำสำคัญ: การเลี้ยงปลา ความหนาแน่น คุณภาพน้ำ ต้นทุน
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ออกแบบและสร้างต้นแบบระบบเลี้ยงปลาหนาแน่นสูงพร้อมระบบปลูกผักอัจฉริยะ
Design and Build a Prototype of Smart High-density Fish Culture
and Grow Crops on Top System
โดม อดุลย์สุข1* อภินันท์ สุวรรณรักษ์1 เทพพิทักษ์ บุญทา1 และบริสุทธิ์ สุขเสนา2
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Abstract
In the traditional fish farming, which uses up a lot of land, the people that not enough of land
would not be able to become a fish farmer. To provide food security for homes in the city which have
a small area, this research aimed to design and build a high-density fish culture and grow crops on top
system in a confined space. This system designed to establish on the front and the backyard of the
house or condominium with a small area. The system can culture fish at 200-400 fish (200-400 fish/m2)
in the 1000-liter plastic container. On the top of fish tank, the 1-m2 plastic container was installed for
planting 14 lettuce per crop. The system works almost fully automatic to provide a convenience to the
farmer who has a city lifestyle that doesn't have much time to take care of it. The automation system
consists of automatic fish feeding, automatic aeration, automatic water exchange, automatic
temperature control, automatic plant lighting, automatic fertilizer distribution system. The automation
system is controlled through Programmable Logic Controller (PLC), display and set-up via Human
machine interface (HMI) touch screen and smart phone.
Keywords: smart farming, high density fish culture, automatic system, microcontroller
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบเลี้ยงปลานิลแดงความหนาแน่นสูงในพื้นที่จำกัดและปลูก
พืชด้านบนเพื่อใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารสำหรับบ้านเรือนในตัวเมืองที่มีพื้นที่ไม่มาก เพียงพอ
ในการทำการประมงแบบดั้งเดิมซึ่งใช้พื้นที่มาก ให้สามารถพึ่งพาตัวเองโดยการสร้างอาหารเองและผลิดเพื่อจำหน่ายได้
โดยระบบจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหลังบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเลี้ยงปลาที่ความหนาแน่นสูงในพื้นที่ไม่เกิน 3
ตร.ม. ระบบนี้จึงถูกออกแบบให้สามารถเลี้ยงปลานิลแดงขนาดเริ่มต้น 30 กรัม จนถึงขนาดจับขายหรือบริโภคที่ขนาด 500
กรัม ได้จำนวน 200-300 ตัว (200-300 ตัว/ตร.ม.) ภายในถังเลี้ยงปลาขนาด 1,000 ลิตร (1x1x1 เมตร) โดยที่ด้านบนของ
ถังเลี้ยงปลาได้ทำการติดตั้งกระบะสำหรับปลูกผักขนาด 1 ตร.ม. เพื่อใช้ในการปลูกผักสลัดจำนวน 14 ต้นต่อรอบ โดย
ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติเกือบทั้งหมด เพื่อเพิ่มความสะดวกสะบายให้กับผู้เลี้ยงที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบคนเมืองที่
มีเวลาในการดูแลไม่มากนัก ระบบอัตโนมัติประกอบไปด้วย การให้อาหารอัตโนมัติ การเติมอากาศอัตโนมัติ การเปลี่ยน
ถ่ายน้ำอัตโนมัติ การควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ระบบให้แสงแก่พืชอัตโนมัติ ระบบจ่ายปุ๋ยแก่พืชอัตโนมัติ ผ่านการควบคุม
ด้ ว ย Programmable Logic Controller (PLC) แสดงผลและตั้ งค่ าการทำงานผ่านหน้า จอสัม ผั ส Human machine
interface (HMI) และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
คำสำคัญ: ฟาร์มอัจฉริยะ เลี้ยงปลาหนาแน่นสูง ระบบควบคุมอัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอร์
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การเสริมผงเปลือกมะละกอและสารสกัดจากสับปะรดเพื่อเพิ่มผลผลิตปลากะพงเชิงพาณิชย์
The Papaya Peel Powder and Pineapple Peel Crude Extract Supplementation
on Feed to Increase the Productivity of Commercial Sea Bass
อรอนงค์ ทับทิม กาญจนา กาญจนมยูร ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล และสุดาพร ตงศิริ*
Ornanong Thabthim, Karnchana Karnchanamayoon, Tipsukhon Pimpimol
and Sudaporn Tongsiri*
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: sudap2515@gmail.com

Abstract
The growth performances of sea bass (Lates calcarifer (Bloch)) fed with feed mixed with
pineapple peel (PA) and papaya peel (PP) in a Recirculating Aquaculture System (RAS) were carried out.
The control feeds were 40% protein for cultured sea bass. There were 4 treatments with 3 replicates.
Four experimental feeds included a control, pineapple juice 5 ml/kg feed (PA), papaya peel 5 g/kg feed
(PP), a combination of 5 ml/kg feed pineapple juice and 5 g/kg feed papaya peel (PP-PA). The experiment
was conducted for 90 days. The results showed that growth performances of sea bass showed that
weight gain, length gain, average daily gain and survival rate were not significantly different (p>0.05). The
cost of PA+PP for sea bass was 81.21 Baht per kilogram. The water quality in this research was within
the recommended levels by aquaculture system
Keywords: sea bass, pineapple peel, papaya peel, growth, Recirculating Aquaculture System (RAS)
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บทคัดย่อ
การศึกษาการเจริญเติบโตของปลากะพงที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเปลือกสับปะรด (PA) และ เปลือกมะละกอ (PP)
ที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียน โดยมีอาหารทดลองที่มีโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ แบ่งชุดทดลองเป็น 4 ชุดทดลอง 3 ซ้ำ คือ
อาหารควบคุม (Control) อาหารผสมเปลือกสับปะรด 5 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม (PA) อาหารผสมเปลือกมะละกอ 5 กรัมต่อ
กิโลกรัม (PP) และ อาหารผสมทั้งเปลือกสับปะรด 5 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม และเปลือกมะละกอ 5 กรัมต่อกิโลกรัม
(PA+PP) เลี้ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน ผลการทดลองการเจริญเติบโตของปลากะพง พบว่า น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ความยาว
ที่เพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และ อัตรารอด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ต้นทุนการผลิตของปลากะพง
ที่เลี้ยงด้วยอาหาร PA+PP เท่ากับ 81.21 บาทต่อกิโลกรัม คุณภาพน้ำในบ่อทดลองมีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คำสำคัญ: ปลากะพง เปลือกสับปะรด เปลือกมะละกอ การเจริญเติบโต ระบบน้ำหมุนเวียน (RAS)
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ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับอนุบาลปลาพลวงหิน (Neolissochilus stracheyi) วัยอ่อน
Optimum Dietary Protein Levels for Brook Trout (Neolissochilus stracheyi) Fingerlings
ฐาปนีย์ ผลดี* และอภินันท์ สุวรรณรักษ์
Thapanee Pholdee* and Apinun Suvarnaraksha
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
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*Corresponding author: pondeeloei@gmail.com

Abstract
The experiment on optimum protein level for brook trout ( Neolissochilus stracheyi) fingerling
was conducted by using 4 formulated diets containing protein levels from 26, 28, 30 and 40%. The diets
were three times daily satiated feeds along 30 days to fish (body weight of 0.16±0.17 g and total length
of 2.60±0.26 cm) kept in glass aquaria (30x60x40 cm) at a stocking rate 100 fish per aquaria. The result
showed the averages final length of the fishes fed 40% dietary protein. The length of fish was 0.43±0.18
and survival rate was 95. 66±1. 15 percentage. The study concluded that the 40% protein diet was
optimum for promoting growth performances of fingerling brook trout.
Keywords: brook trout, protein levels, diet

บทคัดย่อ
การศึกษาระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาพลวงวัยอ่อน โดยใชอาหารทดลองที่โปรตีน 4 ระดับ คือ
26,28, 30 และ 40 เปอรเซ็ น ต์ อนุ บ าลปลาพลวงหิ น น้ ำ หนั กเริ ่ มต้ น 0.16±0.17 กรั ม ความยาวเฉลี ่ย 2.6±0.26
เซนติเมตร ทำการทดลองในตู้กระจกขนาด 30x60x40 ซม. ด้วยอัตราความหนาแน่น 2 ตัว/ลิตร จำนวน 100 ตัวต่อตู้ ให้
อาหารวันละ 3 ครั้งจนอิ่ม หลัง อนุบาลปลาพลวงด้วยอาหารทดลอง 30 วัน ผลการศึกษาพบว่า ปลาพลวงที่ อนุบาลด้วย
อาหารที่มีระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวเฉลี่ยสุดท้ายเท่ากับ 0.43±0.18 ซม. มีค่ามากกว่าทุกชุดการทดลอง
(p<0.05) และมีอัตราการอดตายเท่ากับ 95.66 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองนี้การใช้อาหารที่ระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์
เหมาะสมกับการอนุบาลลูกปลาพลวงวัยอ่อน
คำสำคัญ: ปลาพลวงหิน ระดับโปรตีน อาหาร
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ผลของสารสกัดแคโรทีนอยด์จากพริกชี้ฟ้าแห้ง (Capsicum annuum) ต่อการเจริญเติบโต
และสีของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) หลังจากทำสุก
Effect of Carotenoid from Dried Chili Spur Pepper (Capsicum annuum)
on Growth Performance and Pigmentation in Cooked Giant Freshwater Prawn
(Macrobrachium rosenbergii)
สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป* สิงหราช ภัยเนียม อับดุลการีม กะสิรักษ์ และสุรเดช บัวศรี
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สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 80110
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Nakhon Si Thammarat Campus, Thailand 80110
*Corresponding author: siripong.w@rmutsv.ac.th

Abstract
Consumers are already making decisions based on the weight and freshness of aquatic animals,
especially shrimps, the body color of shrimps is also used to indicate the quality. This research was a
preliminary study on the cheap plant materials, extracts of carotenoids from chili spur pepper. with
objectives to enhancing fresh prawn color to make a redness color than usual to increase the value of
the product. Three types of chilli peppers, Korean chilli, chilli spur pepper and Guinea pepper, were
extracted with ethyl alcohol 99.99% by maceration method. The crude extract were measured with
ultraviolet (UV) spectrophotometric method for identified type of carotenoid and total carotenoid
contents. The amount of extracted carotenoids, was found that chili spur pepper had the right amount
of substance to be used as a fresh prawn color enhancer. Extract carotenoid was loaded into these
microcapsules by embedding in alginate gel and coated with diet at the ratio of 0, 25 and 50 mg/kg, it
was found that the chilli extracts affected the shrimp flesh after cooked to have a reddish color than
the control (p<0.05), conversely the prawns were fed with 50 mg/kg carotenoids, the survival rate was
lower than the other trials. The composition of shrimp obtained from chili spur pepper carotenoids was
capable of converting ß-carotene to other derivatives.
Keywords: carotenoid, chili spur pepper, giant freshwater prawn, skin pigmentation, color enhancing

29

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ
ผู ้ บ ริ โ ภคมั กให้ การตั ด สิ น ใจเลื อกจากน้ ำ หนั ก และความสดของสั ต ว์ น ้ ำ โดยเฉพาะกุ ้ ง นิ ย มใช้ ของสี ล ำตั ว
เพื่อบอกถึงคุณภาพได้อีกทางหนึ่ง งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นในการนำสารสกัดแคโรทีนอยด์จากพริกที่มีราคาถูก
มาใช้เพิ่มสีกุ้งก้ามกรามเพื่อให้มีสีที่แดงเข้มขึ้นกว่า ปกติเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น โดยศึกษาการใช้พริกสามชนิด ได้แก่
พริกเกาหลี พริกชี้ฟ้าแดง และพริกขี้หนู สกัดด้วย ethyl alcohol 99.99% ด้วยวิธี maceration นำสารสกัดหยาบที่ได้
ไปหาค่าการดูดกลืนแสง เพื่อจำแนกชนิดของแคโรทีนอยด์ และปริมาณสารแคโรทีนอยด์รวมที่สกัดได้ พบว่าพริกชี้ฟ้าแห้ง
มีความเหมาะสมในการใช้เป็นสารเร่งสีกุ้งก้ามกราม จึงนำสารสกัดหยาบที่สกัดได้นำไปกักเก็บในไมโครแคปซูลที่เตรียม
จากอัลจิเนตและเคลือบอาหารในอัตราส่วน 0, 25 และ 50 มก./กก. พบว่าสารสกัดจากพริกทำให้กุ้งหลังต้มสุกมีสีที่เข้ม
กว่าชุดควบคุม (p<0.05) แต่ไม่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของกุ้ง (p>0.05) แต่ในกลุ่มที่ได้รับแคโรทีนอยด์ 50 มก./
กก. มีอัตราการรอดตายที่ต่ำกว่าชุดการทดลองอื่นๆ โดยกุ้งที่ได้รับแคโรทีนอยด์จากพริกมีความสามารถเปลี่ยนสารในกลุม่
ß-carotene ไปเป็นอนุพันธ์อื่นๆได้
คำสำคัญ: แคโรทีนอยด์ พริกชี้ฟ้าแดง กุ้งก้ามกราม สีผิว การเพิ่มสี
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ผลของอาหารผสมทรีโอนีนต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และความสามารถ
ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas sp. ในกบนา (Hoplobatrachus rugulosus)
Effects of Threonine Dietary Supplement on Growth Performances
Immune Responses, and Antibacterial Ability of Aeromonas sp. in Rugosed Frog
(Hoplobatrachus rugulosus)
รุจิราภรณ์ มุสิกะพันธ์1 วาสนา กองสมบัติ1 นราธร ชุมนุม2 และชนกันต์ จิตมนัส1*
Rujiraphorn Musigapan1, Wassana Kongsombat1, Naratorn Chumnum2 and Chanagun Chitmanat1*
1คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
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2บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) สงขลา 90110
1Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources , Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2K&K Superstore Southern Public Company Limited, Songkhla, Thailand 90110
*Corresponding author: chanagun9@gmail.com

Abstract
The effects of threonine dietary supplements on the growth performances, immune
responses, and antibacterial capacity of Aeromonas sp. in Rugosed (Hoplobatrachus rugulosus) were
investigated. This experiment was divided into two treatment groups with three replications, the basal
diet (control group, T1) and the feed supplemented with 2.5 grams per 1 kilogram threonine (T2). This
study ran for 8 weeks. At the end of the experiment, it was found that there were some growth
effects on frogs fed with 2.5 grams per 1 kg feed. The average weight gains of frogs in threonine and
control groups were 21.1 and 14.4 grams, respectively, which were significantly different (p<0.05). The
average daily growth of frogs in threonine and control groups was 1 gram per day and 0.9 grams per
day, respectively. The survival rates of the experimental and control sets were 77.8 and 73.3 percent,
respectively. The experimental and control sets’ feed conversion ratio (FCR) were 0.95 and 1.07,
respectively. The lysozyme activities were 4.36 and 1.34, respectively. The results of the analysis of
phagocytosis by NBT (Nitroblue Tetrazolium) of frogs in experimental and control were 0.184 and
0.151, respectively. No death was found after Aeromonas sp. experimental infection. In summary,
threonine positively impacted on frog growth performances; however, there were no significant
differences in innate responses and Aeromonas sp. Infection.
Keywords: frog, threonine, growth, innate immunity, feed conversion ratio
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บทคัดย่อ
ผลของอาหารเสริ ม ทรี โอนี น ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต ภู มิ คุ้ ม กั น และความสามารถในการต้ า นเชื้ อ แบคที เรี ย
Aeromonas sp. ในกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) แบ่ งออกเป็ น 2 ชุด การทดลอง ชุ ด การทดลองละ 3 ซ้ ำ
ประกอบด้วย กลุ่มควบคุม (T1) และชุดการทดลองอาหารผสมทรีโอนีน 2.5 กรัม ต่อ อาหาร 1 กก. (T2) ทดลอง 8
สั ป ดาห์ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง พบว่ า กบนาที่ ได้ รับ อาหารผสมทรีโอนี น 2.5 กรัม ต่ อ อาหาร 1 กก. มี ผ ลต่ อการ
เจริญ เติบ โต โดยกบที่ ได้รับ อาหารผสมทรีโอนีน และชุดควบคุมมี น้ำหนักที่ เพิ่ มขึ้น เฉลี่ยเท่ากับ 21.1 และ 14.4 กรัม
ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตราการเจริญเติบโตต่อวันเท่ากับ 1 และ 0.9 กรัมต่อวัน
ตามลำดับ อัตรารอดของกบในชุดการทดลองและชุดควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.8 และ 73.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของชุดการทดลองและชุดควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.95 และ 1.07 ตามลำดับ กิจกรรมไลโซไซม์
ของชุดควบคุมและชุดการทดลองเท่ากับ 4.36 และ 1.34 ผลการวิเคราะห์การจับกินสิ่งแปลกปลอม (Phagocytosis) โดย
วิ ธี ก าร NBT (Nitroblue Tetrazolium) ของชุ ด การทดลองและชุ ด ควบคุ ม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.184 และ 0.151
ตามลำดับ และผลการทดสอบความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas sp. พบว่ากบนาทั้ง 2 ชุดการทดลองไม่ตายจาก
การติดเชื้อแต่มีการแสดงอาการของโรค สรุปได้ว่า ทรีโอนีนมีผลต่อการเจริญ เติบโตของกบนา แต่ไม่มีผลต่อการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas sp.
คำสำคัญ: กบนา ทรีโอนีน การเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน อัตราแลกเนื้อ
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การใช้แอสต้าแซนทีนและกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเป็นอาหารเสริม
ต่อสีและการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphicrine ocellaris)
Use of Astaxanthin and 5-Aminolevulinic from Photosynthetic Bacteria
as a Dietary Supplement on Pigmentation and Growth of Clownfish
(Amphicrine ocellaris)
อังคณา ใสเกื้อ1* อำไพ ล่องลอย2 สามารถ เดชสถิตย์2 สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป3 กิตติศักดิ์ โอมณี3
พีระพล เกื้อคลัง3 และอนีส โปรดปราณ3
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Abstract
Study the effect of acid 5-aminolevulinic acid (ALA) and astaxanthin pigments from
photosynthetic bacteria using encapsulation processes to micron particle sizes. Both of these
biological agents are substances that can enhance color and stimulate the immunity of clown fish. A
complete randomized trial (CRD) was planned and divided into 7 trials (4 replications). The fish had an
average initial weight of 0.39±0.02 g and an average initial length of 2.67±0.03 cm. The clownfish were
raised in fiber tanks (water capacity 50 liters), density 20 fishes/tank. ALA-encapsulation was used at 2
concentrations 0 and 10 g/kg and Astaxanthin-eccapsulation at 3 concentrations 0, 10 and 50 g/kg.
The relationship studied between ALA-encapsulation and Astaxanthin-encapsulation at the following
concentrations (0,0), (0,10), (0,50), (5,10), (5,50), (10,0) and (10,50) g/kg (the duration of the trial was 7
weeks). The color quality was checked by measuring the color of the clownfish around the body with
the CIE color measurement system (L* a* b*). At the end of the experiment, the mean brightness (L*)
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of the clownfish supplemented with Astaxanthin-encapsulation (50 g/kg) yielded a higher mean (L*)
luminance of 94.27±0.02 with a red intensity of (a*) -0.48±0.01 and a yellow intensity of (b*) 3.51±0.01
(P<0.05). It was also found that ALA-encapsulation affects the growth rate, length, weight, survival rate
and the number of red and white blood cell count.
Keywords: 5-aminolevulinic acid, biomass, feed supplementary, astaxanthin, encapsulation

บทคัดย่อ
ศึกษาผลของกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก (ALA) และสารสีแอสต้าแซนทีน (Astaxanthin) จากแบคทีเรียสังเคราะห์
แสงที่เตรียมโดยใช้กระบวนการเอ็นแคปซูเลชั่นจนได้สารขนาดอนุภาคระดับไมครอนโดยสารชีวภาพทั้งสองนี้เป็นสารที่
สามารถเพิ่มสี และกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลาการ์ตูนได้ มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งเป็น 7 ชุด
การทดลอง (4 ซ้ำ) โดยปลามีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.39±0.02 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.67±0.03 เซนติเมตร ทำการ
เลี้ย งในถังไฟเบอร์ (ความจุ น้ ำ 50 ลิ ต ร) ความหนาแน่ น 20 ตั ว/ถัง มี การใช้ ALA-encapsulation ที่ 2 ระดั บ ความ
เข้มข้น คือ 0 และ 10 g/kg และ Astaxanthin-eccapsulation ที่ 3 ระดับ ความเข้มข้น คือ 0, 10 และ 50 g/kg โดย
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร่ว มกั น ระหว่ า ง ALA-encapsulation และ Astaxanthin-encapsulation ที่ ระดั บ ความเข้ ม ข้ น
ดังนี้คือ (0,0), (0,10), (0,50), (5,10), (5,50), (10,0) และ (10,50) g/kg ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์ โดยทำการ
ตรวจสอบคุณภาพสีโดยการวัดสีปลาการ์ตูนบริเวณลำตัว ด้วยระบบการวัดค่าสี CIE (L* a* b*) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่า ค่าความสว่างเฉลี่ย (L*) ของปลาการ์ตูนที่ เสริมด้วย Astaxanthin-encapsulation (50 g/kg) ให้ค่าความสว่าง
เฉลี่ย (L*) สูงขึ้นเป็น 94.27±0.02 โดยมีค่าความเข้มสีแดงเท่ากับ (a*) -0.48±0.01 และค่าความเข้มสีเหลืองเท่ากับ (b*)
3.51±0.01 (p<0.05) นอกจากนี้ยังพบว่า ALA-encapsulation ยังส่งผลต่ออัตราการเจริญ เติบโต ความยาว น้ำหนั ก
อัตราการรอดตาย ปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวอย่างมีนัยสำคัญ
คำสำคัญ: กรด 5-อะมิโนลีวลู นิ ิก ชีวมวล อาหารเสริม แอสต้าแซนทีน เอ็นแคปซูเลชัน่
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องค์ประกอบของชนิดปลาในอ่างเก็บน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง
Fish Species Composition in Mae Chang Reservoir, Lampang Province
ชนาธิป ชิตพูล สุดาพร ตงศิริ จงกล พรมยะ และดารชาต์ เทียมเมือง*
Chanathip Chitpool, Sudaporn Tongsiri, Jongkon Promya, and Daracha Thiammueang*
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: daracha@mju.ac.th

Abstract
A study on structure fish species composition in Mae Chang reservoir, Lampang province was
conducted at 3 sampling stations during February to July, 2021 with the set of 6 mesh sizes gillnets
including 2, 3, 4, 5, 7 and 9 centimeters. The 6 different gill net were lined in random with
2 replications/station. The result showed that 20 species and 9 families of fish were found Cyprinidae
was the most dominant family (12 species). The highest percentage species composition by its weight
and its numbers was Glass fish (47.38 and 89.38%, respectively). The average catch per unit effort (CPUE)
at Mae Chang reservoir was 2,805.37±1,690.51 g/100m2/night which was identified as high level in fish
abundance. Moreover, we found that the highest average CPUE (4,984.11±3,640.68 g/100m2/night) was
from 2 cm mesh size of gill net which Glass fish were caught the most. However, it was an incidental
catch. There has not been found the negative impact from this species to the ecosystem nowadays,
but they have made some trouble for the fishermen. Therefore, study on processing and value-added
of Glass fish is needed.
Keywords: species composition, community structure, Catch Per Unit Effort (CPUE), gillnet
Mae Chang reservoir
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บทคัดย่อ
การศึกษาองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง ทำโดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ
จำนวน 3 จุด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 6 เดือน ด้วยชุดเครื่องมือข่ายจำนวน 6 ขนาด
ช่องตา (2, 3, 4, 5, 7 และ 9 ซม.) ผลการศึกษาพบความหลากหลายของชนิดพันธุ์ สัตว์น้ำรวม 9 วงศ์ 20 ชนิด เป็นวงศ์
ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุด 12 ชนิด (ร้อยละ 60) องค์ประกอบของมวลชีวภาพ (Biomass) คือ ปลาแป้นแก้ว
มีค่าสูงสุด (ร้อยละ 47.38) องค์ประกอบของความชุกชุม (Abundance) ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว (ร้อยละ
89.38) เช่นเดียวกัน ผลการศึกษาผลการจับต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,805.37±
1,690.51 กรัม/100 ตร.ม./คืน ซึ่งนับว่ามีค่าความอุดมสมบูรณ์ของประชาคมสัตว์น้ำอยู่ในเกณฑ์ระดับที่สูง โดยข่ายขนาด
ช่องตา 2 ซม. มีผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมงเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4,984.1±3,640.68 กรัม/100 ตร.ม./คืน ซึ่งจับปลา
แป้นแก้วได้มากที่สุด แต่เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำพลอยถูกจับ และไม่เป็นที่ต้องการของชาวประมงเมื่อเทียบกับปลาชนิดอื่น
แม้จะยังไม่มีรายงานผลกระทบด้านลบของปลาแป้นแก้วแต่กลับสร้างปัญหาให้ชาวประมง จึงควรมีการนำปลาแป้นแก้วมา
ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น การส่งเสริมให้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านแปรรูปหรือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชาวประมงต่อไป
คำสำคัญ: องค์ประกอบชนิด ประชาคมสัตว์น้ำ ผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) เครื่องมือข่าย
อ่างเก็บน้ำแม่จาง
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ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูในการทำประมงอวนจมปูม้า
บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
Species Diversity and Abundance of Crab in Blue Swimming Crab Gill Net Fishery
at Koh Kood, Trat Province
ชุตาภา คุณสุข1* ทิราภรณ์ ประมวล2 และประสาน แสงไพบูลย์1
Chutapa Kunsook1*, Thiraporn Pramual2 and Prasan Sangpaiboon1
1หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 22000
2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 22000
1Education Biology Program, Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Rambhai Barni Rajabhat University
Chanthaburi, Thailand 22000
2Biology Program, Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Rambhai Barni Rajabhat University
Chanthaburi, Thailand 22000
*Corresponding author: chutapa.k@rbru.ac.th

Abstract
Species diversity of crabs from crab gill net fishery at Koh Kood district, Trat province was
conducted four months from June, August, October 2020 and March 2021 by using 4 groups of crab gill
net with merh size 10 centimeters and length 400 meter. The result found that diversity of crab was
consisted of 22 species, 17 genus and 10 family. The most highest abundance was found in Portunidae.
Seven species of crabs were P. pelagicus, P. gladiator, Charybdis natator, C. helleri, C. feritus, C. acutifrons
and Podophthalmus vigil. Diversity index in Koh Maisee were 1.965 and in Koh Rad were 1.700 evenners
index in Koh Maisee were 0.390 and in Koh Rad were 0.346 P. pelagicus was found highest abundance
(49.75%) followed by Matuta victor (10.75%) and C. philargius (10.03%). Moreover, abundance of crab
in Koh Maisee were 52.94% while in Koh Rad were 47.05%. The relationship between abundance of
crab and physical factor were no significantly different (p>0.05). Diversity of bycatch was consists of 4
phylum, 32 species, 28 genus, 22 family. Matuta victor is the most dominant in crab gill net fishery.
Keywords: species diversity, abundance, crab gill net, blue swimming crab fishery, Koh Kood
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บทคัดย่อ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ค ว า ม ห ล า ก ช น ิ ด ข อ ง ป ู ใ น ก า ร ท ำ ป ร ะ ม ง อ ว น จ ม ป ู ม ้ า บ ร ิ เ ว ณ อ ำ เ ภ อ เ ก า ะ กู ด
จังหวัดตราด เป็นระยะเวลา 4 เดือน ได้แก่ เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม 2563 และเดือนมีนาคม 2564
โดยใช้อวนจมปูม้าขนาดตา 10 เซนติเมตร ความยาว 400 เมตร จำนวน 4 กอง เก็บตัวอย่างบริเวณเกาะไม้ซี้ และเกาะ
แรด ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กที่อยู่ในอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของปู ทั้งสิ้น 22 ชนิด 17
สกุ ล และ 10 วงศ์ วงศ์ ท ี ่ ม ี ความหลากชนิ ด สู ง ที ่ ส ุ ด คื อ Portunidae พบทั ้ ง หมด 7 ชนิ ด ได้ แ ก่ ปู ม ้ า (Portunus
pelagicus) ปูม้าลาย (P. gladiator) ปูหินก้ามสัน (Charybdis natator) ปูหินอินโดแปซิฟิก (C. helleri) ปูกางเขน (C.
feritus), ปูกะตอยหนาม (C. acutifrons) และปูตายาว (Podophthalmus vigil) โดยค่าดัชนีความหลากชนิดในพื้นที่
เกาะไม้ซี้มีค่าเท่ากับ 1.965 และพื้นที่เกาะแรด เท่ากับ 1.700 มีค่าดัชนีความสม่ำเสมอในพื้นที่เกาะไม้ซี้ เท่ากับ 0.390
และพื ้ น ที ่ เ กาะแรด เท่ า กั บ 0.346 ปู ช นิ ด เด่ น ที ่ พ บมากที ่ ส ุ ด ได้ แ ก่ ปู ม ้ า (P. pelagicus) พบร้ อ ยละ 49.75
ปูหนุมาน (Matuta victor) พบร้อยละ 10.75 และปูฤาษี (Calappa philargius) พบร้อยละ 10.03 นอกจากนี้ยังพบ
ความชุกชุมของปูในพื้นที่เกาะไม้ซี้มากกว่าในพื้นที่เกาะแรด โดยพื้นที่เกาะไม้ซี้พบจำนวนปูทั้งหมด 153 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 52.94 และพื้นที่เกาะแรดพบจำนวนปูทั้งหมด 136 ตัว คิดเป็นร้อยละ 47.05 และพบความชุกชุมของปูในฤดูฝน
มากกว่าฤดูร้อน โดยฤดูฝนพบจำนวนปูทั้งหมด 158 ตัว คิดเป็นร้อยละ 54.67 และฤดูร้อนพบจำนวนปูทั้งหมด 131 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 45.32 ความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของปูและปัจจัยทางกายภาพ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และการศึกษาชีววิทยาประชากรของสัตว์น้ำพลอยจับได้ พบความหลากชนิดทั้งหมด
4 ไฟลัม 32 ชนิด 28 สกุล 22 วงศ์ โดยพบสัตว์น้ำพลอยจับได้ชนิดเด่น คือ ปูหนุมาน (Matuta victor) พบร้อยละ 17.91
คำสำคัญ ความหลากชนิด ความชุกชุม อวนจมปู การทำประมงปูม้า เกาะกูด
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การนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการบริการผ่านสมาร์ตโฟน
ของโรงแรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Applying Application on Smart Phone for the Hotel in Bangkok Area
ริศภพ ตรีสุวรรณ* สัญลักษณ์ กิ่งทอง วัชระ เพิ่มชาติ กฤษฎางค์ ศุกระมูล และวิษณุ ภูเก้าแก้ว
Rissaphop Treesuwan*, Sanyaluck Kingthong, Watchara Permchart
Krissadang Sookramoon and Wisanu Phukaokaew
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 13180
Mechanical Engineering Technology, Faculty of Industrial Technology
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathum Thani, Thailand 13180
*Corresponding author: rissaphop.tree@vru.ac.th

Abstract
The purpose of this study was to study the level of application implementation. Service level
via smartphone and the application that affect the service through the hotel's smartphone The study
population consisted of 627 hotels that received the Amazing Thailand Safety and Health Administration
(SHA) standard in the Bangkok area. The sample was 244 managers of information technology
department.
The results of the study on the level of using hotel application, it was found that the level of
using hotel application was at a moderate level by adding service channels modern branding to support
changing consumer behavior reservation systems and future technology integrations have moderate
application adoption.
The results of the study on the level of service via smart phone found that the hotel service
via smart phone was at a moderate level, with mobile payment, mobile booking, service via smart
phone at a high level, while online check-in/out, mobile guest services and to improve the efficiency
of work, there is a moderate level of service via smart phone.
The using of hotel application that affected the service via the smart phone of the hotel by
65.00 percent with a statistical significance of 0.01.
Keywords: smart phone, application, hotel

39

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ ระดับการบริการผ่านสมาร์ต
โฟน และการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ที่ส่งผลต่อการบริการผ่านสมาร์ตโฟนของโรงแรม ประชากรที่ทำการศึกษา
คื อ โรงแรมที ่ ไ ด้ ร ั บ มาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ในเขตพื ้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 627 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 244 คน
ผลการศึกษาระดับการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ของโรงแรม พบว่า โรงแรมมีการนำแอปพลิเคชันมา
ประยุกต์ใช้อยู่ในระดับปานกลาง โดยการเพิ่มช่องทางในการให้บริการ การสร้างแบรนด์ให้ทันสมัย การรองรับพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ระบบการจองห้องพักและการรวมเทคโนโลยีในอนาคตมีการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ผลการศึกษาระดับการบริการผ่านสมาร์ตโฟน พบว่า โรงแรมมีการบริการผ่านสมาร์ทโฟน อยู่ในระดับปานกลาง
โดยการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile payment) การจองผ่านห้องพักผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile booking) มี
การบริการผ่านสมาร์ตโฟน อยู่ในระดับมาก ส่วนการลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก/ออกจากห้องพัก (Online Check-in/out)
การให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile guest services) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีการบริการผ่าน
สมาร์ตโฟน อยู่ในระดับปานกลาง
การนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ส่งผลต่อการบริการผ่านสมาร์ตโฟนของโรงแรมร้ อยละ 65.00 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน สมาร์ตโฟน โรงแรม
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การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริการของโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
Applying Technology to Hotel Services in the Area of Chonburi Province
ริศภพ ตรีสุวรรณ
Rissaphop Treesuwan
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 13180
Technology Management, Faculty of Industrial Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
Pathum Thani, Thailand 13180
*Corresponding author: rissaphop.tree@vru.ac.th

Abstract
The purpose of this study was to study the level of technology utilization. The level of service
and the application of technology in the hotel that affects the service of the hotel. The population
studied were 2 9 4 hotels with Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) standards in
Chonburi province.
The results of a study on the level of hotel technology adoption revealed that the hotel's IT
management department had a moderate level of technology adoption by Property Management
System (PMS), Accountant System, Customer Relationship Management System (CRM), and Point
System. of Sales System (POS) technology was used at a high level, while the Online Distribution System,
Internet Connection System, Human Resource Management (HRM) system and Call Center system had
moderate use of technology.
The results of the hotel service level study revealed that the service management of the hotel
service was at a moderate level. The front-end service system and other auxiliary systems have a high
level of service. Sales department management system restaurant management system the personnel
management system and the accounting management system were at a moderate level.
The application of technology in the hotel had a statistically significant effect on the hotel
service by 75 percent at the 0.01 level.
Keywords: technology, service, hotel
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการนำเทคโนโลยีมาใช้ ระดับการบริการและการนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ของโรงแรมที่ส่งผลต่อการบริการของโรงแรม ประชากรที่ทำการศึกษา คือ โรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน Amazing
Thailand Safety and Health Administration (SHA) ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 294 แห่ง
ผลการศึกษาระดับการนำเทคโนโลยีมาใช้ของโรงแรม พบว่า การจัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงแรม
มีการนำเทคโนโลยีมาใช้อยู่ในระดับปานกลาง โดยระบบบริการส่วนหน้า ระบบการจัดทำบัญชี ระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ และระบบขายหน้าร้าน มีก ารนำเทคโนโลยีมาใช้อยู่ในระดับมาก ส่วนระบบการจัดหน่ายห้องพักผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระบบการรวมศูนย์การรับเข้า
และการโทรออกภายในสำนักงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาระดับการบริ การของโรงแรม พบว่า การจัดการงานบริการของโรงแรมมีการบริการอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยระบบบริการส่วนหน้าและระบบเสริมอื่นๆ มีการบริการอยู่ในระดับมาก ส่วนระบบบริหารจัดการแผนกขาย
ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร ระบบบริหารงานบุคคลและระบบบริหารบัญชีมีการบริการอยู่ในระดับปานกลาง
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ของโรงแรมส่งผลต่อการบริการของโรงแรมร้อยละ 75.00 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
คำสำคัญ: เทคโนโลยี การบริการ โรงแรม
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การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหาร
ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น
Development of Experiential Gastronomy Tourism Destination
in Chiang Mai through Local Innovation
นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์1* กานดา ธีรานนท์2 และณัฐพล เนียมแก้ว3
Nithat Boonpaisarnsatit1*, Kanda Teeranon2, and Nattapon Niamkaew3
1กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 50100
3สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
1Western Language Section, Faculty of Liberal Arts, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2Tourism Management Department, Faculty of Arts, The Far Eastern University, Chiang Mai, Thailand 50100
3Tourism and Recreation, Faculty of Arts, Thailand National Sports University, Chiang Mai Campus, Thailand 50100
*Corresponding author: nithat_bp@mju.ac.th

Abstract
Gastronomy tourism is in the present, changing dramatically. Tourism communities have to
adapt and cope with the changing trend of tourism. This research aims to develop a management
model for experiential gastronomy tourism destinations in Chiang Mai develop processes to add value
to the destination; and provide branding guidelines for experiential gastronomy destinations in Chiang
Mai. This participatory action research is conducted in Ban Pang Ma Kluai, Tambon Pa Pae, Mae Taeng
district, Chiang Mai, Ban Don Chiang, Tambon Sop Poeng, Mae Taeng district, Chiang Mai and Ban San
Ton Pao, Tambon San Pa Pao, San Sai district, Chiang Mai. Data were collected from 120 community
stakeholders and 35 advocates. The results showed that Ban Pang Ma Kluai was developed as an
outdoor dining experience destination. Ban Don Jiang was a destination for an authentic organic food
experience, and Ban San Ton Pao was a destination for a health food experience. The destination
development is based on the unique local plants of each village which are used to add value to tourism
activities at the destination. In terms of branding, experiential gastronomy destinations should
emphasize symbolic communication and meaning of space. The focus should place on activities that
create a good memory. Brand preference should be boosted through social media targeting at the right
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group. The results of the trial of experiential gastronomy tourism (online) indicated that the target groups
were satisfied with the experience at a very high level and were willing to the destination when the
pandemic situation is mitigated.
Keywords: experiential gastronomy tourism, tourism destination value adding, local innovation,
destination branding

บทคัดย่อ
การท่องเที่ยวเชิงอาหารในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ชุมชนท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรองรับ
กระแสการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปนี้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนากระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าในจุดหมายปลายทาง และ
จัดทำแนวทางการสร้างแบรนด์จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการในพื้นที่บ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านดอน
เจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในชุมชนจำนวน 120 คน และกลุ่มผู้สนับสนุนจำนวน 35 คน ผลการศึกษาพบว่าบ้านปาง
มะกล้วยพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับประสบการณ์อาหารกลางแจ้ง (Outdoor dining experience) บ้านดอน
เจียงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับประสบการณ์ อาหารอินทรีย์แท้ (Authentic organic experience) และบ้านสันต้น
เปาเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับประสบการณ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Health food experience) โดยใช้ฐานพืชพื้นถิ่นที่
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่กิจกรรมการท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทาง ด้านการสร้าง
แบรนด์จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารในแต่ละพื้นที่ควรเน้นการสื่อสารเชิง สัญลักษณ์ การให้
ความหมายกับพื้นที่ เน้นกิจกรรมที่สร้างให้เกิดความภาพจำที่ดี และมีการกระตุ้นให้เกิดความชอบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่
ตรงกลุ ่ ม เป้ า หมาย ผลการทดลองจั ด ประสบการณ์ การท่ องเที ่ ย วเชิ ง ประสบการณ์ อาหาร (แบบออนไลน์ ) พบว่ า
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับในระดับดีมากและมีแนวโน้มจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่จริงเมื่อ
สถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหาร จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว การเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
นวัตกรรมท้องถิ่น การสร้างแบรนด์จุดหมายปลายทาง
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การพัฒนาระบบฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางการตลาด
โดยผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Development of the Local Resource Database for creating value
and market Value through Ecotourism and Agro-Tourism
สันติ วัฒฐานะ* วีรชัย อาจหาญ ราตรี คมสูงเนิน อุไรรัตน์ กาญจนขุนดี รุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ
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ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30340
Plant Genetic Conservation Center under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand 30340
*Corresponding author: santibio@sut.ac.th

Abstract
The development of the Local resource database for creating value and market value
through ecotourism and agro- tourism aims to collect learning bases and tourist attractions with
the community and analyze the strengths of the area and market opportunities; develop a local
resource base system, extending the plant genetic conservation project under the Royal Initiative
of Her Roy al Highness Princess Maha Chakri Sirind horn (RSPG), conservation and use encourage
people to know the value of local products to create added value from the original products of
the community. Establish a route for ecotourism and agrotourism and create added marketing
value from products and tourist spots with the community. This research project is a participatory
action research. The population in the study consisted of tourism-related sectors in Khlong Phai
sub- district, Sikhio district, Nakhon Ratchasima province, namely community leaders and
government officials. And Tourism operators determine a sample of 100 people, collect
qualitative and quantitative data by gathering learning bases and tourist spots with the
community workshops to educate and make travel routes economic, social and environmental
impact testing revealed that local resources have the potential to develop to attract interest in
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ecotourism and agrotourism. Developing a database system on top of plant genetic con-servation
project under the RSPG can be divided into 4 categories: 1) tourism resources, 2) learning bases
and activities, 3) accommodation, and 4) shops and restaurants, both government agencies and
local communities especially Royal projects, which have 200 agencies across the country. And
local administrative organizations be able to apply knowledge from research to be used in the
policy-making process strategies for developing a local resource base system to create value and
market value at regional, provincial, local levels or department level. This will lead to a balanced,
continuous and sustainable economic, social, cultural and environmental development.
Keyword: market value, ecotourism, agro- tourism, tourism in Khlong Phai subdistrict, plant genetic
conservation project

บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางการตลาด โดยผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมฐานการเรียนรู้และจุดท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน และวิเคราะห์จุด
แข็งของพื้นที่และโอกาสทางการตลาด พัฒนาระบบฐานทรัพยากรท้องถิ่นต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้
ประชาชนรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์เดิมของชุมชน จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดจากผลิตภัณฑ์และจุดท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน โครงการวิจัย
นี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) ประชากรในการศึกษาประกอบด้วยภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้ นที่ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ผู้นำชุมชน บุคลากร
หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการรวบรวมฐานการเรียนรู้และจุดท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้และจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว ทดสอบผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พบว่า ทรัพยากรท้องถิ่น
มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อดึงดูดความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาระบบ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ สามารถแบ่งข้อมูลเป็น 4
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านฐานการเรียนรู้และกิจกรรม 3) ด้านที่พัก และ 4) ด้านร้านค้าและร้านอาหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการในพระราชดำริ ซึ่งมี จำนวน 200
หน่วยงานทั่วประเทศ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในกระบวนการกำหนด
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นโยบาย กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางการตลาด ระดับภูมิภาค ระดับ
จังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล
ต่อเนื่อง และยั่งยืน
คำสำคัญ: มูลค่าทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคลองไผ่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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การประเมินต้นทุนของระบบการผลิตขมิ้นชันอินทรีย์ที่ใช้วัสดุปลูกในโรงเรือนอัตโนมัติ
Cost Evaluation of Organic Turmeric (Curcuma longa L.) Production
by Substrate Culture in Smart Greenhouse
คธา วาทกิจ1* ชลธร โพธิ์แก้ว2 พนิดา กันตะวงษ์2 และโสภิรญา ทองมาก2
Khatha Wathakit1*, Chonlathon Pokaew2, Panida Kantawong2 and Sophiraya Thongmak2
1สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30000
2ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30000
1School of Agricultural Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology,
Nakhon Ratchasima, Thailand 30000
2Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)
Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand 30000
Corresponding author: vkata@sut.ac.th

Abstract
The objective of this research was to evaluate the cost of the organic turmeric production
system by substrate culture in a smart greenhouse to compare with the cost of the traditional turmeric
production. It was found that the traditional turmeric production system has a lower total cost per area
than the turmeric substrate culture production in the greenhouse. The production cost per yielded by
weight of the traditional turmeric production is higher than the substrate culture system due to the
difference in the yield produciton. The main cost of both turmeric production system is the price of
turmeric basic seeds.
Keywords: turmeric, organic farming, cost evaluation, substrate culture, greenhouse
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประเมินต้นทุนของระบบการผลิตขมิ้นชันอินทรีย์โดยใช้วัสดุปลูกในโรงเรือน
อัตโนมัติต้นแบบและนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการศึกษาต้นทุนวิธีการผลิตขมิ้นชันในรูปแบบปัจจุบัน จากการศึกษา
พบว่าระบบการผลิตขมิ้นชันในแปลงปลูกตามวิธีการปัจจุบนั จะมีต้นทุนการปลูกทั้งหมดต่อพื้นที่ต่ำกว่าต้นทุนของการผลิต
ขมิ้นชันที่ใช้วัสดุปลูกในโรงเรือน ขณะที่ต้นทุนการผลิตต่อน้ำหนักของผลผลิตที่ได้จากการปลูกด้วยวิธีการปัจจุบันกลับมี
ค่าสูงกว่าเนื่องจากสัดส่วนปริมาณผลผลิตที่ได้แตกต่างกันโดยต้นทุนส่วนใหญ่ของระบบการผ ลิตขมิ้นชันของทั้งสอง
รูปแบบคือต้นทุนของหัวแม่พันธุ์
คำสำคัญ: ขมิ้นชัน เกษตรอินทรีย์ การประเมินต้นทุน การปลูกพืชในวัสดุปลูก โรงเรือน
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สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุม่ ทอผ้าบ้านนายางเหนือ เมืองน้ำบาก
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Social And Economy Contexts of the Community Weaving Group Members
at Northern Nayang Village Nambak District, Luang Prabang Province
Lao People’s Democratic Republic
สมใจ ภัยวงษ์ สายสกุล ฟองมูล* พหล ศักดิ์คะทัศน์ และกังสดาล กนกหงษ์
Somchay Phaignavong, Saisakul Fongmul* Phahol Sakkatat and Kangsadan Kanokhong
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Program in Resources Development and Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production Maejo University
Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: saisakul_tor@yahoo.com

Abstract
This study aimed to investigate the social and economy contexts of the community weaving
group at Northern Nayang Village Nambak District Luang Prabang Province Lao People’s Democratic
Republic (Lao PDR). The total number of the participant was 200, the data were collected using the
questionnaire. The results of the data were displayed by descriptive statistics including frequency,
percentage, mean and standard deviation.
The results of the study revealed that the majority of the community weaving group members
was from 53-67 years of age (39.5%), this group has made weaving as their main living (84.5%) and also
represents the ethnic minority called Thai Lue (96%). the number of years in Being a cloth weaving
Group Member was from 20-30 years (52.9%). The group received information regarding the weaving
from social media including Facebook equals 37.6% and the highest number of receiving training was 3
to 4 times (59.2%). The No of household workforce who have participated in the weaving activities were
between 2 to 3 people (58.0%) and have had Cloth weaving experience from 21 to 40 years (57.5%).
Initially, the weaving Investment from 5,000-12,000 Thai Bath with the percentage of 68.5 and the family
income per year was from 25,001 to 50,000 Thai Baht (66.5%).
Keywords: social, economy, weaving group members
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพทางสังคม และเศษฐกิจของสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านนายางเหนือ
เมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านนายางเหนือมีอายุอยู่ระหว่าง 53-67 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.5 มี
อาชีพทอผ้าเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 84.5 และเป็นชาติพันธุ์ไทยลื้อ คิดเป็นร้อยละ 96.0 เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า
20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.9 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทอผ้าทางโซเชียลมีเดีย (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 37.6
และได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทอผ้า 3-4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 59.2 มีจำนวนแรงงานครอบครัวที่ทอผ้า 2-3 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.0 มีประสบการณ์ในการทอผ้า 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีเงินทุนที่ใช้ในการทอผ้า 5,000-12,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 68.5 และรายได้ของครอบครัวต่อปี 25.001-50.000 บาทคิดเป็นร้อยละ 66.5
คำสำคัญ: สังคม เศรษฐกิจ และสมาชิกกลุ่มทอผ้า
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำกวางชี
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Factors Influencing People’s Participation in the Forest Restoration of Kuang Si
Watershed Area, Luang Prabang Province, Lao People's Democratic Republic
บุญเชี่ยน เพชลำพัน พหล ศักดิ์คะทัศน์* พุฒิสรรค์ เครือคำ และกังสดาล กนกหงษ์
Bounxian Phetlumphun, Phahol Sakkatat*, Phutthisun Kruekum and Kangsadan Kanokhong
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Department of Resources Development and Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production Maejo University
Chiang Mai, Thailand 50290
Corresponding author: fafxianfor@gmail.com

Abstract
The objectives of the study were to study The Factors related to forest restoration at Kuang Si
watershed area, Luang Prabang Province Lao People's Democratic Republic. The questionnaire was
created to collect data from a sample of 206 households. Obtained data were analyzed by using
descriptive statistics and multiple regression analysis. The results showed that most of the people are
male. Age between 36-45 years old, believes in Buddhism, being a native in the community, be in
marital status and finished primary education. The main occupation is agriculture. Income between
2,000-3,500 baht per month, most of them are members of the village organization. And most of them
never attended any training on forest restoration. And most of them never received information about
forestry. and has never had any experience in restoration watershed forests before. The factors related
to the restoration of watershed forests at Kuang Si waterfall protection forest area, Lao PDR found that
a total of 12 independent variables were related to the dependent variable, namely, the restoration of
watershed forests at the Kuang Si waterfall Protection forest area was at 79.6% (R2=0.796) and when
considering independent variables that had a statistically significant effect on the restoration of
watershed forests at Kuang Si waterfall Protection forest area. It was found that there were 5 variables,
divided into 4 variables with positive correlation: age (Sig.=0.014), organization membership (Sig.=0.001),
experience in forest restoration (Sig.=0.008), and the perception of information (Sig.=0.000). The only
variable with a negative correlation was gender (Sig.=0.000).
Keywords: watershed forest restoration, Kuang Si waterfall protection forest area
Lao people’s Democratic Republic
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำกวางชี อำเภอหลวงพระบาง
จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัย
อยู่ใน 4 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าต้นน้ำตาดกวางชี ซึ่งมีจำนวน 206 ครัวเรือน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
random sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติ
พรรณนาการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบคั ด เลื อ กเข้ า (Enter multiple regression analysis) ผลการวิ จ ั ย พบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอู่ในระหว่าง 36-45 ปี ศาสนาพุทธเป็นคนถิ่นเดิมในชุมชน อยู่ในสถานภาพสมรส
สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา อาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม มีรายได้ระหว่าง 2,000-3,500 บาทต่อเดือน
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกองค์กรในหมู่บ้าน และส่วนมากไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่า และส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทางด้านป่าไม้ และไม่เคยได้รับประสบการณ์ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำมาก่อน สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกับ
การฟื้นฟูป่าต้นน้ำแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ตาดกวางชี ประเทศ สปป. ลาว พบว่าตัวแปรอิสระทั้งหมด 12 ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำแหล่งท่องเที่ยวตาดกวางขีอยู่ที่ร้อยละ 79.6 (R2=0.796) และเมื่อ
พิจารณาตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กวางขีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พบว่ามีทั้งหมด 5 ตัวแปร โดยแบ่ง
ออกเป็ น ตั ว แปรที ่ ม ี ความสั ม พั น ธ์ ท างบวก 4 ตั ว แปร คื อ อายุ (Sig.=0.014) การเป็ น สมาชิ กองค์ กร (Sig.=0.001)
ประสบการณ์ในการฟื้นฟูป่า (Sig.=0.008) และการรับรู้ข่าวสาร (Sig.=0.000) ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบมีเพียง
ตัวแปรเดียว คือ เพศ (Sig.=0.000)
คำสำคัญ: การฟื้นฟูปา่ ต้นน้ำ ป่าต้นน้ำกวางชี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
A Study of Physical Development and Physical Fitness of the Mae Moh Border
Patrol Police Camp in Tambon Mae Na Chan, Mae Chaem District, Chiang Mai
อภิสิทธิ์ ชัยมัง
Apisit Chaiyamang
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai, Thailand 50300
Corresponding author:: apisit24@hotmail.com

Abstract
The purpose of this research to study the physical development and physical fitness
enhancement of students at Ban Mae Mu Nai Border Patrol Police Learning Center, Mae Na Chor
s-district, Mae Chaem district, Chiang Mai. Population used in this research are male and female students,
Ban Mae Mu Nai Border Patrol Police Learning Center, Mae Na Chor sub-district, Mae Chaem district,
Chiang Mai currently studying in the 2018 academic year, aged between 6-12 years, divided into 30
males and 18 females, a total of 48 were and research instruments. Consisting of a physical fitness test
consisting of 6 items.
The research found that physical development of school children in various fields have better
development which the child can respond to the commands as well as follow the teacher's instructions
better also able to prepare physical fitness criteria that is suitable for the sample as well and physical
fitness after having tested before and after it appeared that physical fitness.
Keywords: physical development, physical fitness, exercise
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนทั้งเพศชายและหญิงศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ต ำบลแม่นาจร
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังเรียนอยู่ในปีการศึกษา 2561 ที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน
30 คน และเพศหญิ ง จำนวน 18 คน รวมจำนวน 48 คน และเครื ่ องมือที ่ใช้ในการวิ จ ัย ประกอบด้ ว ยแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย 6 รายการ
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งเด็กสามารถ
ตอบสนองต่อการออกคำสั่งพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของครูได้ดีขึ้นอีกทั้งสามารถจัดทำเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย ที่เหมาะ
สำหรับกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดีและสมรรถภาพทางกายหลังจากได้มีการทดสอบก่อนและหลังปรากฏว่าสมรรถภาพ
ทางกายดีขึ้นกว่าก่อนการทดสอบ
คำสำคัญ: การพัฒนาการด้านร่างกาย สมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกาย
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การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ชุมชนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Participation in Solving Haze Problem in Suthep Community Area
Muang District, Chiang Mai
ปลินดา ระมิงค์วงศ์* ชนกนาฏ คำภิโล สุทธิดา ลอยฟู และสาวิตรี สุจริต
Palinda Ramingwong*, Chanoknart Khamphilo, Sutthida Loyfu and Sawitri Sudcharit
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Devision of Community Development, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University
Chiang Mai, Thailand 50300
*Corresponding author: palindara@gmail.com

Abstract
The objectives of this study were to examine the methods used for solving the haze problem
and to study the participation model of various sectors in solving haze problems in Suthep subdistrict, Muang district, Chiang Mai. This study utilized a qualitative research design. Data collection
was conducted by employing in-depth interviews and participatory observation methods. The study
found that government agencies used a method of organizing brainstorming sessions between various
sectors to identify ways to manage fires in the area, together with the civil society and public sector.
This included joint building fire lines and forest fire surveillance with villages in the area of
responsibility. The civil society organized various activities to campaign for the causes of the problem
as well as to help people realize that they can play a part in reducing the haze problem. Further, the
public sector has also participated in such activities as organized by government agencies and civil
society. As for the participation process of the three parties, it was found that all parties were
involved in preventing and solving the problem of haze in the area from joint planning, joint
operation, taking benefits and monitoring and evaluating the activities that have been carried out,
which was the participation in the level of playing a role.
Keywords: haze, participation, civil society, public sector
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่าหน่วยงานภาครัฐใช้วิธีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการไฟในพื้นทีร่ ่วมกับภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน รวมถึงการร่วมทำแนวกันไฟและการเฝ้าระวังไฟป่าร่วมกับหมู่บ้านในพื้นที่รับ ผิดชอบ ภาคประชาสังคมนั้น
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและทำให้ประชาชนเห็นว่าตนเองสามารถเป็นส่วน
หนึ่งในการลดปัญหาฝุ่นควันได้ และภาคประชาชนนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคมจัด
ขึ้น ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งสามฝ่ายนั้นพบว่าทุกฝ่ายต่างมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่
ตั้งแต่การวางแผนร่วมกัน การดำเนินงานร่วมกัน การรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผลงานที่ได้ดำเนินการไป
ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในระดับของการเข้ามามีบทบาท
คำสำคัญ: ฝุ่นควัน การมีส่วนร่วม ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน
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การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล กรณีศึกษาบ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
Solid Waste Management in Marine Tourism: A Case Study of Bo-Hin Farmstay
Sikao District, Trang Province
กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์* ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น บรรพต สุขลิ้ม และเอนก สาวะอินทร์
Kattinat Sagulsawasdipan*, Chanika Saenge Chooklin, Bunpot Suklim and Aneak Sawain
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง 92150
Department of Marine Science and Environment, Faculty of Science and Fisheries Technology
Rajamangala University of technology Srivijaya, Trang, Thailand 92150
*Corresponding author: kattinat.s@rmutsv.ac.th

Abstract
This research is solid waste management in marine tourism: a case study of Bo-Hin farmstay, Sikao
district, Trang province. By setting 5 measurements for solid waste management. Comparing the quantity
of the waste and the elements which occurred by different activities focusing on before and after of
implementing the measurement for defining the appropriate guideline of reducing the quantity of solid
waste in Bo-Hin farmstay. From the study implement 1st measurement found that service recipients
cooperate in waste separation. However, in order to educate the public, public relations must be strict.
The 2nd measurement is utilization of each types utilization of waste by compostable waste into liquid
fertilizer, recycled waste will be disposed of and crafted, dispose the general waste and hazardous waste
property. The 3rd measurement is the way to reduce the plastic can reduce the quantity of waste 96.47%
in the criteria of controlling the age of customer must below 20 years old. The 4th measurement is reducing
the foam box, and the amount of foam box is significantly decrease by 99.38%. The last measurement
which is reducing the usage of plastic bag, the amount of plastic bags/bottles are reduced by 98.78%.
Keywords: solid waste, marine debris, management, marine tourism, Bo-Hin farmstay
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล กรณีศึกษาบ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง โดยกำหนดมาตรการการจัดการขยะ 5 มาตรการ เปรียบเทียบปริมาณและองค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมก่อน-หลังกำหนดมาตรการ เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะในพื้นที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ จาก
การศึ กษาพบว่ า มาตรการที ่ 1 การสนั บ สนุ น การคั ด แยกประเภทขยะ ผู ้ รั บ บริ ก ารให้ ความร่ ว มมื อในการคั ด แยก
องค์ประกอบของขยะ แต่ต้องมีความเข้มงวดในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ มาตรการที่ 2 การใช้ประโยชน์จากขยะแต่ละ
ประเภท โดยการนำขยะย่อยสลายทำน้ำหมักชีวภาพ ขยะรีไซเคิลวางแผนนำขยะไปจำหน่ายและทำสิ่งประดิษฐ์ ขยะ
ทั่วไปและขยะอันตรายนำไปกำจัดอย่ างถูกวิธี มาตรการที่ 3 การลดขวดพลาสติก สามารถลดปริมาณขวดพลาสติกได้
ร้อยละ 96.47 แต่ต้องควบคุมการใช้ขวดพลาสติกสำหรับผู้รับบริการช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี มาตรการที่ 4 การลดกล่องโฟม
บรรจุอาหาร มีปริมาณกล่องโฟมบรรจุอาหารลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยคิดเป็นร้อยละ 99.38 และมาตรการที่ 5 การลด
ถุงพลาสติก มีปริมาณถุงพลาสติกลดลงร้อยละ 98.78
คำสำคัญ: ขยะมูลฝอย ขยะทะเล การจัดการ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล บ่อหินฟาร์มสเตย์
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แนวทางการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนโดยอาศัยการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
Approaches to Developing Local Economies through Innovation
and Added Value during the COVID-19 Pandemic
ศณัทชา ธีระชุนห์1* สมรักษ์ รอดเจริญ2 ธัชชา สามพิมพ์ และฐิติมา บูรณวงศ์1
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Nakhon Si Thammarat, Thailand 80280
3Biological innovation Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Nakhon Si Thammarat, Thailand 80280
Corresponding author: sanatcha_the@nstru.ac.th
2สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Abstract
This research aimed to analyze the guidelines for building communities’ local economies via
value added and innovation to community products. This research nailed the empirical results for the
communities to develop their local economies in terms of income. The quantitative research
methodology was used to obtain in-depth information according to the community context. Non
probability samplings or purposive samplings were used to collect the data about income and costs
from heads or treasurers of the community enterprises. Communities with similar conditions were
chosen for comparison.
The research found that different types of innovations were applied to the communities;
namely, process innovation of arts and design activities for tie-dye products and eco print products,
product innovation of chocolate coated Pra, and process innovation of sharing idea and design for curry
with raw mangosteen. In summary, the guidelines for building value added and local economies found
from the research were unique local identity and local wisdoms and innovation that caused the
differentiation from competitors. Community products that were outputs of this research innovation
came from the integration between local wisdoms and identities to build value added.
Keywords: approaches to developing local economies, value added building, innovation
community products
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวทางการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนโดยอาศัยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนเชิงประจักษ์ด้านรายได้ให้กับชุมชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ใช้วิธีดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกและเหมาะสมกับบริบทชุมชนให้มากที่สุด
เลือกกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น โดยวิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่มีความรู้
มากในชุมชนเกี่ยวกับรายได้และต้นทุน เช่น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือเหรัญญิ กกลุ่ม เป็นต้น และเป็นการควบคุม
เงื่อนไขในการวิจัยโดยเลือกชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใกล้เคียงกันเพื่อเปรียบเทียบกัน
ผลการวิ จ ัย จะเห็น ได้ ว ่า มี การนำนวัต กรรมในรูปแบบที ่แตกต่ างกันมาประยุ กต์ใช้ กั บแต่ ละชุม ชน ได้แก่
นวัตกรรมกระบวนการทางกิจกรรมศิลปะและออกแบบสำหรั บผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์พฤกษา นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบเมล็ดประ และนวัตกรรมกระบวนการทางการคิดและออกแบบร่วมกันสำหรับแกงส้มมังคุด
คัด สรุปได้ว่า แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเศรษฐกิจฐานรากสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ อัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
ผลผลิตจากนวัตกรรมการวิจัยครั้งนี้ เป็นการนำภูมิปัญญาที่มีมาผสมผสานกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นเอง
คำสำคัญ: แนวทางการสร้างเศรษฐกิจฐานราก การสร้างมูลค่าเพิ่ม นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
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รูปแบบสื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19
Media Type for Presenting of Tourist Attractions in Chiang Mai
under the COVID-19 Pandemic
พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
Pimchanok Suwannasri
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Department of Computer, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai, Thailand 50300
Corresponding author: pimchanok_tham@cmru.ac.th

Abstract
The objectives of this research are: 1) to study the effects of tourist behaviors in the current
situation; 2) to study the satisfaction of tourists towards the use of media for presenting tourist
attractions in various formats. The research tools are: 1) questionnaire on effects of tourist behaviors in
the current situation, responded by 88 samples; 2) three kinds of media for presenting tourist attractions
in Chiang Mai, including an application for presenting tourist attractions in Muang Kaen Pattana
municipality, a multimedia for presenting tourist attractions in Ban Muang Kued, and an application for
presenting cultural tourist attractions via virtual technology; and 3) questionnaire on satisfaction towards
media usage. The sampling consisted of 45 tourists and people who live in Chiang Mai with smart
phones, obtained by using simple random sample. The results revealed that: 1) tourist behaviors were
changed, i.e., the frequency of travel was reduced; and 2) the results on satisfaction towards the use of
3 kinds of media for presenting tourism revealed that the application for presenting cultural tourist
attractions via virtual technology could respond to tourism in the current situation at the highest level.
Keywords: tourism, media, applications, COVID-19
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบัน 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้งานสื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1 )
แบบสอบถามผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุ คคลทั่วไป จำนวน 88 คน
2) สื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบต่างๆ จำนวน 3 สื่อ ได้แก่ แอปพลิเคชันนำเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สื่อมัลติมีเดียนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ด และ แอปพลิเคชันนำเสนอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีเสมือน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสื่อ กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มีสมาร์ทโฟน จำนวน 45 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป คือ จำนวนครั้งในการท่องเที่ยวมีจำนวนลดลง 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานสื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 รูปแบบ พบว่าแอปพลิเคชันนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยี
เสมือน สามารถตอบสนองต่อการท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว สื่อนำเสนอ แอปพลิเคชัน โรคโควิด-19
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สถานการณ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของชุมชนห้วยขิง
เมืองโพนไซ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Situations of Community Forest Utilizations of Houyking Community
at Phonxai District, Luangprabang Province, Lao PDR
แสงคำ ผลเจริญ สายสกุล ฟองมูล* พหล ศักดิ์คะทัศน์ และกังสดาล กนกหงษ์
Sangkham Phonchaluen, Saisakul Fongmul*, Phahol Sakkatat and Kangsadan Kanokhong
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Program in Resources Development and Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production
Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: saisakul_tor@yahoo.com

Abstract
The objective of this research is to study on the situation and the community forest utilization
of HOUYKING county, PHONXAI district, Luangprabang province, Lao PDR. The sample size used in this
research as the households’ heads live in HOUYKING county with among 252 households. The tool used
in data collection is questionnaires, and for data analysis used descriptive statistic. The results found
that in the previously forest situation of the community was degradation and reduced continually, due
to the communities were encroachment widely, since the government did not clearly identify forest
boundary and production zone to communities, resulted the community was over usage of forests.
Later, the government have allocated land and forests for people to reduce forests encroachment and
estimated the forests area will have trend more increasing in the future. Forest utilization found that
the simple households used timbers for construct and inhabitation repaired in overall around 1,219.7
cubic meters per year. Most of the species were Quercus serrata; Keteleria davidiana; Paramichelia
baillonii; Schima wallichii; Mesua ferrea; Duabanga grandiflora; Gmelina arborea; Pinus kesiya;
Pterocarpus macrocarpus and Bambusa spp, and found that some species was near endangered and
market demand (merchant). For non-timber forest products used for consumptions and trade to
generate income for households account for 52.8% which including 9 main types as: 1) Fuel wood and
charcoal used in overall around 1,169.2 cubic meters/year; 2) wild mushroom, there was 12 species in
the total, around 8,248 kg/ year; 3) Bamboo shoots, there was 9 species in the total, around 8,978
kg/year; 4) wild fruits, there was 11 species in the total, around 612.5 kg/year; 5) wild vegetables, there
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was 6 species in the total, around 4,156 kg/ year; 6) herbs, there was 10 species in the total, around
161 kg/ year; 7) wildlife, there was 13 species in the total, around 5,933.5 kg/ year; 8) edible insects,
there was 4 species in the total, around 168.5 kg/ year; 9) fibers and liana, there was 7 species in the
total, around 12,506 kg/ year. There was totally included into consumption and commerce around
9,320,711.45 Baht per year, average 36,986.95 Baht per household/year
Keywords: community forest, forest utilization, value, Lao PDR

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สถานการณ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของชุมชนห้วยขิง เมือง
โพนไช แขวงหลวงพะบาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน
กลุ่มห้วยขิง จำนวน 252 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บกำข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ
พื้นฐานเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมาสภาพป่าของชุมชนห้วยขิงมีสภาพเสื่อมโทรมและลดลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากชุมชนมีการบุกรุกพื้นที่ป่าจำนวนมากและรัฐบาลยังไม่ได้กำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ผลิตให้กับชุมชนอย่าง
ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ ทำให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างไม่จำกัด ต่อมารัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดสรรที่ดนิ –
จัดสรรป่า ให้ประชาชนนำใช้ในอัตราคงที่ซึ่งจะช่วยลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและมีแนวโน้มที่จะมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นในอนาคต
ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนพบว่า ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากป่าทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อไม้และของป่า
ในนั้นเนื้อไม้ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยรวม 1,219.7 ลม./ปี ซึ่งชนิดไม้ที่นิยมนำมาใช้ได้แก่
ก่ อ (Quercus serrata) สน (Keteleria davidiana) จำปี ป ่ า (Paramichelia baillonii) ลำพู ป ่ า (Duabanga
grandiflora) ทะโล้ (Schima wallichii) เต่น (Mesua ferrea) ช้อ (Gmelina arborea) แปก (Pinus kesiya) ประดู่
ป่า (Pterocarpus macrocarpus) และไผ่ (Bambusa spp) เป็นต้น ส่วนของป่าที่นำมาใช้เพื่อการยังชีพ และจำหน่าย
เป็นสินค้า มี 9 ประเภท ได้แก่ 1) การใช้ไม้ฝืน/ถ่าน โดยร่วม 1,169.2 ลม./ปี 2) เห็ดป่า 12 ชนิด (8,248 กก./ปี) 3)
หน่อไม้ 9 ชนิด มี (8,978 กก./ปี) 4) ผลไม้ป่า 11 ชนิด มี (612.5 กก./ปี) 5) พืชผักป่า 6 ชนิด มี (4,156 กก./ปี) 6)
สมุนไพร 10 ชนิด มี (161 กก./ปี) 7) สัตว์ป่า 13 ชนิด มี (5,933.5 กก./ปี) 8) แมลงกินได้ 4 ชนิด มี (168.5 กก./ปี) และ
9) เส้นใยและเถาวัลย์ 7 ชนิด มี (12,506 กก./ปี) คิดเป็นมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป่า ทั้งในด้านการบริโภคและจำหน่าย
รวมทั้งหมด 9,320,711.45 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 36,986.95 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
คำสำคัญ: ป่าชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่า มูลค่าการใช้ประโยชน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนโดยรอบป่าสงวนภูจอมแง เมืองเชียงเงิน
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Forest Resources Utilization of People Residing around Phoujom ngeir Reserved Forest
Xiangngern District, Luang Prabang Province, Lao People’s Democratic Republic
บุณเฮือง จันนาง* พหล ศักดิ์คะทัศน์ สายสกุล ฟองมูล และนคเรศ รังควัด
Bounheuang Channang*, Phahol Sakkatat, Saisakul Fongmul and Nakarate Rungkawat
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Program in Resources Development and Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production
Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: bchannang14@gmail.com

Abstract
This study was conducted to investigate 1 ) socio-economic attributes of people residing around
Phoujom ngeir reserved forest and an amount of forest resource utilization and 2) factors having
relationships with forest resource utilization of the people there. A structured interview schedule was used
for data collection conducted with a simple group of 188 people from 5 villages around Phoujom ngeir
reserved forest. Obtained data were analyzed by using were percentage, mean, standard deviation and
multiple regression. Results of the study revealed that about one half of the informants (50.5%) were male and
40.67±10.87 years old on average. More than one-half of the informants (74.5%) were engaged in agriculture
but only 39.9 percent were elementary school graduates and below. The informants had 5 . 8±1.72
household numbers, 29.87 rai of land holding with a monthly income for 87,711.77 Baht on average. More
than on-half of the informants (53.2%) were members of the administration organization in the respective
village. Forest products utilized by the informants included wood used to repair houses, fence, stable and
make fuel; bamboo and rattan for wickerwork, and others including hubs, edible insects, vegetables,
mushroom, fruits, bamboo shoots and wildlife, respectively. A total amount of forest product gathering per
year was 11,275.60 kg, per year which was the 641,849 Baht. It was found that main occupation and no. of
household members had a positive statistically significant effect on forest resource utilization the informants
with a reliability level at 99 and 95 percent, respectively. Household net income per year was found to be
negative with a reliability level at 99 percent.
Keywords: utilization of non-timber forest product, forest resources, Phoujomngeir reserved forest
66

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) เพื่ อศึก ษาข้อมู ล ทางสั งคม เศรษฐกิจ และปริม าณการใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่าสงวนภูจอมแง และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้
ประโยชน์ ท รัพ ยากรป่ าไม้ ของประชาชนที่ อาศัย อยู่ รอบพื้ น ที่ ป่ าสงวนภูจ อมแง เมื องเชี ย งเงิน แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรบมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 188 คน ที่อาศัยอยู่โดยรอบป่าสงวนพื้นที่เป้าหมาย 5 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์มี
โครงสร้าง และทำการวิ เคราะห์ ข้อมู ล เชิ งคุณ ภาพและเชิ งปริม าณ สถิติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ได้ แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D) และการสมการถดถอยพหุคูณ
Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 50.5 และเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 49.5 มีอายุเฉลี่ย 40.67±10.87 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 39.9 มีอาชีพหลัก
ทำการเกษตร ร้อยละ 74.5 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 5.8±1.72 คน ขนาดที่ดินครอบครองเฉลี่ย 29.87 ไร่
ต่ อครัว เรือน รายได้ เฉลี่ ย 87,711.77 บาท/ปี เป็ น สมาชิ กองค์ก ารบริห ารในหมู่ บ้ า นร้อ ยละ 53.2 ผลผลิ ต จากป่ า ที่
ประชาชนนำไปใช้ ได้แก่ ไม้ใช้ซ่อมแซมบ้านเรือน คอกสัตว์เลี้ยง รั้ว เครื่องจักสาน ไม้ฟืน ส่วนการเก็บหาของป่ามานำใช้
ประโยชน์ ได้แก่ สมุนไพร แมลงกินได้ พืชผักป่า เห็ดป่า ผลไม้ป่า หน่อไม้ สัตว์ป่า และอื่นๆ ตามลำดับ ปริมาณการเก็บ
หาของป่ามานำใช้รวม 11,275.60 กก/ปี เป็นมูลค่ารวม 641,849 บาทต่อปี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้ที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวกมี 2 ตัวแปร ได้แก่ อาชีพหลัก และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ที่
ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 และ 95% ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงลบได้แก่ รายได้สุทธิต่อปี
ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%
คำสำคัญ: การใช้ประโยชน์ของป่า ทรัพยากรป่าไม้ ป่าสงวนภูจอมแง
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การเพิ่มคุณสมบัติต้านทานน้ำและต่อต้านจุลินทรีย์ของหลอดใช้แล้วทิ้งจากหญ้ากระจูด
โดยการเคลือบด้วยไขผึ้งและไคโตซาน
Improving Water Resistance and Antimicrobial Properties of Disposable Straws
Made from Lepironia articulata by Coating with Beeswax and Chitosan
ณัฐณิชา สุวรรณางกูร และเหมือนเดือน พิศาลพงศ์*
Nutnicha Suwannangkoon and Muenduen Phisalaphong
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
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*Corresponding author: Muenduen.P@chula.ac.th

Abstract
In this study, the mixture of beewax, glycerol and chitosan was used as coating material to
improve mechanical and antimicrobial properties of disposable straws made from Lepironia articulata.
The effect of temperature in drying step on morphological structure and mechanical property was also
investigated. It was demonstrated that the optimal condition for drying was at temperature of 80°C, for
2 h, in which high mechanical properties was obtained without structural damage. Effects of different
composition of chitosan and beeswax as edible coatings on the percentage of water absorption and
antimicrobial properties against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Aspergillus niger were
examined. The results showed that the application of beeswax and chitosan significantly reduced the
water absorption and improved the antimicrobial activities of the straws. The results demonstrated that
the coating of beeswax and chitosan should be beneficial for shelf-life extension of the straws made
from Lepironia articulate.
Keywords: disposable straw, lepironia articulata grass, beeswax, chitosan, coating
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บทคัดย่อ
ในการศึกษานี้ สารผสมของไขผึ้ง กลีเซอรอล และไคโตซาน ถูกใช้เป็นสารเคลือบเพื่อเพิ่มสมบัติการต้านทาน
น้ำและฤทธิ์ในการต่อต้านจุลินทรีย์ของหลอดใช้แล้วทิ้งจากหญ้ากระจูด อีกทั้งได้ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิในขั้นตอน
การอบแห้งต่อโครงสร้างสัณฐานและคุณสมบัติเชิงกล ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าสภาวะที่ เหมาะสมที่สุดในการทำแห้ง คือ
ที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งพบว่าให้คุณสมบัติเชิงกลที่สูงโดยไม่มีความเสียหายทางโครงสร้าง ได้ทำการ
ตรวจสอบผลกระทบขององค์ประกอบของไคโตซาน และไขผึ้งแบบต่างๆ ซึ่งถูกใช้เป็นสารเคลือบที่สามารถรับประทานได้
ที่มีต่อเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำ และสมบัติการต้านเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus
และ Aspergillus niger ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้ไขผึ้ง และไคโตซาน ช่วยลดปริมาณการดูดซับน้ำได้อย่า งมี
นัยสำคัญ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของหลอด โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเคลือบด้วย
ไขผึ้งและไคโตซานมีประโยชน์ในการยืดอายุการเก็บรักษาของหลอดที่ทำจากกระจูดได้
คำสำคัญ: หลอดใช้แล้วทิ้ง หญ้ากระจูด ไขผึง้ ไคโตซาน การเคลือบ
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พัฒนาแผ่นไม้อัดเส้นใยปาล์มน้ำมันโดยเครื่องอัดร้อนแบบคันโยก
Development of Oil Palm Fiberboard by Lever Hot Press Machine
ภาณุมาศ สุยบางดำ สุห์ดี นิเซ็ง ไตรเทพ ดวงสุวรรณ ยุทธนา แก้วไทย
วรวัฒน์ ผิวเกลี้ยง และอาริษา โสภาจารย์*
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*Corresponding author: arrisa.r@rmutsv.ac.th

Abstract
This research aimed to develop heat pressing for biomass of oil palm fibers by lever hot press
machine for use in the production of veneer from palm oil fibers. The lever hot press machine was
designed to be compact and easy to use. Then, the machinery of the heat pressing for biomass of oil
palm fibers was tested to find out the efficiency of the extrusion. The experiment was examined by the
moisture removal process of palm oil fibers. Until the moisture content was 11 percentage (wet basis)
then mixed with glue. The proportion was 0.5:0.1 kilogram. Extrusion was carried out at 100, 150, and
200°C for 5, 10, and 15 minutes, in which the experimental force to 100 kg/cm2 was used in the
experiment. The experiment of the percentage of moisture, density, water absorption, and sound
absorption was determined. From the experimental results, it was found that the fiberboard obtained
by extrusion at 150°C for 5 minutes is of the best quality. Due to the low percentage of moisture content
equal to 9.48 percent, it has a high density of 43.579 kg/m3. And has a sound absorption coefficient in
the range of 0.9924-0.9998, making it suitable for use as a sound-absorbing sheet and wood substitute
material.
Keywords: fiberboard, hot press machine, oil palm fiber, sound absorbing
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นไม้อัดเส้นใยปาล์มน้ำมันโดยเครื่องอัดร้อนแบบคันโยก การออกแบบและ
สร้างเครื่องอัดร้อนเพื่อใช้ในการผลิตแผ่นไม้อัดจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน ออกแบบโดยให้เครื่องมีขนาดกะทัดรัดและใช้งาน
ง่าย การทดสอบหาประสิทธิภาพในการอัดขึ้นรูปแผ่นไม้อัดจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน ทำการทดลองโดยใช้เส้นใยปาล์มน้ำมัน
ที่ผ่านการลดความชื้นจนเหลือความชื้น 11 เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐานเปียก) มาผสมกับแป้งเปียกซึ่งเป็นวัสดุประสาน โดย
กำหนดอัตราส่วน คือ 0.5:0.1 กิโลกรัม ทำการอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 100, 150 และ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5, 10
และ 15 นาที ซึ่งในการทดลองจะใช้กำลังหรือแรงดันคงที่ เท่ากับ 100 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และทำการทดลอง
หาเปอร์เซ็นต์ความชื้น ความหนาแน่น การดูดซึมน้ำ และการซับเสียง ของแผ่นไม้อัดจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน จากผลการ
ทดลองพบว่า แผ่นไม้อัดที่ได้จากการอั ดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที เป็นแผ่นไม้อัดที่มีคุณภาพดี
ที่สุด เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นต่ำ เท่ากับ 9.48 เปอร์เซ็นต์ มีความหนาแน่นสูง เท่ากับ 43.579 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และมีค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดซับเสียงอยู่ในช่วง 0.9924-0.9998 จึงทำให้เหมาะสำหรับนำไปเป็นแผ่นซับเสียง และ
วัสดุทดแทนไม้
คำสำคัญ: แผ่นไม้อัด เครื่องอัดร้อน เส้นใยปาล์มน้ำมัน ดูดซับเสียง
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การผลิตก๊าซมีเทนและชีวมวลยีสต์ด้วยก้อนเห็ดใช้แล้วและหญ้าเนเปียร์
Methane and Yeast Biomass Production
by Spent Mushroom Substrate and Napier Grass
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Abstract
The aim of this research was to study the optimum conditions for dilute acid pretreatment of
spent mushroom substrate and napier grass for yeast biomass and methane gas production. In this
experimental process, both materials were treated with dilute acid to produce yeast biomass and
methane gas. The pretreatment was performed with a 2%(v/v) concentration of sulfuric acid at 110°C
and 150°C for 60, 120 and 180 min, respectively.
When pretreatment process was completed, liquid was used to produce yeast biomass and
solid was used in biogas process to produce methane gas. The results showed that the yield of yeast
biomass from the liquid was increased when increasing high temperature and long period of time by
pretreatment at 110°C for 60 min and 150°C for 180 min can produced yeast biomass of 0.13 and 0.36
g/l, respectively
In terms of methane production, it was found that methane yields were decreased when
increasing severity of the pretreatment by pretreatment at 110°C for 60 min and 150°C for 180 min can
produce methane gas of 228 and 203 ml/gVSadded, respectively, due to material was hydrolyzed from
the pretreatment under high temperature conditions and long period of time.
Keywords: spent mushroom substrate, napier grass, yeast biomass, methane, diluted acid
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพด้วยกรดเจือจางของก้อนเห็ดใช้แล้ว และ
หญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตชีวมวลยีสต์และก๊าซมีเทน ในการทดลองวัสดุทั้งสองชนิดถูกนำมาปรับสภาพด้วยกรดเจือจาง เพื่อ
ผลิตชีวมวลยีสต์และก๊าซมีเทน การปรับสภาพดำเนินการด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้น 2%(v/v) ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ
110°C และ 150°C เป็นระยะเวลา 60, 120 และ 180 นาที เมื่อกระบวนการปรับสภาพสิ้นสุด นำส่วนเหลวไปผลิต
ชีวมวลยีสต์และนำกากไปผลิตก๊าซมีเทน ผลการทดลองพบว่าผลผลิตชีวมวลยีสต์จากของเหลวที่ผ่านการปรับสภาพมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ และระยะเวลาในการปรับสภาพ โดยการปรับสภาพภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 110°C เป็น
ระยะเวลา 60 นาที สามารถผลิตชีวมวลยีสต์ได้ 0.13 g/l และการปรับสภาพภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 150°C เป็นระยะเวลา
180 นาที สามารถผลิตชีวมวลยีสต์ได้ 0.36 g/l ในด้านการผลิตก๊าซมีเทนพบว่าผลผลิตก๊าซมีเทนลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ
และระยะเวลาในการปรับสภาพ โดยการปรับสภาพภายใต้สภาวะอุณภูมิ 110°C เป็นระยะเวลา 60 นาที สามารถผลิต
ก๊าซมีเทนได้ 228 ml/gVSadded และการปรับสภาพที่อุณหภูมิ 150°C เป็นระยะเวลา 180 นาที สามารถผลิตก๊าซมีเทนได้
203 ml/gVSadded เนื่องจากวัสดุถูกไฮโดรไลซ์มากขึ้นจากการเพิ่มอุณหภูมิและระยะเวลาในการปรับสภาพ
คำสำคัญ ก้อนเห็ดใช้แล้ว หญ้าเนเปียร์ ชีวมวลยีสต์ ก๊าซมีเทน กรดเจือจาง
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การปรับปรุงวิธีการสกัดจีโนมิคดีเอ็นเอจากใบของต้นรวงผึ้ง
An Improved Method for Genomic DNA Extraction
from Yellow Star Leaves
รัฐพร จันทร์เดช1* ปารวี กาญจนประโชติ2 เยาวนิตย์ ธาราฉาย2 และทิพย์สุดา ตั้งตระกูล1
Ruttapron Chundet1*, Parawee Kanjanaphachoat2, Yaowanit Tarachai2
and Tipsuda Tangtragoon1
1สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2สาขาภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Epartment Biotechnology, Faculty of Science, 2Department Landscape Technology 2Faculty of Architecture and Environmental
Design Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: auanmolec@gmail.com

Abstract
Several extraction methods of genomic DNA for identification and characterization of genetic
diversity in different plant species are routinely applied during molecular analysis. However, the
presence of undesirable compounds such as polyphenols and polysaccharides is one of the biggest
problems faced during the isolation and purification of high quality DNA in plants. Therefore,
achievement of fast and accurate methods for DNA extraction is crucial in order to produce pure
samples. Leaves of yellow star (Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm. & Hartono))
have high contents of polysaccharides and polyphenols which increase the sample viscosity and
decrease the DNA quality, interfering with the PCR performance. Thereby, in this study we evaluated
the quality and amount of genomic DNA extracted from young leaves of yellow star after tissue
lyophilization and maceration in presence of polivinilpirrolidone (PVP) were evaluated. The CTAB
method was used as reference procedure and it was modified to improve the DNA extraction. The
results showed the efficiency and reliability of the modified method compared to the unmodified
method, indicating that combination of lyophilization and PVP improve the quality and amount of the
DNA extracted from Yellow star leaves.
Keywords: genetic diversity, Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm. & Hartono),
DNA fingerprint, DNA extraction
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บทคัดย่อ
วิธีการสกัดจีโนมิกส์ดีเอ็นเอ ของพืชแต่ละชนิดมีหลายวิธีที่เหมาะสมต่อการนำมาศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมระดับโมเลกุล อย่างไรก็ตามการมีอยู่ของสารประกอบที่ไม่พึงประสงค์ เช่น โพลีฟีนอลและโพลีแซ็กคาไรด์จะทำ
ให้เพิ่มความหนืดของตัวอย่างและลดคุณภาพของดีเอ็นเอ ซึ่งจะไปรบกวนการทำปฏิกิริยา PCR ดังนั้นวิธีการสกัดดีเอ็นเอ
ที่เหมาะสมและรวดเร็วจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการศึกษานี้ได้ทำการประเมินคุณภาพและปริมาณของจีโนมิกส์ดีเอ็นเอ
ที่สกัดจากใบของรวงผึ้ง (Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm. & Hartono) หลังการทำ
ให้เนื้อเยื่อเยือกแข็ งและการบ่มร่วมกับโพลิวินิลไพโรลิโดน (PVP) จากนั้นได้ปรับปรุงวิธีดีเอ็นเอด้วย CTAB โดยเพิ่ม
ระยะเวลาในการบ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของวิธีการที่ดัดแปลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม ซึ่งบ่งชี้ว่าการผสมผสานของการทำแห้งแบบเยือกแข็งและ PVP ช่วยปรับปรุงคุณภาพและ
ปริมาณของดีเอ็นเอที่สกัดจากใบรวงผึ้ง
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางพันธุกรรม ต้นรวงผึ้ง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การสกัดดีเอ็นเอ
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การดัดแปลงวิธีสกัดดีเอ็นเอสำหรับเห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus)
Modification of DNA Extraction Method for Astraeus Hygrometricus
ปริญญานุช ปินนิล* และรัฐพร จันทร์เดช
Parinyanuch Pinni1* and Ruttapron Chundet
สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Program in Biotecnology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: Parinyanuch1997@gmail.com

Abstract
Astraeus hygrometricus are native mushrooms that grow naturally. They are round and flat.
They are growing only in the rainy season. Thus, this made this mushroom was high demand in market.
However, the research data of species diversity and the bioactive compounds of A. hygrometricus are
relatively rare. To study the diversity of A. hygrometricus and their bioactive compounds, quality of DNA
is the most important. Therefore, the DNA extraction method in this research was used a modified buffer
containing 400 mM NaCl, 1% SDS, 20 mM EDTA. The modified of DNA extraction was performed by
reduction of incubation time resulted in rapid DNA extraction. The result showed that the quantitative
and qualitative measurements of DNA at OD260/280 were 1.74-2.09 ng/ul. When the DNA content was
amplified by PCR, the amount of DNA of the mushrooms was clearly amplified.
Keywords: genetic diversity, bioactive compounds , Astraeus hygrometricus , DNA

บทคัดย่อ
เห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus) เป็นเห็ดพื้นบ้านที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ดอกเห็ดมีลักษณะกลมแบน ขึ้น
ในฤดูฝนเพียงเท่านั้น ทำให้เห็ดเผาะเป็นที่ต้องการของตลาดสูง แต่ในด้านข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาความ
หลากหลายของสายพันธุ์เห็ดเผาะและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดเผาะนั้นยังพบค่อนข้างน้อย ซึ่ งในการศึกษาความ
หลากหลายของเห็ดเผาะและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจำเป็นที่จะต้องมีดีเอ็นเอที่มีคุณภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ทำการ
ดัดแปลงวิธีสกัดดีเอ็นเอจากเห็ดเผาะ โดยปรับใช้ Extraction buffer ที่ประกอบไปด้วย 400 mM Nacl, 1% SDS, 20
mM EDTA และดัดแปลงวิธีการสกัดดีเอ็นเอที่ลดขั้นตอนในการบ่มให้ความร้อนออกไปทำให้ในการสกัดดีเอ็นเอมีความ
รวดเร็วมากขึ้น เมื่อนำไปวัดปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอที่ OD260/280 เท่ากับ 1.74-2.09 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร
โดยเมื่อนำมาเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วย PCR พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเห็ดเผาะได้อย่างชัดเจน
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางพันธุกรรม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เห็ดเผาะ ดีเอ็นเอ
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ชีพลักษณ์ของต้นประ (Elateriospermum tapos Blume) ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
Phenology of Parah Tree (Elateriospermum tapos Blume) in Natural Frails
of Khao Nan National Park, Nakhon Si Thammarat Province
จุฑามาศ ศุภพันธ์1 พัฒนพร รินทจักร2 วีระเกียรติ ทรัพย์มี3 และวรวิทู มีสุข3*
Juthamas Suppapan1, Phatthanaporn Rinthajak2, Verakiat Supmee3 and Worawitoo Meesook3*
1คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280
2อุทยานแห่งชาติเขานัน นครศรีธรรมราช 80160
3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80110
1Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, Thailand 80280
2Khao Nan National Park, Nakhon Si Thammarat, Thailand 80160
3Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Sai Yai Campus
Nakhon Si Thammarat, Thailand 80110
*Corresponding author: worawitoo.m@rmutsv.ac.th

Abstract
Parah trees (Elateriospermum tapos Blume) are local economic plants in southern Thailand.
Seasonal changes depend on the climate. There was a study report of Parah phenology last 1 0 years.
So, the life cycle of the trees should be studied again to obtain up-to-date information. The objectives
of this study were to study the identity of Ton Pra in Nobpitam and Tha Sala districts, Nakhon Si
Thammarat province. Annual phenological data of forty samples that go up along the natural trails of
Ban Huai Lak and Hin Tho were collected. The results showed that the climate influence the life cycle
of the trees, which is different from the study last ten years ago, and it is interesting that the terrain is
likely to affect to phenology changing of the trees as well, due to the time overlapped of Parah
phenology from two natural trails.
Keywords: phenology, parah tree, Khao Nan national park
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ต้ น ประ (Elateriospermum tapos Blume) เป็ น พื ชเศรษฐกิ จประจำถิ่ นในภาคใต้ ของประเทศไทย มี ชีพ
ลักษณ์เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล มีปัจจัยหลัก คือ สภาพภูมิอากาศ เคยมีการศึกษาชีพลักษณ์ของต้นประเมื่อประมาณ 10
ปีที่ผ่านมา จึงควรมีการศึกษาชีพลักษณ์ของต้นประอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ละเอียดและเป็นปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาชีพลักษณ์ของต้นประในพื้นที่อำเภอนบพิตำ และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้
ตัวอย่างต้นประที่ขึ้นตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยเลข และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกหินท่อ เส้นทาง
ละ 40 ต้น และทำการศึกษาชีพลักษณ์ตลอดทั้งปี โดยข้อมูลที่ศึกษา ได้แก่ การเปลี่ยนสีใบ การออกดอก การติดผล และ
น้ำหนักผล ผลการศึกษาพบว่า สภาพภูมิประเทศอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีพลักษณ์ของต้นประ เนื่องจากมีความ
แตกต่างทางสถิติของการเปลี่ยนแปลงชีพลักษณ์ ทั้งการเปลี่ยนสีใบ การออกดอก และการติดผลของพื้นที่เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติน้ำตกหินท่อ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยเลข โดยมีช่วงเวลาที่เหลื่อ มกัน ซึ่งควรจะมีการศึกษาเชิงลึก
ในลำดับต่อไป
คำสำคัญ: ชีพลักษณ์ ต้นประ อุทยานแห่งชาติเขานัน
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การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอในการสลายสีย้อม
Application of Crude Pomelo Rind Extract for Dye Decolorization
ฐิติกร พรหมบรรจง* และสุวรรณา ผลใหม่
Thitikorn Prombanchong* and Suwanna Pholmai
หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั นครศรีธรรมราช 80110
Program of Applied Biology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya
Nakhon Si Thammarat, Thailand 80110
*Corresponding author: thitikorn.c@rmutsv.ac.th

Abstract
This research aims to study the dye decolorization ability of crude pomelo rind extract
immobilized with Ca- alginate. The polyphenol oxidase activity of crude enzyme pomelo was
3 ,7 0 3 . 3 3 ±2 3 4 . 0 7 U/ ml. After immobilization, % immobilization was 0 . 8 6 % calculated based on
polyphenol oxidase activity. It could decolorize congo red dye with the highest %decolorization of
90.98±0.11 within 3 hours. It could decolorize at different pH (pH of 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10ºC) and the
highest %decolorization was pH 8 with %decolorization of 95.20±0.64% and it didn’t appear polyphenol
oxidase activity at the lower pH 7 . 0 . The immobilized beads could decolorize after inoculation at
different temperatures (32, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100ºC) and showed the highest decolorization
after inoculation at 1 0 0 º C with % decolorization of 9 1 . 1 9 ±0 . 1 7 . The immobilized beads were not
reusable. Therefore, crude extract immobilized beads need to be improved in order to have a better
performance and the mechanism of dye decolorization will be further study.
.

Keywords: dye decolorization, congo red, calcium alginate bead, polyphenol oxidase, pomelo
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสามารถในการสลายสีย้อมของสารสกัดหยาบเปลือกส้มโอโดยการตรึง
ด้วยแคลเซียมอัลจิเนต กิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสในสารสกัดหยาบเท่ากับ 3,703.33±234.07 ยูนิต/มล.
เม็ ด บี ท มี ร้ อยละการตรึ ง 0.86 และสามารถสลายสี คองโกเรดได้ ด ีท ี ่ส ุ ด ในเวลา 3 ชั ่ ว โมง ด้ ว ยร้ อยละการสลายสี
90.98±0.11 เมื่อทดสอบการสลายสีย้อมที่พีเอชต่างๆ (พีเอช 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10) สามารถสลายสีคองโกเรดได้ดี
ที่สุดที่พีเอช 8 ด้วยร้อยละการสลายเท่ากับ 95.20±0.64 และไม่พบกิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟี นอลออกซิเดสที่พีเอชต่ำ
กว่า 7 นอกจากนี้เม็ดบีท สามารถสลายสีย้อมหลังบ่ม ที่อุณหภูมิต่างๆ (32, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 องศา
เซลเซียส) ได้ และสลายได้ดีที่สุดหลังบ่มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ด้วยร้อยละการสลาย 91.19±0.17 เม็ดบีทไม่มี
ความสามารถในการใช้ซ ้ำ ดั ง นั ้ นสารสกั ดหยาบเปลือกส้ มโอที ่นำมาตรึง ในเม็ ดบี ทจำเป็ นที ่ต ้ องปรับ ปรุง เพื ่อให้มี
ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่านี้ และศึกษากลไกในการสลายสีย้อมต่อไป
คำสำคัญ: การสลายสีย้อม คองโกเรด แคลเซียมอัลจิเนตบีท โพลีฟีนอลออกซิเดส ส้มโอ
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แกรฟีนสะอาดจากใบสับปะรด
Clean Graphene from Pine Apple Leaves
อโนดาษ์ รัชเวทย์1* และอนิรุทธิ์ รักสุจริต2
Anodar Ratchawet1* and Anirut Ruksujarit2
1ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
1Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai, Thailand 50300
2Department of Physics and General Science, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University
Chiang Mai, Thailand 50300
*Corresponding author: anodar_rat@g.cmru.ac.th
2ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Abstract
This research aims to preparing clean graphene from agriculture waste such as from pineapple
leaves by vibro-millings method. There was found that the grapheme powder had prepared from 4
hours in vibration mills time. The graphene powder had investigated by X-ray diffraction and scanning
electron microscope technique and the chemical composition of graphene had analyzed by X-ray
distribution measurement techniques. The findings ware graphene which prepared from agriculture
waste, found to have properties similar to that of graphene prepared by standard methods. In the test
of products which mixed with graphene could preserved more than other product without graphene
mixed in 15 days.
Keywords: graphene, agriculture waste, pineapple leaves, vibro-millings method

บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ คือ ทำการเตรียมผงแกรฟีนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ใบสัปปะรด ด้วย
วิธีการบดแบบสั่น พบว่าสามารถเตรียมผงแกรฟีนได้หลังการบดเป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยที่ผงแกรฟีนที่เตรียมได้ ได้ทำการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และทำการหาส่วนประกอบ
ทางเคมีด้วยเทคนิคการวัดการกระจายของรังสีเอกซ์ พบว่ามีสมบัติใกล้เคียงกับแกรฟีนที่เตรียมด้วยวิธีมาตรฐาน เบื้องต้น
สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เติมแกรฟี นลงไปให้อยู่ได้นานโดยไม่เกิดเชื้อราได้ระยะเวลา 15 วัน โดยพิจารณาจาก
ตาเปล่า
คำสำคัญ: แกรฟีน วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ใบสัปปะรด วิธีการบดแบบสัน่
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กระบวนการพัฒนาความเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการของเกษตรกรชาติพันธุ์
ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Entrepreneurial Farmer Development Process of Ethnic Farmers
in Khun Yuam District, Mae Hong Son Province
จิรวัฒน์ รักชาติ1* พสุนิต สารมาศ1 พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์2 และอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ1
Jirawat Rugchat1*, Phasunit Saramas1, Pongsak Ruamsap2 and Ittipong Thongsrikate1
1กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Interdisciplinary Studies of Social Science, Faculty of Liberal Arts, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2Western Languages Section, Faculty of Liberal Arts, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: jira_r@hotmail.com

Abstract
This participatory research examined the entrepreneurship process through the concept of
entrepreneurial farmer introduced to a group of ethnic farmers whose mutual purpose was to build
their startups from the local resources they have. The research data were collected from six
entrepreneurial development activities in Khun Yuam district, Mae Hong Son province, during October
2020 to May 2021, under the project of development process to Khun Yuam rice entrepreneurship
which supported by Equitable Education Fund (EEF.). Fifty-five ethnic farmers, who lived in Khun Yuam
district, Mae Hong Son province, and Mae Chaem district, Chiang Mai, were selected as research
samplings. Focus group discussion, in-depth interview, and observation were applied to understand
change processes to entrepreneurship and entrepreneurial skills development. The research findings
indicate that the process of entrepreneurial farmer development consisted of three stages: upstream
(raising awareness to their own potentials), midstream (developing entrepreneurial skills of farmers), and
downstream (creating marketing channels of Khun Yaum rice). Each stage included different kinds of
entrepreneurial knowledge. The six procedural activities not only led to the developing of
entrepreneurial farmer skills in four aspects: local rice knowledge, rice processing and packaging skills,
information technology skill, and social networking of ethnic groups, but also encouraged the participant
farmers to create four community innovations. In addition, the samples change into two aspects:
knowledge and work skills, and social network creating.
Keywords: ethnic farmer, entrepreneur farmer, Khun Yuam rice, Mae Hong Son
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บทคัดย่อ
งานศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนา
เกษตรกรชาติพันธุ์ให้เป็นผู้ประกอบการผ่านกรอบแนวคิดการเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากการ
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบการ 6 กิจกรรม ในโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการข้าวขุนยวมที่ได้รับ
สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ช่วงเดือนตุลาคม 2563 –
พฤษภาคม 2564 โดยศึกษาเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์ 55 คน ที่อาศัยใน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ด้ ว ยการสนทนากลุ่ ม การสั ม ภาษณ์เชิงลึกและการสั งเกต เพื ่ อทำความเข้า ใจกระบวนการเปลี ่ ย นแปลงสู่ การเป็น
ผู ้ ป ระกอบการและการพั ฒ นาทั กษะความเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ ผลการศึ กษาพบว่ า กระบวนการพั ฒ นาความเป็ น
ผู้ประกอบการ 3 ช่วง ได้แก่ ต้นน้ำ (การสร้างความตระหนักถึงศักยภาพตนเอง) กลางน้ำ (การพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ) ปลายน้ำ (การสร้างช่องทางการตลาดข้าวขุนยวม) แต่ละช่วงประกอบด้วยการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบการหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้เกษตรกรชาติพันธุ์เกิดการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการใน 4 ด้าน คือ พัฒนาความรู้
เรื่องข้าวท้องถิ่น ทักษะการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ข้าวสมัยใหม่ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดเครือข่ายทางสังคม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มตัวอย่างเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 2 ด้าน คือ การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และทักษะ
อาชีพ การเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคม
คำสำคัญ: เกษตรกรชาติพันธุ์ เกษตรกรผู้ประกอบการ ข้าวขุนยวม แม่ฮ่องสอน
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การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชนตำบลบ้านพี้
อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
Development of Management Efficiency of Ban Phee Sub-district
Community Soybean Seed Center, Ban Luang District, Nan Province
ชัยณรงค์ ดำดง* รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย ผานิตย์ นาขยัน และปรมินทร์ นาระทะ
Chainarong Damdong*, Ratchanon Somboonchai, Phanit Nakayan and Porramin Narata
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Geosocial Based Sustainable Development, Faculty of Agricultural Production, Maejo University
Chaing Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: chainarong.2d@gmail.com

Abstract
This research aimed to analyze the potential of group management and develop management
efficiency of the Ban Phee Sub-district Community Soybean Seed Center, Ban Luang district, Nan
province. The sample group is the committee and group members. Selected by a purposive sampling
method of 20 members using a test, satisfaction assessment forms, and focus group as research tools.
The research results were analyzed using descriptive statistics such as mean and percentage and
t-test. The results showed that the potential of group management according to the 4 M principle was
found: 1) man- the group has a committee structure and clearly defined roles and responsibilities. But,
the group still lacked knowledge on good quality soybean seed production and group management;
2) money- The group has internal capital by collecting shares with its members and receiving
compensation from selling soybean seeds; 3) material–members have their use and receive inputs
from the Nan Provincial Agricultural Extension Office; 4) management has clear objectives for group
operations. There are plans to produce a soybean seed production calendar. However, the study
results for potential analysis revealed that the group members lack knowledge on good quality
soybean seed production and group management. This is an urgent problem that needs to be
developed. Because the group was newly established in the fiscal year 2021. The main objective to
produce good quality of soybean seeds. The development led to efficiency in the direction of 2
activities: training on the production process of good quality seeds and group management training to
members of the farmers' group. The results of the knowledge testing showed that before training had
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a mean score of 10.50 and after training had a mean score of 14.85. The hypothesis test by t-test,
t value was -9.333 and sig was 0.000. While the satisfaction assessment means of 4 .3 5 was at the
highest level.
Keywords: performance improvement, group management, knowledge transfer

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จั ด การของกลุ่ ม ศู น ย์ เมล็ ด พั น ธุ์ ถั่ ว เหลื อ งชุ ม ชนตำบลบ้ า นพี้ อำเภอบ้ า นหลวง จั ง หวั ด น่ า น โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ
คณะกรรมการและสมาชิ กกลุ่ ม เลื อ กโดยวิ ธี การเลื อกกลุ่ ม ตั ว อย่ างแบบเจาะจง จำนวน 20 คน ใช้ แบบสั ม ภาษณ์
แบบทดสอบ แบบประเมินความพึงพอใจ และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการวิจัย นำผลการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และการทดสอบ t-test ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพการบริหารจัดการ
กลุ่มตามหลัก 4 M พบว่า ด้านคน กลุ่มมีการจัดทำโครงสร้างคณะกรรมการและกำหนดบทบาทหน้ าที่ไว้ชัดเจน แต่
สมาชิกกลุ่มยังขาดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพและการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการเงิน กลุ่มมีทุน
ภายในด้วยการเก็บค่าหุ้นกับสมาชิกและได้ค่าตอบแทนจากการขายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ด้านวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตร สมาชิกมีใช้เป็นของตนเองและได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ด้าน
การบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานกลุ่มที่ชัดเจน มีการจัดทำแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเป็นปฏิทิน
การผลิต ทั้งนี้ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพพบว่าสมาชิกกลุ่ มขาดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี
และการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่ต้องพัฒนา เนื่องจากกลุ่มได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ 2564
และมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี จึงนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และการอบรมเรื่องการบริหารจัดการ
กลุ่ม ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ผลการทดสอบความรู้พบว่าก่อนการอบรมมีระดับคะแนนเฉลี่ย 10.50 คะแนน และหลัง
การอบรมมีระดับคะแนนเฉลี่ ย 14.85 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ค่า t เท่ากับ -9.333 และค่า sig เท่ากับ
0.000 และเกษตรกรมีความพึงพอใจโดยรวมด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม การถ่ายทอดความรู้
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การศึกษาการรับรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ต่อการปรับตัวของชุมชนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
Study of Food Security and Climate Change Perceptions on Adaptation
of Koh Phithak Community, Chumphon Province
พรพิมล พิมลรัตน์1* เบญจมาศ ณ ทองแก้ว2 อำนาจ รักษาพล2 พัชราวลัย ศรียะศักดิ์3 และสุพันธ์ณี สุวรรณภักดี3
Pornpimol Pimolrat1*, Benjamas Na Thongkaew2, Amnat Ruksapol2
Patcharawalai Sriyasak3 and Supannee Suwanpakdee3
1สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ชุมพร 86170
2สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ชุมพร 86170
3สาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 47160
1Department of Coastal Aquaculture, Faculty of Maejo University at Chumphon
Maejo University at Chumphon, Thailand 86170
2Department of Arts Program in Integrated Tourism, Faculty of Maejo University at Chumphon
Maejo University at Chumphon, Thailand 86170
3Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan
Sakon Nakhon Campus, Thailand 47160
*Corresponding author: paqua50@gmail.com

Abstract
The purpose of this research was to study food security perceptions, climate change awareness
and climate change adaptation to food security of community based-tourism of Koh Phithak, Chumphon
province. A questionnaire was used to collect data from 32 people involved in the Koh Phithak
community based-tourism. The results were analyzed using descriptive statistics. The perceptions about
food security in various dimensions found that people in the community have enough food, access to
food resources, food utilization and food stability. The community had a high level of food security
(mean=3.69). People in the community have knowledge and understanding of climate change (100%)
and think that climate change has reduced the number and species of aquatic animal (59.4%).
Communities were most affected by storm (65.6%), followed by drought (50.0%) and flooding (43.8%).
Food security risk management in community tourism found that the respondents had methods to
maintain food sources in the community by using legal fishing gear (93.8%), don’t leave the garbage
into the sea (93.8%), don’t overfish (93.8%), and don’t release waste water into the sea (84.8%). Since
the way of caring for food sources in the communities mentioned above, most of the respondents think
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that in the next 5 years the food security of the Koh Phithak community will increase. For the climate
change risk adaptation of community based-tourism, it was found that the respondents agreed at the
highest level on have reserve money (mean=4.56), know the future weather information (mean = 4.47)
planning community based-tourism (mean=4 . 0 3 ) and have other careers besides community basedtourism (average=4.28).
Keywords: climate change, adaptation, food security, community based-tourism, Koh Phithak

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร การรับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อความมั่นคงทางอาหารของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะพิทักษ์
จังหวัดชุมพร ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนเกาะพิทักษ์ จำนวน 32 ราย
วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในมิติต่างๆ พบว่า คนในชุมชนมี
อาหารเพียงพอ มีการเข้าถึงทรัพยากรอาหาร การใช้ประโยชน์ด้านอาหาร และมีเสถียรภาพทางอาหาร ชุมชนมีความ
มั่นคงทางอาหารในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.69) คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
(100%) และคิ ด ว่ า การเปลี ่ ย นแปลงสภาพอากาศส่ ง ผลทำให้ ป ริ ม าณและชนิ ด สั ต ว์ น้ ำ ลดลง (59.4%) ชุ ม ชนได้ รับ
ผลกระทบจากการเกิดพายุมากที่สุด (65.6%) รองมาคือ ภัยแล้ง (50.0%) และน้ำท่วม (43.8%) การจัดการความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทางอาหารในการท่องเที่ยวชุมชนพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวิธีการดูแลแหล่งอาหารในชุมชนโดยการใช้
เครื่องมือประมงตามกฎหมายกำหนด (93.8%) ไม่ทิ้งขยะลงทะเล (93.8%) จับสัตว์น้ำแต่พอเพียง (93.8%) และไม่ปล่อย
น้ำเสียลงทะเล (84.8%) จากวิธีการดูแลแหล่งอาหารในชุมชนดังกล่าวทำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าในอนาคตอีก 5 ปี
ข้างหน้าความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเกาะพิทักษ์จะมีมากขึ้น สำหรับการปรับตั วด้านความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศต่อการท่องเที่ยวชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในการปรับตัวด้านการมีเงินทุนสำรอง
(ค่าเฉลี่ย=4.56) การรู้ข้อมูลสภาพอากาศในอนาคต (ค่าเฉลี่ย=4.47) การวางแผนการทำท่องเที่ยวชุมชน (ค่าเฉลี่ย=4.03)
และการมีอาชีพอื่นนอกจากการท่องเที่ยวชุมชน (ค่าเฉลี่ย=4.28)
คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การปรับตัว ความมั่นคงทางอาหาร ท่องเที่ยวชุมชน เกาะพิทักษ์
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การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนด้วยการแปรรูปพืชสมุนไพร
เพื่อยกระดับรายได้ชุมชนตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
Development of Community Self-management Capacity by Processing Medicinal Plants
to Raise Community Income according to Local Identity in Nakhon Si Thammarat Province
ประกิต ไชยธาดา1 จุฑามาศ ศุภพันธ์1 เบญจพร จันทรโคตร2 เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ3
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1Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, Thailand 80280
2Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, Thailand 80280
3Faculty of Industrial Technology, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, Thailand 80280
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Abstract
This project airned: 1) to Develop the capacity for self-management of community In terms of
quality of life development, economy, and community environment through process of creating at least
10 village innovators and 4 community innovations. And 2) Increase growth rate of value of the
foundation economy and value of community products by 10%. The target group is the community
that participated in 4 community groups. The operation was into 5 steps: 1) community selection;
2) product development of local medicinal plants; 3) process of creating local innovators for further
development of medicinal plant products; 4) upgrading the value of herbal products and promoting
products to pass product standards and 5) promotion of marketing and distribution channels.
The results showed that Khon Haad citronella. Herb group developed innovations to make
mosquito repellent sprays, lotions and candles. Baan Sai Nuea Learning Center for Sufficiency Economy
Development Group used coconut oil added identity with Piper longum fruit has anti-inflammation
activity. Khum Ta Nui Learning Center Group used 17 herbs to make massage oils and herbal soap using
Amomum biflorum mixed with butterfly pea. For Ban Tham Talod Herb Group made herbal decoction,
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compress and Cinnamomum porreclum scented bag. The project promoted local innovators by training
courses of product development for 15 hours and technology community innovation management for
15 hours. The 13 community innovators were evaluated. There are 3 distribution channels such as
community stores OTOP community enterprise souvenir shops, and web page or facebook. For analysis
investment and social income,it showed that communities had jobs and eam more.
Keywords: self-management, medicinal plants processing, community income upgrading,
local identity, innovator

บทคัดย่อ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชน ในมิติด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของชุมชนผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 10 คน และนวัตกรรม
ชุมชนจำนวน 4 ชุมชน 2) เพิ่มอัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากและมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 กลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชนที่เข้าร่วม 4 กลุ่มชุมชน โดยใช้การวิ จัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) การคัดเลือกชุมชน 2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น 3) การสร้างนวัตกร
ประจำท้องถิ่น 4) การยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ และ 5) ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้า
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชน 1 กลุ่มสมุนไพรตะไคร้หอมขอนหาด (ชะอวด) พัฒนานวัตกรรมการทำสเปรย์ไล่ยุง
โลชั่นกันยุง และเทียนหอมไล่ยุง ผสมสารสกัดจากเมล็ดยอและดอกน้ำมันปาล์มตัวผู้ ซึ่งมีฤทธิ์ในการไล่ยุง ชุมชน 2 กลุ่ม
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบบ้านไสเหนือ ทำน้ำมันมะพร้าว เสริมความเป็นอัตลักษณ์โดยใช้ดีปลี
ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ชุมชน 3 กลุ่มศูนย์การเรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย ใช้สมุนไพร 17 ชนิด ทำน้ำมันนวดสมุนไพร และ
ทำสบู่สมุนไพรว่านสาวหลงผสมอัญชั น ชุมชน 4 กลุ่มสมุนไพรบ้านถ้ำตลอดทำยาต้มสมุนไพร ลูกประคบ และถุงหอม
เทพทาโร พัฒนานวัตกรประจำท้องถิ่น ด้วยการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 15 ชั่วโมง และการอบรมการ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการนวัตกรรมชุมชน จำนวน 15 ชั่วโมง ได้นวัตกรชุมชนจำนวน 13 คน ช่องทางการจัดจำหน่าย 3
ช่องทาง คือ หน้าร้านในแต่ละชุมชน ร้านของฝากวิสาหกิจชุมชน OTOP หน้าเว็บเพจหรือเฟซบุค จากการวิเคราะห์
ผลลัพธ์จากการลงทุนและผลลัพธ์ทางสังคม พบว่าชุมชนสร้างงานอาชีพและมีรายได้เพิ่ม
คำสำคัญ: การจัดการตนเอง การแปรรูปพืชสมุนไพร การยกระดับรายได้ชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น นวัตกร
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองของเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
Factors Affecting Self-Sufficiency of the Pradu Hang Dam Chiang Mai
Native Chicken Farmer Network
วุฒิชัย ลัดเครือ* รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย ผานิตย์ นาขยัน และปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
Vuttichai Ladkruea*, Ratchanon Somboonchai, Phanit Nakayan and Pathipan Sutigoolabud
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Geosocial Besed Sustainable Development Program, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: chalee29@gmail.com

Abstract
A study of factors affecting self-reliance of 45 farms of the Pradu Hang Dam Chiang Mai Native
Chicken farmer network was conducted in Chiang Mai, Lamphun and Phrae provinces. To study the
context of the Pradu Hang Dam Chiang Mai Native Chicken farmer network related to self-sufficiency.
to study management production and productivity of the Pradu Hang Dam Chiang Mai Native Chicken
Farmers Network and to analyze the factors affecting the self-sufficiency of the Pradu Hang Dam
Chiang Mai Native Chicken farmer network
The results of the study revealed that the farmers in the the Pradu Hang Dam Chiang Mai
Native Chicken farmer network raising chickens as a supplementary occupation. And this is a family
business. The method is to buy chicks for fattening and sell. Productivity and production are balanced
by network management methods. Network relations can strengthen farmers in the Pradu Hang Dam
Chiang Mai Native Chicken farmer network. to be able to be self-reliant. When studying the factors
affecting the ability to be self-reliant by analyzing multiple regression analysis, it was found that: 1)
leadership factors; 2) knowledge factor and 3) organization management factor are 3 factors that
affect the self-reliance ability of Pradu Hang Dam Chiang Mai Native Chicken farmer network
statistically significant at 95 percent confidence
Keywords: self-sufficiency, farmer network, farmer institute, native chicken, Pradu Hang Dam
Chiang Mai native chicken
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองของเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ จำนวน
45 ฟาร์ม ดำเนินการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาบริบทของเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่
ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งตนเอง เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ การผลิตและผลผลิตของเครือข่ายผู้เลี้ยง
ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองของ เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่
หางดำเชียงใหม่
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริม ด้วย
แรงงานในครอบครัว ลักษณะการเลี้ยง คือ การซื้อไก่มาเลี้ยงขุนและจำหน่าย ปริมาณผลผลิตและการผลิตมีความสมดุล
ด้วยวิธีการบริหารระบบเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ให้ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression analysis) พบว่า ปัจจัยด้านผู้นำ ปัจจัยด้านความรู้ และปัจจัยด้านการจัดการองค์กร คือ 3 ปัจจัย
ที่มีผลความสามารถในการพึ่งพาตนเองของเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95
คำสำคัญ: การพึ่งตนเอง เครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ไก่พื้นเมือง ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามลักษณะการเกษตรที่ดี
ของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Factors Affecting on the Development of Capabilities for Agricultural
Characteristics of Farmers in Mueang La, Oudom Xay Province Lao People's
Democratic Republic
อัมพร ผาสุก พหล ศักดิ์คะทัศน์* พุฒิสรรค์ เครือคำ และสายสกุล ฟองมูล
Amphone Phasouk, Phahol Sakkatat*, Phutthisun Kruekum and Saisakul Fongmul
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Program in Resources Development and Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production
Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: Phahol@mju.ac.th

Abstract
Native chickens are considered to play an important role of Protein sources consumption in
the rural community, chicken meat and eggs are highly nutrition that low-income family can easily find
in their households. Furthermore, Native chicken rearing also be a great extra income channel for the
rural community. Therefore, this study is objective to study the factors affecting the potential of native
chicken rearing in knowledge and practice of farmers in Muang La district, Oudom Xay province, Laos
People's Democratic Republic. Samples group in this study were selected 319 farmers who raised native
chickens in Muang La district Oudom Xay province. All selected farmers were evaluated by a set of
questionnaires for evaluated the factors affecting the development of Native chicken farming potential
of farmers. Data were analysis by a multiple regression statistic with 15 independent variable factors
which affecting the development of native chicken farming potential for farmers knowledge was 12.4%
(R2=0.124), the remaining 87.60% was influenced by other factors that were not determined in this
research. Factors Affecting the development of native chicken farming potential for farmers knowledge
was found that all 15 independent variables were influenced by 21.80% of farmers' behavior with native
chickens (R2=0.218) and the remaining 78.20% were influenced by other factors that were not
determined in this study
Keywords: native chicken farmers, farmers potential, native chickens
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บทคัดย่อ
ไก่พื้นเมืองเป็นแหล่งโปรตีนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ชนบท โดยผู้มีรายได้น้อยสามารถนำเนื้อและ
ไข่ไก่ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาบริโภคในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นช่องทางการสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่าง
ดี ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในด้านความรู้
และการปฏิบัติได้ตามลักษณะการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในเมืองหลา แขวงอุดมซัย จำนวน 319 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรโดยสถิติถดถอยพหุ
ซึ่งมีตัวแปรอิสระทั้ งหมด 15 ตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้าน
ความรู้ตามลักษณะการเกษตรที่ดีของเกษตรกร ตัวแปรอิสระทั้งหมด 15 ตัวแปร มีอิทธิพลต่อความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองตามลักษณะการเกษตรที่ดีของเกษตรกรอยู่ร้อยละ 12.40 (R2=0.124) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 87.60 เป็นอิทธิพล
จากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้กำหนดในการวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้านการปฏิบัติตาม
ลักษณะการเกษตรที่ดีของเกษตรกร พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมด 15 ตัวแปร มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองตามลักษณะเกษตรที่ดีของเกษตรกรอยู่ร้อยละ 21.80 (R2=0.218) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 78.20 เป็นอิทธิพลจาก
ปัจจัยอื่นที่ไม่ได้กำหนดในการวิจัยครั้งนี้
คำสำคัญ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ศักยภาพของเกษตรกร ไก่พื้นเมือง
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การสำรวจความรู้และการปฎิบัติของผู้ประกอบการในจุดฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
ในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Exploring the Knowledge and Practice of Entrepreneurs in Slaughter Sites
and Selling Meat Business Operation in the Northern of Lao PDR
สุลิพง คุนทะวง สายสกุล ฟองมูล* พหล ศักดิ์คะทัศน์ และพุฒิสรรค์ เครือคำ
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*Corresponding author: saisakul_tor@yahoo.com

Abstract
The objective of the present study was to Exploring the knowledge and practice of
entrepreneurs in slaughter sites and selling meat business operation in the northern of Lao PDR, there
was focus in four capital provinces in Lao PDR as: 1) Luang Prabang province (Luang Prabang district);
2) Luangamtha province (Luangamtha district); 3) Xieng Kuang province (Paek district) and 4) Huaphan
Province (Xamneur district) by interview with slaughter entrepreneurs and selling meat business
operation in amount 328 people. The basic statistical analyze were used together with descriptive
data analysis. The results showed that in the past when the population increased the demand for
food from meat has also increased but poor quality on meat production because the meat is still
contaminated which can be collected various issues such as the animal processing, the animal
transporting, the animals take caring to the slaughter house, the animal slaughtering, carcass storing,
meat sell processing, hygiene individual person, equipment cleaning and general cleaning not yet
hygienic Including the house structure and marketing has not yet improved. General conditions,
problems and obstacles of potential development of animal slaughter and meat distributors found
that marital status 92.2%, males 26.5% and females 73.5%, age range 30-40 year old 46%, educational
level of the respondents questionnaire graduated high school 83.5%, type of meat seller 54.6 %, work
experience 5-10 years, 49.1%. In terms of understanding of entrepreneurs, it was found that
knowledge of relevant laws, 64.94% little understanding, knowledge of the disease 63.11% less
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understand, the risk of contamination of meat 63.72% do not understand, maintenance and cleaning
of equipment 39.02% moderately understand, waste disposal 50.61% less understand and personal
hygiene of entrepreneurs, 50.30% do not understand.
Keywords: general condition, development, potential, slaughter entrepreneurs, meat seller

บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจความรู้และการปฎิบัตของผู้ป ระกอบการฆ่ าสัตว์ และจำหน่าย
เนื้อสัตว์ ในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจกับผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ และ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 328 คน ทำการวิเคราะห์ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าที่ผ่านมาเมื่อจำนวน
ประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการอาหารจากเนื้อสัตว์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่การผลิตเนื้อยังไม่มีคุณภาพ เนื่องจากเนื้อยังมีการ
ปนเปื้อน สามารถรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาเหตุ คือ กระบวนการผลิตสัตว์ กระบวนการขนส่งสัตว์ไปยังโรงฆ่าสัตว์
กระบวนการรักษาสัตว์ในคอกพักสัตว์ กระบวนการดำเนินการและการชำแหละ กระบวนการขนส่งซากและการเก็บรักษา
ซากสัตว์ กระบวนการขายเนื้อสัตว์ สุขอนามัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ที่ใช้ และการทำความสะอาด ยังไม่ถูกสุขลักษณะ รวม
ไปถึงโรงเรือนและตลาดสัต ว์ ยั งไม่ ได้ รับ การปรับ ปรุง สภาพทั่ วไป และปั ญ หาอุป สรรคของการพั ฒ นาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พบว่าผู้ประกอบการมีสถานภาพ สมรส ร้อยละ 92.2 เพศชาย ร้อยละ 26.5
และเพศหญิง ร้อยละ 73.5 ช่วงอายุ 30-40 ปี ร้อยละ 46 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม จบมัธยมร้อยละ 83.5
ประเภทของผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ ร้อยละ 54.6 มีประสบการณ์ในการทำงาน ช่วงการทำงาน 5-10 ปี ร้อยละ 49.1
ด้านความเข้าใจของผู้ประกอบการพบว่า ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 64.94 เข้าใจในระดับน้อย ความรู้เรื่องโรค
ร้อยละ 63.11 เข้าใจในระดับน้อย ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ ร้อยละ 63.72 ไม่เข้าใจ การบำรุงรักษาและทำ
ความสะอาดอุปกรณ์ ร้อยละ 39.02 เข้าใจในระดับปานกลาง การกำจัดของเสีย ร้อยละ 50.61 เข้าใจในระดับน้อย และ
สุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ร้อยละ 50.30 ไม่เข้าใจ
คำสำคัญ: สภาพทั่วไป การพัฒนา ศักยภาพ การฆ่าสัตว์ การจำหน่ายเนื้อสัตว์

95

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดพิจิตร
The Quality of Life of Government Welfare Card Holder in Phichit Province
ศศิประภา มวลชู
Sasiprapha Muanchu
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Abstract
The purposes of this study of state welfare cardholders’ quality of life in Phichit province were:
1) to measure the level quality of life of state welfare cardholders in Phichit province; 2) to analyze the
factor, affect state welfare cardholders’ quality of life in Phichit province. The questionnaire from state
welfare cardholders used for data analysis. The data consists of general information and The World
Health Organization Quality of Life (WHOQOL–BREF–THAI) of 4 0 0 state welfare cardholders in Phichit
province. The data were analyzed using descriptive statistics, the ordered logit model and the analyzing
of the marginal effect of variable that affected to the quality of life.
The findings indicated that overall, the state welfare cardholders had a good level of life quality.
In addition, the elements had physical, mental, and social relations at a good level. Meanwhile,
environmental elements were at a moderate level.
Factors affecting the quality of life include age, income, furthermore, awareness about the state
welfare program news. There was also a level of decrease in trouble from the money received. The
sufficiency for the number of stores, including the participation in the development of potential affected
the quality of life too.
Keywords: low income people, welfare cardholders, quality of life
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในจังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวัดระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดพิจิตร 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดพิจิตร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในจังหวัดพิจิตร จำนวน 400 คน ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์กรอนามัย
โลกชุดย่อ (WHOQOL–BREF–THAI) วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้แบบจำลองโลจิทแบบลำดับ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการหาผลกระทบส่วนเพิ่มของตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาพบว่าผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยองค์ประกอบด้านสุขภาพกาย องค์ประกอบด้านจิตใจ และ
องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับดี ส่วนองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ซึง่ ปัจจัยที่
มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ อายุ รายได้ การรับรู้ข่าวสารของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ระดับการบรรเทาความ
เดือดร้อนจากเงินที่ได้รับ ความเพียงพอต่อปริมาณร้านค้า และการเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ
คำสำคัญ: ผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คุณภาพชีวติ
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การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่
Implementation of the Sufficiency Economy Philosophy
to the Pracharath Project Chiang Mai
โฆษิต ไชยประสิทธิ์
Khosit Chaiprasit
หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Department of Community Development, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University
Chiang Mai, Thailand 50300
Corresponding author: gotkhosit@gmail.com

Abstract
The research purposes were: 1) to study the context of the Pracharath project in Chiang Mai; 2)
to study the philosophy of sufficiency economy concept to strengthen basic economics of the
Pracharath project and 3) to propose ways to implement the philosophy of sufficiency economy project
to strengthen basic economics of Pracharath project guidelines. The study was a mixed method
research. The sample group included 250 projects. The data were analyzed using rating scale,
descriptive statistics, percentage, mean, and standard deviation. In-depth interview was also included
for 3 successful projects.
This research found that
1. The project using the principle of sufficiency economy philosophy affected the community
economy at a high level. Based on each issue, the project also worked at a high level.
2. The principle of sufficiency economy philosophy helped increase income at a high level.
Based on each issue, the project worked at a high level as well.
3. The sufficiency economy philosophy provided had built up happiness to the community at
a high level. Based on each issue, it was found that the practice was at a high level in all aspects.
The research was also found that the achievement of the project was related to the social
capital of the community including: 1) community culture; 2) humans; 3) several organizations as well
as different groups in the communities; 4) community networks and 5) local wisdom. These would
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increase community income, strengthen community economy, and build up the happiness to develop
the quality of life of the people in the communities. These would also reduce both social and economic
inequalities.
Keywords: Pracharath project, sufficiency economy philosophy, Chiang Mai

บทคัดย่อ
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานโครงการเพิ่มเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานโครงการเพิ่ม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชาชารัฐ และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ
ผสานวิธี (Mixed method research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 250 โครงการ เครื่องมือที่ใช้คือ มาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) ใช้หลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
โครงการที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน 3 โครงการ
ผลการดำเนินงาน พบว่า
1. โครงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน ทำให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็ง อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าโครงการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกประเด็น
2. โครงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า โครงการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกประเด็น
3. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ทำให้ชุมชนมีความสุขอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า โครงการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกประเด็น
โครงการจะประสบความสำเร็จได้ ต้องนำทุนทางสังคมของแต่ละชุมชนมาใช้ในการดำเนิน ได้แก่ 1) วัฒนธรรม
ชุมชน 2) บุคคล 3) องค์กร และกลุ่มที่มีอยู่ในชุมชน 4) เครือข่ายชุมชน 5) ภูมิปัญญา อันจะก่อให้เกิด รายได้เพิ่ ม
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง มีความสุขเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม
คำสำคัญ: โครงการเพิ่มเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่
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การสร้างและพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายผลิตเมล็ดถั่วเหลืองจังหวัดเชียงใหม่
Creation and Development of Farmers on Soybean Seed Production Network
in Chiang Mai
สุพรรณณี เป็งคำ* วรกานต์ ยอดชมภู และปัทมพร วาสนาเจริญ
Supannee Phengkham*, Worakarn Yodchompoo, and Pattamaporn Vassanacharoen
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ 50290
Chiang Mai Field Crop Research Center, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: Supannee_oi@hotmail.com

Abstract
A research study on the creation and development of farmers in the soybean seed production
network Chiang Mai. The objective is to create and develop a group of model farmers who produce
soybeans in the Chiang Mai community. They can produce soybean seeds by using suitable soybean
production technology to obtain good quality soybeans, operations in 2 0 2 0 - 2 0 2 1 . It consists of the
following operational steps: 1) seminar; 2) farmer’s training and farmer selection; 3) plot farm demonstration
to expand the technology of soybean production. It was found that they able to develop a group of farmers
who produce soybeans in San Pa Tong district, Chiang Mai, 1 group. It has produced good quality
soybeans. Soybean production is distributed within the group. Product processing group and linking 7.5
tons of product distribution sources in nearby areas. It can be generating income for farmers' groups
about 1 3 1 ,2 5 0 Baht by joining together and building a network of soybean producers. Through the
project to upgrade large plots with modern agriculture and link the markets, Moo 7 , Makham Luang
subdistrict, San Pa Tong district, Chiang Mai. Which has received a budget to support various production
factors and to facilitate group members for further soybean production.
Keywords: farmer group development, soybean seed production network, soybean
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างและพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายผลิตเมล็ดถั่วเหลือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้ผลิตถั่วเหลืองในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สามารถผลิตเมล็ดถั่วเหลือง โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่เหมาะสม ได้ถั่วเหลืองคุณภาพดี ดำเนินงานในปี 2563-2564 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 1) การเสวนาร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 2) การฝึกอบรมเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกร 3) การจัดทำแปลง
ต้นแบบขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง พบว่าสามารถพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลืองในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 กลุ่ม ได้ผลิตถั่วเหลืองคุณภาพดี มีการกระจายผลผลิตถั่วเหลืองภายในกลุ่ม กลุ่มแปรรูป
ผลผลิต และเชื่อมโยงแหล่งจำหน่ายผลผลิตในพื้นที่ใกล้เคียงได้ จำนวน 7.5 ตัน สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ประมาณ 131,250 บาท นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรได้มีการขยายผลการใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่ได้จากแปลง
ต้นแบบ โดยการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลือง ผ่านโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด หมู่ 7 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกกลุ่มสำหรับการผลิตถั่วเหลืองต่อไป
คำสำคัญ: การพัฒนากลุ่มเกษตรกร เครือข่ายการผลิตถั่วเหลือง ถั่วเหลือง
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แนวคิดเกษตรชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเมือง
Concepts of Agricultural Community to Enhance Food Security
in Urban Communities
สุภิญญา ปัญญะภาโส
Supina Punyapaso
การวางผังและออกแบบเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 10330
*Corresponding author: 6373002925@student.chula.ac.th

Abstract
Food security has become a global crisis affecting people in all societies. Every corner of the world
is facing more severe natural disasters. Thailand is one of the world's top food exporters, but it is confronting
heightened food insecurity. Food security approaches between urban and rural communities are differences
according to the context of environment, economic, social, culture and natural resources. At the present
time, food security occurs when using of the urban community-based farming concept in the area of urban
community. Urban agriculture shortens food production areas for consumers, which means that the produce
consumed by urban residents is fresher than those from rural areas. Urban agriculture has resulted in shorter
food production areas for consumers, meaning urban produce is fresher than rural produce. Including the
purchase of produce from urban agriculture also helps to promote the economy of people in urban
communities to help the money flow still circulating within the community. It also has a positive effect on
the ecosystem. it reduces the energy consumption in transporting agricultural produce from the source of
production to the consumer. Therefore, the concepts of agricultural communities can be the way to
approach food security occurs in urban communities. This article therefore aims to study about the process
of promoting agriculture in urban communities for food security, factors affecting food security in urban
agriculture to approaches on food security through agricultural methods which can lead to the way of
community agriculture towards sustainable food security especially in urban communities.
Keywords: food security, urban agriculture, urban community
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บทคัดย่อ
ความมั่นคงทางอาหารกลายเป็นวิกฤตระดับโลกที่ ส่งผลกระทบต่อคนในทุกสังคม ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับต้น ๆ ของโลก แต่กลับต้องเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารที่สูงขึ้น ซึ่งความมั่นคง
ทางอาหารในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนเมืองกับชนบทนั้นมีความแตกต่างกันไปตามบริบทแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ในปัจจุบัน การสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเมือง มีการใช้ แนวคิด
การเกษตรที่คำนึงถึงระบบนิเวศ ความเป็นธรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกร โดยเฉพาะแนวคิดเกษตรชุมชน
ในเมือง การทำเกษตรกรรมที่อยู่ในเมืองส่งผลทำให้ ระยะห่างระหว่างพื้นที่ผลิตอาหารกับผู้บริโภคสั้นลง กล่าวคือ ทำให้
ผลผลิตเพื่อการบริโภคของคนในเมืองมีความสดใหม่มากกว่าผลผลิตที่มาจากพื้นที่ชนบท รวมถึงการจับจ่ายซื้อผลผลิตจาก
การเกษตรในเมืองยังเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนเมือง ช่วยให้กระแสเงินยังคงหมุนเวียนอยู่ภายใน
ชุมชน อีกทั้งยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศ เนื่องจากช่วยลดการใช้พลังงานในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรจากแหล่งผลิตไป
ยังผู้บริโภค กล่าวได้ว่า แนวคิดเกษตรชุมชนอาจเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเมือง
ได้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทบทวนองค์ความรู้และแนวคิดต่างๆ ที่ เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริม การทำ
เกษตรกรรมในชุมชนเมืองเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึง
แนวทางที่ส่งเสริมเกี่ยวกับแนวคิดเกษตรชุมชนเพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรชุมชน ชุมชนเมือง
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การตรวจจับอาการใบเหลืองของต้นทุเรียนโดยใช้การสารวจระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับ
Detection of Yellow Leave Disease on Durian Tree
using Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Based Remote Sensing
เสน่ห์ รักเกื้อ* พรเทพ ทองเลี่ยมนาค พุธรัตน์ นามเพ็ชร อุกฤษฏ์ ชามริ และอาทิตย์ สวัสดิรักษา
Sanae Rukkur*, Porntep Thongleumnak, Puttarat Namphet
Ugrit Chammari and Arthit Sawasdiraksa
สาขาเกษตรประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80110
Department of Applied Agriculture, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya
Nakhon Si Thammarat, Thailand 80110
*Corresponding author: sanae.r@rmutsv.ac.th

Abstract
Nowadays, farmers are interested in planting durian but still lacking basic knowledge in
planting and durian tree diseases. Yellow leave disease is the characteristic symptom of durian
which is chosen for this research. It is caused by micronutrient deficiencies and nutritional
supplements which effect on the growth of durian trees. Therefore, the identifying yellow leave
diseases in plot is investigated. The study was conducted by remote sensing of Unmanned Aerial
Vehicle (UAV) equipment, combined with deep learning processing for image processing with
Ground Sample Distance (GSD) at 0.44, 0.88 and 1.31 m. The model performance assessment was
also investigated. The results indicated the overall accuracy Deep Learning at 0.44 with the
highest accuracy at 85.71%. The study could be concluded that the model performance of GSD
was less than 1.31 and yellow leave disease on durian leaves could be detected by UAV with
high efficiency.
Keywords: UAV, remote sensing, durian, plant pathology, Deep Learning
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บทคัดย่อ
ปัจ จุบัน เกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกทุเรียนเป็นจานวนมาก แต่ยังขาดความรู้พื้นฐานในการปลูกและ
ความรู้เกี่ยวกับโรคในต้นทุเรียน ซึ่งลักษณะอาการของทุเรียนที่ผู้วิจัยสนใจ คือ ใบเหลือง โดยเกิดจากการขาดธาตุอาหาร
รอง และธาตุอาหารเสริม ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน ทาให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงเกิด
งานวิจัยนี้ขึ้น เพื่อจาแนกโรคที่เกิดจากใบเหลือง ในลักษณะรายแปลงได้ ซึ่งวิธีการสารวจทางไกลจากเครื่องมืออากาศยาน
ไร้คนขับ (UAV) ร่วมกับการประมวลผลด้วยวิธีการ Deep Learning เพื่อประมวลผลภาพ โดยค่าความละเอียดจุดภาพ
(GSD) ที่ใช้คือ 0.44, 0.88 และ 1.31 m จากการประเมินประสิทธิภาพของแบบจาลองพบว่า Overall Accuracy Deep
Learning ที่ค่าความละเอียดจุดภาพ 0.44 มีความแม่นยาในการตรวจจับได้ 85.71% สามารถบินที่ความสูง 30 เมตร
สรุปได้ว่า การประเมินประสิทธิภ าพแบบจาลองโดยค่าความละเอียดจุดภาพไม่เกิน 1.31 และผลจากการศึกษาพบว่า
สามารถตรวจจับโรคอาการใบเหลืองที่เกิดบนใบต้นทุเรียนได้ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
คาสาคัญ: อากาศยานไร้คนขับ การสารวจระยะไกล ทุเรียน โรคพืช การเรียนรู้เชิงลึก
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หุ่นยนต์อารักขาพืชด้วยวิธีพ่นยาควบคุมระยะไกลผ่านกล้องเสมือนจริง
Plant Protection Robot with Remote Control Spraying Method via Virtual Reality (VR)
อุกฤษฎ์ ชามริ* เสน่ห์ รักเกื้อ พุฒิพงษ์ ชูช่วย รณชัย ไชยรักษา เอกรินทร์ สุขช่วง และอาทิตย์ สวัสดิรักษา
Ugrit Chammari*, Sanae Rukkur, Puttipong Chuchuai, Ronnachai Chairaksa
Aegkarin Sukchuang and Arthit Sawatdiraksa
สาขาเกษตรประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80110
Department of Applied Agriculture, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya
Nakhon Si Thammarat, Thailand 80110
*Corresponding author: ugrit.c@rmutsv.ac.th

Abstract
Currently, farmers are aware of the impact on the protection of plants by spraying on
agricultural plots, which affect health and a reduction in the number of people working on this
constantly. This research focuses on development of a crop protection robot using a remotecontrolled spraying method using a first person view (FPV). The robot design width 105 cm length
110 cm and height 25 cm. Powered by an electric motor with a voltage of 24 volts and a power
of 3 5 0 watts and installation of spray spraying adjustable both horizontally and vertically. The
spray nozzle can adjust the size of the mist. It is also equipped with a 5.5 horsepower engine to
generate DC electricity into the energy storage system for use with the control system and to
drive the robot. The system controls the robot using commands from the remote with 2.4 GHz
radio remote control and FPV. The results indicated the robot can be controlled at a distance of
up to 300 meters in the open air and performance decreased by 2.5% when tested on a building
wall the average speed is 0.95 meters per second and work average is 0.993 rai per hour.
Keywords: robot, spraying machine, romote sensing ,virtual reality, plant protection
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบเกี่ยวกับการอารักขาพืชโดยการพ่นยาในแปลงเกษตร ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ
ร่างกาย และมีการลดจานวนของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ลงอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาหุ่นยนต์อารักขาพืช
ด้วยวิธีพ่นยาควบคุมระยะไกลโดยการมองภาพจากแว่น First Person View (FPV) โดยออกแบบหุ่นยนต์มีขนาดความ
กว้าง 105 เซนติเมตร ยาว 110 เซนติเมตร และสูง 25 เซนติเมตร ใช้มอเตอร์มีค่าแรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ และกาลังไฟฟ้า
350 วัตต์ เป็นต้นขับเคลื่อนกาลังสาหรับหุ่นยนต์ และติดตั้งชุดฉีดพ่นยาแบบปรับระดับการฉีดพ่น ได้ทั้ง แนวนอนและ
แนวตั้ง และหัวพ่นสามารถปรับขนาดของละอองฝอยได้ อีกทั้งยังติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด 5.5 แรงม้า เป็นต้นกาลังเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงเข้ามายังระบบกักเก็บพลังงาน สาหรับนาไปใช้กับระบบควบคุม และระบบการขับเคลื่อนของ
หุ่น ยนต์ ระบบควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ใ ช้การสั่งงานจากระยะไกล ด้วยรีโมทวิทยุบังคับแบบ 2.4 GHz ดูภาพ
หุ่นยนต์และบริเวณที่หุ่นยนต์กาลังเคลื่อนที่ด้วยระบบ FPV ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าหุ่นยนต์สามารถควบคุมได้ระยะทาง
ไม่เกิน 300 เมตร ในที่โล่ง และเมื่อทดสอบภายในอาคารที่มีผนังกั้นมีประสิทธิภาพการทางานที่ 97.5% เปรียบเทียบกับ
ระยะทาง 300 เมตร และความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 0.95 เมตรต่อวิน าที และสามารถทางานได้จ ริงเฉลี่ยเท่ากับ 0.993
ไร่ต่อชั่วโมง
คาสาคัญ: หุ่นยนต์ เครื่องฉีดพ่นยา ควบคุมระยะไกล เสมือนจริง อารักขาพืช
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การพัฒนาระบบโรงงานผลิตพืชขนาดเล็กด้วยแสงเทียมสาหรับการปลูกพืชในเขตเมือง
Developing Micro-plant Factory with Artificial Light (m-PFAL)
for Urban Agriculture
สิริวัฒน์ สาครวาสี* และพุทธคุณ พจนาภรณ์
Siriwat Sakhonwasee* and Puttakun Podjanapon
สาขาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Agricultural Interdisciplinary, Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: tongscpl@yahoo.com

Abstract
To create agricultural innovation for supporting urban food security, this research aims to
develop Micro-Plant Factory with Artificial Light (m-PFAL) for Urban Agriculture. The system has a
controlled environment that is suitable for plant growth. The principle is to control the factors necessary
for plant growth which are light, carbon dioxide, nutrients, water, temperature and relative humidity in
the air. After studying and developing various forms of m-PFAL system, the efficacy of the m-PFAL
system on the growth of cos lettuce was evaluated. The experimental design was Completely
Randomized Desigh with three treatments including treatment: 1) cos lettuce leaves grown under mPFAL Type A , treatment; 2) cos lettuce leaves grown under m-PFAL Type B and treatment and 3)
cos lettuce leaves grown under PFAL. Eachtreatment had three replications. The results revealed that
cos lettuce grown in m-PFAL type (A) had the highest shoot fresh weight of 26.64 g, followed by those
grown in PFAL and the m-PFAL type (B) which had shoot fresh weight of 24.34 and 16.43 g, respectively.
Keywords: micro-plant factory with artificial light, urban agriculture, cos lettuce
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บทคัดย่อ
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรสาหรับความมั่นคงทางอาหารสาหรับผู้คนที่อาศัยในเขตเมือง การวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบโรงงานผลิตพืชขนาดเล็กด้วยแสงเทียม (Micro-Plant Factory with Artificial Light หรือ
m-PFAL) สาหรับการปลูกพืชในเขตเมือง ระบบมีการควบคุ มสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดย
อาศัยหลักในการควบคุมปัจจัยที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโต ได้แก่ แสงสว่าง ธาตุอาหาร น้า อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
ในอากาศ หลังจากการศึกษาและพัฒนาระบบ m-PFAL ในรูปแบบต่างๆ ได้มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ
m-PFAL ต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์คอส โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งการทดลองเป็น 3
ตารับทดลอง ตารับละ 3 ซ้า ดังนี้ ตารับทดลองที่ 1) ปลูกผักกาดหอมคอสที่ปลูกภายใต้ระบบ m-PFAL Type A ตารับ
ทดลองที่ 2) ปลูกผักกาดหอมคอสที่ปลูกภายใต้ระบบ m-PFAL Type B และตารับทดลองที่ 3) ปลูกผักกาดหอมคอสที่
ปลูกภายใต้ระบบ PFAL (ควบคุม) ผลการทดลองพบว่าผักกาดหอมพัน ธุ์คอสที่ปลูกภายใต้ระบบ m-PFAL Type A มี
น้าหนักสดส่วนต้นมากที่สุดเท่ากับ 26.64 กรัม รองลงมาคือ ผักกาดหอมพันธุ์คอสที่ปลูกภายใต้ระบบ m-PFAL น้าหนักสด
ส่วนต้นเท่ากับ 24.34 กรัม และ m-PFAL Type B มีน้าหนักสดส่วนต้นน้อยที่สุดเท่ากับ 16.43 กรัม
คาสาคัญ: ระบบโรงงานผลิตพืชขนาดเล็กด้วยแสงเทียม การปลูกพืชในเขตเมือง ผักกาดหอมพันธุ์คอส
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เครื่องล้างทาความสะอาดไข่เป็ด
Duck Eggs Washing Machine
สุห์ดี นิเซ็ง1* ภาณุมาศ สุยบางดา1 ทศพิธ วิสมิตนันท์1 รัชชานนท์ ละมุล2 และวรโชติ ยูฮันเงาะ2
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Abstract
This research studied the design and development of a duck egg washing machine to shorten
the washing time of duck eggs by designing a washing brush that works with water spray. Longitudinal rinsing
brush set with conveyor to continuously feed duck eggs into brush unit. In the experiment, the brush
speed was set to 5 levels: 150, 300, 450, 600 and 750 rpm, respectively. The results showed that the
speed of the brush set at 600 rpm was suitable condition for washing 30 duck eggs with 1 minutes 24
second, which has a working rate that is about 3 times higher than manual washing.
Keywords: duck eggs, motor speed, washing brush

บทคัดย่อ
งานวิจัยเป็น การศึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่อ งล้างไข่ เป็ ด เพื่อลดระยะเวลาในการล้างไข่ เป็ ด โดย
ออกแบบแปรงล้างที่ท้างานพร้อมกับการฉีดน้า ชุดแปรงล้างวางตามแนวยาวของเครื่อง โดยมีชุดล้าเลียงเพื่อป้อนไข่เป็ด
เข้าสู่ชุดแปรงล้างอย่างต่อเนื่อง การทดลองก้าหนดความเร็วรอบของชุดแปรงล้าง 5 ระดับ คือ 150, 300, 450, 600 และ
750 รอบต่อนาที ตามล้าดับ ผลการทดลองพบว่า ความเร็วรอบของชุ ด แปรงล้าง 600 รอบต่อนาที เป็น เงื่อนไขที่
เหมาะสมที่สุด สามารถล้างไข่เป็ดจ้านวน 30 ฟอง ใช้เวลา 1 นาที 24 วินาที ซึ่งมีอัตราการท้างานที่สูงกว่าการล้างด้วย
แรงงานคนประมาณ 3 เท่า
คาสาคัญ: ไข่เป็ด ความเร็วมอเตอร์ แปรงล้าง
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เครื่องบดเศษไม้ไผ่เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
Bamboo Waste Crush Machine for Biomass Fuel
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2สาขาวิชาช่างยนต์

Abstract
The objective of this research was to design and create a bamboo crush machine to produce
biomass fuel. Sizes of sieve holes and suitable revolution per minute (RPM) were found to reduce
bamboo sizes to be burned with the longest time in a kiln. Each 300 gram bamboo stick were crushed
for three RPM at 1,087, 725, and 543 in the sieve holes sized in 3 and 6 millimeters. The research results
showed that bamboo sticks were best crushed in the 3 millimeter sieve holes at 543 RPM since they
were crushed at the shortest period of time than 1,087 and 725 RPM. In terms of burning in the kiln, the
bamboo sticks crushed at 543 RPM took the longest period of time to be burned. In addition, the
bamboo sticks were best crushed in the 6 millimeter sieve holes at 725 RPM, when compared to the
bamboo sticks at 1,087 and 725 RPM, because these bamboo were burned at the longest period of time
in the kiln. Therefore, it could be concluded that the bamboos crushed at 543 RPM in the 3 millimeter
sieve holes and the bamboos crushed at 725 RPM in the 6 millimeter sieve holes had no significant
difference in the crushing and burning periods of time.
Keywords: bamboos, crushing, kiln, biomass
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการออกแบบและสร้างเครื่องบดเศษไม้ไผ่เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล โดยทาการหา
ขนาดของรูตะแกรงและความเร็วรอบที่เหมาะสมในการลดขนาดไม้ไผ่ที่สามารถเผาไหม้ในเตาเผาได้นานที่สุด โดยใช้เศษ
ไม้ไผ่ 300 กรัม บดที่ 3 ความเร็วรอบ คือ 1,087 725 และ 543 รอบต่อนาที รูตะแกรงขนาด 3 และ 6 มิลลิเมตร จาก
การทดลองพบว่า การบดเศษไม้ไผ่ที่ขนาดรูตะแกรง 3 มิลลิเมตร ที่ความเร็วรอบ 543 รอบต่อนาที เป็นความเร็วรอบที่ดี
ที่สุด เนื่องจากจะใช้ระยะเวลาในการบดที่น้อยกว่าความเร็วรอบ 1,087 และ725 รอบต่อนาที เมื่อนาไปทดสอบการเผา
ไหม้ในเตาเผาจะพบว่าการบดที่ความเร็วรอบ 543 รอบต่อนาที มีระยะเวลาการเผานานที่สุด ส่วนการบดเศษไม้ไผ่ที่ขนาด
รูตะแกรง 6 มิล ลิเมตร ที่ความเร็วรอบ 725 รอบต่อนาที เป็น ความเร็วรอบที่ดีที่สุด เนื่องจากการบดที่ความเร็วรอบ
1,087 และ 543 รอบต่อนาที เมื่อนาไปทดสอบเผาในเตาเผาพบว่าที่ความเร็วรอบ 725 รอบต่อนาที มีระยะเวลาการเผา
นานที่สุด ดังนั้น การบดที่ความเร็วรอบ 543 รอบต่อนาที ที่ขนาดรูตะแกรง 3 มิลลิเมตร และที่ความเร็วรอบ 725 รอบต่อ
นาที ที่ขนาดรูตะแกรง 6 มิลลิเมตร จะใช้ระยะเวลาในการบด ระยะเวลาในการเผาไหม้ที่ไม่แตกต่างกันมาก
คาสาคัญ: ไม้ไผ่ การบด เตาเผา ชีวมวล
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การออกแบบวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณดิจิตอล
ชนิดซิกม่าเดลต้า สำหรับเซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อม
A Design of Sigma Delta Capacitance to Digital Converter
for Environmental Sensor
พัชรี กองภาค
Patcharee Kongpark
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Applied Physics, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
Corresponding author: patcharee_kp@mju.ac.th

Abstract
This paper presents a Sigma Delta () capacitance to digital converter (CDC) for differential
capacitive environmental sensor. The capacitance to digital converter (CDC) operates on the principal
of capacitance changes in a capacitive sensor to digital value logic level “ 1” or “ 0” . The proposed
circuit consists of a capacitance to voltage converter (CVC), an integrator, a comparator, a flipflop and
digital to analog converter (DAC) with feedback capacitor. The simulation results showed that the circuit
can operate according to the designed principle with errors approximately equal to 0.1% for the nominal
value of the sensor capacitances (C0) of 1 0 0 pF, the maximum capacitance variation (CFS) of 10 pF,
the input frequency (Fin) of 100 Hz, the clock frequency (Fclk) of 10 kHz.
Keywords: capacitive sensing, differential capacitive sensor, sigma-delta modulator, feedback capacitor
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บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณดิจิตอล ชนิดซิกม่าเดลต้า สำหรับเซนเซอร์วัด
สภาพแวดล้อมชนิดเก็บประจุแบบดิฟเฟอเรนเชียล โดยวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณดิจิตอลจะทำงานบน
หลักการเปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงในเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุไปเป็นค่า ดิจิตอลระดับลอจิก “1” และ “0” ซึ่ง
วงจรที่นำเสนอประกอบด้วยวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ
วงจรฟลิปฟลอป และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะล็อกโดยป้อนกลับแบบเก็บประจุ ผลการจำลองการทำงาน
วงจรพบว่า วงจรสามารถทำงานได้ตามหลักการที่ออกแบบไว้ โดยมีค่าความผิดพลาดสูงสุดโดยประมาณเท่ากับ 0.1% ที่
ค่าความจุไฟฟ้าปกติของเซนเซอร์ (C0) 100 pF ค่าความจุไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงสูงสุด (CFS) 10 pF ความถี่อินพุต (Fin)
100 Hz ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา (Fclk) 10 kHz
คำสำคัญ: การตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้า เซนเซอร์ชนิดเก็บประจุแบบดิฟเฟอเรนเชียล โมดูเลเตอร์ซิกม่าเดลต้า
การป้อนกลับแบบเก็บประจุ
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การจัดทาและเปรียบเทียบสมการปรับเทียบสาหรับเซนเซอร์วัดความชื้นดิน
ในสภาพห้องทดลองในดินปลูกข้าวและลาไย
Establishment and Comparison of Laboratory Empirical Calibration Soil Moisture
Model of Sensor in Rice and Longan Plantation
ศุภธิดา อาทอง
Suphathida Aumtong
สาขาปฐพีศาสตร์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Soil Sciences, Faculty of Agricultural Production, MaeJo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: aumtongsuphathida@gmail.com

Abstract
This research aims to present a method for finding the calibration equation of the moisture
sensor to prepare the calibration equation of all soil samples. The study of the number of soil samples
from the rice planting area consisted of 16 samples (4 locations and 4 depths (0-10, 10-25, 25-70, 70150 cm)) and the longan planting area had 10 soil samples (2 locations and 4 depths (0-10, 10-30, 3040 and 40-50 cm)). Then a empirical calibration model was prepared by using 3 soil moisture methods,
namely moisture measurement by weight, moisture by volume with the SM1 5 0 Soil Moisture Kit and
measurement of soil moisture by a moisture sensor. Data were analyzed by the Sigma Plot program to
analyze by comparing four types of empirical calibration model: Model1 Linear(f=y0 + a*x), Model
2=Exponential decay (f=a*)exp(-b*x) , Model 3 = Exponential decay (f=y0+a*exp (-b*x), and Model 4 =
Hyperbolic decay (f=(a*b)/(b+x)).The collected data of soil moisture sensor conductivity, gravity soil
moisture measurement by weight and by volume with the SM1 5 0 soil moisture kit is analytical. The
squared correlation coefficient (r2 ) and the correlation coefficient (r) represent the correlation of the
data between the measured value and the predicted value. The statistical results were analyzed using
One Way ANOVA, Root Mean Square Error (RMSE), and Ratio of Prediction to Deviation (RPD). Measuring
soil moisture from sensors at the same time 128 equations for rice planting soils and 40 equations from
longan planting soils were obtained, and the results showed that the appropriate empirical calibration
model for the calibration of the sensor measurements was converted to soil moisture by volume and
by weight. Model 3 Exponential decay, which is the most suitable model for paddy soil , Meanwhile,
for longan soils, Model 1 and 3 were the most suitable for calibrating moisture by volume and weight,
respectively.
Keywords: sensor, soil moisture, empirical calibration model, soil moisture by weight,
soil moisture by volume
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เพื่อต้องการนาเสนอวิธีการหาสมการปรับเทียบของเซนเซอร์วัดความชื้นเพื่อจัดทาสมการปรับเทียบ
ของตัวอย่างดินซึ่งการศึกษาจานวนตัวอย่างดินจากพื้นที่ปลูกข้าวมี 16 ตัวอย่าง (4 ตาแหน่ง และ 4 ระดับความลึก (010, 10-25, 25-70, 70-150 cm)) และพื้นที่ปลูกลาไยมีจานวนตัวอย่างดิน 10 ตัวอย่าง (2 ตาแหน่ง และ 4 ระดับความลึก (010, 10-30, 30-40 และ 40-50 cm)) จากนั้นได้การจัดทาสมการปรับเทียบโดยมีวิธีการความชื้นดิน 3 วิธีการคือ การวัด
ความชื้นโดยน้าหนัก การวัดความชื้นโดยปริมาตรด้วย SM150 Soil Moisture Kit และการวัดความชื้นดินโดยวั ดจาก
เซนเซอร์วัดความชื้น ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม Sigma Plot เพื่อวิเคราะห์สมการสี่รูปแบบโดยเปรียบเทียบจาก
ใช้สมการ 4 รูปแบบ ได้แก่ Model 1 Linear (f=y0+a*x), Model 2 = Exponential decay (f=a*exp(-b*x) ,Model
3 = Exponential decay (f=y0+a*exp (-b*x) และ Model 4 = Hyperbolic decay (f=(a*b)/(b+x)) ของค่าการน า
ไฟฟ้าของเซนเซอร์วัดความชื้นกับการวัดความชื้นโดยน้าหนัก การวัดความชื้นโดยปริมาตรด้วย SM150 Soil Moisture
Kit ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั มพัน ธ์ย กกาลังสอง (r2) และค่ า สั ม ประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (r) เป็ น ค่ า ที่ แ สดง
ความสัมพันธ์ของทิศทางของข้อมูล ระหว่างค่าที่วัด (Measured) กับค่าที่ได้รับการปรับเทียบ (Predicted) จากนั้นนา r,
r2 มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ One way ANOVA ค่ามาตรฐานความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square
Error, RMSE) และ Ratio of Prediction to Deviation (RPD) พบว่าชนิดดินต่างกันเมื่อให้ความชื้นในระดับเท่ากันค่าที่
วัดความชื้นจากเซนเซอร์ให้ผลความต่างกันเมื่อเวลาเดียวกัน และการจัดทาสมการปรับเทียบสาหรับดินปลูกข้าวได้ 128
สมการ และดินปลูกลาไยได้ 40 สมการ แต่รูปแบบสมการที่เหมาะสมสาหรับการปรับเทียบค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์เปลี่ยน
มาเป็นความชื้นโดยปริมาตรและโดยน้าหนักสาหรับดินปลูกข้าวได้แก่ Model 3 Exponential decay และสาหรับดิน
ลาไย ได้แก่ Model 1 และ 3 ความเหมาะสมที่สุดในการปรับเทียบมาเป็นความชื้นโดยปริมาตรและน้าหนัก ตามลาดับ
คาสาคัญ: เซนเซอร์ ความชื้นดิน สมการปรับเทียบ ความชื้นในดินโดยน้าหนัก ความชื้นในดินโดยปริมาตร
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การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมในระดับ Advance Yield Trial
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังการทานาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
Advance Yield Trial of Field Corn Hybrids for Growing after Rice Harvesting
in the Upper Northern Provinces
บุญฤทธิ์ สินค้างาม* และวีรพงษ์ วรรณสมพร
Bunyarit Sinkamgam* and Weerapong Wanasomporn
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 560001
Agricultural Science, School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao, Phayao, Thailand 56000
*Corresponding author: bunyarit.sin@gmail.com

Abstract
Hybrid corn breeding project for after rice harvesting area has carried out since LR season in
2015. The plant breeding has researched and developed in the areas of four provinces, viz. , Phayao,
Chiang Rai, Phrae and Nan. For inbred lines development, ninety- one S6 lines were generated. They
were directly crossed with six testers (consisted of Takfa1, Takfa2, Ki48, Ki60, UPMi1 and UPMi2). Resulted
in, 439 testcross hybrids were generated. Screening yield trial, the effectively hybrids were sowed in
2017ER and selected. Then trials preliminary yield and advance yield trial were respectively performed
in 2018D and 2019D each of four provinces. The fifty-one selected hybrids were planted in four locations
in dry season 2019. They consisted of forty medium and eleven early maturity varieties along with
thirteen check varieties in RCB and two replications. As a results at four provinces, Phayao, Chiang Rai,
Phrae and Nan averaged yield equal to 1,372, 1,524, 1,277 and 1,047 kg/rai. The top five hybrids highest
yield in Phayao were UPF29, UPF21, UPF27, UPF22 and UPF45 equal to 1,491, 1,366, 1,366, 1,328 and
1,312 kg/rai (thirteen checks averaged 1,231 kg/rai). Chiang Rai were UPF29, UPF17, UPF12, UPF18 and
UPF19 ( 1,730, 1,489, 1,471, 1,466 and 1,462 kg/ rai) . Likewise, the checks were averaged 1,341 kg/ rai.
Phrae were UPF29, UPF27, UPF7, UPF51 and UPF33, viz. , 1,469, 1,339, 1,237, 1,178 and 1,162 kg/ rai
(thirteen checks were 1,026 kg/rai). Finally, Nan were UPF29, UPF26, UPF3, UPF45 and UPF18 equal to
1,151, 1,070, 1,065, 980 and 971. Meanwhile, the checks were averaged 843 kg/rai.
Keywords: field corn, after rice, upper northern, hybrids, yield
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บทคัดย่อ
การสร้างพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อปลูกในพื้นที่หลังทานาในฤดูปลายฝนปี 2558 โดยวิธี Testcross สายพันธุ์
แท้ 91 สายพันธุ์ ผสมกับ 6 สายพันธุ์ทดสอบ ได้แก่ ตากฟ้า 1 ตากฟ้า3 Ki48 Ki60 UPMi1 และ UPMi2 ได้ 439 คู่ผสม
ปลูกเปรียบเทียบระดับ Screening Yield Trial คัดเลือกคู่ผสมผลผลิตสูงและนามาปลูกเปรียบเทียบระดับ Preliminary
Yield Trial คัดเลือกได้ 51 คู่ผสมจึงนามาปลูกเปรียบเทียบระดับ Advance Yield Trial รวม 4 locations ในฤดูแล้งปี
2562 จานวน 51 คู่ผสม มีอายุปานกลาง 40 พันธุ์ และอายุสั้น 11 พันธุ์ ร่วมกับพันธุ์เปรียบเทียบ 13 พันธุ์ พบว่าจังหวัด
พะเยาผลผลิตเฉลี่ย 1,372 กก./ไร่ สูงที่สุด 5 อัน ดับแรก คือ UPF29, UPF21, UPF27, UPF22 และ UPF45 เท่า กับ
1,491, 1,366, 1,366, 1,328 และ 1,312 กก./ไร่ พันธุ์เปรียบเทียบเฉลี่ย 1,231 กก./ไร่ จังหวัดเชียงรายผลผลิต เฉลี่ย
1,524 กก./ไร่ สูงที่สุด 5 อันดับ คือ UPF29, UPF17, UPF12, UPF18 และ UPF19 เท่ากับ 1,730 1,489 1,471 1,466
และ 1,462 กก./ไร่ ตามลาดับ พันธุ์เปรียบเทียบเฉลี่ย 1,341 กก./ไร่ จังหวัดแพร่ผลผลิตเฉลี่ย 1,277 กก./ไร่ สูงที่สุด 5
อัน ดับแรก คือ UPF29, UPF27, UPF7, UPF51 และ UPF33 เท่ากับ 1,469 1,339 1,237 1,178 และ 1,162 กก./ไร่
ตามลาดับ พันธุ์เปรียบเทียบเฉลี่ย 1,026 กก./ไร่ และจังหวัดน่านผลผลิตเฉลี่ย 1,047 กก./ไร่ สูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ
UPF29, UPF26, UPF3, UPF45 และ UPF18 เท่ า กั บ 1,151, 1,070, 1,065, 980 และ 971 กก./ไร่ ตามล าดั บ พั น ธุ์
เปรียบเทียบเฉลี่ย 843 กก./ไร่
คาสาคัญ: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังนา ภาคเหนือตอนบน ลูกผสม ผลผลิต
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การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมดีเด่นในไร่เกษตรกรที่เหมาะสมกับพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือตอนบนเชียงราย พะเยา แพร่ และลาปาง
On-farm Trials of Promising Maize Hybrids Suited to the Upper Northern
Provinces: Chiang Rai, Phayao, Phrea and Lampang
ธนพล ช่วยพิมาย จิรายุทธ โกสิงห์ และบุญฤทธิ์ สินค้างาม*
Thanaphon Chuaiphimai, Jirayut Kosing and Bunyarit Sinkangam*
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
Agricultural Science, School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao, Phayao, Thailand 56000
*Corresponding author: bunyarit.sin@gmail.com

Abstract
On-farm trials for promising field corn hybrids in dry season 2020. Those hybrids were established
from University of Phayao maize improvement project. The twenty suitable testing areas were
conducted in Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan comparing with commercial varieties. The analysis
technique employed was a Randomized Complete Block Design with 17 varieties and 2 replications.
The results obtained showed the 5 highest yielding varieties: UPFC205, UPFC269, UPFC155, UPFC242
and UPFC319. The averaging yield was 1,541, 1,514, 1,506, 1,483 and 1,439kg/rai, as compared with the
average yield from comparative varieties: PAC339, CP639, DK9979C, PAC789 และ NS5. Comparable yield
levels were as follows: 1,590, 1,589, 1,554, 1,532 และ 1,396 kg/rai, respectively. Shelling percentage,
the best five varieties was UPFC319, UPFC205, UPFC242, UPFC269 and UPFC227 ( 82, 81, 78, 77 and
76%). Meanwhile, the comparative varieties were DK9979C, PAC789, NK6253, PAC339 and P4546 (83, 82,
82, 81 and 80%). Then, one to two varieties will select being to elite hybrids for UPFC269, UPFC242 trial
for demonstrating field and plant varieties protection registration.
Keyword: field corn hybrid, on-farm trial, upper northern
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บทคัดย่อ
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมดีเด่นระดับแปลงเกษตรกรในฤดูแล้ง ปี 2563 จากโครงการปรับปรุง
พันธุ์ข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับพันธุ์เปรียบเทียบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และลาปาง จังหวัดละ 6
แหล่งปลูก รวม 24 แหล่งปลูก วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ จานวน 2 ซ้า 17 พันธุ์ เพื่อทดสอบพันธุ์ที่ให้
ผลผลิต และมีลักษณะทางการเกษตรที่ดีเหมาะสมกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด 5 อันดับ
แรก คือ UPFC205, UPFC269, UPFC155, UPFC242 และ UPFC319 มีค่าเท่ากับ 1,541, 1,514, 1,506, 1,483 และ
1,439 กก./ไร่ ตามล าดับ ขณะที่พัน ธุ์เปรียบเทียบ ได้แก่ พัน ธุ์ PAC339 CP639 DK9979C PAC789 และ NS5 มีค่า
เท่ากับ 1,590, 1,589, 1,554, 1,532 และ 1,396 กก./ไร่ตามลาดับ ขณะที่เปอร์เซ็นต์การกะเทาะที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก
คือ UPFC319, UPFC205, UPFC242, UPFC269 และ UPFC227 มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะเท่ากับ 82, 81, 78, 77 และ
77 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในส่วนของพันธุ์เปรียบเทียบ ได้แก่ DK9979C, PAC789, NK6253, PAC339 และ P4546 มี
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารกะเทาะเท่ า กั บ 83, 82, 81, 80 และ 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดั บ โดยคั ด เลื อ กพั น ธุ์ ที่ มีศั ก ยภาพทาง
การเกษตรให้เหลือ 1-2 พันธุ์ คือ UPFC269 และUPFC242 เพื่อทาการปลูกแปลงสาธิต และปลูกทดสอบเพื่อขอการขึ้น
ทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชต่อไป
คาสาคัญ: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม การทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร ภาคเหนือตอนบน
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การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้า
Development of Commercial Hybrid Maize Varieties
ปริญญา ไชยวังเทพ รัชพล วงศ์กระจ่าง อภินันท์ เร่งเร็ว และบุญฤทธิ์ สินค้างาม*
Parinya Chaiwangthep, Ratchapon Wongkrajang, Apinun Rengrew and Bunyarit Sinkangam*
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
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*Corresponding author: bunyarit.sin@gmail.com

Abstract
The development of commercial maize hybrids by the University of Phayao was carried out in
dry season of 2019. Namely, all of inbred lines were cooperated with three public sectors. Then, many
hybrids were crossed separated each group by factorial crossing method. There were: 1) Department of
Agriculture and Kasetsart University (Group I); 2) Kasetsart University and University of Phayao (Group II)
and 3) University of Phayao and Department of Agriculture (Group III). The hybrids were 1,268 received
of each group; 440, 470 and 358, respectively. Then, the screening yield trial was performed in late rainy
season 2020. The results showed that 282 hybrids are selected. Season two, the preliminary yield trial
was evaluated in dry season 2020, Nei452009 x Kei1630 was the highest yield 1,799 kg/ rai in Group I.
Meanwhile, comparative varieties were averaged 1,556 kg/rai. Group II, the highest hybrid yield was Kei
1614 x UPFC029 equal to 1,664 kg/ rai and check average was equal to 1,415 kg/ rai. And, group III was
UPFC045 x Nei492024 (1,704 kg/rai) and check was 1,570 kg/rai. Next procedural, the good adaptive and
agronomic characteristics of hybrids were considered. Then, twenty hybrids and the highest yielding
crosses were UP269, Kei 1421 x UPFC029, UPFC028xNei532005 equal to 1,871 kg/rai, 1,667 kg/rai, 1,959
kg/rai in each group for planting to test and evaluate the yield at the farmer's plot level selected. Finally,
there are strongly performed in on-farming yield trial next season.
Keywords: field corn, hybrids, upper northern
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บทคัดย่อ
การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ดาเนินการในฤดูแล้งปี 2562 โดยใช้
สายพันธุ์แท้ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา
ด าเนิ น การปลู ก สร้ า งคู่ ผ สมระหว่ า งสายพัน ธุ์ แ ท้ จ ากกรมวิ ช าการเกษตรกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ (กลุ่ ม 1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยพะเยา (กลุ่ม 2) และมหาวิทยาลัยพะเยากับกรมวิชาการเกษตร (กลุ่ม 3) ด้วย
วิธี Factorial crossing ได้จานวน 440, 470 และ 358 คู่ผสมตามลาดับ ปลูกทดสอบผลผลิตระดับ Screening yield
trial ในฤดูปลายฝนปี 2563 จานวน 1,268 คู่ผสม บันทึกข้อมูลผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรสามารถคัดเลือกคู่ผสม
ที่มีศักยภาพที่ดีได้ จ านวน 282 คู่ผ สม ดาเนิน การปลูกทดสอบในระดับ Preliminary yield trial ในฤดูแล้งปี 2020D
พบว่า กลุ่ม 1 คู่ผสมที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด คือ Nei452009 x Kei1630 เท่ากับ 1,799 กก./ไร่ ขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบเฉลี่ย
เท่ากับ 1,556 กก./ไร่ กลุ่ม 2 คู่ผสมที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด คือ Kei 1614 x UPFC029 เท่ากับ 1,664 กก./ไร่ และพันธุ์
เปรียบเทียบเฉลี่ย เท่ากับ 1,415 กก./ไร่ และ กลุ่ม 3 คู่ผ สมที่ให้ผ ลผลิตสูงที่สุดคือ UPFC045 x Nei492024 เท่า กับ
1,704 กก./ไร่ ขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบเฉลี่ยเท่ากับ 1,570 กก./ไร่ ทาการคัดเลือกคู่ผสมที่ให้ผลผลิตและมีลักษณะทาง
การเกษตรที่ ดี โดยการคั ด เลื อ กจ านวน 20 คู่ ผ สม และคู่ ผ สมที่ ใ ห้ ผ ลิ ต สู ง ที่ สุ ด คื อ UP269, Kei 1421 x UPFC029,
UPFC028xNei532005 เท่ากับ 1,871, 1,667, และ 1,959 กก./ไร่ ตามล าดับ ในแต่ล ะกลุ่มเพื่อปลูกทดสอบประเมิน
ผลผลิตในระดับแปลงเกษตรกรต่อไป
คาสาคัญ: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกผสม ภาคเหนือตอนบน
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การเปรียบเทียบเบื้องต้นข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
Preliminary Yield Trial Of New Waxy Corn Hybrids in Phayao
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สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
Agricultural Science, School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao, Phayao, Thailand 56000
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Abstract
The objective of this study was to preliminary yield trail waxy corn hybrids with good adaption
in Phayao. One hundred seven hybrids were planted between May to July 2021. Meanwhile, the
comparative varieties were Sweet Violet, Sweet White25, Neaw Sam Sri and Sweet Purple. Yield trial
evaluation, the results showed that the highest green weight varieties, viz. , UPWX12, UPWX6, Sweet
Violet and UPWX47 (1,886, 1,886, 1,868 and 1,743 kg/rai). Moreover, the highest white weight was Sweet
Violet UPWX59 UPWX21 and UPWX68 equal to 1,403, 1,286, 1,229 and 1,228 kg/rai. Meanwhile, 50% of
tasseling and silking dates ware ranged from 45 to 50 days. The most prominent variety, UPWX3
was a good eating qualities nearly checks ( 3. 45 point) . Also, it gave green and white weight equal to
1,599 and 1,171 kg/rai. Furthermore, the four of comparative checks gone green weight equal to 1,868,
1,554, 1,388 and 1,576 kg/ rai. While, white weight was 1,403, 1,137, 1,114 and 1,097, respectively.
Likewise, the eating qualities were 3.4, 3.6, 2.45 and 3.5.
Keywords: waxy corn, single cross hybrid, yield

123

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ
ปลูกเปรียบเทียบเบื้องต้นผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมจานวน 107 คู่ผสม วางแผนการทดลองแบบ RCBD,
2 ซ้า ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ร่วมกับพันธุ์การค้า 4 พันธุ์ ได้แก่ สวีทไวโอเล็ท สวีทไวท์25 เหนียว 3 สี และสวีทเพิลเพิ้ล พบว่า พันธุ์ที่ให้ผลผลิตทั้ง
เปลือกสูง ที่สุด ได้แก่ UPWX12, UPWX6 สวีทไวโอเล็ท และ UPWX47 เท่ากับ 1,886 1,886 1,868 และ 1,743
กิ โ ลกรมต่ อ ไร่ ตามล าดั บ ส่ ว นพั น ธุ์ ที่ ใ ห้ผ ลผลิต ปอกเปลื อกสูง สุด ได้ แ ก่ สวี ท ไวโอ เล็ ท UPWX59, UPWX21 และ
UPWX68 เท่ากับ 1,403, 1,286, 1,229 และ 1,228 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ขณะที่มีวันออกดอกตัวผู้และวันออกไหม
50% เฉลี่ย 45–50 วัน พันธุ์ที่ให้คะแนนคุณภาพการรับประทานใกล้เคียงกับพันธุ์การค้า คือ UPWX3 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 คะแนน ให้ผลผลิตทั้งเปลือก 1,599 กิโลกรัมต่อไร่ และมีผลผลิตปอกเปลือก 1,171 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่
พันธุ์การค้าทั้ง 4 พันธุ์ ให้ผลผลิตทั้งเปลือกที่ 1,868, 1,554, 1,388 และ 1,576 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตปอกเปลือก
1,403, 1,137, 1,114 และ 1,097 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ส่วนคะแนนคุณภาพในการรับประทานเท่ากับ 3.4, 3.6, 2.45
และ 3.5 คะแนน ตามลาดับ
คาสาคัญ: ข้าวโพดข้าวเหนียว ลูกผสมเดี่ยว ผลผลิต
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การทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า
และข้าวเหนียว มีกลิ่นหอม สีแดง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
Yield Trials of Sang Yod Phatthalung Rice Lines with Photoperiod Insensitive
Semi-dwarf, Non-glutinous/Glutinous, Aromatic, Red Grain and High Nutritional
Value Properties
วราภรณ์ แสงทอง1* ศิรินภา อ้ายเสาร์1 อนุชิดา วงศ์ชื่น1 และศรัณย์ จีนะเจริญ2
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1คณะวิทยาศาสตร์
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Abstract
At present, consumers have been increasing health conscious that prompts the market for
health to grow more healthy rice. As the Sang Yod Phattalung rice breed is a high quality food, the
research team had decided to improve this variety to become photoperiodic insensitive, semi- dwarf,
non-glutinous/glutinous, aromatic, and red in color by molecular backcrossing. The aim of this research,
therefore, was to compare the grain yield of Sang Yod Phatthalung planted at the organic farm in Maejo
University ( Chiang Mai) from the 2019 growing season. In this study, the Randomized Complete Block
Design (RCBD) was used with 3 replicates and 13 experimental factors consisting of 10 lines of Sang Yod
Phatthalung rice ( photoperiodic insensitive, semi- dwarf, glutinous/ non- glutinous, aromatic, red color)
and compared them with 3 breeds (Sang Yod Phatthalung, Tubtim Chumphae and RD-Maejo 2). Results
of the study showed that grain yield of 4 lines of Sang Yod Phatthalung (photoperiodic insensitive, semidwarf, non-glutinous/glutinous, aromatic, red in color) (647, 601, 628 and 583 kg/rai) were higher than
Sang Yod Phatthalung (396 kg/rai) and grain yield of 7 lines (473, 647, 601, 476, 628, 583 and 507 kg/rai)
were higher than that of Tubtim Chumphae (357 kg/rai). In addition, age to flowering of the 10 lines (9011 days) were shorter than Sang Yod Phatthalung (127 days) and age to flowering of 6 lines were shorter
than that of Tubtim Chumphae (111 days). Apart from these, plant heights of the 10 lines (82-88 cm),
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were shorter than that of Sang Yod Phatthalung ( 152 cm) but not different from that of Tubtim
Chumphae (85 cm). These resulting lines were then selected to be planted in farmers’ fields in the future.
Keywords: Sang Yod phatthalung, photoperiod insensitivity, semi-dwarf, aromatic rice, red rice

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึ้นส่งผลให้ตลาดข้าวเพื่อสุขภาพมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น พันธุ์ข้าวสังข์
หยดพัทลุงเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง คณะผู้วิจัยจึงได้ทาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสังข์ห ยดพัทลุง ให้ไม่ไวต่อช่วงแสง
ต้นเตี้ย เป็นข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว ที่มีกลิ่นหอม มีสีแดง ด้วยวิธีผสมกลับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัด เลือก
ดังนั้นการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกเปรียบเทียบผลผลิตของสายพันธุ์สังข์หยดพัทลุงที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดย
ทาการปลูกทดสอบในฤดูนาปี 2562 ในแปลงนาทดลองอินทรีย์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวางแผนการ
ทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) มี 3 ซ้า 13 สิ่งทดลอง ประกอบด้วย
สายพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย เป็นข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว ที่มีกลิ่นหอม มีสีแดง จานวน 10 สายพันธุ์
และพันธุ์เปรียบเทียบจานวน 3 พันธุ์ คือ สังข์หยดพัทลุง ทับทิมชุมแพ และ กข-แม่โจ้ 2 ผลการทดลอง พบว่า ผลผลิต
ของสายพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย เป็นข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว ที่มี กลิ่นหอม มีสีแดง จานวน 4 สายพันธุ์
(647, 601, 628 และ 583 กิโลกรัมต่อไร่) สูงกว่าของพันธุ์สังข์หยดพัทลุง (396 กิโลกรัมต่อไร่) และผลผลิตของข้าว 7
สายพันธุ์ (473, 647, 601, 476, 628, 583 และ 507 กิโลกรัมต่อไร่) สูงกว่าของพันธุ์ทับทิมชุมแพ (357 กิโลกรัมต่อไร่)
อายุวันออกดอกของข้าวทั้ง 10 สายพันธุ์ (90-117 วัน) สั้นกว่าของพันธุ์สังข์หยดพัทลุง (127 วัน) และอายุวันออกดอก
ของข้าว 6 สายพันธุ์ สั้นกว่าของพันธุ์ทับทิมชุมแพ (111 วัน) นอกจากนี้ความสูงต้นของข้าวทั้ง 10 สายพันธุ์ (82 -88
เซนติเมตร) เตี้ยกว่าของพันธุ์สังข์หยดพัทลุง (152 เซนติเมตร) และความสูงต้นของข้าวทั้ง 10 สายพันธุ์ ไม่แตกต่างจาก
ของพันธุ์ทับทิมชุมแพ (85 เซนติเมตร) สายพันธุ์ข้าวเหล่านี้จะถูกคัดเลือกไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรต่อไป
คาสาคัญ: สังข์หยดพัทลุง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวหอม ข้าวสีแดง
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การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย
ต้านทานต่อโรคไหม้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
Selection of Photoperiod Insensitive, Semi Dwarf, Aromatic Non-glutinous
Blast Disease Resistant and High Nutritional Hom Mali Dang Rice Lines
using Molecular Marker Assisted Breeding.
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Abstract
Nowadays, the trend of rice with high nutritional value or with special properties has
continuously increased. Thus, those rice varieties should be studied and selected; to cultivateand
increase the productivity for exportation by marketing strategies employing in terms of special properties
and packaging to supplement public relations. Therefore, this research aims to select photoperiod
insensitive, semi- dwarf, aromatic non- glutinous, blast disease resistant and high nutritional Hom Mali
Dang rice lines using molecular marker-assisted breeding. The selected lines were studied through the
advance trial planted 4 rows of 35 lines of Hom Mali Dang with photoperiod insensitive, semi- dwarf,
aromatic non-glutinous, blast disease resistant and high nutritional properties. And the 16 plots with the
highest yield potential were selected. It was found that the between yield was 748-1,082 kg per rai with
the flowering date average of 75% in 89- 131 days. And 186 plants from One hundred eighty- six lines
with good agricultural characteristics were selected. As a result, the16 lines of photoperiod insensitive,
semi-dwarf, aromatic non-glutinous, blast disease resistant and high nutritional Hom Mali Dang with the
highest yield potential were selected. Then, seeds were selected by molecular markers; qBL1, qBL11,
fgr, wx, Wx, SSIIa, Indel- Rc, OsB1. It was found that all genotypes of the 16 lines were homozygous at
qBL1, qBL11, fgr, Waxy, SSIIa, Rc, OsB1 genes. Thus, qBL1 and qBL11 genes control rice to be resistant
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to blast disease. The fgr gene controls the fragrant rice while waxy genes control non-glutinous/glutinous
rice on which all 16 lines were all non- glutinous. SSIIa gene controls rice to have a low starch
gelatinization temperature. The Rc and OsB1 genes control the rice to be red and black, respectively.
These studies of the genotypes were able to select rice that has properties of fragrant rice, low starch
gelatinization temperature, red and black colors of rice with high nutritional value. Therefore, they can
be planted and further tested on an Intra-station trial.
Keywords: selection, Hom Mali Dang, photoperiod insensitive, semi-dwarf, aromatic non-glutinous,
blast disease resistance, high nutritional values, molecular marker-assisted breeding

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันกระแสของความนิยมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหรือข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษมีเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงควรมีการศึกษาพันธุ์ข้าวลักษณะดังกล่าว เลือกมาเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตเพื่อการส่งออกโดยนากลยุทธ์ในด้าน
การตลาดและคุณลักษณะพิเศษตลอดจนบรรจุภัณฑ์มาประกอบการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คัดเลือกสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ต้านทานต่อโรคไหม้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุล ช่วยในการคัดเลือก โดยสายพัน ธุ์ที่คัดเลือกได้ผ่านการศึกษาพัน ธุ์ 4 แถว จ านวน 35 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่มีศักยภาพให้ผลผลิตจานวน 16 เบอร์ ผลผลิตอยู่ระหว่าง 748-1,082 กิโลกรัมต่อไร่ อายุวันออกดอก 75% อยู่
ระหว่าง 89-131 วัน แล้วคัดเลือกต้นที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี ได้ทั้งหมด 186 ต้น จากนั้นเลือกสายพันธุ์ข้าวหอม
มะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า ต้านทานต่อโรคไหม้ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่มีศักยภาพให้ผลผลิตได้จานวน
16 สายพันธุ์ จึงนาเมล็ดมาตรวจด้วยเครื่องหมายโมเลกุล qBL1, qBL11, fgr, wx, Wx, SSIIa, Indel-Rc, OsB1 marker
พบว่ า ทั้ ง 16 สายพั น ธุ์ มี จี โ นไทป์ เ ป็ น homozygous ของต าแหน่ ง ยี น qBL1, qBL11, fgr, Waxy, SSIIa, Rc, OsB1
ทั้งหมด โดยมียีน qBL1 และ qBL11 ที่ควบคุมให้ข้าวมีความต้านทานต่อโรคไหม้ ยีน fgr ควบคุมให้ข้าวหอม ยีน Waxy
ควบคุมความเป็นข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว ซึ่งทั้ง 16 สายพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าทั้งหมดยีน SSIIa ควบคุมให้ข้าวมีอุณหภูมิแป้งสุกต่า
ยีน Rc ความคุมให้ข้าวเป็นสีแดง และ ยีน OsB1 ควบคุมให้ข้าวเป็นสีดาซึ่งการศึกษาการตรวจจีโนไทป์ดังกล่าวทาให้
สามารถคัดเลือกข้า วที่มี คุณลั กษณะเป็น ข้า วเจ้าหอม มีอุณหภูมิแป้งสุกต่า เป็น ข้าวสีแดง และสีดา ที่มีคุณค่า ทาง
โภชนาการสูง ดังนั้นสามารถนาไปปลูกทดสอบผลผลิตภายในสถานีต่อไป
คาสาคัญ: การคัดเลือก หอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้าหอม ต้านทานต่อโรคไหม้คุณค่าทาง
โภชนาการสูง เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
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การพัฒนาเครื่องหมายสนิปส์ที่จาเพาะต่อยีน zeaxanthin epoxidase
จากผลการวิเคราะห์ทรานสคริบโตมในข้าวไทย
Development of SNPs Marker for zeaxanthin epoxidase Gene
from Transcriptome Analysis in Thai Rice
กนกวรรณ จันทร์เพ็ญ1 วราภรณ์ แสงทอง1 ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์1 ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล2
และแสงทอง พงษ์เจริญกิต1*
Kanokwan Janphen1, Varaporn Sangtong1, Chotipa Sakulsingharoj1, Sirirat Phaisansuthichol2
and Saengtong Pongjaroenkit1*
1สาขาวิชาพันธุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Program in Genetics, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2Program in Chemistry, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: saengton@mju.ac.th
2สาขาวิชาเคมี

Abstract
The Next-generation sequencing (NGS) has been used to develop SNP markers for rice breeding
program due to its high accuracy and precision. The purposes of this study were to develop SNP marker
specific to zeaxanthin epoxidase ( ZEP) gene and optimize conditions for tetra primer amplification
refractory mutation system polymerase chain reaction (tetra primer ARMS-PCR). Analysis of transcriptome
sequences from 4 varieties of rice, including Pathum Thani 1, RD-Maejo 2, Kum Yai and Kum Noi revealed
one SNP at position 1,527 bp of ZEP coding region. Pathum Thani 1, RD- Maejo 2 and Kam Yai showed
the SNP of C allele while Kam Noi had T allele. Then ZEP- Ex11- CT- SNP marker for this SNP were
designed and conditions for tetra primer ARMS- PCR were optimized. The optimal condition was 55 °C
for annealing temperature and the ratio of outer: inner primers was 0.5:1. The SNPs of ZEP gene were
analyzed in 12 Thai rice cultivars which have black, red, and white pericarp color. The result showed
that this SNP1,527 was not related to color of pericarp because it was synonymous variant that did not
change amino acid. However, this process will be used as guideline for development of other SNP
markers.
Keywords: SNP markers, transcriptome analysis, zeaxanthin epoxidase gene, tetra primer amplification
refractory mutation system polymerase chain reaction (tetra primer ARMS-PCR), Thai rice
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บทคัดย่อ
เทคโนโลยี Next-Generation Sequencing (NGS) นิยมนามาใช้พัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิปส์สาหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว เนื่องจากมีความถูกต้องและแม่นยาสูง ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิปส์
ที่จาเพาะต่อยีน zeaxanthin epoxidase (ZEP) และค้นหาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิค tetra primer amplification
refractory mutation system polymerase chain reaction (tetra primer ARMS-PCR) จากผลการวิเคราะห์ลาดับ
เบสด้วยเทคนิคทรานสคริปโตมของข้าวจานวน 4 พันธุ์ ได้แก่ ปทุมธานี 1 กข-แม่โจ้ 2 ก่าน้อย และก่าใหญ่ พบลาดับเบส
แตกต่างชนิด Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) ตาแหน่ง 1,527 ที่บริเวณรหัสของยีน ในข้าวพันธุ์ปทุมธานี
1 กข-แม่โจ้ 2 และก่าใหญ่ เป็นอัลลีล C ส่วนพันธุ์ก่าน้อยเป็นอัลลีล T จึงนามาออกแบบได้เครื่องหมาย ZEP-Ex11-CTSNP และค้น หาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิค tetra primer ARMS-PCR คือ อุณหภูมิแอนเนลลิง 55 องศาเซลเซียส
อัตราส่วนระหว่างไพรเมอร์ Outer : Inner เท่ากับ 0.5 : 1 ผลของการตรวจสอบชนิด SNP ของยีน ZEP ในข้าวไทยที่มี
เยื่อหุ้มเมล็ดสีขาว ดา และแดง จานวน 12 พันธุ์ ด้วยเครื่องหมายที่ออกแบบได้ พบว่า SNP1,527 นี้ไม่สัมพันธ์กับลักษณะสี
ของเยื่อหุ้มเมล็ด อาจเนื่องจากไม่ทาให้เปลี่ยนชนิดกรดอะมิโน (synonymous variant) อย่างไรก็ตามขั้นตอนการพัฒนา
เครื่องหมายนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องหมายสนิปส์อื่นต่อไป
คาสาคัญ: เครื่องหมายสนิปส์ การวิเคราะห์ทรานสคริปโตม ยีน zeaxanthin epoxidase เทคนิค Tetra primer
amplification refractory mutation system polymerase chain reaction (tetra primer ARMS-PCR)
ข้าวไทย
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การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีน OsB1 และ OsB2
ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวดา
Selection of SSR Markers Linked to OsB1 and OsB2 Genes Controlling
Anthocyanin Biosynthesis in Pericarp of Black Rice
ธัญพรรธน์ ทอง ทุเรียน ทาเจริญ แสงทอง พงษ์เจริญกิต วราภรณ์ แสงทอง
และช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์*
Thanyapat Thong, Turean Thacharoen, Saengtong Pongjaroenkit, Varaporn Sangtong
and Chotipa Sakulsingharoj*
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Program in Genetics, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: chotipa.cs@gmail.com

Abstract
Black rice has high anthocyanin content in pericarp. The use of SSR markers to select rice
pericarp color could assist rice breeding for more accurate and rapid selection. The objective of this
research was to study and select SSR markers linked to regulatory genes, OsB1 and OsB2, in anthocyanin
biosynthesis of rice pericarp. The result of searching the genes in the GenBank database showed that
OsB1 gene was located at position 27,948,854 to 27,956,850 base pairs, adjacent to OsB2 gene located
at position 27,916,190 to 27,916,850 base pairs on the chromosome 4 of Nipponbare rice. A total of 22
SSR markers flanking both sides the OsB1 and OsB2 genes were selected from Supplementary Table 18
in the Gramene database. The SSR markers were evaluated in rice varieties by PCR technique. It was
found that 10 markers had polymorphic DNA band patterns which could distinguish between white and
black rice pericarp. Therefore, the SSR markers will be used to examine hybrid rice from crosses between
white and black pericarp rice varieties and to assist in selection of black pericarp rice at seedling stage
in backcrossing to improve rice with high nutritional value.
Keywords: SSR markers, OsB1 gene, OsB2 gene, anthocyanin, rice pericarp
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บทคัดย่อ
ข้าวที่มเี ยื่อหุ้มเมล็ดสีดามีปริมาณแอนโทไซยานินสูง การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกสีเยื่อหุ้มเมล็ดจะ
ช่วยให้การปรับปรุงพันธุ์ข้าวมีความแม่นยาและรวดเร็ว ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและคัดเลือกเครื่องหมาย
ดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีนควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินบริเวณเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว คือ ยีน OsB1 และ OsB2
จากการสืบค้นตาแหน่งของยีนในฐานข้อมูล GenBank พบว่า ยีน OsB1 อยู่ตาแหน่งที่ 27,948,854 ถึง 27,956,850
คู่ เ บส ติ ด กั บ ยี น OsB2 ซึ่ ง อยู่ ที่ ต าแหน่ง 27,916,190 ถึ ง 27,916,850 คู่ เ บส บนโครโมโซมที่ 4 จากนั้ น คั ด เลือก
เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีน OsB1 และ OsB2 จากฐานข้อมูล Gramene ได้ 22 เครื่องหมาย ที่ขนาบทั้ง
2 ด้าน ของยีน ตรวจสอบเครื่องหมายดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ พบ 10 เครื่องหมาย ที่ให้แถบดีเอ็นเอ
แบบโพลีมอร์ฟิคซึ่งสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวและดา โดยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR
ที่ได้จะนาไปใช้ตรวจสอบลูกผสมระหว่างข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวและดา และนาไปช่วยคัดเลือกข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดา
ในระยะต้นกล้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยวิธีผสมกลับเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
คาสาคัญ: เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ยีน OsB1 ยีน OsB2 แอนโทไซยานิน เยื่อหุ้มเมล็ดข้าว
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การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่วมกับถ่านชีวภาพเป็นวัสดุเพาะผักสลัดเรดโอ๊คลีฟสำหรับลดการใช้มีเดีย
The Combination of Earthworm Fertilizer and Biochar for Red Oak Leaf Lectuce
to Reduce the Media Usage
ปิยธิดา ทิพย์ละคร* ประกิตต์ โกะสูงเนิน และละออทิพย์ ไมตรี
Piyathida Thipylakon*, Prakit Kohsungnoen and La-orthip Maitree
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140
Plant Production Technology Branch Maejo University-Phrae Chaloem Phrakiat, Phrae, Thailand 54140
*Corresponding author: piyathida.13243@hotmail.com

Abstract
The purpose of this study was to study the use of earthworm manure and biochar as the
cultivation material for red oakleaf lettuce. and find ways to use seedling material to replace or reduce
the use of media Plan a Completely Randomized Design (CRD) with 7 experiments, 3 repetitions, running
between September - October 2020, the study found that the germination rate Experiment 2 Media +
earthworm feces 1:1 ratio The highest average germination rate was 97.44%. Plant height and leaf width
Experiment 5: Media + earthworm feces + Biochar, ratio 2:1:1 The highest mean was 9.62 and 3.30 cm,
respectively. root length Experiment 2 Media + earthworm feces 1:1 ratio The highest mean was 6.96
cm. dry weight Gold Thing 5 Media + earthworm feces + Biochar, ratio 2:1:1 The highest mean was 0.04
g. However Live weight, germination index and growth rate found no statistical difference The mean
values were 0.72 g, 22.32 and 0.03 mg/plant, respectively.
Keywords: media, earthworm feces, biochar, red oak leaf lettuce
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่วมกับถ่านชีวภาพเป็นวัสดุเพาะผักสลัด
เรดโอ๊คลีฟ และหาแนวทางการใช้ วัส ดุ เพาะกล้า ทดแทนหรือลดการใช้ มี เดีย วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู ร ณ์
(Completely Randomized Design; CRD) โดยมี 7 สิ่งทดลอง 3 ซ้ำ ระยะเวลาดำเนินระหว่างเดือนกันยายน–เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 จากการศึกษาพบว่าอัตราการงอก สิ่งทดลองที่ 2 มีเดีย + มูลไส้เดือน อัตรา 1:1 มีอัตราการงอกเฉลี่ย
สูงสุด ร้อยละ 97.44 ความสูงต้น และความกว้างใบ สิ่งทดลองที่ 5 มีเดีย + มูลไส้เดือน + ถ่านชีวภาพ อัตรา 2:1:1
ให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 9.62 และ 3.30 ซม. ตามลำดับ ความยาวราก สิ่งทดลองที่ 2 มีเดีย + มูลไส้เดือน อัตรา 1:1
ให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 6.96 ซม. น้ำหนักแห้ง สิ่งทดทองที่ 5 มีเดีย + มูลไส้เดือน + ถ่านชีวภาพ อัตรา 2:1:1
ให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.04 กรัม ทั้งนี้ น้ำหนักสด ดัชนีการงอก และอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า พบว่าไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.72, 22.32 และ 0.03 มก./ต้น ตามลำดับ
คำสำคัญ: มีเดีย มูลไส้เดือน ถ่านชีวภาพ ผักสลัดเรดโอ๊คลีฟ
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ศึกษาการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
Study on the Use of Manure Earthworm Fertilizer and Dung Water
Earthworm Fertilizer on Growth and Yield of Khao Dok Mali 105 Rice Variety
ประกิตต์ โกะสูงเนิน*
Prakit Kohsungnoen*
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140
Plant Production Technology, Maejo University-Phrae Campus, Phrae, Thailand 54140
*Corresponding author: koh_prakit@hotmail.com

Abstract
Study on the use of manure Earthworm fertilizer and dung water Earthworm fertilizer on growth
and yield of Khao Dok Mali 105 rice variety. The objective of this Study on the use of manure Earthworm
fertilizer and dung water Earthworm fertilizer on growth and yield of Khao Dok Mali 105 rice cultivar.
Completely Randomized Design (CRD) trial was planned for 4 experiments, 3 repeats each. The results
of the study revealed that the height characteristics and the number of seeds per spike There was no
statistical difference. Statistics by giving an average of 98.81 cm. and 97.58 seeds per ear. number of
plants per clump It was found that there was a significant statistical difference in the second experiment.
The average was as high as 17.34 plants per clump. The number of leaves per clump showed that
Experiment 4 had a statistically significant difference. The highest average was 61.48 leaves per bunch.
Seeds per clump found that Experiment 2 gave the highest mean of 1375.80 seeds per clump. and the
seeds are good for the clump It was found that Experiment 2 gave the highest mean of 1157.16 kernels
per bunch, paddy weight on harvesting day and after drying. Productivity It was found that Experiment
4 had a statistically significant difference. with the highest trend, with mean values of 20.86, 17.77
g/clump and 573 kg/rai, respectively.
Keywords: White Jasmine Rice 105, Earthworm feces, dung water Earthworm fertilizer, outgrowth
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บทคัดย่อ
ศึกษาการใช้ปุ๋ยมูลไส้ เดื อนและน้ำมูลไส้ เดื อนต่ อการเจริญ เติบโตและผลผลิต ข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 วางแผน
การทดลองแบบสุ ่ ม สมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) จำนวน 4 สิ ่ ง ทดลอง สิ ่ ง ทดลองละ 3 ซ้ ำ
ผลการศึกษา พบว่าลักษณะความสูง และจำนวนเมล็ดต่อรวง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.81
ซม. และ 97.58 เมล็ดต่อรวง จำนวนต้นต่อกอ พบสิ่งทดลองที่ 2 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ให้ค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเท่ากับ 17.34 ต้นต่อกอ จำนวนใบต่อกอ พบว่าสิ่งทดลองที่ 4 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สำคัญยิ่ง ให้ค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 61.48 ใบต่อกอ เมล็ดต่อกอ พบว่าสิ่งทดลองที่ 2 ให้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 1375.80 เมล็ดต่อกอ และ
เมล็ดดีต่อกอ พบว่า สิ่งทดลองที่ 2 ให้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 1,157.16 เมล็ดต่อกอ น้ำหนักข้าวเปลือกวันเก็บเกี่ยวและ
หลังอบแห้ง ผลผลิต พบว่า สิ่งทดลองที่ 4 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ มีแนวโน้มสูงทีส่ ุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
20.86 17.77 กรัมต่อกอ และ 573 กก./ไร่ ตามลำดับ
คำสำคัญ: ข้าวขาวดอกมะลิ105 มูลไส้เดือน น้ำมูลไส้เดือน การเจริญเติบโต
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ผลของถั่วลอดร่วมกับไรโซเบียมและวัสดุปรับปรุงดินต่อผลผลิตข้าวไร่
Effect of Crawling Cowpea (Vigna unquiculata L. Walp) with Rhizobium
and Soil Amendment on Upland Rice Yield
ผานิตย์ นาขยัน1* จีราภรณ์ อินทสาร2 รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย1 ปรมินทร์ นาระทะ1
วิลาสลักษณ์ ว่องไว3 และสิปปวิชญ์ จันทร์ตุ้ย4
Phanit Nakayan1*, Jiraporn Inthasan2, Ratchanon Somboonchai1, Porramin Narata1,
Wilasluk Wongwai3 and Sippawit Punyatuy4
1

สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2 สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
3สำนักวิจย
ั และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ 50100
4ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง กรมการข้าว เชียงใหม่ 50250
1Geosocial Based Sustainable Development program, Faculty of Agricultural Production, Chiang Mai, Thailand 50290
2Soil Science program, Faculty of Agricultural Production, Chiang Mai, Thailand 50290
3Office of Agricultural Research and Development Region 1, Chiang Mai, Thailand 20100
4Sameong Rice Research Center, Chiang Mai, Thailand 50250
*Corresponding author: phanit@mju.ac.th.

Abstract
This field experiment was conducted in order to investigate the effects of soil improvement and
upland rice cowpea, and intercropping on upland rice yield. The split plot experimental designs with 3
replications were used. The main plot treatments consisted of three methods of soil management at
follow; 1) control without soil management, 2) application of rock phosphate at 9 kg/rai, 3) application
of lime at the rate of 400 kg/rai. Three cropping systems, 1) mono cropping of Sew Mae Jun, upland rice
cultivar, 2) mono cropping of crawling cowpea line no.55 with rhizobium and intercropping of Sew Mae
Jun upland rice and cowpea no. 55. The experimental showed that there was significant effect of
methods of soil management, cropping system and interaction between soil management and cropping
systems on rice seed yield. The yield of upland rice under a monocrop system was significant increased
by rock phosphate and lime application. Moreover, a rice yields also enhanced by the intercropping of
rice and cowpea over a mono crop of rice system (P<0.01).
Keywords: upland rice, cowpea, rhizobium, lime, rock phosphate
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บทคัดย่อ
การทดสอบในระดับแปลงทดลองไร่นา เพื่อศึกษาผลของการปรับปรุงดิน และการปลูกข้าวไร่ร่วมกับถั่วลอดต่อ
ผลผลิตของข้าวไร่ ภายใต้การปลูกบนพื้นที่สูง ใช้แผนการทดลองแบบ split plot มี 3 ซ้ำ main plot ประกอบด้วย
วิธีการจัดการดิน 3 วิธี ได้แก่ 1) ตำรับควบคุม ซึ่งไม่มีการจัดการดินใดๆ 2) การใช้หินฟอสเฟตในอัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่
และ 3) การใช้ปูนในอัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ sub-plot คือระบบการปลูกพืช 3 ระบบได้แก่ 1) ปลูกข้าวไร่เป็นพืช
เดี่ยว 2) ปลูกถั่วลอดสายพันธุ์ 55 ที่มีไรโซเบียมเป็นพืชเดี่ยว และ 3) ปลูกข้าวไร่ร่วมกับถั่วลอดสายพันธุ์ 55 พบว่า
วิธีการจัดการดิน ระบบการปลูกพืชมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างกัน วิธีการจัดการดินกับระบบการปลูกพืช มีอิทธิพลต่อ
ผลผลิตเมล็ดข้าวไร่อย่างมีนัยสำคัญ หินฟอสเฟตและปูนทำให้ผลผลิตข้าวไร่ที่ปลูกเป็นพืชเดี่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อเทียบกับตำรับควบคุม และการใส่หินฟอสเฟต ทำให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ที่ปลูกร่วมถั่วลอดสูงกว่าข้าวไร่ที่ปลูกเป็น
พืชเดี่ยว (P<0.01)
คำสำคัญ: ข้าวไร่ ถั่วลอด ไรโซบียม ปูนขาว หินฟอสเฟต
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ผลของระดับไนโตรเจนต่อความต้านทานต่อเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae
ในข้าวพันธุ์อ่อนแอและพันธุ์ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
Effects of Nitrogen Levels on the Resistance to Xanthomonas oryzae pv. oryzae
in Bacterial Blight Susceptible and Resistant Rice Cultivars
วชิรญาณ์ คำหุ่น1,2 สิริกร เพ็งอ่ำ1 และเทพสุดา รุ่งรัตน์1,2*
Wachiraya Kamhun1,2, Sirikron Pheng-am1, and Tepsuda Rungrat1,2*
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
2สถานวิจย
ั เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
1Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand 65000
2Center of Excellence in Research for Agricultural biotechnology, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand 65000
*Corresponding author: tepsudar@nu.ac.th

Abstract
RD47 and Phitsanulok 2 ( PSL2) is a popular rice cultivar for cultivation in the lower northern
region of Thailand. These cultivars are high- yielding rice, but still susceptible to bacterial blight ( BB)
disease caused by bacteria Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), results in huge losses in grain yield,
high nitrogen fertilizer levels increased disease severity. The aims of this study were to investigate the
relationship of nitrogen fertilizers levels with sucrose content in rice leaves affecting the severity of
bacterial blight disease in rice cultivar RD47, PSL2, IRBB21, near isogenic line RD47- Xa21 ( BC4F4) , and
near isogenic line PSL2-Xa21 (BC5F3) in a greenhouse condition. The results showed that the five rice
cultivars responded statistically significant difference to nitrogen fertilizers. IRBB21 showed resistance to
the BB disease, while RD47 and PSL2 had the highest Lesion Length (LL) at 36 kg/rai of nitrogen fertilizer
levels. Near isogenic line RD47-Xa21 (BC4F4) and PSL2-Xa21 (BC5F3) showed the highest resistance to
the BB disease as at 12 kg/ rai nitrogen fertilizer levels. The lesion length increased with the increasing
nitrogen fertilizer concentrations. This is correlated with higher sucrose content in rice leaves can induce
more severe to BB disease. Therefore, to promote BB disease resistance in rice plant, the
recommendation rate of nitrogen fertilizer is at 12 kg/rai. This will result in the lower rate of BB disease.
Keywords: bacterial blight, Xanthomonas oryzae pv. oryzae, nitrogen levels, sucrose
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บทคัดย่อ
ข้าวพันธุ์ กข47 (RD47) และพิษณุโลก 2 (PSL2) นิยมเพาะปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
เป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงแต่อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง เกิดจากเชื้อสาเหตุ Xanthomonas oryzae pv. oryzae
(Xoo) ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงเป็นจำนวนมาก ซึ่งการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนปริมาณที่สูงเกินไปจะทำให้การเกิดโรครุนแรง
มากขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปุ๋ยไนโตรเจนกับระดับน้ำตาลในใบข้าวที่ส่งผลต่อระดับ
ความรุนแรงของโรคขอบใบแห้งในข้าวพันธุ์ RD47 PSL2 IRBB21 ข้าวสายพันธุ์เสมือน RD47-Xa21 รุ่น BC4F4 และข้าว
สายพันธุ์เสมือน PSL2-Xa21 รุ่น BC5F3 ในสภาพโรงเรือน ผลการทดลองพบว่าข้าวทั้ง 5 สายพันธุ์ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่ข้าวพันธุ์ IRBB21 มีลักษณะต้านทาน ในขณะที่ข้าวพันธุ์ RD47 และพันธุ์ PSL2
มีความยาวบาดแผลมากที่สุดที่ระดับปุ๋ยไนโตรเจน 36 กก./ไร่ และข้าวสายพันธุ์เสมือน RD47-Xa21 และ PSL2-Xa21
มีลักษณะต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งสูงสุดที่ระดับปุ๋ยไนโตรเจน 12 กก./ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่า ความยาวบาดแผล
จะเพิ่มขึ้นตามระดับความเข้มข้นของปุ๋ยไนโตรเจน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำตาลซูโครสที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งเสริมให้
อาการของโรครุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าวมีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งจึงแนะนำให้ใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
ที่ระดับ 12 กก./ไร่ เนื่องจากมีการเข้าทำลายของโรคขอบใบแห้งระดับต่ำ
คำสำคัญ: โรคขอบใบแห้ง แบคทีเรียแซนโทโมนัสออไรซี ระดับไนโตรเจน ซูโครส
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ผลของการให้น้ำหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต
และคุณค่าทางโภชนาการของการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera)
Effect of Different Bio-fermented Water on Growth and Nutritional Value
of Sea Grapes Rearing (Caulerpa lentillifera)
มาโนช ขำเจริญ* ชุตินุช สุจริต สุนันทา ข้องสาย และปรีดา เกิดสุข
Manoch Khamcharoen*, Chutinut Sujarit, Sunanta Khongsai
and Preeda kirdsook
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง 92150
Department of Aquaculture and Fishery Products, Faculty of Science and Fisheries Technology
Rajamangala University of Technology Sikao, Trang, Thailand 92150
*Corresponding author: manoch.k@rmutsv.ac.th

Abstract
Effect of different bio- fermented water on growth and nutritional value of sea grapes rearing
( Caulerpa lentillifera) . The experiment was designed in CRD had 4 treatments were treatment 1 biofermented formula fish scraps : molasses : water 4:1:1, treatment 2 bio-fermented formula water melon
: molasses : water 4: 1: 1, treatment 3 bio- fermentation formula fish scraps : water melon : molasses :
water 2:2:1:1 and treatment 4 urea ( control ) respectively. Each treatment had 4 replications , 3 baskets
/ replication and 50 grams. sea grapes/basket the experiment carries out 5 weeks. Finally the experiment
the growth of sea grapes (Caulerpa lentillifera) average weight were 84.37±7.74, 44.68±1.79, 48.75±1.97
and 107.81±4.40 gram respectively. When statistic analysis the result showed that significant (P<0.05)
by the urea treatment (Control) affect on growth of sea grapes (Caulerpa lentillifera) was the best. And
nutritional value of sea grapes the result showed that the content of protein, fat, moisture, ash and
carbohydrate were 1.45%, 0.025%, 94.54%, 2.59% and 1.39% respectively.
Keywords: Caulerpa lentillifera, bio-fermented water, nutritional value, rearing, growth
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการให้น้ำหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการของการเลี้ยง
สาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) แบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลอง
คือ ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงสาหร่ายด้วยน้ำหมักสูตร เศษปลา+กากน้ำตาล+น้ำ อัตราส่วน 4:1:1 ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยง
สาหร่ายด้วยน้ำหมักสูตร แตงโม+กากน้ำตาล+น้ำ อัตราส่วน 4:1:1 ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงสาหร่ายด้วยน้ำหมักสูตร เศษ
ปลา+แตงโม+กากน้ำตาล+น้ำ อัตราส่วน 2:2:1:1 และชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงสาหร่ายด้วย ปุ๋ยยูเรีย (ชุดควบคุม)
ตามลำดับ แต่ละชุดการทดลองมี 4 ซ้ำ แต่ละซ้ำเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 3 ตะกร้า โดยใส่สาหร่ายพวงองุ่นตะกร้าละ 50
กรัม เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในกะละมังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร เติมน้ำทะเลความเค็ม 30
ppt สูง 25 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ซ้ำละ 5 ppm สัปดาห์/ครั้ง ทดลองเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุด
การทดลอง พบว่าการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น ชุดการทดลองที่ 4 ปุ๋ยยูเรีย มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักมากกว่า ชุดการ
ทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 3 และชุดการทดลองที่ 2 ตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 107.81±4.40, 84.37±7.74,
48.75±1.97 และ 44.68±1.79 กรัม ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) และ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละของโปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า และคาร์โบไฮเดรต ตามลำดับ พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 1.45 0.025 94.54 2.59 และ1.39 ตามลำดับ
คำสำคัญ: สาหร่ายพวงองุ่น น้ำหมักชีวภาพ คุณค่าทางโภชนา การเลี้ยง การเจริญเติบโต
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ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในดินและผลผลิต
ของข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์
Effects of Various Organic Fertilizer on Soil Nutrients and Yields
for Organic Rice Berry Production
สัมพันธ์ ตาติวงค์1* ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์1 และเสกสรร สงจันทึก2
Samphan Tatiwong1*, Thidarat Siriboon1 and Sekson Songjanturk2
1สาขาวิชาพืชไร่

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2สำนักวิจย
ั และส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2The Office of Agricultural Research and Extension, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author : Samphan@mju.ac.th

Abstract
Study of Effects of Various Organic Fertilizer on Soil Nutrients and Yield for Organic Rice berry
Production. Planted in the organic field agronomy farm, agronomy field. MaeJo University with
Randomized Complete Block Design: RCBD has 3 iterations, 6 methods ( experiments) , method 1 , no
fertilizer use ( Control; T1) , method 2 , Cow dung compost (T2), method 3 , Chicken dung compost (T3).
Method 4 Commercial Chicken dung compost (T4 ) Method 5 , Commercial cow dung compost (T5 )
Method 6: chemical fertilizers with formula 46-0-0 and 16-20-0, divided into 2 times at the age of 40
and 7 0 days. The results of the experimental study showed that In terms of riceberry yield in both
planting cycles, the application of Organic fertilizer Commercial Chicken dung compost (T4) resulted in
riceberry rice growing and yielding the highest yield in both planting cycles. As for the soil acidity-base
analysis, the use of all kinds of organic fertilizers tended to decrease the pH. But the use of chemical
fertilizers increased the pH value. The results of the analysis of soil nutrients How to Use Local Manure
Compost After 2 cycles of riceberry planting, the amount of nutrients in the soil decreased. But the use
of organic fertilizers to compost ready-made manures and the use of chemical fertilizers. causing the
amount of organic matter in the soil to increase even more therefore it can be concluded that The use
of Organic fertilizer Commercial Chicken dung compost (T4) is most suitable for growing riceberry in an
organic system. It can also increase the amount of organic matter in the soil. During the period of 2
planting cycles, the results of the experiment also showed that The use of ready-made organic fertilizers
through spinning to have fine particles until it can be molded into pellets The nutrients in organic
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fertilizers will be able to decompose for the rice grown in the organic system to use. and can also
increase the amount of organic matter in the soil In organic rice planting 2 cycles, but using compost
using local cow manure Rice cannot be utilized in time in organic rice cultivation for 2 cycles of planting.
Keywords: organic fertilizers, soil nutrients, riceberry

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในดินและผลผลิตของ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ได้ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของฟาร์มพืชไร่ สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จำนวน 3 ซ้ ำ
6 กรรมวิธี (สิ่งทดลอง) คือ วิธีการที่ 1 ไม่มีการใช้ปุ๋ย (Control; T1) วิธีการที่ 2 ใส่อินทรีย์วัตถุหมักจากมูลวัวในท้องถิ่น
(T2) วิธีการที่ 3 ใส่อินทรียวัตถุหมักจากมูลไก่ในท้องถิ่น (T3) วิธีการที่ 4 ใส่ปุ๋ยอินทรียสำเร็จรูปมูลไก่อัดเม็ด (T4) วิธีการ
ที่ 5 ใส่ปุ๋ยอินทรียสำเร็จรูปมูลวัวแบบผง (T5) วิธีการที่ 6 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 และปุ๋ยสูตร 16-20-0 จำนวน 2 ครั้งที่
อายุ 40 และ 70 วัน ผลการศึกษาทดลองพบว่า ด้านผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการปลูก ทั้ง 2 รอบการปลูก วิธีการใส่
อินทรียหมักมูลไก่แบบสำเร็จรูป (T4) ทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีการเจริญเติบโตที่ดีและให้ผลผลิตสูงที่สุดในทั้ง 2 รอบการปลูก
ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารดินนั้น วิธีการใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ในท้องถิ่น หลังจากดำเนินการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ 2
รอบการปลูกมีปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง แต่การใช้ปุ๋ยอินทร์ยหมักมูลสัตว์แบบสำเร็จรูปและการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มสูงมากขึ้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมักมูลไก่แบบสำเร็จรูปอัดเม็ด (T4)
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในระบบอินทรีย์มากที่สุด และยังสามารถทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มมาก
ขึ้นด้วย จากการปลูก 2 รอบการปลูก ซึ่งจากผลการทดลองยังทำให้เห็นว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำเร็จรูป ที่ผ่านการปั่นให้มี
อนุภาคละเอียดจนสามารถปั้นขึ้นรูปเป็นก้อนอัดเม็ด ธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์จะสามารถย่อยสลายให้ข้าวที่เพาะปลูก
ในระบบอินทรีย์ใช้ประโยชน์ได้ และยังสามารถทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ ในการปลูกข้าวอินทรีย์
2 รอบการปลูก แต่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมักแบบใช้มูลวัวท้องถิ่น ข้าวไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันในการปลูกข้าวร ะบบ
อินทรีย์ 2 รอบการปลูก
คำสำคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์ ธาตุอาหารในดิน ข้าวไรซ์เบอร์รี่
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ผลของพันธุ์และเพศต่อสมรรถภาพการผลิตและส่วนประกอบซากของไก่กระทง
Effect of Breed and Sex on Performance and Carcass Composition of Broilers
กฤติกานต์ คำพร1* นพพร สุรินทร์1 สมชาติ ศิริสื่อสุวรรณ2 และคัธรียา มะลิวัลย์2
Krittikarn Kamporn1*, Nopporn Surin1, Somchat Siriseusuwan2 and Kutthareeya Maliwan2
1วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ชลบุรี 20250
2วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ฉะเชิงเทรา 24120
1Chonburi College of Agriculture and Technology, IVEACER, Chonburi, Thailand 20250
2Chachoengsao College of Agriculture and Technology, IVEACER, Chachoengsao, Thailand 24120
* Corresponding author: KK_krittikarn23@hotmail.com

Abstract
The objective of this study was to evaluate production performance and carcass composition
of 2 commercial breeds of broiler chicken. A total of 160 day-old chicks, males and females of Arbor
Acre and Ross were used. The birds were distributed in a completely randomized design in a factorial
arrangement 22 (breedsex) forming 4 treatments with 4 replicates each. The birds were fed with the
same diet. Body weight, average daily gain, feed consumption and feed conversion ratio were
determined at 3 5 and 42 days. Two chickens from each group were slaughtered to calculate carcass
percentage on 45 days of age. No significant different among breed was noticed on body weight gain,
feed consumption, feed conversion ratio and percentage of carcass, breast, wing, tight and drumstick
(P>0.05). However, male broiler significantly (P<0.01) had better mean value than female for weight gain,
feed consumption, feed conversion ratio, carcass weight and carcass percentage. There were significant
genotype  sex interaction effects on feed conversion ratio. The Ross male and Arbor Acre male had
better feed conversion ratio than Ross female and Arber Acre female (p<0.05) and Ross female had
better feed conversion ratio than Arber Acre female (p<0.05).
Keywords: broiler, breed, sex, performance, carcass composition
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิต และส่วนประกอบซากของไก่กระทงพันธุ์การค้า 2 พันธุ์ คือ
อาร์เบอร์ เอเคอร์ และรอสส์ อายุ 1 วัน เพศผู้ และเพศเมีย จำนวน 160 ตัว จัดสิ่งทดลองแบบ 2  2 แฟคตอเรียล (พันธุ์
และเพศ) ในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แต่ละสิ่งทดลองทำ 4 ซ้ำ อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็นอาหารสำเร็จรูปอัดเม็ดสูตร
เดียวกัน คำนวณน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักที่อายุ 35 และ 42
วัน เมื่อไก่อายุ 45 วัน ทำการสุ่มไก่กระทงซ้ำละ 2 ตัว ชำแหละ เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ซาก พบว่า อิทธิพลของพันธุ์ไม่มี
ผลต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เปอร์เซ็นต์ซาก เนื้ออก ปีก เนื้ อสะโพก
และเนื้อน่อง (P>0.05) ไก่เพศผู้มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณอาหารที่กิน และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และ
น้ำหนักซากดีกว่าไก่เพศเมีย (P<0.01) พบปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุ์และเพศ โดยไก่เพศผู้พันธุ์รอสส์ และอาร์เบอร์
เอเคอร์ มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารสูงกว่าไก่เพศเมียพันธุ์รอสส์ และเพศเมียพันธุ์อาร์เบอร์ เอเคอร์ (P<0.05) และ
ไก่เพศเมียพันธุ์รอสส์ มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีกว่าไก่เพศเมียพันธุ์อาร์เบอร์ เอเคอร์ (P<0.05)
คำสำคัญ: ไก่กระทง พันธุ์ เพศ สมรรถภาพการผลิต ส่วนประกอบซาก
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ศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อตามการปฏิบัติงานฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อที่ดี (GAHP)
ของเกษตรกร ในเมืองโพนไช แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Potential of Beef Cattle Farmers on Good Animal Husbandry Practics (GAHP)
in Phonxay District, Luangprabang Province, Lao People's Democratic Republic
Thanousinh Kandee* พหล ศักดิ์คะทัศน์ กังสดาล กนกหงษ์ และสายสกุล ฟองมูล1
Thanousinh Kandee*, Phahol Sakkatat, Kangsadan Kanokhong and Saisakul Fongmul
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Department of Resources Development and Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production, Maejo University
Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: t_kandee@yahoo.com

Abstracts
This study aimed to explore potential good animal husbandry practice of beef cattle farm
(GAHP) focus on knowledge and practical of local farmers in Phonexay District, Luangprabang Province,
Lao People’s Democratic Republic. A set of questionnaires was used for data collection administered
with a group population of 309 local farmers who raising beef cattle in Phonexay district Luangprabang
Province. Obtained data were analyzed by using descriptive statistics i.e. frequency, percentage,
standard deviation, Maximum and Minimum score. Results revealed that the respondents were male
with age average of 41.98 years old and marital state, almost were elementary school and lower (58.6 %),
agriculture working (90.3 %). The respondents had a moderate level of knowledge and understanding
about beef cattle rearing (average score was 12.16 of 20). Regarding guidelines for GAHP for beef cattle
farm, using 5 level measurement based on Likert’s scale, it was found that the overall was low score
(1.96), the score of farm location and water management were high (  = 4.28 and 3.82 respectively),
farm area and map management score were moderate. However, the farm housing, farm environmental
management, animal transportation, farm data recorded, animal welfare, animal health care, farm
cleaned and safety, feed management, farm staff management, farm management and house storage
scores were low and lowest, respectively. In conclusion, the results of this study it was found that the
farmers' knowledge on raising beef cattle was at a moderate level and the practice of good animal
husbandry practices was at a low level. Based on the information obtained this study, the researcher
has recommendations to relevant agencies to use as a guideline for improving knowledge and practices
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of beef cattle farmers. There would be has learning and training centers in the area to provide training
for farmers to have the knowledge for better implementation of beef cattle raising practices for farmers.
Keywords: good animal husbandry practice for beef cattle farm, beef cattle, knowledge of beef cattle
beef cattle farmer

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อตามการปฏิบัติงานฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อที่ดีของ
เกษตรกร โดยทำการศึกษาใน 2 ประเด็นคือ ความรู้และการปฎิบัติ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในเมืองโพนไช แขวงหลวง
พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในเมืองโพนไช
แขวงหลวงพระบาง จำนวน 309 คน โดยใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ และใช้แบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อที่ดี ของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(IBM SPSS for window version 26) ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 41.98 ปี อยู่ใน
สถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาหรือต่ำกว่า (58.6%) เกษตรกรมีระดับของความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงโคเนื้ออยู่ในระดับปานกลาง (  = 12.16 คะแนน) จากทั้งหมด 20 คะแนน ในด้านแนวทางการปฏิบัติงานฟาร์ม
เลี้ยงโคเนื้อที่ดี โดยใช้การวัด 5 ระดับตามแบบของ Likert’s scale พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ระดับ ปฏิบัติได้น้อย
(  = 1.96) โดยเรียงค่าเฉลี่ยแต่ละด้านจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านที่ตั้งฟาร์มและ การให้น้ำอยู่ในระดับสูง (  = 4.28
และ 3.82 ตามลำดับ) ด้านพื้นที่และการจัดวางแผนผัง ฟาร์มอยู่ในปานกลาง ในส่วนด้านโรงเรือนสัตว์ ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านการขนส่งสัตว์ ด้านการจัดการอาหารสัตว์ ด้านการบันทึกข้อมูลฟาร์ม ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ด้านสุขภาพ
สัตว์ ด้านความสะอาดและความปลอดภัย ด้านการจัดการบุค ลากรฟาร์ม และด้านการจัดการโรงเรือนเก็บพัสดุฟาร์ม อยู่
ในระดับน้อยมาก สรุปผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความรู้ทางด้านการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้านการปฏิบัติงานฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อที่ดียังอยู่ในระดับปฏิบัติได้น้อย เนื่องจากว่าเกษตรกรส่วนมากยังไม่ได้รับรู้ข้อมูล
แนวทางการปฏิบัติงานฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อที่ดีจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ดั่งนั้น จากข้อมูลที่ได้ครั้งนี้ผู้วิจัยมี จึงมีบาง
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขให้ดีขึ้นนั้นควรมีการส่งเสริมให้มี เกษตรกรได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารการเลี้ยงโคเนื้อ ตามแนวทางการปฏิบัติงานฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อที่ดี จากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่เป็นประจำ และ
ควรให้มีแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อที่ถูกต้อง
เพื่อนำไปปฏิบัติในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรให้ดีขึ้นและเป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้
คำสำคัญ: การปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ โคเนื้อ ความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
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Factors Related to Good Agricultural Practices for Dairy Cattle Farm
of Maejo Dairy Cooperative Members, Sansai District, Chiangmai Province
ธวัลรัตน์ ดิษบรรจง¹ บดินทร์ วงศ์พรหม2* และวรินธร มณีรัตน์2
Thawanrut Disbanchong¹, Bodin Wongpom2* and Warinthorn Maneerat2
¹วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 11120
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Abstract
The purpose of this research were to study general information of farmer, dairy cattle farm
management, factors and problems which related to Good Agricultural Practice for Dairy Cattle Farm
(GAP) (TAS 6402(G)-2562) of Maejo Dairy Cooperative Members. The population were 68 dairy farmers.
The data were collected by using questionnaires. All data were analyzed by using mean, percentage,
standard deviation and Pearson’s Chi-square test. The results showed that most of farmers were males
with an average ages 50.76±11.23 years old and 47.06 % of them had graduated from elementary school.
Farmers had 13.71±9.44 years of average experience in dairy farm. Most dairy farmers use their own
capital and loan 47.06%. The main source of loan is Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
(BAAC) 42.17%. All farmers had attended to training in dairy farm production and more than 85 % of
farmers had management their farm as followed GAP. In addition, sex, age and experience of farmer
were related to dairy farm management as follow GAP. Moreover, problems from practicing as follow
GAP was found in lowest level. These results indicated that to guideline for farm management planning
to achieve farm standards, to encourage farmers for produce raw milk with quality standards.
Keywords: good agricultural practice, dairy production, Maejo Dairy Cooperative Ltd.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เพื่อศึกษา สภาพข้อมูลของเกษตรกร การจัดการฟาร์ม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและปัญหาในการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) (มกษ. 6402(G)-2562) ของสมาชิกสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด จำนวน
68 ราย โดยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.76±11.23 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 47.06 ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ย 13.71±9.44 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตนเอง และกู้ยืม ร้อยละ 47.06 แหล่งกู้ยืมเงินหลัก
คือ ธ.ก.ส. ร้อยละ 42.17 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ร้อยละ 100 เกษตรกรมี การปฏิ บ ั ติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมในทุก ๆ ด้าน มากกว่าร้อยละ 85 นอกจากนี้ พบว่า เพศ อายุ และประสบการณ์ เป็นปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม และปัญหาในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ
ฟาร์มโคนม พบว่า อยู่ในระดับน้อยที่สุด การศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการฟาร์มให้ได้รับมาตรฐานฟาร์ม
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถผลิตน้ำนมดิบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คำสำคัญ: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การผลิตโคนม สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด
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การใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลังหมักยีสต์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอาหารไก่พื้นเมือง
Utilization of Yeast Fermented Cassava Pulp as an Alternative Energy Source
in Thai Native Chicken Diets
สุรีรัตน์ ถือแก้ว1* ทองเลียน บัวจูม1 และวัชราภรณ์ พิลา2
Sureerat Thuekeaw1* Tonglian Buwjoom1 and Watcharaporn Pila2
1คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Faculty of Animal Science and Technology, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2Planning Division, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: S.thuekeaw@gmail.com

Abstract
Cassava pulp (CP) is used as an alternative energy source in animal diets. However, low protein
and high fiber contents in CP are limited in poultry diet. Yeast fermentation can improve nutritive value
of CP. Thus, this study was conducted to improve nutritive values of CP and evaluate the effects of
yeast fermented cassava pulp (YCP) on productive performance of Thai native chicken. CP and YCP
were analyzed for chemical composition. Eighty Pradu Hang Dam aged 7 weeks were randomly
distributed in two treatments as follows: control (basal feed) and basal feed with 20% YCP. These
findings demonstrated that dry matter, ether extract, ash and gross energy in YCP were not affected by
fermentation. However, crude protein in YCP was increased (P=0.017), whereas crude fiber was
significantly decreased (P=0.047). Birds receiving YCP diet had no significant different in average daily
feed intake (ADFI), average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) and mortality rate in
comparison to control (P > 0.05). In conclusion, YCP can be used as the energy source in Thai native
chicken diets at 20% without no adverse effect on growth performance.
Keywords: cassava pulp, fermentation, growth, Thai native chicken, yeast
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บทคัดย่อ
กากมันสำปะหลังใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตามปริมาณโปรตีนต่ำและเยื่อใยสูงเป็น
ข้อจำกัดในอาหารสัตว์ปีก การหมักยีสต์สามารถปรับปรุงโภชนะในกากมันสำปะหลังได้ ดังนั้นการศึกษานี้จึงทำการ
ปรับปรุงค่าโภชนะของกากมันสำปะหลัง และประเมินผลของกากมันสำปะหลังหมักยีสต์ต่ อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
ของไก่พื้นเมือง กากมันสำปะหลังและกากมันหมักยีสต์ถูกนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ไก่ประดู่หางดำอายุ 7
สัปดาห์ จำนวน 80 ตัว ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มควบคุม (อาหารพื้นฐาน) และกลุ่มกากมันสำปะหลังหมักยีสต์
(อาหารพื้นฐานร่วมกับกากมันหมักยีสต์ 20%) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า วัตถุแห้ง ไขมัน เถ้า และพลังงานรวมในกากมัน
สำปะหลังไม่ได้รับผลกระทบจากการหมัก อย่างไรก็ตามปริมาณโปรตีนในกากมันสำปะหลังหมักยีสต์เพิ่มสูงขึ้น (P=0.017)
ขณะที่เยื่อใยลดลง (P=0.047) ไก่ที่ได้รับอาหารกากมันสำปะหลังหมั กยีสต์ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ในปริมาณอาหารที่กิน การเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว และอัตราการตาย เมื่อเทียบกับ
อาหารกลุ่มควบคุม (P>0.05) สรุปได้ว่าอาหารผสมกากมันสำปะหลังหมักยีสต์ที่ 20% สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ในอาหารไก่พื้นเมืองได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
คำสำคัญ: กากมันสำปะหลัง การหมัก การเจริญเติบโต ไก่พื้นเมือง ยีสต์
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ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่
และคลอเลสเตอรอลในไข่แดงต้มสุก
The Effects of Spirulina platensis Supplementation in Laying Hen Diet
on Egg Quality and Boiled Egg Yolk Cholesterol
บัวเรียม มณีวรรณ์1* จงกล พรมยะ2 จิราพร โรจน์ทินกร2 และครรชิต ชมภูพันธ์1
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1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1 Faculty of Animal Science and Technology, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2 Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: buaream@mju.ac.th

Abstract
The experiment was conducted in 240 Hy-Line laying hens at 18 weeks of ages. The laying hens
were randomly assigned to 5 experimental groups (Completely Randomized Design; CRD), 4 replicates
of 12 laying hens. 1st group, the chickens were fed control diet without Spirulina platensis (0%). 2nd, 3rd,
4th and 5th groups, the chickens were fed the control diet in which the 0.05, 0.10, 0.15 and 0.20%
Spirulina platensis were added, respectively. The egg production performance and egg quality were
observed for 24 weeks. The cholesterol in boiled egg yolk was analyzed at the end of the experimental
period. The overall results of the 1-24 weeks showed that the Spirulina platensis were not affected on
egg quality and boiled egg yolk cholesterol content (P>0.05) excepted that the using at the level of
0.10–0.20% increased egg yolk colour (P<0.05). Therefore, the Spirulina platensis can be use in the
laying hen diet at the level of 0.10-0.20% for egg yolk color increasing even though it cannot reduce the
cholesterol content in boiled egg yolk.
Keywords: laying hen, egg quality, Spirulina platensis, cholesterol
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ได้ทำในแม่ไก่สายพันธุ์ไฮไลน์ อายุ 18 สัปดาห์ 240 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(Completely Randomized Design; CRD) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองละ 4 ซ้ำ ซ้ำละ12 ตัว กลุ่มที่ 1 แม่ ไก่
ได้รับอาหารควบคุมไม่เสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า (0%) กลุ่มที่ 2 3 4 และ 5 แม่ไก่ได้รับอาหารควบคุมเสริมสาหร่ายสไปรูลิ น่า
0.05, 0.10, 0.15 และ 0.20% ตามลำดับ ทำการศึกษาคุณภาพไข่ เป็นเวลา 24 สัปดาห์ เละเมื่อสิ้นสุดการทดลองทำการ
วิเคราะห์คลอเลสเตอรอลในไข่แดงต้มสุก ผลการศึกษาพบว่า ตลอด 1-24 สัปดาห์ การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพไข่ และปริมาณคลอเลสเตอรอลในไข่แดงต้มสุก (P>0.05) ยกเว้นการใช้ที่ระดับ 0.10 - 0.20% ช่วยเพิ่มสีไข่
แดง (P<0.05) ดังนั้นสามารถเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารไก่ไข่ที่ระดับ 0.10 - 0.20% เพื่อเพิ่มสีของไข่แดงแม้ว่าจะ
ไม่สามารถลดปริมาณคลอเลสเตอรอลในไข่แดงต้มสุก
คำสำคัญ: ไก่ไข่ คุณภาพไข่ สไปรูลนิ ่า คลอเลสเตอรอล
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ผลของการเสริมกากมันสำปะหลังหมักทดแทนอาหารข้นต่อคุณค่าทางโภชนะ
และความสามารถในการย่อยได้ของโคเนื้อ
Effects of Supplementation Fermented Cassava Residue as a Replacement
Concentrate on Nutritional Value and Digestibility of Beef Cattle
โกเมนทร์ อุ่นลออ ฐิติมา นรโภค* ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร นพรัตน์ ผกาเชิด ทิพย์สุดา บุญมาทัน
ปรมินทร์ สุครีพ และธวัชชัย พิมพ์โชว์
Komen Aunlaor, Thitima Norrapoke*, Tanitpan Phongchongmit, Noppharat Phakachoed
Thipsuda Boonmatan, Poramin Sukreep and Thawatchai Pimcho
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
Department of Animal Production Technology, Faculty of Agricultural Technology, Kalasin University, Kalasin, Thailand 46000
*Corresponding author: oreo99@windowslive.com

Abstract
To obtain the effects of supplementation fermented cassava residue as a replacement
concentrate on nutritional value and digestibility of beef cattle. A Completely Randomized Design (CRD)
was used in which 30 beef cattles, BW about 200±80 kg were fed. The concentrated feed was added
to fermented cassava residue with usable energy and protein based on body weight at 1.5% BW as
follows: 1) concentrate 16% CP: supplemented fermented cassava residue (100: 0) 2) concentrate 16%
CP: supplemented fermented cassava residue (50:50) 3) concentrate 16% CP: supplemented fermented
cassava residue (30:70). Chemical composition was collected using a random sampling method and
digestibility were collected according to the method of (ARC, 1984; Kearl, 1982) in a 60-day trial period.
And analyzed data by software packages (SAS, 1996). The results of the study showed the physical
characteristics of fermented cassava pulp, both color, smell and texture, were considered quite good
characteristics of fermented feed. Most of them are dark brown in color, fragrant, the surface is firm,
not slippery, and not mucous. While the digestibility of dry matter, organic matter, crude protein and
fat of beef cattle fed the 3 treatments were not statistically different (P>0.05). The digestibility of NDF
and ADF were highest in beef cattle fed concentrated with fermented feed at the ratio of 100:0, but in
cattle that received concentrated combined with fermented feed at the ratio of 50:50 and 30:70, there
were not statistically different (P>0.05). This study concluded that feeding concentrate with cassava
pulp can fed up to concentrate 16% CP: supplemented fermented cassava residue (30:70).
Keywords: beef cattle, nutritional value, digestibility, cassava pulp, feed supplementation
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บทคัดย่อ
เพื่อศึกษาผลของการเสริมกากมันสำปะหลังหมักทดแทนอาหารข้นต่อคุณค่าทางโภชนะ และความสามารถใน
การย่อยได้ของโคเนื้อ ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยมีโคเนื้อเพศเมีย น้ำหนักเฉลี่ย 200±80 กิโลกรัม จำนวน 30
ตัว มีการให้อาหารข้นเสริมกากมันสำปะหลังหมักที่มีพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้และโปรตีนตามขนาดน้ำหนักร่างกายแก่
สั ต ว์ ท ดลองที ่ ร ะดั บ 1.5% body weight (BW) ดั ง นี ้ 1)ให้ อ าหารข้ น 16% crude protein (CP) : เสริ ม กากมั น
สำปะหลังหมัก (100:0) 2)ให้อาหารข้น 16 %CP : เสริมกากมันสำปะหลังหมัก (50:50) 3)ให้อาหารข้น 16% CP : เสริม
กากมันสำปะหลังหมัก (30:70) ทำการเก็บข้อมูลคุณค่าทางโภชนะด้วยวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่าง และการย่อยได้ ตามวิธีการ
ของ (ARC, 1984; Kearl, 1982) ในระยะเวลาทดลอง 60 วัน ข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้วย (SAS,
1996). ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางกายภาพของกากมันสำปะหลังหมัก ทั้งสี กลิ่น และผิวสัมผัส ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะ
ที่ค่อนข้างดีของอาหารหมัก ในขณะที่ความสามารถในการย่อยได้ของ dry matter (DM), organic matter (OM), crude
protein (CP) และ ether extract (EE) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนความสามารถในการย่อยได้ของเยือ่
ใย neutral detergent fiber (NDF) และ acid detergent fiber (ADF) มีค่าสูงที่สุดในโคเนื้อที่ได้รับอาหารข้นร่วมกับ
อาหารหมักในสัดส่วน 100:0 การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าให้อาหารข้นเสริมร่วมกับกากมันสำปะหลัง หมักสามารถให้ได้ถึง
สัดส่วนอาหารข้น 16% CP : เสริมกากมันสำปะหลังหมัก (30:70)
คำสำคัญ: โคเนื้อ คุณค่าทางโภชนะ ความสามารถในการย่อยได้ กากมันสำปะหลัง อาหารเสริม

156

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อิทธิพลของผงหมากนวลต่อคุณค่าและการย่อยได้ทางโภชนะของโคเนื้อ
Influence of Manila Palm (Veitchia merrillii Becc.) Powder
on Nutritional Value and Digestibility of Beef Cattle
ธวัชชัย พิมพ์โชว์ ฐิติมา นรโภค ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร* นพรัตน์ ผกาเชิด ทิพย์สุดา บุญมาทัน
ปรมินทร์ สุครีพ และโกเมนทร์ อุ่นลออ
Thawatchai Pimcho, Thitima Norrapoke, Tanitpan Phongchongmit*, Noppharat Phakachoed
Thipsuda Boonmatan, Poramin Sukreep and Komen Aunlaor
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
Department of Animal Production Technology, Faculty of Agricultural Technology, Kalasin University, Kalasin, Thailand 46000
*Corresponding author: oreo99@windowslive.com

Abstract
This study aimed to evaluate influence of manila palm (Veitchia merrillii Becc.) powder on
nutritional value and digestibility of beef cattle. Five female brahman crossbred beef cattle, aged 1-2
years, mean weight 240±40 kg, were plotted in a 5x5 Latin square design experiment. Treatments were
compared herbs from 5 forms of manila palm powder, namely, control group received concentrated
diet CP 16% (no manila palm powder was given), Treatment 2 received 1 ml of Ivermactin deworming
per 50 kg weight of cattle, Treatment 3 was supplemented with manila palm powder 1% of concentrate,
Treatment 4 was supplemented with manila palm powder 3% of concentrate and Treatment 5 was
supplemented with manila palm powder 5% of concentrate. The results showed that digestibility of
dry matter, organic matter, NDF and ADF of beef cattle fed with five treatments were not statistically
different (P>0.05), while the crude protein (CP) digestibility was increased when increase levels of manila
palm powder. This study concluded that manila palm powder can be added in concentrate up to 5 by
increasing the digestibility of protein without a negative effect on the digestibility of the fiber.
Keywords: beef cattle, nutritional value, digestibility, manila palm powder
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินอิทธิพลของหมากนวลผงต่อคุณค่า และการย่อยได้ทางโภชนะของโคเนื้อ
โดยใช้โคเนื้อสายพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน เพศเมีย จำนวน 5 ตัว อายุ 1-2 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 240±40 กิโลกรัม วางแผนการ
ทดลองแบบ 5x5 จัตุรัสลาติน แบ่งกลุ่มการทดลองสมุนไพรจากผลหมากนวลผงออกเป็น 5 กลุ่มการทดลอง ได้แก่ กลุ่ม
ควบคุม ได้รับอาหารข้น CP 16% (ไม่ได้รับหมากนวลผง) ทรีทเมนต์ที่ 2 ได้รับยาถ่ายพยาธิ Ivermactin 1 มิลลิลิตร ต่อ
น้ำหนักโค 50 กิโลกรัม ทรีทเมนต์ที่ 3 เสริมหมากนวลผง 1% ในอาหารข้น ทรีทเมนต์ที่ 4 เสริมหมากนวลผง 3% ใน
อาหารข้น และทรีทเมนต์ที่ 5 เสริมหมากนวลผง 5% ในอาหารข้น ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการย่อยได้ของ
วัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ เยื่อใย neutral detergent fiber (NDF) และ acid detergent fiber (ADF) ของโคเนื้อที่ได้ รับ
อาหารทั้ง 5 ทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในขณะที่ความสามารถในการย่อยได้ของโปรตีนหยาบมี
ค่าเพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีการเสริ มหมากนวลผงในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าหมากนวลผงสามารถเสริมในอาหาร
โคเนื้อได้ถึง 5% ในอาหารข้นโดยทำให้ความสามารถในการย่อยได้ของโปรตีนเพิ่มสูงขึ้น และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบกับ
ความสามารถในการย่อยได้ของเยื่อใย
คำสำคัญ: โคเนื้อ คุณค่าทางโภชนะ ความสามารถในการย่อยได้ หมากนวลผง
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การหมักน้าผักด้วย Lactobacillus plantarum
Fermentation of Vegetable Juices with Lactobacillus plantarum
อนงค์ อัสนีจันทรา1* กมลวรรณ มโนวรรณ์2 เบญจวรรณ ปาพันธ์2 พยุงศักดิ์ มะโนชัย2 และนิอร โฉมศรี2
Anong Atsaneechantra1*, Kamonwan Manowan2, Benjawan Papun2, Phayungsak Manochai
and Ni-orn Chomsri2
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลาปาง 52000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง 52000
1Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang, Thailand 52000
2Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang, Thailand 52000
*Corresponding author: niornchomsri@rmult.ac.th
2สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

Abstract
This study aimed to investigate the effect of using Lactobacillus plantarum in fermentation of
different vegetable juices on their physicochemical and microbiological properties. The three juices
were prepared from red cabbage, bell pepper and Chinese cabbage. The results showed that the
fermented vegetable juices obtained from bell pepper produced the highest growth of L. plantarum at
8 Log CFU/ ml. Chemical analysis of samples after fermentation revealed that type of vegetables had
an impact on quality of fermented vegetable juices. The fermented vegetable juices showed pH,
titratable acidity, and total soluble solid content between 3. 66- 3. 86, 0. 23- 0. 59 and 2. 20- 4. 00 oB,
respectively. Antioxidant activity and total phenolic content of fermented vegetable juices were
determined. It was found that antioxidant activity in fermented vegetable juices obtained from bell
pepper and red cabbage were higher than from Chinese cabbage (p<0.05) whereas fermented vegetable
juice obtained from red cabbage yielded the highest total phenolic content followed by bell pepper
and Chinese cabbage, respectively (p<0.05).
Keywords: lactic acid bacteria, lactic acid fermentation, vegetable juice
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บทคัดย่อ
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลินทรีย์ของ Lactobacillus
plantarum ในน้ าผั ก ที่ เ ตรี ย มจากกะหล่ าปลี ม่ ว ง พริ ก หวานสี แ ดง และผั ก กาดขาวปลี ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ พ บว่ า
L. plantarum มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มจานวนได้สูงสุ ดเท่ากับ 8 Log CFU/ml ในน้าผักจากพริกหวานสีแดง เมื่อนา
น้าผักหมักที่ได้ไปวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีพบว่า ผักที่ใช้ในการผลิตน้าผักหมักส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้าผักหมัก
โดยพบว่า น้าผักหมักทั้ง 3 ชนิด มีค่าพีเอช ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดอยู่ในช่วง 3.66
ถึง 3.86 ร้อยละ 0.23 ถึง 0.59 และ 2.20 ถึง 4.00 องศาบริกซ์ ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
และสารประกอบฟีนอลทั้งหมดทาให้ทราบว่า น้าผักหมักจากพริกหวานสีแดงและกะหล่าปลีม่วงมีฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระสูงกว่าน้าผักหมักผักกาดขาวปลี (p<0.05) ในขณะที่น้าผักหมักจากกะหล่าปลีม่วงมีสารประกอบฟีนอลทั้งหมดสูงสุด
รองลงมาคือ พริกหวานสีแดง และผักกาดขาวปลี ตามลาดับ (p<0.05)
ค้าส้าคัญ: แบคทีเรียผลิตกรดแล็กทิก การหมักให้เกิดกรดแล็กทิก น้าผัก
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ผลของกรดซิตริกและแอสคอร์บิกต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
น้าพริกหนุ่มพาสเจอไรส์บรรจุขวด
Effect of Citric and Ascorbic Acids on Quality of Pasteurized Northern Thai
Green Chili Paste (Nam Prik Num) in Glass Container Product
รัชฎาภรณ์ ลินฤาษี1 วิจิตรา แดงปรก1 กนกวรรณ ตาลดี1 วชิระ ชุ่มมงคล2
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1สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
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*Corresponding author: theeraphol_s@mju.ac.th
2สาขาวิชาเคมี

Abstract
Nam Prik Num is a local food in the northern part of Thailand that is very popular food but it's
a short shelf life and perishable foods. Therefore, the objective of this research was to develop the pH
adjustment of Nam Prik Num with citric acid and ascorbic acid as acidified food (pH=4.6) prior bottle
containing and pasteurized for shelf-life extension and to analyze quality. pH-adjusted of Nam Prik Num
with citric acid and ascorbic acid had higher a fine texture and syneresis more than the control. The pH
adjustment of Nam Prik Num with both types of acids had no effect on the % yield, chemical
compositions (moisture, protein, ash and fat) and color values ( lightness (L*), redness values (a*), and
yellowness value (b*)) but it had affected on the sensory acceptance by consumers. Therefore, pH
adjustment of Nam Prik Num with citric acid and ascorbic acid as acidified food (pH=4.6) prior bottle
containing and pasteurized can extend the shelf life of the product but the product had slightly sour
taste, affecting on the sensory acceptance by consumers.
Keywords: citric acid, ascorbic acid, acidified food, sterilization
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บทคัดย่อ
น้าพริกหนุ่มเป็นเมนูอาหารประจ้าท้องถิ่นภาคเหนือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่มีอายุการเก็บ
รักษาที่สันและเน่าเสียง่าย ดังนันวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนีเพื่อต้องการพัฒนา และศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้าพริกหนุม่
ปรับกรด (pH=4.6) การปรับค่าพีเอชของน้าพริกหนุ่มด้วยกรดซิตริกและแอสคอร์บิก ก่อนบรรจุขวดแล้วฆ่าเชือในระดับ
พาสเจอไรส์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพบว่าน้าพริกหนุ่มที่ปรับค่าพีเอชด้วยกรดกรดซิตริกและแอสคอร์บิก จะมีลักษณะ
ปรากฏด้านเนือสัมผัสที่เนียนละเอียด และมีน้าแยกออกจากผลิตภัณฑ์มากกว่าน้าพริกหนุ่มชุดควบคุม อย่างไรก็ตามการ
ปรับค่าพีเอชน้าพริกหนุ่มด้วยกรดทังสองชนิดไม่มีผลต่อปริมาณร้อ ยละผลผลิตองค์ประกอบทางเคมี (ความชืน โปรตีน
เถ้า และไขมัน ) และค่าสี (ความสว่าง (L*), ค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง (b*)) แต่จะมีผลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ของผู้บริโภคลดลง ดังนันการปรับค่าพีเอชด้วยกรดซิตริกและแอสคอร์บิกในผลิตภัณฑ์ของน้าพริกหนุ่มก่อนบรรจุ ขวด
ฆ่าเชือในระดับพาสเจอไรส์ จะท้าให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานขึน แต่ผลิตภัณฑ์จะมีรสเปรียวเล็กน้อย
ส่งผลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
ค้าส้าคัญ: กรดซิตริก กรดแอสคอร์บิก อาหารปรับกรด กระบวนการพาสเจอไรส์
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การออกแบบและทดสอบการใช้พลาสมาเย็นในการยับยั้งเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส
ในมะม่วงตัดแต่ง
Design and Test of Cold Plasma Equipment
for Inhibiting Polyphenol Oxidase Enzyme in Fresh-cut Mango
ธีรชัย ปรมาพิจิตรวัฒน์ หยาดฝน ทนงการกิจ* ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และกาญจนา นาคประสม
Teerachai Poramapijitwat, Yardfon Tanongkankit*, Chanawat Nitatwichit
and Kanjana Narkprasom
วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Food Engineering, Faculty of Engineering and Agro-industry, Maejo University, Chiang mai, Thailand 50290
*Corresponding author: yardfon@mju.ac.th

Abstract
In this research design of cold plasma equipment for inhibiting polyphenol oxidase activity (PPO)
was conducted. The cold plasma equipment consisted of 5 parts which were gas tank, variable
transformer, neon transformer plasma jet head and other structure parts. For experiment of cold plasma
treatment, effects of different cold plasma treatment times at 3, 4 and 5 min on PPO activity were
performed. Argon gas with flow rate at 25 liter/min was used as medium gas. The results showed that PPO
activity decreased when plasma treatment time was longer and remained constant after 4 min.
Moreover, color presented in the terms of L*, a* and b* values and appearance of the samples were
observed hourly during storage at 4º C for determination of shelf life. It was observed that L* and b*
values decreased while a* value increased when storage time was longer for all samples. Overall results,
it could be concluded that cold plasma treatment for 4 min was the best condition to inhibit PPO
activity to 1.49±0.41% and extended its shelf life from 7 hr. to 48 hr.
Keywords: browning reaction, cold plasma, enzyme, fresh-cut mango, shelf life
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บทคัดย่อ
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท าการออกแบบเครื่ อ งผลิ ต พลาสมาเย็ น เพื่ อ ใช้ ยั บ ยั้ ง กิ จ กรรมของเอนไซม์ โ พลี ฟี น อล
ออกซิเดส (PPO) โดยมีส่วนประกอบทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่ ถังก๊าซ หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้านีออน
และหัวพลาสมาเจ็ท และส่วนประกอบอื่นซึ่งเป็นส่วนของโครงสร้าง ในส่วนของการดาเนินการทดสอบการใช้พลาสมาเย็น
ในการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ PPO ในมะม่วงตัดแต่งที่เวลา 3 4 และ 5 นาที โดยในการทดสอบนี้ใช้ก๊าซอาร์กอนที่อัตรา
การไหล 25 ลิตร/นาที ซึ่งผลการทดลองพบว่า กิจกรรมของเอนไซม์ PPO จะลดลงเมื่อตัวอย่างใช้เวลาในการสัมผัส กับ
พลาสมาเย็นนานขึ้น และจะคงที่เมื่อเวลา 4 นาที นอกจากนี้ได้ทาการวัดค่าสีซึ่งแสดงผลในเทอมของค่า L* a* และ b*
และลักษณะปรากฏของมะม่วงตัดแต่งที่ไม่ผ่านและผ่านพลาสมาเย็นที่เวลาต่างๆ ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4ºC ทุกชั่วโมง เพื่อ
ศึกษาอายุการวางจาหน่าย โดยผลการศึกษาพบว่ าค่า L* และ ค่า b* ลดลงในขณะที่ค่า a* ของทุกตัวอย่างเพิ่มขึ้นเมื่อ
เวลาการเก็บรักษานานขึ้น เมื่อพิจารณาจากผลการทดลองทั้งหมดสรุปได้ว่า การใช้พลาสมาเย็นที่เวลา 4 นาทีเป็นเวลาที่
เหมาะสมสาหรับการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ PPO ลงเหลือเพียงร้อยละ 1.49±0.41 และสามารถยืดอายุการวางจาหน่าย
มะม่วงตัดแต่งจาก 7 ชม. เป็น 48 ชม.
คาสาคัญ: ปฏิกิริยาสีน้าตาล มะม่วงตัดแต่ง พลาสมาเย็น อายุการวางจาหน่าย เอนไซม์
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ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณสารพฤกษเคมี และกิจกรรมการยับยั้งไกลเคชัน
เอ็นโปรดักส์ และแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดเครื่องแกง
Effect of Processing on Phytochemical Content and anti-Advanced Glycation
End-product (AGEs) and α-Glucosidase Activities from Curry Pastes Extract
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นภัสสร บุรารักษ์3 และสายใจ แก้วอ่อน4
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2สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงาม

Abstract
The objective of this study was to determine the effect of processing on total phenolic,
flavonoid contents and anti-advanced glycation end-product (AGEs) and α-glucosidase activities from
curry pastes. The experiment was two factors included: pasteurization process and sterilization process.
The results indicated that high sterilization process caused a decrease in the total phenolic content,
total flavonoid content, and anti-advanced glycation end-product (AGEs) and α-glucosidase activities.
The NSC extract showed the highest total phenolic content (195.34±5.41 g GAE/ 100 g sample), total
flavonoid content (g QE/100 g sample) and -glucosidase inhibitory activity against rat intestinal sucrose
and maltase with an IC50 value of 1.26±0.63 and 1.69±0.72 mg/mL, respectively. In addition, the NRC
extract revealed highest the highest anti-advanced glycation end-product (AGEs) of crude extracts in
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bovine serum albumin (BSA)/fructose system on 7 and 14 days with an IC50 value of 0.65±0.07 and
1.87±0.06 mg/mL, respectively. Thus, the results from the study indicate that curry pastes could be
further developed as an anti-hyperglycemic remedy for diabetic therapy and its complications.
Keywords: curry pastes, processing, phytochemical, anti-advanced glycation end-product
-glucosidase inhibitory activity

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาผลของการแปรรูปต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์
ทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมยับยั้งไกลเคชันแอนโปรดักส์ และแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดเครื่องแกง โดยใช้กระบวนการ
แปรรูป 2 วิธี คือ 1) การพาสเจอร์ไรส์เซชั น 2) การสเตอริไลซ์เซชั่ น พบว่า การสเตอริไลซ์ เซชั น ส่งผลต่อปริม าณ
สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมยับยั้งไกลเคชันแอนโปรดักส์ และแอลฟากลูโคซิเดสลดลง
ส่วนสกัด NSC มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด สูงที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 195.34±5.41 มิลลิกรัมกรด
แกลลิกต่อ 100 กรัมสารสกัด และ 55.85 ±5.41 มิลลิกรัมเควอซิทินต่อ 100 กรัมสารสกัด อีกทั้งการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส
ทั้งชนิด มอลเทส และซูเครส สูงที่สุดโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 1.26±0.63 และ 1.69±0.72 มิล ลิกรัม กรัมต่อมิล ลิลิตร
ตามล าดับ ในขณะที่ ส่วนสกัด NRC มีฤทธิ์การต้านไกลเคชันโดยใช้อัลบูมินจากวัวและน้าตาลฟรุกโตสสูงที่สุดในวันที่
7 และ วันที่ 14 โดยมีค่าเท่ากับ 0.65±0.07 และ 1.87±0.06 มิลลิกรัมกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ จากผลการศึกษานี้
สามารถนาไปพัฒนาเป็นตัวยาลดระดับน้าตาลในกระแสเลือดสาหรับการรักษาโรคเบาหวาน และโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ
ต่อไป
คาสาคัญ: เครื่องแกง การแปรรูป สารพฤกษเคมี การยับยั้งไกลเคชันแอนโปรดักส์ การยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส
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ผลของรูปแบบโครงสร้างระดับโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีค่าเฮชแอลบีสูงและอัตราส่วน
ของสารลดแรงตึงผิวร่วม ในการเกิดไมโครอิมัลชันชนิดน้าในน้ามัน
Effect of Molecular Geometry of High HLB Surfactants and Co-surfactant Ratio
for Water-in-oil Microemulsion Formation
นนทชัย มากรด วรพรรณ ภู่มณี กนกวรรณ เกียรติสิน และชฎารัตน์ อัมพะเศวต*
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 50200
*Corresponding author: chadarat.a@cmu.ac.th

Abstract
Critical parameters for microemulsion (ME) formation are optimal compositions of the oil phase,
water phase, surfactant system and co-surfactant. Theoretically, the formation of water-in-oil (W/O)
emulsion can be achieved by selection of a surfactant mixture (Smix) with the HLB value below 7 with a
suitable co-surfactant. In this study, microemulsion formation was evaluated using water titration into
caprylic/capric triglyceride as an oil phase in the presence of Smix and a ternary phase diagram plot. The
ratios of Cremophor RH40 and Span 20 or Span 80 which served as surfactants were varied to achieve
the HLB values of 7, 9, 11 and 13. In addition, the ratios of water to co-surfactant; ethanol (EtOH) or
propylene glycol (PG) were varied from 1:1, 2:1 and 3:1, instead of the ratios of Smix to co-surfactant. The
largest microemulsion area was formed when Smix was Cremophor® RH40 and Span® 20 at the HLB of
13 with the water to PG of 1:1, followed by the the water to EtOH of 2:1. The phase behavior of the
single-phase ME area can be formed both W/O and O/W microemulsions, depending on the content of
an aqueous phase. The PG as co-surfactant was selected due to the limitation of evaporable of EtOH.
ME characterization using electrical conductivity and dye diffusion tests showed the electrical
conductivity and dye diffusion pattern aligned with a continuous phase. The w/o microemulsion was
successfully developed with the Cremophor® RH40 and Span® 20 with PG or EtOH as a co-surfactant.
The critical role of the surfactant system with critical packing parameter (CPP) greater than 1 with a
proper co-surfactant ratio can yield larger ME area, despites having recommended surfactant HLB values
for the water-in-oil microemulsion formation.
Keywords: microemulsion, co-surfactant, water-in-oil, surfactant geometry
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บทคัดย่อ
องค์ประกอบของวัฏภาคน้ามัน วัฏภาคน้า ระบบของสารลดแรงตึงผิว และสารลดแรงตึงผิวร่วม ที่เหมาะสมเป็น
พารามิเตอร์ส้าคัญในการท้าให้เกิดไมโครอิมัลชันที่คงตัว ในทางทฤษฎีการเตรียมอิมัลชันชนิดน้าในน้ามัน (W/O) สามารถ
ท้าได้โดยการคัดเลือกส่วนผสมในระบบของสารลดแรงตึงผิวให้มีค่า Hydrophilic-Hydrophobic Balance (HLB value)
ต่้า กว่า 7 โดยมีส ารลดแรงตึงผิวร่วมที่เหมาะสม ในการศึกษานีได้พัฒนาต้ารับไมโครอิมัลชันโดยการไทเทรตน้า ลงใน
ส่วนประกอบของวัฏภาคน้ามัน ชนิดแคปรีลิค/และแคปริค ไตรกลีเซอไรด์ ที่มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว และการ
พล๊อตแผนภูมิไตรภาค (ternary phase diagram) ในการศึกษาได้น้าสารลดแรงตึงผิวหลัก ได้แก่ Cremophor® RH40
(HLB =15) มาเตรียมร่วมกับสารลดแรงตึงผิว 2 ชนิด ระหว่าง Span® 20 (HLB=8.6) หรือ Span® 80 (HLB=4.3) เพื่อให้
ได้ค่า HLB ของระบบสารลดแรงตึงผิวที่ 7, 9, 11 และ 13 และศึกษาปัจจัยระหว่างอัตราส่วนของน้า ต่อ สารลดแรงตึงผิว
ร่วม 2 ชนิด ได้แก่ เอทานอล (EtOH) หรือ โพรพีลีน ไกลคอล (PG) ที่อัตราส่วน 1:1, 2:1 และ 3:1 แทนการใช้อัตราส่วน
ของสารลดแรงตึงผิวต่อสารลดแรงตึงผิวร่วม พบว่า ระบบที่ใช้ Cremophor® RH40 ร่วมกับ Span® 20 ซึ่งมี HLB เท่ากับ
13 ร่วมกับน้า ต่อ PG ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 หรือ ร่วมกับ น้าต่อ EtOH ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ท้าให้เกิดไมโครอิมัล ชัน
มากกว่าระบบที่ไม่มีสารลดแรงตึงผิวร่วม จากการศึกษาลักษณะของไมโครอิมัลชันโดยการวัดการน้าไฟฟ้า และการแพร่
ของสีทังที่ละลายน้า และละลายน้ามัน มีความสัมพันธ์กับชนิดของวัฏภาคภายนอกของไมโครอิมัลชัน พบว่า ลักษณะของ
การเกิดเป็นไมโครอิมัลชันที่ใสเป็นเนือเดียวเป็นได้ทังชนิด W/O และ O/W ขึนกับปริมาณของวัฏภาคน้า อย่างไรก็ตามใน
การศึกษาได้เลือกใช้ PG เป็นสารลดแรงตึงผิวร่วม เนื่องด้วยข้อจ้ากัดของเอทานอลที่สามารถระเหยได้ จากผลการวิจัย
แสดงให้เห็น ถึงบทบาทส้าคัญของโครงสร้างของสารลดแรงตึงผิวที่มีแนวโน้มว่าจะมีค่า critical packing parameter
(CPP) มากกว่า 1 ซึ่งมีสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวร่วมที่เหมาะสม ท้าให้ได้สัดส่วนที่ท้าให้เกิดเป็นไมโครอิมัลชัน
ได้ดี แม้จะมีการแนะน้าค่า HLB ที่เหมาะสมของระบบสารลดแรงตึงผิวส้าหรับการท้าให้เกิดไมโครอิมัลชันชนิดน้าในน้ามันก็ตาม
ค้าส้าคัญ: ไมโครอิมัลชัน สารลดแรงตึงผิวร่วม น้าในน้ามัน โครงสร้างทางเรขาคณิตของสารลดแรงตึงผิว
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโสมนัสจากกากมะพร้าวผสมสมุนไพร
Development of Kanom Sommanus from Coconut Residue Mixed with Herbs
อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์* อัญชิสา ศรีสว่าง กัญญารัตน์ พุ่มไสว จินตนา สังโสภา และพรอริยา ฉิรินัง
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สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
Department of Applied Food and Nutrition, Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University,
Phetchaburi, Thailand 76000
*Corresponding author: aschariyakul.pua@mail.pbru.ac.th

Abstract
The objective of this research was to develop Kanom Sommanus from coconut residue mixed
with Thai herbs. The basic formula consisted of egg white 16.5%, grated coconut 49.6%, fine sugar
33.1%, lime juice 0.4%, and salt 0.3%. The proper ratio of coconut residue for the production of
Kanom Sommanus was studied by replacing grated coconut with coconut residue at 50 and 100%.
The sensory evaluation was studied by using a paired preference test. The results showed that 33 of
50 panelists accepted the formula containing coconut residue instead of grated coconut at the level
of 50% with significant differences (p≤0.05). The development of Kanom Sommanus from coconut
residue mixed with Thai herbs, either sappan or butterfly pea or pandan leaves were investigated
using sensory evaluation by 50 panelists. The results showed that mean scores of color, odor, taste,
texture, and overall liking of Kanom Sommanus from coconut residue mixed with butterfly pea extract
were significantly higher than those of other formula (p≤0.05). The studies of consumer satisfaction of
Kanom Sommanus from coconut residue mixed with butterfly pea extract found that the mean score
of taste and overall liking were found in the range of "like very much" and 84% of consumers decided
to buy this product.
Keywords: Kanom Sommanus, coconut residue, herbs
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโสมนัสจากกากมะพร้าวผสมสมุนไพร สูตรพื้นฐานขนม
โสมนัสที่ได้รับการคัดเลือก คือ สูตรที่ประกอบด้วย ไข่ขาวร้อยละ 16.5 มะพร้าวขูดร้อยละ 49.6 น้้าตาลทรายป่นร้อยละ
33.1 น้้ามะนาวร้อยละ 0.4 และเกลือป่น ร้อยละ 0.3 ศึกษาอัตราส่วนของกากมะพร้าวที่เหมาะสมส้าหรับ เติมทดแทน
มะพร้ า วขู ด ในขนมโสมนั ส สู ต รพื้ น ฐาน ประกอบด้ ว ยกากมะพร้ าวร้อ ยละ 50 และ 100 ของน้้ า หนั ก มะพร้า วขู ด
จากการประเมิน ทางประสาทสัม ผัส ทางด้านความชอบ โดยใช้ แบบทดสอบความชอบแบบคู่ (paired preference)
ในผู้ทดสอบ 50 คน พบว่าผู้ทดสอบ 33 คน ให้การยอมรับขนมโสมนัสสูตรที่ใช้กากมะพร้าวทดแทนมะพร้าวขูดที่ระดับ
ร้อยละ 50 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) การพัฒนาขนมโสมนัสจากกากมะพร้าวผสมสมุนไพร ประกอบด้วย
สมุนไพรพื้น บ้านไทย 3 ชนิด คือ ฝาง อัญชัน และใบเตย ผลการประเมิน คุณภาพทางประสาทสั มผัสด้านความชอบใน
ผู้ทดสอบ 50 คน พบว่าขนมโสมนั ส จากกากมะพร้าวผสมน้้าสมุน ไพรอัญ ชัน ได้รับคะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านสี
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมมากกว่าสูตรอื่น ๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) การวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมโสมนัสจากกากมะพร้าวผสมสมุนไพรอัญชัน พบว่าคุณลักษณะด้านรสชาติ และ
ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ มีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยอยู่ในช่วง “ชอบมาก” และผู้บริโภคร้อยละ 84 ตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ: ขนมโสมนัส กากมะพร้าว สมุนไพร
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของลาไยอินทรีย์อบแห้งในระหว่างการเก็บรักษา
Quality Changes of Dried Organic Longan During Storage
ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี*
Thanyanun Rithmanee*
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Department of Home Economics, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University
Chiang Mai, Thailand, 50300.
*Corresponding author: thanyanun@hotmail.com

Abstract
The study of quality changes of dried organic longan during storage was investigated with the
drying process using heat pump dryer at 60°C. Then, storage in packaging with polyethylene terephthalate bag
at room temperature and 4๐ C. Quality values of chemical, physical and microbiology properties were
analyzed every 15 days for 3 months. The study found that moisture content and water activity of dried
organic longan stored at room temperature and 4๐C were increased when it has been stored for a longer
time. However, firmness, toughness and L*, a* and b* decreased. And total soluble solids, pH and
titratable acidity of dried organic longan kept both conditions had little changed. The changing of quality
for microbial of dried organic longan at room temperature had total microbial content increased more
than 4oC but the quality was still within the standard.
Keywords: dried organic longan, drying, storage, quality, heat pump dryer
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บทคัดย่อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลาไยอินทรีย์อบแห้งในระหว่างการเก็บรักษา โดยการนาลาไย
อินทรีย์มาเข้าสู่กระบวนการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้วนามาเก็บ
รักษาในบรรจุภัณฑ์แบบถุงพลาสติกใสชนิด PET (polyethylene terephthalate) ทีอ่ ุณหภูมิห้อง และ 4 องศาเซลเซียส
จากนั้นนามาวิเคราะห์สมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ทุก 15 วัน เป็นเวลา 3 เดือน ผลการศึกษาพบว่า ลาไย
อินทรีย์อบแห้งซึ่งเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง และ 4 องศาเซลเซียส มีค่าความชื้น และค่าวอเตอร์แอกทิวิตี เพิ่มขึ้นเมื่อเก็บ
รักษาเป็นเวลานานขึ้น แต่มีค่าความแน่นเนื้อ ความเหนียว และค่าสี L*, a*, และ b* ลดลง ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้าได้ ค่า pH และปริมาณกรดที่ไทเทรตไดของล าไยอิน ทรีย์อบแห้ง ที่เก็บรักษาทั้ง 2 สภาวะ มีการเปลี่ยนแปลงเพี ยง
เล็กน้อยเทานั้น การเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านจุลินทรีย์ของลาไยอินทรีย์อบแห้งเมื่อเก็บ รักษาที่อุณหภูมิห้องมีปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นมากกว่าที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คาสาคัญ: ลาไยอินทรีย์ การอบแห้ง การเก็บรักษา คุณภาพ เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน

172

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การตรวจสอบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้านบางชนิดและการลดปริมาณออกซาเลต
ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ
Calcium Oxalate Crystals Observation in Some Indigenous Vegetables and
the Reduction of Oxalate by Treated with Natural Calcium Compounds
พรอนันต์ บุญก่อน ศาสตรา ลาดปะละ อังคณา เชื้อเจ็ดตน และหฤทัย ไทยสุชาติ
Pornanan Boonkorn Sastra Ladpala Angkhana Chuajedton and Haruthai Thaisuchat
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ลาปาง 52100
Faculty of Science, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100
Corresponding author: pornananb@yahoo.com

Abstract
Oxalate is found in many leafy plants. Once consumed, it had been linked to kidney stones
and osteoporosis in elder people. The purpose of this research was to study calcium oxalate crystals
by using light microscope and the reduction of oxalate content in five indigenous vegetables including
cabbage, elephant ear, long coriander, kaow-thong, and sweet basil by soaked in distilled water,
steamed, boiled in distilled water, boiled in pasteurized milk, boiled in coconut milk or soaked in
limewater, 10 minutes for each treatment. After that, plant samples were extracted and analyzed for
total oxalate. The result showed that raphides and druses calcium oxalate crystals were found in
elephant ear and kaow-thong, respectively. The significance reduction of oxalate content after being
boiled in pasteurized milk, coconut milk and distilled water was found (p<0.05).
Keywords: oxalate reducing, indigenous vegetables, calcium
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บทคัดย่อ
ออกซาเลตพบมากในผักใบเขียว เมื่อบริโภคเข้าสู่ร่างกายจะเป็น สาเหตุของนิ่วในระบบทางเดิน ปัส สาวะและ
โรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ งานวิจัยนี้ได้ ตรวจสอบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในเนื้อเยื่อพืชโดยใช้กล้องจุลทรรศน์และศึกษา
การลดออกซาเลตในผักพื้นบ้านบางชนิดที่ชาวบ้านนิยมบริโภค ได้แก่ กะหล่าปลี บอน ผักคาวตอง ผักชีฝรั่ง และโหระพา
โดยวิธีการแช่ในน้ากลั่น การนึ่ง การต้มในน้ากลั่น การต้มในน้านม การต้มในน้ากะทิ และการแช่ในน้าปูนใส เป็นเวลา
10 นาที จากนั้น น าไปวิเคราะห์ปริมาณออกซาเลตในเนื้อเยื่อพืช ผลการวิจัย พบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในบอนและ
ผักคาวตอง ซึ่งเป็ นผลึกรูปเข็มและรูปดาว ตามล าดับ และพบว่าการต้ มพื ชในน้ากลั่น และในสารที่มี ส่วนประกอบของ
แคลเซียม ได้แก่ น้านมและน้ากะทิ สามารถลดออกซาเลตในพืชทั้ง 5 ชนิดลงได้สูงกว่าวิธีการอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05)
คาสาคัญ: การลดปริมาณออกซาเลต ผักพื้นบ้าน แคลเซียม
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ไมโครนาโนบับเบิล: การไพรม์เมล็ดร่วมกับ Trichoderma asperellum
ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หอมใหญ่
Micro Nanobubbles: Seed Priming Combined Trichoderma asperellum
on Seed Quality of Onion (Allium cepa)
อรัญญา สิงโสภา และจักรพงษ์ กางโสภา*
Arunya Singsopa and Jakkrapong Kangsopa*
สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Division of Agronomy, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: jakkrapong_ks@mju.ac.th

Abstract
The onion is an important crop that has a high demand. In the seedling system, there are often
problems with inconsistent germination and low vigor of onion seeds. As a result, it is easy for diseases
and insects to destroy the seedlings. In addition, consumers nowadays prefer products grown without
the use of chemicals. Therefore, the nano-bubble seed priming technology is used together with
microorganisms that prevent plant diseases and promote plant growth to improve the quality of onion
seeds. This research aims to determine the ratio of Trichoderma asperellum suitable for priming onion
seeds to achieve the highest germination and vigor when using nano-bubble technology to enhance the
seed quality and the cultivation of onion seedlings. This experiment was conducted at the Seed
Technology Laboratory, Agronomy Program, Faculty of Agricultural Production, Maejo University. The
2x5 Factorial experiment as part of randomized complete block design was used. There are two main
control factors. Factor A is the durations used for seed priming which are 6 and 12 hours, and factor B
is different ratios of Trichoderma asperellum 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, and 2.0 grams - used for seed priming.
The results showed that there was no statistically significant difference in seed priming durations
compared to non-primed seeds. However, seeds primed with 0.1, 1.5, and 2 grams of T. asperellum
showed a higher germination rate than seeds primed with the other ratios of T. asperellum. However,
no difference was found when they were compared with non-primed seeds and those primed with 1
gram of T. asperellum. Additionally, the seeds primed with 0.1 gram of T. asperellum showed a higher
speed of germination than those primed with other ratios of T. asperellum. When priming the seeds
with 1.5 grams of T. asperellum, the shoot length was higher than those primed with other ratios of
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T. asperellum, and the difference was statistically significant compared to non-primed seeds. In
conclusion, priming seeds with 0.1 grams of T. asperellum for 6 hours is the recommended ratio and
duration for priming onion seeds to reduce the production cost in the industrial system
Keywords: seed enhancement, onion seeds, organic seed, nano-bubble

บทคัดย่อ
หอมใหญ่เป็นพืชผักที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความต้องการสูง แต่ในระบบการเพาะกล้ามักประสบ
ปัญหาเมล็ดหอมงอกไม่สม่ำเสมอ ความแข็งแรงต่ำ ทำให้โรคและแมลงเข้าทำลายต้นกล้าได้ง่าย อีกทั้งผู้บริโภคต้องการ
ผลผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมีจึงได้มีการนำเทคโนโลยีการไพรม์ เมล็ดพันธุ์ด้วยนาโนบับเบิลร่วมกับจุลินทรีย์ที่ป้องกัน
โรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของเมล็ดหอมใหญ่ให้ดีขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนของการใช้ Trichoderma asperellum ที่เหมาะสมต่อการไพรม์เมล็ดพันธุ์หอมใหญ่
ด้วยวิธีนาโนบับเบิล เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเพาะต้นกล้าหอมใหญ่ให้มีความงอกและความแข็งแรงสูงที่สุด
โดยการทดลองนี้ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ วางแผนการทดลองแบบ 2x5 Factorial in Completely Randomized Design มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย A คือ
ระยะเวลาในการไพรม์เมล็ดพันธุ์ คือ 6 และ 12 ชั่วโมง ปัจจัย B คือ การไพรม์ร่วมกับ Trichoderma asperellum ใน
อัตราที่แตกต่างกัน คือ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 กรัม ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาในการไพรม์เมล็ดพันธุ์ทุกวิธีการไม่
แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ผ่านการไพรม์ แต่เมล็ดที่ถูกไพรม์ด้วย T. asperellum อัตรา 0.1, 1.5
และ 2 กรัม มีความงอกสูงมากกว่า อั ตราอื่น ๆ แต่ไม่แตกต่างกัน กับ เมล็ดที่ไ ม่ได้ไพรม์และการไพรม์ เมล็ด ด้ วย T.
asperellum อัตรา 1 กรัม ส่วนการไพรม์เมล็ดด้วย T. asperellum อัตรา 0.1 กรัม มีความเร็วในการงอกที่สูงมากกว่า
อัตราอื่น ๆ เมื่อตรวจสอบการไพรม์เมล็ดด้วย T. asperellum อัตรา 1.5 กรัม พบว่ามีความยาวต้นมากกว่าอัตราอื่นๆ
และแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดไม่ไพรม์ ดังนั้นสรุปได้ว่าการไพรม์เมล็ดร่วมกับ T. asperellum
อัตรา 0.1 กรัม ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง เป็นอัตราและระยะเวลาแนะนำสำหรับการไพรม์เมล็ดพันธุ์หอมใหญ่ เพื่อลดต้นทุน
การผลิตต้นกล้าหอมใหญ่ในระบบอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์หอมใหญ่ เมล็ดผักอินทรีย์ นาโนบับเบิล
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อิทธิพลของการแช่เมล็ดร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์
Influence of Seed Soaking with Plant Growth Promoting Bacteria
on Seed Quality of Organic Lettuce (Lactuca sativa)
เพชรรัตน์ จี้เพชร จุฑามาศ อาจนาเสียว และจักรพงษ์ กางโสภา*
Phetcarat Jeephet Chuthamat Atnaseo and Jakkrapong Kangsopa*
สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Division of Agronomy, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: jakkrapong_ks@mju.ac.th

Abstract
Lettuce is a very popular leafy vegetable, especially among health lovers due to its high
nutrition and vitamin count. However, the small size and the flattened shape of the lettuce seeds can
result in low accumulation of food inside the seeds. Therefore, lettuce seedlings have low and irregular
germination. In addition, recently consumers have had higher demand in consuming lettuce grown
without the use of chemical substances. Hence, the problem is addressed by the application of a seed
preparation technique which is soaking the seeds with microorganisms that promote plant growth. The
experiment was conducted at the Seed Technology Laboratory and Biotechnology Laboratory,
Agronomy Program, Faculty of Agricultural Production, Maejo University. The Completely Randomized
Design was used as the experimental design. including 1 7 treatments that are using 1 ) non- treated
seeds and the rest are those treated with different ratios of seed soaking solutions respectively: 1x106,
1 x1 0 7 and 1 x1 0 8 CFU/ mL as follows, 2 ) seeds soaked with Bacillus subtilis, 3 ) seeds soaked with
Stenotrophomonas sp., 4) seeds soaked with Bacillus sp., 5) seeds soaked with Burkholderia sp., and 6)
seeds soaked with Enterobacter sp. The results showed that seeds soaked with 1 x1 0 8 CFU/ mL of B.
subtilis had higher radicle emergence percentage, germination percentage and speed of germination.
The differences were statistically significant compared to the non- treated seed. Additionally, seeds
soaked with 1x106 CFU/mL of Bacillus sp. had a higher root length and seedling length. The differences
were statistically significant when compared to non-treated seeds.
Keywords: seed soaking, seed enhancement, lettuce seed, organic seed
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บทคัดย่อ
ผั ก กาดหอมเป็ น ผัก กิ น ใบที่ ไ ด้ รั บความนิย มมากโดยเฉพาะในกลุ่ มของผู้ รัก สุข ภาพ เนื่ อ งจากมี คุ ณค่ า ทาง
โภชนาการและวิตามินสูง อย่างไรก็ตามจากปัญหาด้านการเพาะปลูกที่มีสาเหตุมาจากขนาด และรูปร่างที่แบนบางของ
เมล็ดพันธุ์ อาหารสะสมภายในเมล็ดน้อย ส่งผลให้การอนุบาลต้นกล้ามีความงอกต่่า และมีการงอกที่ไม่สม่่าเสมอ อีกทั้ ง
ผู้บริโภคต้องการผลผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมี จึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการเตรียมความพร้อมเมล็ด
ด้วยการแช่เมล็ดพันธุ์ร่วมกับจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ด่าเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการเทคโน โลยี
เมล็ดพันธุ์ และห้องปฏิบัติการไบโอเทคโนโลยี สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) กรรมวิธีทดลองทั้งหมดมี 17 กรรมวิธี ประกอบด้วย เมล็ดที่ไม่
แช่, เมล็ดที่แช่ร่วมกับ Bacillus Subtilis, เมล็ดที่แช่ร่วมกับ Stenotrophomonas sp., เมล็ดที่แช่ร่วมกับ Bacillus sp.,
เมล็ดที่แช่ร่วมกับ Burkholderia sp. และเมล็ดที่แช่ร่วมกับ Enterobacter sp. ที่อัตรา 1x106, 1x107 และ 1x108
CFU/mL ตามล่าดับ ผลการทดลองพบว่า เมล็ดที่ผ่านการแช่ร่วมกับ B. subtilis 1x108 CFU/mL มีการงอกราก ความงอก
และความเร็วในการงอกสูงกว่า และแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการแช่ ส่วนการแช่เมล็ด
ร่วมกับ Bacillus sp. 1x106 CFU/mL ความยาวราก และความยาวต้น กล้าสูงมากกว่า และแตกต่างในทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่
คาสาคัญ: การแช่เมล็ดพันธุ์ การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม เมล็ดผักอินทรีย์
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การคัดกรองและการประเมินประสิทธิภาพของแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของห้อม
(Strobilanthes cusia (Nees.). Kuntze.)
Screening and Efficiency Assessment of Bacteria for Growth Enhancement
of Hom (Strobilanthes cusia (Nees). Kuntze.)
ณัฐพร จันทร์ฉาย* อัญศญา บุญประจวบ และณัฐนรี นาระกันทา
Nuttaporn Chanchay*, Ansaya Boonprajaub1 and Nutnaree Naragunta
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140
Agro-Industrial Biotechnology, Maejo University Phrae Campus, Phrae, Thailand 54140
*Corresponding author: nuttapornchanchay@gmail.com

Abstract
Increasing the production potential of local identity crops and wisdom in Phrae Province with
bio-innovations from screening and evaluating the effectiveness of bacteria to promote the growth of
the Hom. In this study, bacteria from Hom roots were isolated from three Hom planting sites, Ban Na
Khuha, Ban Mae Lua, and Hom, large leaves and small leaves of Ban Na Tong with 10 isolates of
bacteria. Nitrogen-fixing isolates RNH-2 , RML-1 , RNTB-1 and RNTS-1 were screened with the highest
nitrogen-fixing capacity in each area. When screening for phosphate-dissolving microorganisms and
production Indole-3 -acetic acid (IAA it was found that RNH-2 exhibited highest ability in phosphate
solubilization with value of 1.9980 mg P/L.) Evaluation of Indole-3-acetic acid (IAA) indicated that RNH2 could produce highest amount of IAA. (85 μg/ml). When identifying the most effective strains of
microorganisms in nitrogen fixation, phosphate solubilization and IAA production showed that the
RNH-2 isolate was similar as Pseudoxanthomonas spadix 9 8 percent Which Sanger sequencing
technique. From the assessment of the potential to promote the growth of Hom, it was found that
Endophytic bacteria Pseudoxanthomonas spadix strains can be used to promote the growth of Hom.
Keywords: Hom, nitrogen fixing bacteria, phosphate solubilizing bacteria, IAA
Pseudoxanthomonas spadix
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บทคัดย่อ
การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น และภูมิปัญญาในจังหวัดแพร่ ด้วยชีวนวัตกรรมจากการคัดกรอง
และประเมินประสิทธิภาพของแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของห้อม ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ทาการแยกแบคทีเรีย
จากรากห้อมจากพื้นที่ปลูกห้อม 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านนาคูหา บ้านแม่ลัว และห้อมใบใหญ่และใบเล็ก ของบ้านนาตอง ได้
แบคทีเรียจานวน 10 ไอโซเลท ทาการคัดกรองเชื้อที่มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน พบว่า ไอโซเลท RNH-2, RML-1,
RNTB-1 และ RNTS-1 มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงที่สุดในแต่ละพื้นที่ เมื่อทาการคัดกรองเชื้อที่มีความสามารถ
ในการย่อยละลายฟอสเฟตและการผลิต indole-3-acetic acid (IAA) พบว่า ไอโซเลท RNH-2 สามารถละลายฟอสเฟตได้
สู ง สุ ด ถึ ง 1.9980 มก./ล. และผลิ ต IAA ได้ สู ง สุ ด 85x10-6 ก./มล. เมื่ อ ท าการระบุ ส ายพั น ธุ์ ข องเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดในการตรึงไนโตรเจน การย่อยละลายฟอสเฟต และการผลิต IAA พบว่า ไอโซเลท RNH-2 เหมือนกับ
Pseudoxanthomonas spadix 98 เปอร์เซ็น ต์ ด้ วยเทคนิ ค Sanger sequencing จากการประเมิน ศั กยภาพในการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทั้งหมดที่ได้ประเมินจึงสามารถใช้เอนโดไฟติกแบคทีเรียสายพันธุ์ Pseudoxanthomonas
spadix ในการส่งเสริมการเจริญของต้นห้อมได้
คาสาคัญ: ห้อม แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน แบคทีเรียย่อยละลายฟอสเฟต กรดอินโดล-3-แอซีติก
Pseudoxanthomonas spadix
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การคัดเลือกและจาแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ละลายฟอสเฟต
จากข้าวมะลิแดงแปลงเกษตรอินทรีย์อายุ ปี 1
Selection and Identification of Phosphate Solubilizing Endophytic Bacteria
from One Year Red Jasmine Organic Rice Farming
สมคิด ดีจริง* วีระพงศ์ พันธุมิตร และรุ่งทิพย์ กาวารี
Somkid Deejing*, Weerapong Pantumit and Rungthip Kawaree
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Program in Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: kittydeejing@gmail.com

Abstract
Phosphate solubilizing endophytic bacteria live in various parts of plant tissues. It plays a role
release not available forms of phosphate into plant available forms. Thus, the purpose of this study to
isolate, screen and identify of phosphate solubilizing endophytic bacteria. The isolation of endophytic
bacteria from stems, leaves and roots of red jasmine rice of one year organic rice farming were done on
Plate count agar (PCA), Pikovskaya's medium (PVK), Tryptic soy agar (TSA) and International streptomyces
projected 2 (ISP2 ) agar. Eighty four isolates bacteria were obtained. Primary screening results showed
that 17 isolates gave clear zone on PVK agar. Phosphate solubilizing ability was examined in PVK broth.
It was found that six bacteria PVKRS5, PVKRS1 0 , PVKRL7 , PVKRS7, PVKRS8 and PVKRL1 showed high
phosphate solubility at 18.56, 17.94, 17.84, 17.52, 17.00 and 16.58 mg phosphate/L, respectively. Then,
bacterium PVKRS5 from roots of red jasmine rice which highest phosphate solubilizing ability was
identified. It was found that Gram negative, rod shape bacterium. The selected bacterium PVKRS5 was
identified based on 16S rRNA gene sequencing as Burkholderia glumae BGR1 at 99% similarity. The best
phosphate solubilizing bacterium in this study should be further applied to promote the growth and
increase the efficiency of organic rice production.
Keywords: bacterial identification, endophytic bacteria, organic rice, phosphate solubilizing bacteria

181

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ
แบคทีเรีย เอนโดไฟต์ ล ะลายฟอสเฟตอาศัย อยู่ในส่วนต่า ง ๆ ของเนื้อเยื่อพืช โดยมีบทบาทช่วยปลดปล่ อ ย
ฟอสเฟตที่ใช้ไม่ได้ให้อยู่ในรูปที่พืชนาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแยก คัดเลือกและจาแนก
ชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่สามารถละลายฟอสเฟต การแยกเชื้อจากส่วนของลาต้น ใบ และรากของข้าวมะลิแดงจาก
แปลงข้าวที่ทาเกษตรอิ นทรีย์อายุ 1 ปี บนอาหาร Plate count agar (PCA), Pikovskaya’s medium (PVK), Tryptic
soy agar (TSA) และ International streptomyces projected 2 (ISP2) agar ได้แบคทีเรีย 84 ไอโซเลต และผลการ
คัดเลือกขั้นต้น มี 17 ไอโซเลต ที่เกิดวงใสบนอาหาร PVK agar และทดสอบการละลายฟอสเฟตในอาหาร PVK broth
พบว่า มี 6 ไอโซเลตคือ แบคทีเรีย PVKRS5, PVKRS10, PVKRL7, PVKRS7, PVKRS8 และ PVKRL1 ที่สามารถละลาย
ฟอสเฟตได้ดีเท่ากับ 18.56, 17.94, 17.84, 17.52, 17.00 และ 16.58 มิล ลิกรัมฟอสเฟตต่อลิตร ตามล าดับ และได้
จาแนกชนิดของแบคทีเรีย PVKRS5 ที่แยกได้จากรากข้าวสามารถละลายฟอสเฟตได้ดีที่สุด พบว่า เป็นแบคทีเรียแกรมลบ
รู ป ร่ า งท่ อ น และผลการหาล าดั บ เบสของยี น 16S rRNA ของแบคที เ รี ย ที่ คั ด เลื อ กได้ PVKRS5 มี ค วามเหมื อ นกั บ
Burkholderia glumae BGR1 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแบคทีเรีย เอนโดไฟต์ที่ละลายฟอสเฟตได้ดีที่สุดจากงานวิจัยนี้ น่าจะ
ประยุกต์เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ได้
คาสาคัญ: การจาแนกชนิดของแบคทีเรีย แบคทีเรียเอนโดไฟต์ ข้าวอินทรีย์ แบคทีเรียละลายฟอสเฟต
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สัณฐานวิทยาของถั่วพุ่มและถั่วฝักยาวพันธุ์เลื้อยภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
Morphological Characterization of Cowpea and Yard Long Bean
in Organic System
แสงเดือน อินชนบท1* สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร1 จันทร์เพ็ญ สะระ2 และเอกชัย อินชนบท3
Sangduan Inchonbot1*, Suthep Watcharawetsaringkharn1
Junpen Sara2 and Akachai Inchonbot3
1สาขาวิชาพืชผัก

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
3บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จากัด เชียงใหม่ 50290
1Division of Vegetable Technology, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2The Office of Agricultural Research and Extension, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
3Hortigenetics Research (S,E,Asia) Limitted, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: mjvt15@hotmail.com
2สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

Abstract
Nowadays, Yardlong bean cultivated were breed and evaluated in chemical system. Therefore
yardlong bean had not efficient in organic system. The aim of this study, yardlong bean evaluation for
planting in organic system. Yardlong bean germplasm were collected and cultivated in organic system.
The result show that, totally 30 cultivars were stored (cowpea = 15 cultivars & yardlong bean = 15
cultivars). Cowpea found highly significant in pod length, pod weight, pod width and 50 % days flowering.
Yardlong bean show highly significant in pod length, pod weight and pod width while 50% days flowering
was non- significant. Qualitative trait of cowpea and yardlong bean were separated into two groups
(deltoid & sub-hastate). The leaf color was green and dark green. All of flower were purple. The fresh
pod color had light green, green, purple and dark purple and pod color at blossom end were green and
purple. The pod surface texture was smooth and intermediate. Seed shape had kidney shape and
rhomboid. Seed color was brown, black and cream. Pattern color of seed coat was plain and mottle.
Keywords: borphological characterization, cowpea, yardlong bean, organic system
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันถั่วฝักยาวพันธุ์ปลูก มีการปรับปรุงพัน ธุ์ และประเมินผลผลิตในระบบเกษตรเคมี ทาให้ยังไม่มีพัน ธุ์
ถั่วฝักยาวที่เหมาะสมต่อการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพันธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์
พุ่มและพันธุ์เลื้อยในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการปลูกในระบบเกษตรอิน ทรีย์
โดยทาการเก็บรวบรวมพันธุ์แล้วนามาปลูกทดสอบเพื่อทาการเก็บลักษณะต่างๆ ในระบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า สามารถ
เก็บรวบรวมถั่วพุ่มได้จานวน 15 พันธุ์ และถั่วฝักยาวจานวน 15 พันธุ์ เมื่อทาการปลูกเพื่อเก็บลักษณะประจาพันธุ์ เมื่อ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ถั่วพุ่มมีน้าหนัก ความกว้างและความยาวของฝัก รวมถึง อายุวันดอกบาน 50 เปอร์เซ็น ต์
แสดงความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง ในขณะที่ถั่วฝักยาวมีน้าหนัก ความกว้างและความยาวของฝัก แสดง
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง แต่อายุวันดอกบาน 50 เปอร์ เซ็นต์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และจาก
การเก็บข้อมูลลักษณะเชิงคุณภาพ พบว่า ทั้งถั่วพุ่มและถั่วฝักยาวมีรูปร่างของใบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สามเหลี่ยม และ
ใบกึ่งรูปเงี่ยง โดยสีใบมีสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม ดอกมีสีม่วง ฝักมีสีเขียวอ่อน สีเขียว สีม่วง และสีม่วงเข้ม ปลายฝักมี
สีเขียวและสีม่วง ลักษณะผิวฝักมีผิวฝักเรียบและผิวฝักเรียบปานกลาง ลักษณะรูปร่างเมล็ดมีลักษณะรูปไตและรูปคล้าย
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สีเมล็ดมีสีน้าตาล ดา และครีม ซึ่งมีทั้งลายและไม่มีลายบนเมล็ด
คาสาคัญ: สัณฐานวิทยา ถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม ระบบเกษตรอินทรีย์
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การสร้างประชากรลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างถั่วฝักยาวพันธุ์เลื้อยกับพันธุ์พุ่ม
Development of F1 Population between Cowpea and Yardlong Bean
สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร1* แสงเดือน อินชนบท1 อาทิตย์ นันตาวงค์1 และจันทร์เพ็ญ สะระ2
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*Corresponding author: suthep_mju@hotmail.com
2สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

Abstract
The aim of this study, to develop F1 generation between cowpea and yardlong bean bush
yardlong bean breeding program by backcrossing method. Eleven yardlong bean (recurrent) varieties
were crossed with two cowpea (doner) cultivars. The result show that, sixteen F1 hybrids were generated
from cowpea x yardlong bean; (Ysd02xYSd02)F1 (Ysd02x YSd05 )F1 (Ysd02xYSd07)F1 (Ysd02xYSd18)F1
(Ysd02xYSd21)F1 (Ysd02xYSd23)F1 (Ysd02xYSd38)F1 (Ysd02xYSd39F1 (Ysd02xYSd40)F1 (Ysd02xYSd53)F1
(Ysd08xYSd02)F1 (Ysd08xYSd07)F1 (Ysd08 x YSd17)F1 (Ysd08 x YSd18)F1 (Ysd08xYSd38)F1 and (Ysd08xYSd40)F1.
Number of F1 hybrids seed is 1 0 , 12, 12, 6, 10, 22, 20, 7, 5, 13, 20, 11, 46, 5, 11, and 3 3 respectively.
Yardlong bean pollination technique found period time for emasculation between 15.00-17.00 p.m.
Flower stage of mother plant was one day before flower blooming. In addition, in summer and rainy
season were pollinated about 06.00-09.00 a.m. while in winter season was crossed at 07.00-09.00 a.m.
The golden time for pollination at 07.00-09.00 a.m. for successful pollination and high seed number. F1
progenies plant grow indeterminate as yardlong bean. Therefore, indeterminate characteristic was
regulated by dominant gene while bush phenotype was controlled by recessive gene
Keywords: yardlong bean, cowpea, population, pollination
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างประชากรลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างถั่วฝักยาวพันธุ์เลื้อยกับถั่วพุ่มเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์พุ่ม โดยทาการผสมข้ามระหว่างถั่วฝักยาวพันธุ์เลื้อย (พันธุ์รับ) จานวน 11 พันธุ์ กับถั่วพุ่ม
(พันธุ์ให้) จานวน 2 พันธุ์ จากการทดลองพบว่าสามารถสร้างเมล็ดของประชากรลูกผสมชั่วที่ 1 ได้จานวน 16 คู่ผสม คือ
(Ysd02xYSd02)F1 (Ysd02x YSd05 )F1 (Ysd02xYSd07)F1 (Ysd02xYSd18)F1 (Ysd02xYSd21)F1 (Ysd02xYSd23)F1
(Ysd02xYSd38)F1 (Ysd02xYSd39F1 (Ysd02xYSd40)F1 (Ysd02xYSd53)F1 (Ysd08xYSd02)F1 (Ysd08xYSd07)F1
(Ysd08 x YSd17)F1 (Ysd08 x YSd18)F1 (Ysd08xYSd38)F1 และ(Ysd08xYSd40)F1 ได้ จ านวนเมล็ ด ลู ก ผสมชั่ ว ที่ 1
แต่ละคู่ผสม คือ 10, 12, 12, 6, 10, 22, 20, 7, 5, 13, 20, 11, 46, 5, 11, และ 33 เมล็ด ตามลาดับ ส่วนเทคนิคที่ใช้ใน
การผสมข้ามพันธุ์ถั่วฝักยาว พบว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการตอนดอก อยู่ในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. อายุดอกของ
พันธุ์แม่ที่เหมาะสมต่อการตอนดอก เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ในวันถัดไปเป็นดอกที่มีอายุ 1 วัน ก่อนดอกบาน นอกจากนี้ยัง
พบว่าช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการผสมพันธุ์ในฤดูร้อน และฤดูฝนอยู่ในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. ส่วนในฤดูหนาว
ดอกเริ่มบานในเวลา 07.00 น. ดังนั้นในช่วงเวลา 07.00-09.00 น. จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดต่อการผสมพันธุ์ถั่วฝักยาว
เพื่อให้มีโอกาสผสมพันธุ์ติด และได้จานวนเมล็ดต่อฝักสูง และจากการปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 พบว่าลูกผสมชั่วที่ 1 มีลักษณะ
การเจริญเติบโตแบบเลื้อย แสดงว่ายีนควบคุมลักษณะการเจริญเติบโตแบบเลื้อยข่มยีนควบคุมการเจริญเติบโตแบบพุ่ม
คาสาคัญ: ถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม ประชากร ผสมพันธุ์
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การตรวจสอบถั่วฝักยาวลูกผสมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
Verification of Hybrids Yardlong Bean (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
using DNA Markers
จันทร์เพ็ญ สะระ1* แสงเดือน อินชนบท2 และสุเทพ วัชรเวชศฤงคาร2
Junpen Sara1*, Sangduan Inchonbot2 and Suthep Watcharawetsaringkharn2
1สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชำกำรกำรเกษตร

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
คณะผลิตกรรมกำรเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1The Office of Agricultural Research and Extension, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2Division of Vegetable Technology, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: junpen_s@mju.ac.th
2สำขำวิชำพืชผัก

Abstract
Yardlong bean (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) and cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp)
has high essential nutrients. In Thailand the yardlong bean has value more than cowpea however, the
yardlong bean cultivation has highly cost because it needs a trellises or poles to climb up. In this study,
bush yardlong bean breeding program by backcrossing method was generated. Cross pollination
between cowpea (Ysd02) and eight yardlong bean varieties (YSd02, YSd05, YSd07, YSd18, YSd21, YSd23,
YSd38 and YSd39) were verified with DNA markers. The result showed that, DNA amplification of cowpea
and eight yardlong bean varieties with twelve SSR markers. Only VuUGM05 primer was found DNA
polymorphic bands between cowpea and eight yardlong bean varieties. Thirty-two seedlings of F1
progenies from 8 yardlong bean hybrids were distinguished by VuUGM05 marker. Heterozygous of DNA
band was show in two seedlings of (Ysd02 x YSd39)F1 hybrids which indicated cross pollination while
thirty seedlings were generated from self-pollination. These two F1 hybrids will be further used in a
backcross with recurrent parent for yardlong bean breeding program.
Keywords: verification, yardlong bean, hybrids, DNA markers
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บทคัดย่อ
ถั่วฝักยำว (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) และถั่วพุ่ม (Cowpea; Vigna unguiculata (L.) Walp)
เป็นพืชที่มีคุณค่ำทำงอำหำรสูง ในประเทศไทยถั่วฝักยำวได้รับควำมนิยมสูงกว่ำถั่วพุ่ม แต่กำรเพำะปลูกถั่วฝักยำวมีต้น ทุน
ในกำรปลูกสูงกว่ำกำรปลูกถั่วพุ่มเนื่องจำกต้องใช้ไม้ค้ำงช่วยพยุงต้น จึงมีแนวคิดในกำรปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยำวไร้ค้ำงด้วย
วิธี backcrossing โดยกำรผสมข้ำมระหว่ำงถั่วพุ่มจำนวน 1 พันธุ์ และถั่วฝักยำวจำนวน 8 พันธุ์ แล้วใช้เครื่องหมำยดีเอ็นเอมำ
ตรวจสอบลูกผสม จำกกำรศึกษำ พบว่ำ จำกกำรเพิ่มปริมำณดีเอ็นเอถั่วฝักยำวและถั่วพุ่ม จำนวน 9 พันธุ์ ด้วยไพรเมอร์
SSR จำนวน 12 ไพรเมอร์ มีเพียงไพรเมอร์ VuUGM05 สำมำรถใช้จำแนกถั่วพุ่มพันธุ์ออกจำกถั่วฝักยำวทั้ง 8 พันธุ์ได้ เมื่อ
นำไพรเมอร์มำตรวจสอบถั่วฝักยำวลูกผสม จำนวน 8 คู่ผสม ซึ่งมีต้นถั่วฝักยำวลูกผสมทั้งหมด 32 ต้น พบว่ำมีเพียงคู่
ผสมเดียว คือ (Ysd02 x YSd39)F1 จ ำนวน 2 ต้น มีแถบดีเอ็นเอที่ เป็น heterozygous สำมำรถสรุปได้ว่ำ เกิดจำกกำร
ผสมข้ำม (cross pollination) ส่วนคู่ผสมอื่นๆ มีแถบดีเอ็นเอเหมือนต้นแม่ สำมำรถสรุปได้ว่ำ ลูกผสมจำนวน 30 ต้น เกิด
จำกกำรผสมตัวเอง ซึ่งลูกผสมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบด้วยเครื่องหมำยดีเอ็น เอแล้วจะนำไปทำกำรผสมกลับกับพันธุ์รับ
(recurrent parent) เพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยำวต่อไป
คาสาคัญ: กำรตรวจสอบ ถั่วฝักยำว ลูกผสม เครื่องหมำยดีเอ็นเอ
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การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นส่วนผสมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
Utilization of Agricultural Materials as Ingredients in Culture Media
for Cordyceps militaris
ญาณี ใจตั้ง* หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และสุทิศา ชัยกุล
Yanee Jaitung*, Yardrung Suwannarat and Sutisa Chaikul
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 22000
Faculty of Agricultural Technology, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi, Thailand 22000
*Corresponding author: tantawan_1542@outlook.com

Abstract
The objective of this research was to study the effect of agricultural materials as ingredients in
culture media for Cordyceps militaris on the growth and the active substance contents of Cordyceps
militaris. The experiment was carried out in a Completely Randomized Design (CRD) using 3 varieties of
rice (Sinlek, Mae Phaya Tongdam and Sangyod) and 3 protein sources (egg, silk worm and pupa) as
culture medias, totally of 11 treatments with 3 replications. The Cordyceps militaris were conducted
for 7 weeks at 20°C The fruiting body length, fruiting body number, fresh weight, dry weight,
Cordycepin and Adenosine contents were recorded for data collection. The results showed that the
culture media comprising of 30 g of Sinlek rice and 350 g of egg showed the highest fresh weight of
Cordyceps militaris. While the culture media comprising of Sinlek rice with either pupa or glucose,
yeast and peptone showed a trend of higher Cordycepin content than other treatments.
Keywords: Cordyceps militaris, cordycepin, adenosine, culture media
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บทคัดย่อ
วัต ถุป ระสงค์ของงานวิจัย นี้เพื่ อศึกษาผลของสู ตรอาหารเพาะเลี้ย งถั่งเช่ าที่ ใช้ วัตถุดิ บ ทางการเกษตรต่ อการ
เจริญเติบโตของดอกเห็ดและปริมาณสารสำคัญของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely
Randomized Design; CRD) การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อโดยใช้ข้ าว 3 พันธุ์ (ข้าวสินเหล็ก ข้าวแม่พญาทองดำและข้าว
สังข์หยด) ร่วมกับแหล่งโปรตีน 3 ชนิด (ไข่ไก่ หนอนไหม และดักแด้) รวม 11 กรรมวิธี จำนวน 3 ซ้ำ เพาะเลี้ยงถั่งเช่า
สีทองเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลของดอกเห็ดถั่งเช่าสีท อง ได้แก่ ความ
ยาวดอก จำนวนดอก น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง ปริมาณสารคอร์ไดเซปินและอะดีโนซีน ผลการทดลองพบว่า สูตรอาหารที่
ประกอบด้วย ข้าวสินเหล็ก 30 กรัม และไข่ไก่ 350 กรัม ทำให้น้ำหนักสดของดอกเห็ดถั่งเช่ามากที่สุด ในขณะที่กรรมวิธีที่
ใช้ ข้า วสิ น เหล็ กร่ว มกั บ ดั กแด้ และการใช้ ข้า วสิ น เหล็ กร่ว มกั บ กลู โคส ยี ส ต์ และเปบโตน มี แนวโน้ ม ให้ ป ริม าณสาร
คอร์ไดเซปินมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ
คำสำคัญ: เห็ดถั่งเช่า คอร์ไดเซปิน อะดีโนซีน อาหารเพาะเลี้ยง
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การประเมินความเป็นพิษของสารสกัดแบบหยาบของตีนตุ๊กแกต่อการแบ่งเซลล์
ด้วยวิธี Allium cepa test และผลต่อการงอกของหญ้ารูซี่
Assessment of Climbing Fig (Ficus pumila) Crude Extract Toxicity on Cell Division
with Allium cepa Test and Its Effect on Germination of Ruzi grass
(Brachiaria ruziziensis)
นิรัชชา สุริยา * และรัฐพร จันทร์เดช
Nirutcha suriya* and Ruttapron chundet
สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Biotechnology Department, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: Nirutchasuriya@gmail.com

Abstract
Currently, the use of herbicides affects the ecosystem directly and indirectly. Therefore, the
application of natural herbicides is a safe alternative for consumers and the environment. For this
reason, the researcher was interested in the study of the effects of climbing fig crude extract on
germination of Ruzi grass and assess toxicity of crude extract on cell division with Allium cepa test.
The result show that when increase concentration of crude extracts the percentages of Mitotic index
will decrease while percentages of chromosomal aberration will increase. The result was consistent
with the germination test of Ruzi grass seed soaked in crude extract compared with a control. The
result show that in the crude extracts the seeds have germination rate 8%. While the controls have
germination rate 76%. So, from all these results it could be concluded that crude extract of climbing
fig could possibly be applied for weed management and compensate herbicide.
Keywords: climbing fig, Allium cepa, Ruzi grass, herbicides, weed management
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชได้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการประยุกต์ใช้สาร
สกัดจากธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาสารสกัดแบบหยาบจาก
ต้นตีนตุ๊กแก โดยการประเมินความเป็นพิษต่อเซลล์บริเวณปลายรากหอมและทดสอบการยับยั้งการงอกของหญ้ารูซี่ จาก
การทดสอบพบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นสารสกัดแบบหยาบ ค่า Mitotic index (%MI) จะลดลง และค่า chromosomal
aberration (%CA) เพิ่มขึ้น ในขณะที่เมล็ดหญ้ารูซี่ที่แช่ในสารสกัดแบบหยาบในแต่ละความเข้มข้นเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม โดยพบว่าเมล็ดของหญ้ารูซี่ที่แช่ด้วยสารสกัดแบบหยาบมีอัตราการงอกที่ 8% ในขณะที่เมล็ดชุดควบคุมมีอัตรา
การงอก 76% จากผลการทดลองทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดแบบหยาบจากตีนตุ๊กแกมีแนวโน้มที่จะสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมวัชพืชในแปลงและทดแทนสารเคมีกำจัดวัชพืชได้
คำสำคัญ: ต้นตีนตุ๊กแก Allium cepa หญ้ารูซี่ สารเคมีกำจัดวัชพืช การควบคุมวัชพืชในแปลง
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ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ลิ้นจี่ 3 คู่ จากลักษณะสัณฐานวิทยาและเครื่องหมายโมเลกุล
Differences between 3 Pairs of Litchi Cultivars in Morphology and Molecular Markers
ยุพเยาว์ คบพิมาย1* สิริมา สุวรัตน์1 จิตตรา ลำภา2 อาทิตยา นามโคตร2
วินัย วิริยะอลงกรณ์3 และศรัณย์ จีนะเจริญ4,5
Yuppayao Kophimai1*, Sirima Suwarat1, Jittra Lampa2, Athiaya Nammakhot2
Winai Wiriya-Alongkorn3 and Saran Cheenacharoen4,5
1 สาขาวิชาพันธุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2 สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
3 สาขาวิชาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
4ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50300
5ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50300
1 Division of Genetics, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2 Division of Agronomy, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
3 Division of Pomology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
4Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai, Thailand 50300
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Abstract
Litchi is a popular fruit plant in northern and central regions of Thailand. Litchi cultivars were
collected in Maejo University and a database of litchi was established using 20 ISSR ( Inter- simple
sequence repeat) markers, but it was not possible to differentiate between 3 pairs of litchi cultivars that
were 1) Saraekthong vs Samphaokhaeo 2) Samphaothong vs Honghuai, and 3) Kwangjao vs Ohia. In this
study, morphology and DNA fingerprint using 8 ISSR markers and 16 RAPD (random amplified polymorphic
DNA) markers were examined to differentiate between each pair of litchi cultivar. It was found that 1)
Saraekthong vs Samphaokhaeo differed in the color of the bark, mature leaf color and DNA band of the
RAPD primer OPH- 04. 2) Samphaothong vs Honghuai differed in the color of the bark, the color and
shape of the mature leaf and DNA band of the ISSR primers 818. 3) Kwangjao vs Ohia differed in the
color of the bark and DNA bands of the ISSR primers 816 and 850. These molecular markers can be
developed to differentiate litchi cultivars.

Keywords: litchi, molecular marker, cultivar, ISSR, RAPD
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บทคัดย่อ
ลิ้นจี่เป็นไม้ผลที่นิยมปลูกในเขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รวบรวมพันธุ์ลิ้นจี่
และจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์จำนวน 20 ไพรเมอร์ แต่ยังไม่สามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างลิ้นจี่ 3 คู่ออกจากกันได้ คือ 1) พันธุ์สาแหรกทองกับพันธุ์สำเภาแก้ว 2) พันธุ์สำเภาทองกับพันธุ์ฮงฮวย และ 3)
พั น ธุ์ กวางเจากั บพันธุ ์โอวเฮี ยะ ในการศึ กษาครั ้ งนี ้ จึ งได้ศึ กษาลั กษณะสั ณฐานวิท ยาและลายพิ มพ์ ดี เอ็น เอ โดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ จำนวน 8 ไพรเมอร์ และอาร์เอพีดีจำนวน 16 ไพรเมอร์ เพื่อหาความแตกต่างระหว่าง
ลิ้นจี่แต่ละคู่ พบว่า คู่ที่ 1) ลิ้นจี่พันธุ์สาแหรกทองกับพันธุ์สำเภาแก้วมีความแตกต่างกันที่สีของเปลือกลำต้น สีใบแก่และ
แถบดีเอ็นเอของเครื่องหมายอาร์เอพีดีไพรเมอร์ OPH-04 คู่ที่ 2) พันธุ์สำเภาทองกับพันธุ์ฮงฮวยมีความแตกต่างกันที่สีเปลือก
ลำต้น สีและรูปร่างของใบแก่ และเครื่องหมายไอเอสเอสอาร์ไพรเมอร์ 818 คู่ที่ 3) พันธุ์กวางเจากับพันธุ์โอวเฮียะมีความ
แตกต่างกันที่สีของเปลือกลำต้น และแถบดีเอ็นเอของเครื่องหมายไอเอสเอสอาร์ไพรเมอร์ 816 และ 850 เครื่องหมายโมเลกุล
เหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาสำหรับจำแนกพันธุ์ลิ้นจี่ออกจากกันได้

คำสำคัญ: ลิ้นจี่ เครื่องหมายโมเลกุล พันธุ์ ไอเอสเอสอาร์ อาร์เอพีดี
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การคัดเลือกสายพันธุ์ไพลที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบสมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่
The Selection High Quality of Zigiber cassumunar Cultivars for Development
to Herbal Raw Material in Chiang Mai Province
.
วาริน สุทนต์* เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ และนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
Warin Suthon*, Therdsak Thonnalak and Narin Taokaenchan
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Division of Medicinal Plant Science, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: warinsu@yahoo.co.th

Abstract
This study was conducted, to select the appropriate cultivar of Zingiber cassumunar plants,
during May, 2018 to June, 2019 at Maejo University, Chiang Mai. Comparing of growth, yield and active
constituents were studied in 8 cultivar groups of Zingiber cassumunar including Chiang Mai (CM),
Lamphun (LP), Loei (L), NakhonRatchasima (NK), KamphaengPhet (KP), Phitsanulok (PN), Prachinburi
(PR) and Srakaew (SK). The results showed that all cultivar groups had the similar botanical
characteristics. Prachinburi cultivar group gave the highest average values of growth including plant
height, plant spread and rhizome fresh weight. The curcumin content in rhizome was highest in PR-6
cultivar while the highest percentage of volatile oil was shown in PR-15 cultivar. In summary, 6
cultivars of Zingiber cassumunar including PR-15, LP-9, KP-5, PR-6, LP-13 and LP-23 were selected as
high yield and high active constituent cultivars and for further study.
Keywords: Zingiber cassumunar Roxb., selection

195

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ(
การศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ไพลที่เหมาะสมต่อการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการระหว่าง
เดื อนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือน มิถุน ายน 2562 ณ มหาวิ ท ยาลัย แม่ โจ้ จั งหวัด เชี ยงใหม่ กลุ่ ม สายพั น ธุ์ ไพลที่ ศึกษา
ประกอบด้ วย 8 กลุ่ ม สายพั น ธุ์ ได้ แก่ กลุ่ ม สายพั น ธุ์ เชี ย งใหม่ (CM) สายพั น ธุ์ ล ำพู น (LP) สายพั น ธุ์เลย (L)สายพั น ธุ์
นครราชสีมา (NK) สายพันธุ์กำแพงเพชร (KP) สายพันธุ์พิษณุโลก (PN) สายพันธุ์ปราจีนบุรี (PR) และสายพันธุ์สระแก้ว
(SK) ผลการศึกษาพบว่าไพลทั้ง 8 กลุ่มสายพันธุ์ที่ศึกษา มีลักษณะพื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ที่เหมือนกันพบความแตกต่าง
เพียงเล็กน้อยในบางสายพันธุ์ในลักษณะสีของโคนลำต้นเทียม ไพลสายพันธุ์ปราจีนบุรีให้ค่าเฉลี่ยด้านการเจริญเติบโต ด้าน
ความสู งของลำต้น เที ยม ความกว้างพุ่ ม ต้น และน้ำหนั กเหง้าสดที่ สูงกว่าไพลกลุ่ม สายพัน ธุ์อื่นๆ สำหรับปริม าณสาร
เคอร์คูมินในเหง้า ปรากฏว่าไพลสายพันธุ์ PR-6 ให้ปริมาณสารเคอร์คูมินในเหง้าสูงที่สุด ส่วนปริมาณน้ำมันหอมระเหย
พบว่าไพลสายพันธุ์ PR-15 ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันหอมระเหยในส่วนเหง้ามากที่สุด การศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกสายพันธุ์ไพลที่
ให้ผลผลิตและปริมาณสารสำคัญสูงไว้เพื่อศึกษาต่อไปจำนวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่ PR-15, LP-9, KP-5, PR-6, LP-13 และ
LP-23
คำสำคัญ: ไพล การคัดเลือกพันธุ์
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การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของกล้วยไม้ดนิ นกคุ้มไฟ
(Anoectochilus burmannicus Rolfe) ในระบบโรงเรือน
Anatomical Studies of Anoectochilus burmannicus Rolfe in Greenhouse System
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล1* ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร2 และวิภาวี นิละปะกะ1
Tipsuda Tangtragoon1, Pathipan Sutigoolabud2 and Wipawee Nilapaka1
1สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Program in Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2 Soil Science, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: tipsudatangtragoon@gmail.com

Abstract
Anoectochilus burmannicus Rolfe is a terrestrial orchid in the Jewel orchids group. It is shade
plant and rare species in Thailand. Kinsenoside is active compounds in A. burmannicus which provided
anti-inflammation property, anti-obesity, and anti- diabetes property. The objective of this study was to
investigate anatomical characteristics of A. burmannicus that were grown in Evaporative Cooling System
with 80% sunlight coverup, temperature between 25 - 28 °C, and humidity between 80-90%. The orchids
plants were propagated by tissue culture under the Temporary Immersion Bioreactor (TIB) system and
transfer to greenhouse conditions; watering once every two days and always fertilize once a week for
two months. A. burmannicus was cross sectioning of root, stem and leaf using free hand technique. The
result was shown that the structure of the root, mycorrhiza and arbuscule did not found in the cortex.
The structure of the stem, chlorenchyma cells with many chloroplasts were found in the cortex. The
structure of the leaves, it was found that the mesophyll has two different cell types; palisade mesophyll
and spongy mesophyll. The vascular tissues are arranged near the upper epidermis raphides were found
in clusters, distributed in all parts of the plant. This study will be used as a preliminary data for the
anatomical studies of this plants in the future.
Keywords: Anoectochilus burmannicus Rolfe, terrestrial orchids, anatomy, raphides
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บทคัดย่อ
กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ (A. burmannicus Rolfe) เป็นกล้วยไม้ดินในกลุ่มกล้วยไม้อัญมณี (Jewel orchids) มี
สถานภาพเป็นกล้วยไม้ดินหายากในประเทศ เจริญเติบโตในร่มเงา (Shade plant) มีสารสำคัญ Kinsenoside มีฤทธิ์ใน
การต้านการอักเสบ ต้านภาวะอ้วน และยับยั้งการดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานได้ การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่ปลูกเลี้ยงในโรงเรือนระบบการทำความ
เย็นด้วยการระเหยของน้ำ (Evaporative Cooling System) ที่มีการพรางแสง 80% ควบคุมอุณหภูมิระหว่าง25-28 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 80–90% กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟอายุต้นแปดเดือน ได้มาจากการขยายพันธุ์โดยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภายใต้ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว นำมาปลูกเลี้ยงในสภาพโรงเรือนเป็นเวลาสองเดือน โดยให้
น้ำหนึ่งวันเว้นสองวัน และให้ปุ๋ยสูตรเสมอสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง จากนั้นนำต้นมาศึกษาโดยการตัดตามขวางราก ลำต้น ใบ
โดยใช้วิธีตัดสด (Free hand sections) ผลการศึกษาโครงสร้างภายในราก ไม่พบเส้นใยราไมคอร์ไรซาและกระจุกเซลล์
arbuscule ที่กระจายอยู่ทั่วไปในเซลล์ชั้นคอร์เทกซ์ โครงสร้างภายในลำต้น พบเซลล์พาเรนไคมาชนิดคลอเรนไคมา
(Chlorenchyma) ในชั้นคอร์เทกซ์ มีคลอโรพลาสต์จำนวนมากอยู่ภายในเซลล์ ส่วนโครงสร้างภายในใบ พบเนื้อใบ
(Mesophyll) มีลักษณะเซลล์แตกต่างกันสองแบบ คือแพลิเซดมีโซฟิลล์ (Palisade mesophyll) และ สปองจีมีโซฟิลล์
(Spongy mesophyll) เนื้อเยื่อลำเลียงมีการเรียงตัวใกล้เนื้อเยื่อผิวใบด้านบน พบผลึกรูปเข็ม (Raphides) อยู่รวมกันเป็น
กลุ่ม ทุกส่วนของพืช ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของ
กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ: นกคุ้มไฟ กล้วยไม้ดิน กายวิภาคศาสตร์ ผลึกรูปเข็ม
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ผลของ NAA โบรอน และสังกะสีต่อการติดผลของอินทผลัมพันธุ์ KL1
Effect of NAA, Boron and Zinc on Increasing Fruit Set in KL1 Date Palm
สุมิตร วิลัยพร1* ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์1 และจารุฉัตร เขนยทิพย์2
Sumit Wilaiporn1*, Siriluck Intawong1 and Charuchat Kanoeithip2
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

เชียงใหม่ 50110
2สำนักวิจย
ั และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ 50100
1Chiang Mai Agricultural Research and Development Center, Chiang Mai, Thailand 50110
2Office of Agricultural Research and Development Region 1, Chiang Mai, Thailand 50100
*Corresponding author: sumit_200@hotmail.com

Abstract
Study of hand pollination, application of NAA Boron (B) and Zinc (Zn) on fruit set of KL1 date
palm. Operate at farmers' plots in Chai Prakan District, Chiang Mai Province in during 2018-2020.
Experiment was set up in a complete randomized block design (RCBD) with 5 treatments and 4
replications each 1) control 2) pollination 3) pollination + NAA 100 mg/l 4) pollination + B 1,500
mg/l + Zn 300 mg/l and 5. pollination + B 1,500 mg/l + Zn 300 mg/l + NAA 100 mg/l. The results was
found that date palm bloom for pollination in February. Number of young fruit was 2,300-3,523 fruits
per bunch, with treatments that showed in high fruit set and low fruit drop of pollination, pollination
+ B + Zn and pollination + B + Zn + NAA as compared with the control and pollination + NAA showed
significant differences. Application of pollination, pollination + B + Zn, pollination + B + Zn + NAA gave
low percentage of disorder fruit, which showed increased fruit number. Compared with the three
methods, it was found that pollination alone is the most suitable method for KL1 date palm due to
their high fruit set and low disorder fruit and it is a convenient and simplified method for farmers.
Keywords: date palm, fruit set, pollination
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาผลของการผสมเกสรด้ ว ยมื อ การใช้ ส าร NAA โบรอน (B) และสั ง กะสี (Zn) เพื่ อ เพิ่ ม การติ ด ผล
อินทผลัมพันธุ์ KL1 ดำเนินการที่แปลงของเกษตรกร อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2561-2563 วาง
แผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ ประกอบด้วย 1) ไม่ผสมเกสร 2) ผสมเกสร 3) ผสม
เกสร + NAA 100 มก./ล. 4) ผสมเกสร + B 1,500 มก./ล. + Zn 300 มก./ล. และ 5) ผสมเกสร + B 1,500 มก./ล. + Zn
300 มก./ล. + NAA 100 มก./ล. พบว่า อินทผลัมออกดอกและผสมเกสรในเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนผลอ่อนอยู่ระหว่าง
2,300-3,523 ผล/ช่อ โดยกรรมวิธีที่ทำให้ติดผลสูงและผลร่วงน้อย คือ การผสมเกสร, การผสมเกสร + B + Zn และการ
ผสมเกสร + B +Zn + NAA เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและการผสมเกสร + NAA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การผสม
เกสร, การผสมเกสร + B + Zn และการผสมเกสร + B + Zn + NAA มีจำนวนผลผิดปกติน้อยมาก ซึ่งทำให้จำนวนผล
สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 วิธี พบว่า การผสมเกสรเพียงอย่างเดียวจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอินทผลัมพันธุ์
KL1 เนื่องจากติดผลสูง ผลร่วงและผลผิดปกติน้อย และเป็นวิธีที่สะดวกและลดขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับเกษตรกร
คำสำคัญ: อินทผลัม ติดผล ผสมเกสร
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ผลของสูตรอาหารผสมระหว่างสูตรอาหารเคมีกับน้ำหมักเคย
ต่อปริมาณโปรตีนและไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูลิน่า
Effect of Mixed Formula between Chemical Formula and Krill Fermented Water
on Protein and Phycocyanin Content in Spirulina sp.
สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ* คณิสร ล้อมเมตตา และสราวุธ แสงสว่างโชติ
Sittipat Paewcham*, Kanisorn Lommetta and Sarawut Sangsawang
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
Faculty of Agricultural Technology, Rambhaibarni Rajabhat University, Chanthaburi, Thailand 22000
*Corresponding author: sittipat.p@rbru.ac.th

Abstract
The study on effect of mixed formula between chemical formula and krill fermented water on
protein and phycocyanin content in Spirulina sp. by cultivated Spirulina sp. in 13 differents culture
media, including Zarrouk’s (control), modified Zarrouk’s 100%, 75%, 50% and 25% mixed with krill
fermented water (KF) 0.5%, 0.3% and 0.1%. Spirulina sp. culture cell density started at 0.55 (OD, 560
nm.) and being kept under natural light conditions while being mixed by air bubbling with continuously.
The growth of Spirulina sp., pH temperature and light intensity of medium was monitored daily. On the
final day of cultivation, the Spirulina sp. cells were harvested, and analyzed for biomass production,
protein, chlorophyll a, carotenoids and phycocyanin contents. It was found that the maximum culture
cell density (OD, 560 nm.) in different media are no significant differences. But the biomass production,
protein, chlorophyll a, carotenoids and phycocyanin contents of Spirulina sp. culture in different media are
significant difference at the 0.05 level (p < 0.05). Especially Spirulina sp. culture in modified Zarrouk’s 50%
mixed with KF 0.1%, Zarrouk’s 25% mixed with KF 0.5% and 0.1% result lower biomass product, protein
and pigments content than others. Overall, the results from this study indicated that modified Zarrouk’s
medim mixed with krill fermented water could be used to boost cultivation of Spirulina sp. in low cost
medium to achieve a higher yield especially 50% modified Zarrouk media mixed with 0.3% krill
fermented water
Keywords: Spirulina, krill fermented water, dry weight, protein, phycocyanin, carotenoids
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของสูตรอาหารเคมี ผสมน้ำหมักเคยต่อปริมาณโปรตีนและไฟโคไซยานินในสไปรูลิน่า (Spirulina
sp.) โดยการใช้สูตร Zarrouk ปกติ เป็นชุดควบคุม และสูตร Zarrouk ดัดแปลง 100%, 75%, 50% และ 25% ผสม
น้ำหมักเคย 0.5%, 0.3% และ 0.1% รวม 13 สูตรอาหาร เลี้ยงสไปรูลิน่า ความหนาแน่นเริ่มต้น 0.55 (OD 560 nm.)
สภาพแสงธรรมชาติและให้อากาศตลอดเวลา ตรวจวัดความหนาแน่นเซลล์ pH อุณหภูมิ และความเข้มแสงทุกวัน และ
ตรวจวัดน้ำหนักแห้ง ปริมาณโปรตีน และรงควัตถุ (คลอโรฟิลล์เอ, แคโรทีนอยด์ และไฟโคไซยานิน) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่าสไปรูลิน่า ที่เลี้ยงในสูตรอาหารต่างชนิดกัน มีความหนาแน่นเซลล์ สูงสุดเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
แต่น้ำหนักแห้ง ปริมาณโปรตีน และรงควัตถุ มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยพบว่า สไปรูลิน่า
ในเกือบทุกสูตรอาหารให้น้ำหนักแห้ง ปริมาณโปรตีน และรงควัตถุ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นสไปรูลิน่าในสูตร Zarrouk
ดัดแปลง 50% + น้ำหมักเคย 0.1%, Zarrouk ดัดแปลง 25% + น้ำหมักเคย 0.5% และสูตร Zarrouk ดัดแปลง 25% +
น้ำหมักเคย 0.1% ที่มีน้ำหนักแห้ง ปริมาณโปรตีน และรงควัตถุ ต่ำกว่าสูตรอื่น ๆ และพบว่าสูตร Zarrouk ดัดแปลง 50% +
น้ำหมักเคย 0.3% เหมาะสมที่สุดสำหรับเลี้ยงสไปรูลิน่าแทนสูตร Zarrouk
คำสำคัญ: สไปรูลนิ ่า น้ำหมักเคย โปรตีน ไฟโคไซยานิน แคโรทีนอยด์
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สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย Rhodotorula rubra MJU11
ร่วมกับแบคทีเรียโปรไบโอติก Lactobacillus acidophilus TISTR1338
ในโคนเห็ดถั่งเช่าสีทอง
The Optimal Conditions of Carotenoid Production by Rhodotorula rubra MJU11
in Combination with Probiotic Bacteria Lactobacillus acidophilus TISTR1338
in Cordyceps militaris
ณัฐพร จันทร์ฉาย* ศิริพร สายบัว และอัญศญา บุญประจวบ
Nuttaporn Chanchay*, Siriporn Saybua and Ansaya Boonprajaub
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140
Agro-Industrial Biotechnology, Maejo University Phrae Campus, Phrae, Thailand 54140
*Corresponding author: nuttapornchanchay@gmail.com

Abstract
The optimal conditions of carotenoids production by R. rubra MJU11 in combination with
probiotic from bacteria L. acidophilus TISTR1338 in the base of the Cordyceps militaris for application
as a dietary supplement in animals. It is shown that after fermentation of the base of the mushroom
base. It was found that Golden Cordyceps with L. acidophilus TISTR1338 for 48 hours increased
inoculation by 3.0×109 CFU/g and optimum conditions for carotenoid production were found at 24
hours, humidity at 50%, molasses as a carbon source at 10% ( v/w), nitrogen source from ammonium
sulfate at 1% (w/w) and growth promoter from yeast extract at 1.5% (w/w) found that the highest
content carotenoid was 149.45 micrograms per gram weight of dried Cordyceps militaris base and the
content antioxidant by DPPH’s method was 73.73 percent.
Keywords: carotene, R. rubra, L. acidophilus, Cordyceps militaris, antioxidants
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บทคัดย่อ
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย R. rubra MJU11 ร่วมกับโปรไบโอติกจากเชื้อ L. acidophilus
TISTR1338 ในโคนเห็ดถั่งเช่าสีทองเพื่อประยุกต์ใช้เป็น อาหารเสริมในสัตว์ พบว่า ภายหลังหมักโคนเห็ดถั่ง เช่า สีทอง
ร่วมกับ สารเสริมชี วนะโดย L. acidophilus TISTR1338 นาน 48 ชั่วโมง มีจ านวนเชื้ อเพิ่ มขึ้น 3.0×109 CFU/g และ
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแคโรทีนอยด์ พบว่า ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ความชื้นที่ 50 เปอร์เซ็นต์ แหล่งคาร์บอนจาก
กากน้าตาลที่ 10 เปอร์เซ็นต์ (v/w) แหล่งไนโตรเจนจากแอมโมเนียมซัลเฟตที่ 1 เปอร์เซ็นต์ (w/w) และสารส่งเสริมการ
เจริญ เติ บ โตจากสารสกั ด จากยี ส ต์ ที่ 1.5 เปอร์เซ็ น ต์ (w/w) พบว่ า ให้ ป ริม าณแคโรที น อยด์ สู งสุ ด เท่ ากั บ 149.45
ไมโครกรัม ต่ อกรัม น้ าหนั ก โคนเห็ด ถั่ งเช่ าสี ท องแห้ ง และปริม าณสารต้ านอนุ มูล อิ ส ระด้ วยวิธี DPPH เท่ ากับ 73.73
เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: แคโรทีนอยด์ R. rubra L. acidophilus เห็ดถั่งเช่าสีทอง สารต้านอนุมูลอิสระ
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การยอมรับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
Acceptance of Natural Enemy Products Technology Among Farmers
in Chiang Mai Province
มนตรี สิงหะวาระ1* รัชนียา บังเมฆ2 ศมาพร แสงยศ3 สุรเดช ไชยมงคล4 และสมชาย อารยพิทยา4
Montri Singhavara1*, Ratchaneeya Bangmek2, Samaporn Saengyot3, Suradet Chaimongkol4
and Somchai Arayapitaya4
1สาขาเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
3คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
4กองเทคโนโลยีจิติตอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Department of Economics, Faculty of Economics, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2Department of Accountant, Faculty of Business Administration, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
3Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
4Digital Technology Division, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: montri_sh@gmaejo.mju.ac.th
2สาขาการบัญชี

Abstract
The objective of this study was to take a gander at the variables that impact the acceptance of
natural enemy products in Chiang Mai Province. The study's samples comprised 150 rice farmers and
150 cruciferous farmers. The Logit model was used to examine the factors that influence acceptance.
The research results found that age (AGE), level of education (EDU), number of labor (LAB), cost (COST),
attitude towards organic agriculture (ATTA), knowledge of organic agriculture (KNOWA), and perception
of natural enemies (PER) all had a statistically significant effect on the acceptance of natural enemy
products (P<0.10). Moreover, this study found that older farmers had higher levels of acceptance than
younger farmers, as older farmers were concerned about pesticide residues because they wanted to
stay healthy and long life.
Keywords: acceptance, natural enemies products, logit model
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ศัตรูธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจ่านวน 150 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกพืชพืชตระกูลกะหล่่าจ่านวน 150 ราย ท่า
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับโดยใช้แบบจ่า ลองโลจิท (Logit model) ผลการศึกษาพบว่า อายุ (AGE) ระดับ
การศึกษา (EDU) จ่านวนแรงงาน (LAB) ต้นทุน (COST) ทัศนคติเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ (ATTA) ความรู้เกี่ยวกับเกษตร
อิน ทรีย์ (KNOWA) การรับรู้ต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ (PER) มีผ ลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติ อย่า งมี
นัยส่า คัญทางสถิติ (P<0.10) ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาในครั้งนี้ ยัง ค้น พบว่า เกษตรกรวั ยสูงอายุมีการยอมรั บที่สู ง กว่ า
เกษตรกรที่มีอายุน้อยเนื่องจากมีความกังวลต่อการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรเพราะอยากมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่
ยืนยาว
คาสาคัญ: การยอมรับ ผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติ แบบจ่าลองโลจิท
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ผลของการใช้เชื้อรากาจัดแมลงในการควบคุมด้วงงวงมันเทศในมันเทศญี่ปุ่น
Effect of Entomopathogenic Fungi in Controlling of Sweet Potato Weevil
in Japanese Sweet Potato
สุภาวดี แก้วระหัน* ปทุมรัตน์ สุขเจริญ ศศินา มุธุวงษ์ ภาษิตา ทุ่นศิริ ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์
สุพัตรา คาเรียง และณัชพล สามารถ
Supawadee Kaewrahun*, Pathumrat Sukjareon, Sasina Mutuwong, Phasita Toonsiri
Patlada Suthamwong, Supatra Khamriang and Natchapol Samard
ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34190
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand 34190
*Corresponding author: supawadee.k@ubu.ac.th

Abstract
This research aims to investigate application of entomopathogenic fungi in controlling sweet
potato weevil in Japanese sweet potato. The research was conducted at the experimental field, Faculty
of Agriculture, Ubon Ratchathani University. The experimental design was split plot in Randomized
Complete Block Design with three replications. The main plots were cultivars of sweet potato including
2 cultivars, 1 ) Purple- Okinawa sweet potato and 2 ) Orange- Okinawa sweet potato. Subplots were
application of entomopathogenic fungi including 3 applications, (1) without spraying entomopathogenic
fungi (water), (2) spraying Beauveria sp. and (3) spraying Metarizium sp. The rate of spraying was a gram
of entomopathogenic fungi per a liter of water, then spraying 100 milliliters per a plant every 7 days
after planting. The sweet potatoes were harvested at 108 days after planting. Duncan’s multiple range
test ( DMRT) at 95% confidence was used to compare the difference among treatments. The results
showed that stem dry weight of 2 sweet potato cultivars were not significantly different. The stem dry
weight of Purple-Okinawa sweet potato tended to be higher than Orange-Okinawa sweet potato. Weight
of marketable tuber per a plant of Orange- Okinawa sweet potato and diameter of tuber were higher than
Purple- Okinawa sweet potato. As a result, the yield per rai of Orange- Okinawa sweet potato ( 3 ,4 0 7
Kilograms/Rai) was more likely than Purple-Okinawa sweet potato (2,874 Kilograms/Rai). The sweetness
of Orange- Okinawa cultivar ( 1 2 % Brix) was more than the Purple- Okinawa cultivar ( 7 % Brix) . The
sweetness was positively correlated with the percentage infestation of sweet potato weevil. The
Beauveria sp. and Metarizium sp. were capable to control the sweet potato weevil approximately 30%
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relative to the application without spraying entomopathogenic fungi. Metarizium sp. was a tendency to
reduce the severity of the infestation of sweet potato weevil than using the Beauveria sp.
Keywords: sweet potato, Beauveria sp., Metariazium sp.

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการใช้เชื้อรากาจัดแมลงในการควบคุมด้วงงวงมันเทศญี่ปุ่น ทาการ
ทดลองในสภาพแปลงทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot in
Randomized Complete Block Design จานวน 3 ซ้า โดย main plot เป็น พันธุ์มันเทศ มี 2 พันธุ์ 1) พันธุ์ม่วงโอกิ
นาวา 2) พันธุ์ส้มโอกินาวา และ subplot เป็น การได้รับการพ่นเชื้อรา มี 3 ระดับ คือ (1) ไม่ได้รับเชื้อ (น้าเปล่า) (2)
เชื้อราบิวเวอเรีย และ (3) เชื้อราเมธาไรเซียม อัตราใช้เชื้อ 1 กรัมต่อน้า 1 ลิตร จานวน 100 มิลลิลิตรต่อต้น ทุก 7 วันหลังปลูก
เก็บเกี่ยวมันเทศ ที่อายุ 108 วันหลังปลูก เปรียบเทียบความแตกต่างของตารับทดลองโดยวิธี Duncan’s multiple range
test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็น ต์ ผลการทดลอง พบว่า การสร้างน้าหนักแห้งส่วนต้น ของมันเทศ 2
สายพันธุ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ สายพันธุ์ม่วงโอกินาวา มีแนวโน้มมากกว่าสายพันธุ์ส้มโอกินาวา น้าหนักหัวที่ขายได้ต่อ
ต้นของสายพันธุ์ส้มโอกินาวา และเส้นผ่าศูนย์กลางหัว มากกว่าสายพันธุ์ม่วงโอกินาวา ทาให้ผลผลิตต่อไร่สายพันธุ์ส้มโอ
กินาวา (3,407 กิโลกรัมต่อไร่) มีแนวโน้มมากกว่า สายพันธุ์ม่วงโอกินาวา (2874 กิโลกรัมต่อไร่) ความหวานของสายพันธุ์
ส้มโอกินาวา (12 เปอร์เซ็นต์บริกซ์) มากกว่าสายพันธุ์ม่วงโอกินาวา (7 เปอร์เซ็นต์บริกซ์) ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
เปอร์เซ็นต์การเข้าทาลายของด้วงงวงมันเทศ เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมธาไรเซียมสามารถควบคุ มด้วงงวงมันเทศได้
ประมาณ ร้อยละ 30 เทียบกับการไม่ใช้เชื้อ และเชื้อราเมตาไรเซียมมีแนวโน้มลดความรุนแรงในการเข้าทาลายของด้วง
งวงมันเทศได้ดีกว่าการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย
คาสาคัญ: มันเทศ เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราเมธาไรเซียม
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์มวนพิฆาต
สาหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชผักวงศ์กะหล่าอินทรีย์
Factors Effected the Utilization of Predatory Stink Bug (Eocanthecona furcellata)
for Insect Control Pests of Organic Cruciferous Crops
บัณฑิต ต๊ะเสาร์* ผานิตย์ นาขยัน ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ สัมพันธ์ ตาติวงค์ และศมาพร แสงยศ
Bundit Tasour*, Phanit Nakayan, Thidarat Siriboon, Therdsak Thonnaluk
Samphan Tatiwong and Samaporn Saengyot
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Faculty Of Agricultural Production, MaeJo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: bundittasour@gmail.com

Abstract
The investigation of the approach by the cultivators to utilize the natural enemies, predatory
stink bug ( Eocanthecona furcellata) in the organic cruciferous crops from 2019- 2020. Totaling 400
cultivators were focus interviewed to evaluate the cultivator perception and acceptance and population
ecology relationship were conducted in the upper northern provinces of Chiang Rai, Phayao, Chiang Mai,
Mae Hong Son, Lamphun, Lampang, Phrae and Nan, covering the areas adopting organic cultivation. It
was revealed that 81. 25% knew and wanted to use the natural enemies and 72. 21% considered that
control was necessary and wanted to use the natural enemies. In the investigation, the major insect
pests found on cruciferous crops were aphids, flea beetle and lepidopterous pests such as beet
armyworm, common cutworm, cabbage webworm, caterpillar cabbage looper. Among them the most
important one was the diamondback moth. The natural enemies found were the egg parasitoid, larval
and pupa; parasitoids. The predators found were the coccinellids, predatory stink bug, earwig and syrphid
fly maggot. Studies on ecology, population dynamics and diversity of the insect pests and their natural
enemies indicated that the natural enemy population density was dependent on the fluctuation of the
insect pest population. But the natural enemy density was not high enough thus warrant an
augmentative biological control. The results of this investigation indicated that the cultivators wanted
to adopt a non- chemical pest control, knew and wanted to utilize natural enemies, and therefore
justifying their commercial production in order to meet the demand of the cruciferous crop cultivators.
Keywords: insect natural enemies, cruciferous crops, organic farming, insect predator,
insect parasitoid
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจ จัยที่มีผ ลต่อการใช้ประโยชน์ มวนพิฆ าต ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชผักวงศ์กะหล่่าอินทรีย์ใน
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2562-2563 โดยศึกษาการรั บรู้และการยอมรับของเกษตรกร และการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพลวัต
ประชากรของแมลง จากการสัมภาษณ์เกษตรกรรวมจ่านวน 400 คน เชิงลึกและแบบสอบถาม และการส่ารวจประชากร
ของแมลงศัตรูพืช ในจังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล่าพูน ล่าปาง แพร่ และน่าน พบว่าเกษตรกร 81.25%
รู้จักและต้องการใช้ศัตรูธรรมชาติ และ 72.21% มีความจ่าเป็น ในการควบคุมและต้องการใช้ศัตรูธรรมชาติ พลวัต
ประชากรของแมลงศัตรูพืชที่พบ ได้แก่ แมลงศัตรูพืชที่ในกลุ่มเพลี้ยอ่อน มวนกะหล่่า ด้วงหมัดผัก และกลุ่มหนอนผีเสื้อ ซึ่ง
หนอนไยผักมีความส่าคัญอย่างมาก มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับแมลงศัตรูธรรมชาติกลุ่ม แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอน
แตนเบียนดักแด้ และตัวห้่าชนิดต่างๆ ผันแปรผันตามกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแมลงศัตรูพืชกลุ่มหนอนผีเสื้อ มีผลต่อความ
เสียหายทางเศรษฐกิจของพืชผักวงศ์กะหล่่าสูงที่สุด อีกทั้งพบว่าความหนาแน่นของศัตรูธรรมชาติ ที่มีศักยภาพในการ
ควบคุมหนอนไม่เพียงพอต่อการควบคุมตามธรรมชาติ เป็นการยืนยันว่าควรที่จะท่าการควบคุมโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยาย
เป็นเหตุผลสนับสนุนให้มีการผลิตศัตรูธรรมชาติให้เพียงพอและคุ้มทุนในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนองความต้องการของเกษตรกร
เกษตรอินทรีย์
คาสาคัญ: แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่่า การเกษตรอินทรีย์ แมลงตัวห้่า แมลงตัวเบียน
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ศึกษาสมบัติของดินโคลนและผลของเอนไซม์เซลลูเลสต่อการผลิตผ้าหมักโคลน
Study on Properties of Clay and Effect of Cellulase Enzymes
on the Fermented Cotton Fabric Production
วรางคณา เขาดี1* อโนดาษ์ รัชเวทย์1 พสุ ปราโมกข์ชน1 จักรชัย ทานา1 และปนัดดา จันทร์เนย2
Warangkhana Khaodee1*, Anodar Ratchawet1, Pasu Pramokechon1
Chakkrachai Tana1 and Panatda Jannoey2
1ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย 50300
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประเทศไทย 65000
1Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai, Thailand 50300
2Department of Biochemistry, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand 65000
*Corresponding author: Warangkhana_kha@g.cmru.ac.th
2ภาควิชาชีวเคมี

Abstract
This work aimed to study the properties of clay from 4 positions of big porn at bannatonjun,
tumbon bantug, Srisatchanalai district, Sukhothai province. The red-brown, light brown and dark brown
color of clays were found. pH value of all positions were in the range of 7.0-7.5. Iron contents of position
1-4 were 2.42, 4.30, 3.57 and 3.65, respectively. The study of bacteria producing cellulase enzyme, it
was found that all of 4 positions contained gram positive bacteria. Fabric cotton fermented in clay
mixed with cellulase enzyme only 6 hours at room temperature could increase fabric softening and
also remain fabric original color. The satisfactions of 30 testers after touching 4 fermented cotton fabrics
showed that fabric cotton fermented in clay from position no. 1 was the best, which was the position
consisted of highest bacteria producing cellulase enzyme and lowest total iron content.
Keywords: cellulase, fermented cotton fabric, clay, enzyme
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของโคลนจากสระหลวง 4 จุด ที่หมู่บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นชุมชนผลิตผ้าหมักโคลนที่ส้าคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย พบว่าลักษณะเนื้อโคลนมีสีน้าตาลอ่อนถึงสี
น้้าตาลเข้ม ค่า pH ของน้้าโคลนทั้ง 4 จุด มีค่าระหว่าง 7.0-7.5 ปริมาณเหล็ก จุดที่ 1 ถึง 4 มีปริมาณเหล็กรวมร้อยละ
2.42, 4.30, 3.57 และ 3.65 ตามล้าดับ การศึกษาเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสในแต่ละจุด พบว่าแต่ละจุดมี
แบคทีเรียแกรมบวกที่คาดว่าจะผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ จากการหมักผ้าฝ้ายท้องถิ่นร่วมกับการผสมเอนไซม์เซลลูเลส
พบว่า การหมักเพียงแค่ 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิปกติ ก็ส ามารถท้าให้ผ้ามีความนิ่มมากขึ้นได้ และสีของผ้ายังคงเดิม เมื่อ
ทดสอบความพึงพอใจความนุ่มของผ้าฝ้ายจากการสัมผัสด้วยมือของผู้ทดสอบ 30 คน พบว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการหมักด้วย
โคลนจากจุดที่ 1 ให้ความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งเป็นจุดที่มีแบคทีเรียที่คาดว่าจะผลิตเอนไซม์เซลลูเลสมากที่สุด และมี
ปริมาณเหล็กรวมในเนื้อโคลนน้อยที่สุด
คาสาคัญ: เซลลูเลส ผ้าหมักโคลน โคลน เอนไซม์

212

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมปฏิปักษ์ของแบคทีเรียไฟลัม Firmicutes จากไลเคน Parmotrema
และอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Antagonistic Activity of Firmicutes Bacteria from Parmotrema lichen
and zinc Oxide Nanoparticle against Xanthomonas oryzae pv. oryzae
ธันย์ชนก เอื้ออาจิน1 วราภรณ์ แสงทอง2 วิรันธชา เครือฟู3 ปิยะนุช เนียมทรัพย์1 และศรีกาญจนา คล้ายเรือง1*
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2Division of Genetics, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
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*Corresponding author: s.klayraung@gmail.com

Abstract
This study was aimed to screen lichen-associated Firmicutes of Parmotrema sp. for controlling
bacterial blight rice disease. Seventy-seven bacterial isolates were initially screened based on their
antagonistic activity against Xanthomonas oryzae pv. oryzae. According to spot on lawn assay, fifty-one
isolates had antibacterial activity, among these 49 isolates of antagonistic bacilli showed hemolytic
activity on blood agar. Two selected bacilli isolates, Lysinibacillus macrolides LC46 and Bacillus
aryabhattai LC78 were cultivated in brain heart infusion broth, nutrient broth, nutrient glucose broth
and tryptic soy broth for 24, 48 and 72 hours. Culture filtrates were then investigated for antibacterial
activity using agar well diffusion assay. All of them showed the partial antagonistic effect on X. oryzae
pv. oryzae. These results suggested that lichen-associated bacilli have the potential to be biological
control agents for bacterial blight rice disease. Furthermore, X. oryzae pv. oryzae were investigated for
susceptible to two commercial agriculture chemicals and zinc oxide nanoparticle. It was found that the
recommended concentration of commercial chemicals did not inhibit the growth of bacterial blight
pathogen, whereas 50 mg/ml of ZnO nanoparticle could suppress the growth of this bacteria. The future
works will be focused on biosynthesis of ZnO nanoparticles by these bacteria for rice pathogen controls.
Keywords: bacterial blight leaves, Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Firmicutes
antagonistic activity, lichen
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อทดสอบความสามารถของแบคที เ รีย ไฟลัม Firmicutes ที่ อ ยู่ ร่ ว มกั บ ไลเคน
Parmotrema sp เพื่อควบคุมโรคขอบใบแห้งในข้าว โดยการนาแบคทีเรีย 77 ไอโซเลต มาทดสอบกิจกรรมปฏิปักษ์ต่อ
เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae จากการทดสอบด้วยวิธี spot on lawn พบว่ามี 51 ไอโซเลตที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
แต่ในจานวนนี้มี 49 ไอโซเลต ที่ย่อยสลายเม็ดเลือดแดง จึงเลือก 2 ไอโซเลต คือ Lysinibacillus macrolides LC46 และ
Bacillus aryabhattai LC78 ไปเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ brain heart infusion broth, nutrient broth, nutrient
glucose broth และ tryptic soy broth เป็นเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง จากนั้นนาน้าเลี้ยงเชื้อที่กรองแล้วมาทดสอบ
ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียโดยวิธี agar well diffusion พบว่าทั้งหมดมีการยับยั้งเชื้อ X. oryzae pv. oryzae แบบบางส่วน ผล
การทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคนนี้มีศักยภาพในการควบคุมโรคขอบใบแห้งนอกจากนี้ยังได้ทดสอบ
ความไวของ X. oryzae pv. oryzae ต่อสารเคมีการเกษตรทางการค้า 2 ชนิดและอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ พบว่าการใช้
สารเคมีการเกษตรทางการค้าในความเข้มข้น ที่แนะนาไม่ส ามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคขอบใบแห้งได้ ในขณะที่
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียนี้ได้ ซึ่งงานวิจัย
ต่อไปจะเน้นไปที่การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยแบคทีเรียเหล่านี้เพื่อ การ
ควบคุมเชื้อโรคในข้าว
คาสาคัญ: ขอบใบแห้ง Xanthomonas oryzae pv. Oryzae, Firmicutes กิจกรรมปฏิปักษ์ ไลเคน
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Abstract
Chaya leaves are one of the most productive green vegetables in Thailand and a tasty perennial
vegetable. Chaya leaves were rich in nutritional values and antioxidants. The objective of this research
is to study the chemical composition of dried Chaya leave powder and to develop a low sodium
seasoning powder product from Chaya leaves. The result showed that dried Chaya leave powder was
rich in protein, ash and fiber contents of 33. 00% , 8. 78% and 70. 88% , respectively. However, the
optimum ingredient ratios for production of seasoning powder product from Chaya leaves consisted of
dried Chaya leave powder, fish powder, salt, sugar, pepper powder, garlic powder and disodium
5-ribonucleotide of 30.7%, 15.5%, 22.7%, 26.7%, 2.0%, 2.0% and 0.5% respectively. A low sodium
seasoning powder product from Chaya leaves using sodium chloride were substituted with potassium
chloride at different ratios (100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100). The result showed that low sodium
seasoning powder product from Chaya leaves using sodium chloride substituted with potassium chloride
at ratio of 25: 75 had the most sensory acceptance score by panelists and had the best quality.
Therefore, a low sodium seasoning powder product from Chaya leaves can be used as alternative
seasoning powder for healthy food with the reduction of dietary salt intake.
Keywords: Chaya leaves, low sodium seasoning powder, umami taste, sodium chloride, potassium chloride
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บทคัดย่อ
คะน้าเม็กซิโกเป็นผักใบเขียวชนิดใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากมีความอร่อยอุดม
ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีข อง
ผงผักคะน้าเม็กซิโกที่อบแห้ง ก่อนน่ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสสูตรโซเดียมต่่าและศึกษาคุณภาพ พบว่า ผงผักคะน้า
เม็กซิโกมีปริมาณร้อยละ โปรตีน เถ้า และไฟเบอร์สูงถึงร้อยละ 33.00, 8.78 และ 70.88 ตามล่าดับ ซึ่งอัตราส่วนผสมที่
เหมาะสมที่สุดในการผลิตผงปรุงรสประกอบด้วย ผงผักคะน้าเม็กซิโกอบแห้ง ผงปลานิล เกลือ น้่าตาล ผงพริกไทย
ผงกระเทียม และไดโซเดียม 5-ไรโบนิวคลีโอไทด์ ในปริมาณร้อยละ 30.7, 15.5, 22.7, 26.7 2.0, 2.0 และ 0.5 ตามล่าดับ
นอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสผักคะน้าเม็กซิโกสูตรโซเดียมต่่าที่ใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์แทนด้วยเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ในอัตราส่วนต่าง ๆ (100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100) พบว่า ผงปรุงรสผักคะน้าเม็ กซิโกสูตร
โซเดียมต่่าที่ใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ทดแทนโซเดียมคลอไรด์ในอัตราส่วน 25:75 มีคะแนนการยอมรับทางประสาท
สัมผัสสูงสุดและมีคุณภาพดีสุด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากผักคะน้าเม็กซิโกสูตรโซเดียมต่่าสามารถใช้เป็นผงปรุงรส
ทางเลือกส่าหรับผู้ที่รักสุขภาพ
ค่าส่าคัญ: คะน้าเม็กซิโก ผงปรุงรสโซเดียมต่่า รสอูมามิ โซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียมคลอไรด์
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าข้าวกล้องงอกจากข้าวหอมแม่พญาทองด้าผสมน้านมถั่วเหลือง
Development of Germinated Brown Rice Drink Product from Khaohom
Mae Phaya Tongdam Rice with Soy Milk
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Abstract
The objective of this research was to develop the germinated brown rice drink product from
Khaohom Mae Phaya Tongdam Rice with soy milk in the form of ready-to-drink product. The research
comprised of two experiments as; 1) studying the ratio of germinated rice and soy milk and 2) studying
the amount of sugar to add in products. The experiments were conducted by mixing the germinated
brown rice drink with soy milk at the ratio of 100:0, 80:20, 60:40, 50:50, 40:60, 20:80 and 0:100, heated
at 65 0C for 30 min, hot filled in glass bottle, cooling and kept at 4 0C. The ready-to-drink product was
evaluated the sensory, chemical and physical properties. The results showed that the panelists
accepted the ready-to-drink products by mixing the germinated brown rice drink with soy milk at the
ratio of 60:40 that higher than those of the other ratios. After that, the amount of sugar was studied
by varying the sugar level at 0, 2, 4, 6, 8 and 10% . The ready-to-drink products was evaluated the
sensory, chemical and physical properties. The results showed that the panelists accepted the
germinated brown rice drink with soy milk products that adding 6% of sugar higher than the other level.
The chemical and physical properties of the germinated brown rice drink with soy milk products had
similar values in every ratio.
Keywords: germinated brown rice, Khaohom Mae Phaya Tong Dam Rice, germinated brown rice,
soy milk and anthocyanin.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าข้าวกล้องงอกจากข้าวหอมแม่พญาทองดาผสมน้านมถั่วเหลืองใน
รูปแบบพร้อมดื่ม การวิจัยประกอบด้วย 1) ศึกษาอัตราส่วนของน้าข้าวกล้องงอกกับน้ านมถั่วเหลือง และ 2) ศึกษาปริมาณ
น้าตาลที่ผสมในผลิตภัณฑ์ การทดลองทาได้โดยน าน้าข้าวหอมแม่พญาทองดางอกผสมกับน้านมถั่วเหลืองในอัตราส่วน 100:0
80:20 60:40 50:50 40:60 20:80 และ 0:100 ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที บรรจุร้อนในขวด
แก้ว ทาให้เย็น และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาเครื่องดื่มที่ผลิตได้มาทดสอบประสาทสัมผัส วิเคราะห์คุณสมบัติทาง
เคมีและทางกายภาพ ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนของน้าข้าวกล้องงอกจากข้าวหอมแม่พญาทองดาผสมกับน้านมถั่วเหลืองที่
อัตราส่วน 60:40 ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบชิมสูงกว่าอัตราส่วนอื่น ๆ นาผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากอัตราส่วนที่เหมาะสมไป
ศึกษาปริมาณน้าตาล โดยแปรปริมาณน้าตาลที่ระดับร้อยละ 0 2 4 6 8 และ 10 นาผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบทางประสาทสัมผัส
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพ ผลการทดลองพบว่าผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับเมื่อเติมน้าตาลในผลิตภัณฑ์
น้าข้าวกล้องงอกจากข้าวหอมแม่พญาทองดาผสมน้านมถั่วเหลืองร้อยละ 6 สูงกว่าที่ระดับอื่น ๆ ส่วนคุณสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของผลิ ตภั ณฑ์ น้ าข้ าวกล้องงอกจากข้ าวหอมแม่ พญาทองดาผสมน้ านมถั่ วเหลื องพร้อมดื่ ม มี ค่าใกล้ เคี ยงกั น ทุ ก
อัตราส่วน
ค้าส้าคัญ: ข้าวกล้องงอก ข้าวหอมแม่พญาทองดา น้าข้าวกล้องงอก น้านมถั่วเหลือง แอนโทไซยานิน
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Anti-inflammatory Effect and Prebiotic Property of Crude Asparagus Juice
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Abstract
Asparagus is a vegetable with high nutritional values, because of its dietary fiber and various
vitamins, minerals, and phytochemicals content. Nowadays, asparagus has been widespread cultivated
in Thailand, even though, asparagus is not Thai native vegetable. This research aimed to evaluate the
anti- inflammatory activity and prebiotic property of the crude asparagus juice to encourage the
processing of asparagus as functional foods. The results revealed that rutin and total sugar content were
0.24 and 5.0 mg/g fresh asparagus. The crude asparagus juice with the concentration of 0.3-5.0 mg/ml
exhibited anti-inflammatory effect by decreasing of TNF- and IL-1ß secretion approximately 58-75 and
62- 75% compared with the control group. Moreover, this crude juice could markedly promote the
growth of probiotic Lactobacillus salivarius and L. johnsonii comparing to those with glucose as sole
carbon source. When the mixed culture study was conducted, it was found that the crude juice
contributed growth of 2 Lactobacilli significantly (p<0.05), resulting of complete inhibition of Escherichia
coli and Salmonella Typhi growth ( p<0. 05) after 24 hr incubation. Thus, it might be concluded that
asparagus could be considered as a promising raw material to be developed as food supplement and
meet the demand of health-conscious consumers.
Keywords: asparagus, crude juice, anti-inflammatory effect, prebiotic property, functional food
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บทคัดย่อ
หน่อไม้ฝ รั่งเป็น ผักที่มีคุณค่าโภชนาการสูง เนื่องจากมีองค์ประกอบของเส้นใยอาหาร วิตามิน เกลือแร่ และ
สารพฤกษเคมีหลายชนิด แม้หน่อไม้ฝรั่งเป็นผักจากต่างประเทศแต่ปัจจุบันได้มีเกษตรกรปลูกอย่างแพร่หลายในประเทศ
ไทย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครังนีคือ เพื่อประเมินฤทธิ์ต้านการอักเสบและคุณสมบัติพรีไบโอติก ของน้าสกัดหยาบจาก
หน่อไม้ฝ รั่ง เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการแปรรูปหน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารเชิงหน้าที่ จากการศึกษาพบว่าหน่อไม้ฝรั่งมีสาร
ฟลาโวนอยด์ชนิดรูทินในปริมาณ 0.24 มก./กรัม น้าหนักสด และมีน้าตาลทังหมด 5 มก./กรัม น้าหนักสด น้าสกัดหยาบ
หน่อไม้ฝรั่งที่ความเข้มข้น 0.3-5 มก./มล. พบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ โดยลดการหลั่งของสาร TNF- และ IL-1ß ลง
ร้อยละ 58-75 และ 62-75 ตามล้าดับ (เทียบกับชุดควบคุม) นอกจากนี น้าสกัดหยาบหน่อไม้ฝรั่ง ยังสามารถกระตุ้นการ
เจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก Lactobacillus salivarius และ L. johnsonii ได้อย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ใช้กลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน ในขณะที่การทดสอบเพาะเลียงแบบเชือผสมพบว่าน้าสกัดหยาบหน่อไม้ฝรั่งกระตุ้นการเจริญ
ของ Lactobacilli 2 สายพันธุ์ ได้อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่งผลยับยังการเจริญของแบคทีเรีย Escherichia coli และ
Salmonella Typhi โดยสมบูรณ์ (p<0.05) หลังเพาะเลียง 24 ชั่วโมง ดังนันอาจสรุปได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งเป็น วัตถุ ดิบ ที่ มี
ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาให้เป็นอาหารเสริมสุขภาพเพื่อสนองความต้องการผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
ค้าส้าคัญ: หน่อไม้ฝรั่ง น้าสกัดหยาบ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ คุณสมบัติพรีไบโอติก อาหารเชิงหน้าที่
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ไมโครเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากเมล็ดบัว: สภาวะการเตรียมและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
Microencapsulation of Lotus Seed (Nelumbo nucifera Gaertn.) Extract
Substance: Process Conditions and Antioxidant Activity
ศิริพร บุตรสีโคตร1* ทองกร พลอยเพชรา1 วราภรณ์ ศรเดช1 วิริยาภรณ์ สุ่มสกุล2 สินี ศิริคูณ1
จิรเมธ อุพารวิวัฒน์2 และธัญญานันท์ วิริยาภัคนันท์1
Siriporn Butseekhot1*, Thongkorn Ploypetchara1, Waraporn Sorndech1, Wiriyaporn Sumsakul2
Sinee Siricoon1 Chiramet Auranwiwat2 and Tanyanun Wiriyapuknun1
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ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปทุมธานี 12120
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปทุมธานี 12120
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2 Researcher of Expert Center of Innovative Herbal Products, Thailand Institute of Scientific and Technological Research
Pathum Thani, Thailand 12120
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*Corresponding author: siriporn_c@tistr.or.th
Abstract
This research was aimed at developing the encapsulated lotus seed extract by optimizing wallmaterial types, determination of physical properties, emulsion capacity/ emulsion stability, wallmaterials released after in vitro digestion and antioxidant activities. The results showed that the
encapsulated lotus seed extract which was encapsulated with 10% maltodextrin, 0.7% tween-80 and
heat at 60 ºC that provided the emulsion capacity for 115 ml of oil/g extract. In addition, the emulsion
stability of the optimized encapsulation was significantly more stable than that of other conditions at
95% confidential level. The moisture content and water activity of the encapsulated lotus seed extracts
were 3. 43% and 0. 22 respectively. The maltodextrin which was used as a wall- material was easily
released during in vitro digestion when compared to gum arabic. The antioxidant activities, measuring
by DPPH and FRAP assay, were 52.80±1.87 and 70.61±0.93 of TEAC/g sample respectively. Thus, lotus
seed extract which was encapsulated by maltodextrin or gum arabic had a potential to be used as an
functional ingredient for functional food product development.
Keywords: lotus seed extracted, emulsion, antioxidant, releasing, encapsulation

221

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของสารห่อหุ้มที่เหมาะสมกับสารสกัดเม็ดบัว คุณสมบัติทางกายภาพ
ความสามารถในการเกิดอิมัลชันและความคงตัว การปลดปล่อยสารห่อหุ้มหลังถูกย่อยโดยเอนไซม์ และคุณสมบัติการต้าน
อนุมูลอิสระ จากผลการทดลองพบว่าการห่อหุ้มด้วยมอลโทเดกซ์ทรินซ์ร้อยละ 10% และสาร tween 80 ร้อยละ 0.7%
ร่วมกับการกวนผสมที่อุณหภูมิ 60 ºC มีความสามารถในการดูดซับน้้ามันได้เท่ากับ 115 มิลลิลิตรของน้้ามัน/กรัมสารสกัด
และมีความคงตัวของอิมัล ชัน มากกว่าการห่อหุ้มด้วยสารอื่นๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ
95 สารสกัดมีปริมาณความชื้นเท่ากับ 3.43% และปริมาณน้้าอิสระเท่ากับ 0.22 ผลการปลดปล่อยสารห่อหุ้มหลังถูกย่อย
โดยเอนไซม์ที่จ้าลองสภาวะในร่างกาย พบว่าการห่อหุ้มด้วยมอลโทเดกซ์ทรินซ์สามารถถูกย่อยได้ดีกว่าการใช้กัมอะราบิก
สมบัติการต้า นอนุมูล อิสระเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH พบว่า 52.80±1.87 และ FRAP พบว่า 70.61±0.93 TEAC/g
สารสกัดเม็ดบัว ดังนั้นสารสกัดจากเม็ดบัวที่ห่อหุ้มด้วยมอลโทเดกซ์ทรินซ์ หรือกัมอะราบิกจึงเป็นส่วนประกอบของอาหาร
ที่มีศักยภาพสามารถน้าไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันต่อไป

คาสาคัญ: สารสกัดเม็ดบัว อิมัลชัน คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ การปลดปล่อย การห่อหุ้ม
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การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เหมาะสมสาหรับการผลิตราข้าวหมักเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพ
Selection of Microorganisms for Production of Fermented Rice Bran
as Food Supplement
อรจินดา กานุมัด และไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน*
Onjinda Kanumad and Pairote Wongputtisin*
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Program in Biotechnology, Faculty of Science, Maejo university, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: pairotewong@gmail.com

Abstract
Rice bran is the by-product obtained from the rice milling process. It is rich in protein, dietary
fiber, fat, and many phytochemicals with biological activities contributed to health, especially
antioxidant activity. However, rice bran also contains anti-nutritional factors, which negatively affect
body such as phytic acid. This research aimed to select a promising microorganism for the production
of high-quality fermented rice bran, considering antioxidant activity and the content of available
phosphate. Moreover, the optimal temperature for drying of fermented rice bran to maintain the
product quality was studied. Two strains of genus Bacillus and 6 strains of Lactobacillus, Rhizopus
microsporus BG5 fungus and Saccharomyces cerevisiae IR5 yeast were included. It was found that the
R. microsporus BG5 showed the highest potential in rice bran fermentation. The fermented rice bran
obtained from this fungus exhibited high antioxidant activity and phosphate content 87.32±2.18 5%,
and 1 . 6 9 ± 0 . 1 8 5 mg/g rice bran, respectively. When the quality of dried fermented rice bran was
compared ( 60-100oC). It was found that 70 °C was the optimum drying temperature. Since the product
obtained at the temperature contained the highest soluble protein content (p<0.05). However, to apply
this fermented rice bran as food supplement, there are additional aspects to be investigated.
Keywords: fermented rice bran, antioxidant, phytochemicals, antinutritional actors, phytic acid
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บทคัดย่อ
ราข้าวเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสีข้าวซึ่งอุดมด้วยสารอาหารที่หลากหลาย ทั้งโปรตีน เส้นใยอาหาร ไขมัน
และสารพฤกษเคมีหลายชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตามราข้าว
มีสารต้านโภชนะเป็นองค์ประกอบด้วย ซึ่งส่งผลเสียต่อร่า งกาย เช่น กรดไฟติก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือก
จุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการผลิตราข้าวหมักที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟอสเฟตอิสระ
รวมถึงเพื่อศึกษาอุณหภูมิการทาแห้งราข้าวหมักที่เหมาะสม เพื่อคงสภาพผลิตภัณฑ์ แบคทีเรียจีนัส Bacillus 2 สายพันธุ์
และ Lactobacillus 6 สายพัน ธุ์ เชื้อรา Rhizopus microsporus BG5 และยีส ต์ Saccharomyces cerevisiae IR5
ได้ถูกนามาศึกษา ผลการวิจัยพบว่า เชื้อรา R. microsporus BG5 มีศักยภาพในการหมักราข้าวมากที่สุด โดยราข้าวหมัก
จากเชื้อราดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 87.32±2.185 และผลิตฟอสเฟตอิสระ 1.69±0.185 มิลลิกรัมต่อกรัม
ราข้าว และจากการเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการทาแห้งที่อุณหภูมิตั้งแต่ 60-100 องศาเซลเซียส พบว่าการทา
แห้งที่ 70 องศาเซลเซียส เป็นระดับที่เหมาะสมที่สุด โดยราข้าวหมักมีปริมาณโปรตีนที่ละลายได้สูงสุด (p<0.05) อย่างไร
ก็ตาม ในการประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพนั้น จาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมในหลายประเด็น
คาสาคัญ: ราข้าวหมัก สารต้านอนุมูลอิสระ สารพฤกษเคมี สารต้านโภชนะ กรดไฟติก
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ผลของสารเพิ่มความคงตัวต่อคุณสมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไอศกรีมกะทิ
Effect of Stabilizers on Physical and Sensory Properties
of Coconut Milk Ice Cream
ธัญลักษณ์ สายสืบ1 พัชรมณี อุณหพิพัฒพงศ์2 และกรผกา อรรคนิตย์1*
Thanyalak Saisueb1, Patcharamanee Unhapipatpong2 and Kornpaka Arkanit1*
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Dept. of Food Science and Technology, Faculty of Engineering and Agro-industry, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2Institute of Product Quality and Standardization, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: k_arkanit@hotmail.com

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of four stabilizers: 0. 4% carboxymethyl
cellulose (CMC), 0.5% guar gum (GG), 0.6% commercial stabilizer (EA 100), and 0.25% polyoxyethylene
(20) sorbitan monooleate (Tween 80), on the coconut milk ice cream properties. It was found that ice
cream mix containing CMC and GG had higher viscosity than ice cream mix containing EA 100 and Tween
80. After freezing ice cream mix to produce coconut milk ice cream, it was found that % overrun and
L* color value of coconut milk ice cream with stabilizer addition were significantly increased when
compared to control (p<0.05). The highest value of % overrun of the coconut milk ice cream derived
from the addition of CMC and the values decreased with the addition of GG, EA 100, and Tween 80,
respectively. The a* and b* color values of coconut milk ice cream with stabilizer addition did not
significantly differ compared to of control ( p>0. 05) . Furthermore, the stabilizer addition had no effect
on sensory properties in terms of appearance, color, odor, texture, and overall acceptance, except taste
which the coconut milk ice cream containing Tween 80 had the highest taste score.
Keywords: Ice cream, guar gum, carboxymethyl cellulose, Tween 80, stabilizer
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารเพิ่มความคงตัว 4 ชนิด ได้แก่ คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส (CMC)
ร้อยละ 0.4 กัวร์กัม (GG) ร้อยละ 0.5 สารเพิ่มความคงตัวทางการค้า (EA 100) ร้อยละ 0.6 และ โพลีออกซีเอทิลีน (20)
ซอร์บิแทน โมโนโอลิเอท (Tween 80) ร้อยละ 0.25 ต่อคุณสมบัติของไอศกรีมกะทิ พบว่า ไอศกรีมมิกซ์ที่เติม CMC และ
GG มีค่าความหนืดสูงกว่าไอศกรีมมิกซ์ที่เติม EA 100 และ Tween 80 เมื่อนำไอศกรีมมิกซ์ไปปั่นเป็นไอศกรีมกะทิ พบว่า
การเติมสารเพิ่มความคงตัวทำให้ % overrun และค่าสี L* ของไอศกรีมกะทิเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม (p<0.05) โดยไอศกรีมกะทิที่เติม CMC มี % overrun สูงสุด รองลงมาคือ GG EA 100
และ Tween 80 ตามลำดับ ค่าสี a* และ b* ของไอศกรีมกะทิที่เติมสารเพิ่มความคงตัวไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) นอกจากนี้ การเติมสารเพิ่มความคงตัวไม่มีผลต่อคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของ
ไอศกรีมกะทิด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม ยกเว้นรสชาติ โดยไอศกรีมกะทิที่ เติม
Tween 80 มีคะแนนด้านรสชาติสูงสุด
คำสำคัญ: ไอศกรีม กัวร์กัม คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส ทวีน 80 สารเพิ่มความคงตัว
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ผลของปริมาณน้ามัลเบอร์รี่ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้าแก่นฝางผสมน้ามัลเบอร์รี่เพื่อสุขภาพ
Effect of Mulberry Juice Contents on Quality of Blended Sappan Juice
and Mulberry Juice for Health
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Abstract
The aim of this research was to study the optimum mulberry amounts on the qualities of
blended sappan juice and mulberry juice production. This research consisted in four treatments.
Mulberry juice adding in various quantities of 0, 50, 75 and 100 ml. were conducted. The physical
properties as appearance and color (L*, a* and b*), chemical properties and microbiological properties
as pH, percent of total acidity (calculated as citric acid), total soluble solid, as well as total plate
count were determined. In addition, a type of sensory evaluation of each product’s color, odor, taste
and overall acceptability using 30 of untrained panelists were 9-points hedonic scale. The physical
properties were found that (L*, a* and b*) were significantly different. (p<0.05) The amounts of
mulberry juice was increased and the trends of total soluble solid were increased. The chemical
properties revealed that pH, percentage of acidity and total soluble solid were significantly different
(p<0.05). The microbiological results demonstrated that total plate count followed in accordance with
standard criteria Thai community product standard: Instant mixed herbs drink. (CPS. 1441/2013) The
results of sensory evaluation indicated that color, odor, taste and overall acceptability of Treatment 3
(blended 750 ml of sappan juice and 75 ml of 100% mulberry (organic) juice) received the highest
scores of 6.87, 7.10, 6.97 and 7.37, respectively.
Keywords: sappan juice, mulberry juice, product
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บทคัดย่อ
จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปริมาตรน้้ามัลเบอร์รี่ที่เหมาะสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้าแก่นฝางผสม
น้้ามัลเบอร์รี่ การศึกษาครั้งนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 4 สิ่งทดลอง คือ โดยแปรปริมาตรน้้ามัลเบอร์รี่ที่ต่างกัน คือ 0, 50,
75 และ 100 มล. ตามล้าดับ ศึกษาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี (L*, a* และb*) และลักษณะปรากฏ ศึกษาสมบัติทาง
เคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ร้อยละกรดทั้งหมดโดยค้านวณรูปกรดซิตริก และของแข็งที่ล ะลายน้้าได้ทั้งหมด ศึกษา
สมบัติทางจุลชีววิทยาด้านจุลินทรีย์ทั้งหมด และศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวมโดยใช้ ผู้ท ดสอบชิ มที่ ไม่ ผ่านการฝึ ก ฝนจ้ านวน 30 คน แบบ 9-point hedonic scale ผลการวิ เคราะห์ ท าง
กายภาพพบว่า ความสว่ าง สีแดง สีเหลือง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเพิ่มปริมาตร
น้้ามัลเบอร์รี่มากขึ้นมีแนวโน้มท้าให้ของแข็งที่ละลายน้้าได้ทั้งหมดเพิ่มมากขึ้น ผลการวิ เคราะห์ทางเคมีพบว่า ความเป็น
กรด-ด่ า ง ร้อ ยละกรดทั้ งหมด และของแข็ งที่ ล ะลายน้้ าได้ทั้ งหมดที่ วัด ได้มี ค วามแตกต่ างอย่ างมี นั ย ส้าคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาพบว่า จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมผช. 1441/2556
เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุนไพรรวมผงส้าเร็จรูป ส่วนผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า เมื่อพิจารณาสมบัติ
ด้า นสี กลิ่ น รสชาติ และความชอบโดยรวมของสิ่งทดลองที่ 3 (ประกอบด้วยน้้าแก่ น ฝางปริม าตร 750 มล. และน้้ า
มัลเบอร์รี่ 100% ปริมาตร 75 มล.) ได้รับคะแนนการยอมรับมีค่าสูงสุดคือ 6.87, 7.10, 6.97 และ 7.37 ตามล้าดับ
ค้าส้าคัญ: น้้าฝาง น้้ามัลเบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเค้กกล้วยหอมเสริมแป้งลูกเดือย
Product Development of Banana Cake with Job’s tears Flour
พรอริยา ฉิรินัง* สมิตานัน มิตรดี อารยา บุญยืน จินตนา สังโสภา และอัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
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Abstract
This research aims to study the development of banana cake with Job’s tears flour. Standard
recipe was selected to 1 recipe from three basic recipes. The results showed that standard banana cake
recipe compose of flour, sugar, baking powder, baking soda, eggs, butter, banana at 200, 200, 200, 90, 200, 4,
and 3 g, respectively. Then, effect of substitution wheat flour by Job’s tears flour at five levels; 0, 25,
50, 75, 100 % was studied. The result exhibited that banana cake fortified with Job’s tears flour at 50%
was the most accepted without difference at the level 25% (p0.05). The results of consumer
acceptance in banana cake with Job’s tears flour showed this product was healthy benefits for 37%.
Acceptance of banana cake was 100%. Consumers decided to buy banana cake products were 87%.
Keywords: banana cake, Job’s tears flour, banana, acceptance
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเค้กกล้วยหอมเสริมแป้งลูกเดือยโดยการเลือกขนม
เค้กกล้วยหอมสูตรทั่วไป 3 สูตร คัดเลือกเพียง 1 สูตร ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคสูงที่สุดเพื่อเป็น สูตรพื้น ฐาน
ผลการทดลอง พบว่า เค้กกล้วยหอมสูตรพื้นฐานมีส่ วนผสม ได้แก่ แป้งเค้ก น้้าตาลทราย กล้วยหอม เนยสด ไข่ไก่ ผงฟู
เบคกิ้งโซดา เป็น 200, 200, 200, 90, 200, 4, และ 3 กรัม ตามล้าดับ จากนั้นศึกษาผลการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้ง
ลูกเดือยในเค้กกล้วยหอมที่ 5 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0, 25 , 50 , 75 และ 100 ของน้้าหนั กแป้ง ต่อการยอมรับของ
ผู้บริโภค พบว่า เค้กกล้วยหอมเสริมแป้งลูกเดือยที่ร้อยละ 50 ได้รับการยอมรับมากที่สุดโดยไม่แตกต่างกับระดับร้อยละ
25 (p0.05) ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมเค้กกล้วยหอมเสริมแป้งลูกเดือย พบว่า เค้ก
กล้วยหอมเสริมแป้งลูกเดือยมีประโยชน์ต่อสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 37 การยอมรับผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมคิดเป็นร้อยละ
100 โดยผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมเสริมแป้งลูกเดือย คิดเป็นร้อยละ 87
คาสาคัญ: เค้กกล้วยหอม แป้งลูกเดือย กล้วยหอม การยอมรับของผู้บริโภค

230

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Session 15
ภาคบรรยาย

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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Product Development from Medicinal Plants to Improve Standard
of Community Products in Nakhon Si Thammarat Province
จุติพร อัศวโสวรรณ1 จุฑามาศ ศุภพันธ์1 เบญจพร จันทรโคตร2 เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ3
ธวัชชัย คงนุ่ม1 ธัชชา สามพิมพ์4 และประกิต ไชยธาดา1*
Jutiporn Assawasowan1, Jutamas Supapan1, Benjaporn Juntarakote2, Ekkalak Kanchanapen3
Thawatchai Kongnoom1, Tatcha Sampim4 and Prakit Chaithada1*
1คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280
2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280
3คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280
4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280
1Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, Thailand 80280
2Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, Thailand 80280
3Faculty of Industrial Technology, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, Thailand 80280
4Faculty of Science and Technology, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, Thailand 80280
*Corresponding author: prakit_cha@nstru.ac.th

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the use of local medicinal plants to develop
products and 2) to develop products and raise the standard of products in 2 communities. The target
groups are Khon Haad Citronella Herbs and Ban Sai Nuea Herb Group. Data collection using interview
and study the background data, problems and needs of the community. The tools used were interviews,
observations, development activities, and participatory learning exchange activities. The interviews
would be conducted with information from community leaders and village philosophers and explore
the use of local medicinal plants. Delivering ready-to-use technologies in the production of herbal
products were mosquito repellent sprays, mosquito repellent lotions, cold pressed coconut oil, herbal
massage oil and herbal compress ball. Products were tested to develop standard by a laboratory. The
results were revealed that Khon Haad citronella herb group used citronella as the main raw material to
produce mosquito repellent sprays and mosquito repellent lotions, by reinforcing the identity of the
community product by adding extracts from “Yor seeds” and “male palm oil flowers” extracts that
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have the effect of mosquito repellency. While Ban Sai Nuea herbal group uses coconut as the major
raw material for their products such as cold-extracted coconut oil, herbal massage oil and herbal
compress ball by enhancing the identity of the product by adding the Piper longum fruit. Various herbal
products have raised product standards by analyzing parameters against community product standards.
Keywords: product development, medicinal plants, product standards, community identity,
local resources

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และ 2) พัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ จานวน 2 ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสมุนไพรตะไคร้หอม
ขอนหาด และกลุ่มสมุนไพรบ้านไสเหนือ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ศึกษาข้อมูลเดิม ปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ การสังเกต กิจกรรม การพัฒนา และกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้นาชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน สารวจการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นด้านพืช
สมุนไพร ถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้ในการทาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง
โลชั่ น กั น ยุ ง น้ ามั น มะพร้ า วสกั ด เย็ น น้ ามั น นวดสมุ น ไพร และลู ก ประคบ และการทดสอบมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ ใน
ห้องปฏิบัติการ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มสมุนไพรตะไคร้หอมขอนหาดใช้ตะไคร้หอมเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสเปรย์ไล่ยุง
และโลชั่นกันยุง โดยเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเติมสารสกัดจากเมล็ดยอและดอกน้ามันปาล์มตัวผู้ซึ่งมีฤทธิ์ใน
การกาจัดยุง ในขณะที่กลุ่มสมุนไพรบ้านไสเหนือใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบหลักในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
น้ามันนวดสมุนไพร และลูกประคบสมุนไพร โดยเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดยใช้ผลดีปลี และผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพรต่าง ๆ ได้ทาการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยนาไปวิเคราะห์ ค่าพารามิ เตอร์ต่าง ๆ เทียบกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คาสาคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืชสมุนไพร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่น
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*Corresponding author: raksasiri_b@silpakorn.edu
2คณะวิทยาการจัดการ

Abstract
The product development of cosmetic of type goat milk soap to meet the demand for creative
community products. The experiments were divided into 4 groups. Consisted of cow's milk soap
products, goat milk soap products, goat colostrum soap products and goat milk yogurt soap were tested
by 74 volunteers for customer perception. In complete randomized controlled trial ( CRD) experiment
and tested for consumer’s acceptance form 7-point Hedonic scales. It was found that the selection of
scents for consumer products was the most acceptable for sunset scents and consumer acceptance in
terms of smell, colour, texture, sanitary and overall acceptability of soap product after 15 days of use
goat colostrum formula. And goat milk yogurt formula was significantly higher than other experimental
groups (P<0.05). However, the acceptance value was at the level of both formulas, at the very favorable
level ( 5. 30- 6. 15) . Chemical and biological found that colostrum soap products and goat milk yogurt
formula had a statistically significantly stronger light reflectance (P<0.05), while vitamin E was maintained
and pH value. No statistical differences were found. The valuation of bacteria is the standard in all trials.
Keywords: goat milk, product development, goat milk soap
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บทคัดย่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางประเภทสบู่จากน้านมแพะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ ท้าการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สบู่น้านมโค ผลิตภัณฑ์สบู่น้านมแพะ
ผลิตภัณฑ์สบู่น้านมเหลืองแพะ และผลิตภัณฑ์สบู่โยเกิร์ตน้านมแพะ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ศึกษา
ลัก ษณะทางกายภาพ เคมี และชีว ภาพ และการยอมรับ ได้ข องผู ้บ ริโ ภค แบบ 7-point Hedonic scales โดยใช้
ผู้ทดสอบทังสิน 74 ราย พบว่าการคัดเลือกกลิ่นส้าหรับผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้การยอมรับกลิ่น sunset มากที่สุด และ
ผู้บริโภคให้การยอมรับด้าน กลิ่น สีสัน เนือสัมผัสฟองสบู่ ความสะอาด และการยอมรับโดยรวมของผลิตภัณฑ์สบู่ หลัง
การใช้ 15 วัน สูต รนมน้า เหลืองแพะ และสูต รโยเกิร์ต น้า นมแพะสูง กว่า กลุ่ม ทดลองอื ่น อย่า งมีน ัย ส้า คัญ ทางสถิต ิ
(P<0.05) อย่างไรก็ดีค่าการยอมรับได้ของผู้บริโภคทัง 2 สูตร อยู่ในระดั บชอบมาก (5.30-6.15) คุณสมบัติทางกายภาพ
เคมีและชีวภาพ พบว่าผลิตภัณฑ์สบู่สูตรนมน้าเหลือง และสูตรโยเกิร์ตน้านมแพะมีค่าการสะท้อนกลับของแสงที่เข้มขึน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่วิตามิน อี คงอยู่ และค่าความเป็นกรดด่าง ไม่พบความแตกต่างกันทาง
สถิติ และการประเมินค่าแบคทีเรียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกการทดลอง
ค้าส้าคัญ: นา้ นมแพะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สบู่นา้ นมแพะ

234

บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2564 24-25 ธันวาคม 2564 ณ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเศษข้าวโพดอาหารสัตว์
Extraction of Carboxymethyl Cellulose from Corn Waste
ณัฐพร จันทร์ฉาย* มนสิชา จาปาทาสี และสุดารัตน์ ปาโมกข์
Nuttaporn Chanchay*, Monsicha Jumpatase and Sudarat Pamok
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140
Agro-Industrial Biotechnology Maejo University Phrae Campus, Phrae, Thailand 54140
*Corresponding author: nuttapornchanchay@gmail.com

Abstract
A study on the production of carboxymethyl cellulose (CMC) from corn dust, cobs and fodder
corn husks showed that CMC extracted from feed corn husks soaked in 10% hydrogen peroxide
solution showed the clearest color and odor lessness. The L*, a* and b* values were analyzed, it was
found that CMC from corn husks soaked in 10% hydrogen peroxide solution gave L* value of 53.160,
a* value of 0.680 and b* value of 17.330. The difference was statistically significant (p≤0.05), pH was
5.64, DS value was 0.2767 and biodegradable within 60 hours. When testing the sensitization
properties of CMC extracted from corn feeds on 30 volunteers, none of the volunteers experienced
any allergic reactions. It has been shown that CMC extracted from fodder corn husks can be used as a
coating and as a skin conditioning ingredient in cosmetics.

Keywords: carboxymethyl cellulose, corn dust, corn cob, corn husk, cosmetics
บทคัดย่อ
การศึกษาการผลิตสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ซีเอ็มซี) จากฝุ่น ซัง และเปลือกข้าวโพดอาหารสัตว์ พบว่า
ซีเอ็มซีที่สกัดได้จากเปลือกข้าวโพดอาหารสัตว์ที่ฟอกสีด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ และสกัด
ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ให้สีที่ใสที่สุด และไม่มีกลิ่น และให้ค่า L* เท่ากับ 53.160 ค่า a*
เท่ากับ 0.680 และ ค่า b* เท่ากับ 17.330 (ρ≤ 0.05) และมีความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 5.64 ค่าระดับการแทนที่ (DS)
เท่ากับ 0.2767 ซึ่งมีผลลัพธ์ไม่ต่างจากซีเอ็มซีทางการค้า และเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน
ระยะเวลา 60 ชั่วโมง เมื่ อทาการทดสอบคุณ สมบัติ อาการแพ้ ของซีเอ็มซี ที่ส กัดได้ จากเปลือกข้าวโพดอาหารสัตว์ กับ
อาสาสมัครจานวนทั้งสิ้น 30 คน พบว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิดอาการแพ้ใด ๆ จึงสรุปได้ว่าซีเอ็มซีที่สกัดได้จากเปลือก
ข้าวโพดอาหารสัตว์สามารถใช้เป็นสารเคลือบและใช้เป็นส่วนผสมของสารปรับสภาพผิวในเครื่องสาอางได้
คาสาคัญ: คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ฝุ่นข้าวโพด ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด เครื่องสาอาง
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คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดหยาบจากห้อม เห็ดเยื่อไผ่ และวอเตอร์เครส
เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเครื่องสาอาง
Carboxymethyl Cellulose with Crude Extracts of Hom, Bamboo Mushroom Mucus
and Vegetable Watercress for Cosmetics Application.
ณัฐพร จันทร์ฉาย* มนสิชา จาปาทาส และอัญศญา บุญประจวบ
Nuttaporn Chanchay*, Monsicha Jumpatase and Ansaya Boonprajaub
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140
Agro-Industrial Biotechnology, Maejo University Phrae Campus, Phrae, Thailand 54140
*Corresponding author: nuttapornchanchay@gmail.com

Abstract
Carboxymethyl cellulose (CMC) is highly soluble, non-hazardous to users and biodegradable.
When combined formulation with antioxidants such as rutin from Hom, allantoin from Bamboo
mushroom mucus and vitamin C from Watercress, it was found that the formula containing CMC from
fodder corn husks 0.25 g. + 0.25 g. rutin extract from Hom, 1 ml. of allantoin from Bamboo pulp and
0.25 ml. of vitamin C from Watercress, added to 10 ml of distilled water gave the highest satisfaction
value. Increased skin moisture from 21.16 percent to 27.55 percent, and average sebum increased
from 28.02 percent to 28.27 percent. Therefore, CMC, an ingredient in skin conditioning agents,
together with rough extracts from Hom, Bamboo Mushroom Mucus and vegetable watercress are
effective, can help add moisture to the skin can be applied as a cosmetic.
Keywords: conditioner, carboxymethyl cellulose, rutin, allantion, ascorbic acid
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บทคัดย่อ
สารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเป็นสารที่ละลายน้าได้ดี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพ
ได้ เมื่อน้ามาประกอบสูตรต้ารับร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระจ้าพวกรูตินจากห้อม สารอัลลันโทอินจากเมือกเห็ดเยื่อไผ่
และวิตามินซีจากผักวอเตอร์เครส พบว่า สูตรต้าหรับที่ประกอบด้วย CMC จากเปลือกข้าวโพดอาหารสัตว์ 0.25 กรัม+
สารสกัดหยาบรูตินจากห้อม 0.25 กรัม สารอัลลันโทอินจากเมือกเห็ดเยื่อไผ่ 1 มิลลิลิตร และวิตามินซีจากผักวอเตอร์เครส
0.25 มิ ลลิ ลิ ตร ใส่ น้ ากลั่น ปริม าตร 10 มิ ล ลิลิ ตร ให้ ค่าความพึ งพอใจมากที่ สุ ด ให้ ความชุ่ ม ชืนแก่ผิ ว เพิ่ ม จาก 21.16
เปอร์เซ็นต์ เป็น 27.55 เปอร์เซ็นต์ และให้ค่าความมันเฉลี่ยเพิ่มจาก 28.02 เปอร์เซ็นต์ เป็น 28.27 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน สาร
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่เป็นส่วนผสมในสารปรับสภาพผิวร่วมกับสารสกัดหยาบจากห้อม เมือกเห็ดเยื่อไผ่ และผัก
วอเตอร์เครส มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชืนให้แก่ผิวสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องส้าอาง
คาสาคัญ: สารปรับสภาพผิว คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส สารต้านอนุมูลอิสระจ้าพวกรูติน สารอัลลันโทอิน วิตามินซี
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คุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและชีวเคมีของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากเมล็ดดาวอินคา
Antioxidant and Biochemical Properties of Protein Hydrolysate
from Sacha Inchi Meal
ศรัญญา สุวรรณอังกูร1* ธีระพล เสนพันธุ์1 และขนิษฐา รุตรัตนมงคล2
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คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
1 Program of Food Science and Technology, Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University
Chiang Mai, Thailand 50290
2Department of Agro-Industry, Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment, Naresuan University
Phitsanulok, Thailand 65000
*Corresponding author: saranya_sw@mju.ac.th

Abstract
Sacha inchi oil is one type of oil which is very popular, especially among health-conscious
person. However, after the oil extraction process, there was 50% of meal (residue) from the initial
material remained. This research aimed to add value to the sacha inchi meal by turning it to protein
hydrolysate and peptide, which are good source of antioxidants and have a biochemical effect to
restrain the enzyme causing chronic diseases; such as, hypertension, diabetes, and obesity. Enzymatic
hydrolysate of sacha inchi meal protein isolate was prepared by treatment with Flavourzyme. The sacha
inchi protein hydrolysate (SPH) was further fractionated into peptide sizes of 1, 3, 5 and 10 kDa using
membrane ultrafiltration. The <1 kDa peptides exhibited significantly better (p<0.05) diphenyl-1picryhydradzyl (DPPH) and hydroxyl radical scavenging activities when compared to peptide fractions of
higher molecular weights. The high activity of <1 kDa peptides in these antioxidant assay systems may
be related to the high levels of total hydrophobic and aromatic amino acids. In comparison to
glutathione, the SPH and its membrane fractions had higher ability to chelate metal ions. Moreover, the
<1 kDa peptides had the greatest ACE-inhibition, DPP-IV inhibition, α-amylase inhibition and αglucosidase inhibition an IC50 value of 1.56, 2.31, 3.77 and 1.84 mg/ml respectively.
Keywords: sacha inchi meals, protein hydrolysate, antioxidant properties, bioactive peptide
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บทคัดย่อ
น้ามันเมล็ดดาวอินคาเป็นน้ามันชนิดหนึ่งที่ผู้คนนิยมรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักสุขภาพ แต่เนื่องจาก
ภายหลังการบีบน้ามันจะได้ส่วนกากประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณวัตถุดิบเริ่มต้น งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับกากเมล็ดดาวอินคา โดยการน้ากากที่เหลือจากการสกัดน้ามัน มาผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทและเปปไทด์ที่ มี
คุณสมบัติต้านออกซิเดชันและออกฤทธิ์ทางชีวเคมีในการยับยังเอนไซม์ที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคเรือรังต่างๆ เช่น โรค
ความดันโลหิตสูง (ACE-inhibitor) โรคเบาหวาน(DPP-IV inhibitor) และโรคอ้วน (α-amylase และ α-glucosidase)
โปรตีนไฮโดรไลเซทถูกเตรียมจากโปรตีนไอโซเลทของกากเมล็ดดาวอินคาย่อยด้วยเอนไซม์ฟลาโวไซม์ จากนันโปรตีน
ไฮโดรไลเซท (SPH) ถูกกรองผ่านเยื่อกรองเมมเบรนระดับอัลตราฟิลเตรชันขนาด 1, 3, 5 และ 10 กิโลดาลตัน พบว่า
เปปไทด์ขนาดต่้ากว่า 1 กิโลดาลตัน สามารถก้าจัดอนุมูลอิสระ DPPH และอนุมูลไฮดรอกซิลดีกว่าอย่างมีนัย ส้ า คั ญ
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับเปปไทด์ที่มีขนาดใหญ่ อาจเนื่องจากมีกรดอะมิโนที่ไม่ชอบน้าและกรดอะมิโนอะโรมาติกอยู่
จ้านวนมาก นอกจากนี SPH และเปปไทด์มีความสามารถดักจับอิออนของโลหะได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลูตาไธโอน
โดยเปปไทด์ ข นาดต่้ า กว่ า 1 กิ โ ลดาลตั น มี บ ทบาทส้ า คั ญ ในการยั บ ยั งเอนไซม์ ACE, DPP-IV, α-amylase และ
α-glucosidase มีค่า IC50 เท่ากับ 1.56, 2.31, 3.77 และ 1.84 มก./มล. ตามล้าดับ
คาสาคัญ: กากเมล็ดดาวอินคา โปรตีนไฮโดรไลเซท สมบัติตา้ นอนุมูลอิสระ เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
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ผลของการดูดซับสารออกฤทธิท์ างชีวภาพของน้้าคั้นหัวหอมแขกด้วยแอคติเวเต็ดคาร์บอน
Effect of Bioactive Compounds Adsorption on Onion Juice by Activated Carbon
รุ่งทิพย์ กาวารี* และสมคิด ดีจริง
Rungthip Kawaree* and Somkid Deejing
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
Program in Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: rungthip-k@gmaejo.mju.ac.th

Abstract
This study examined the effect of activated carbon (AC) adsorption of onion juice on bioactive
compounds was found that the total phenolic compounds in fresh onion juice were 331.222.84 µg
GAE/gram fresh weight. When applied to activated carbon, there was a decrease in total phenolic
compounds and a minimum value at cycles 3-6th range 216.20 to 229.25 µg GAE/g weight. The total
phenolic compounds of heated juice were 282.784.16 µg GAE/g fresh weight. After thru activated
carbon, it was reduced to the lowest cycle 3-5th range 155.02 to 171.58 µg GAE/g fresh weight. The
antioxidant activity test by DPPH and ABTS assay showed that freshly juice had IC50 value 57.791.27
mg/ml and TEAC value 46.170.13 µg TEAC/g fresh weight, respectively. The antioxidant activity was
reduced and became to be stable in cycles 5-7th and cycles 2-7th, respectively. The heated juice had
IC50 value 74.953.03 mg/ml and TEAC value 57.610.28 µg TEAC/g fresh weight, respectively. When
applied to activated carbon, the antioxidant activity was reduced like fresh onion juice. In conclusion,
the activated carbon was able to absorb bioactive compounds. Therefore, it is possible to use AC as a
food ingredient in food without harm to consumers.
Keywords: Allium cepa var. viviparum, activated carbon, total phenolic compounds, antioxidant
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการดูดซับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้้าคั้นหัวหอมแขกด้วยแอคติเวเต็ดคาร์บอน (AC)
พบว่า น้้าคั้นหัวหอมแขกสดมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวมเท่ากับ 331.222.84 µg GAE/กรัมน้้าหนักสด เมื่อน้าไป
ผ่าน AC พบว่า มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวมลดลงและมีค่าต่้าสุดรอบที่ 3-6 มีค่าช่วง 216.20 ถึง 229.25 µg GAE/
กรัมน้้าหนักสด ส่วนน้้าคั้นให้ความร้อนมีค่า 282.784.16 µg GAE/กรัมน้้าหนักสด เมื่อผ่าน AC พบว่าลดลงไปต่้าสุด
รอบที่ 3-5 มีค่าช่วง 155.02 ถึง 171.58 µg GAE/กรัมน้้าหนักสด การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ
ABTS พบว่ า น้้ า คั้ น สด มี ค่ า IC50 เท่ า กั บ 57.791.27 มก./มล. และค่ า TEAC เท่ า กั บ 46.170.13 µg TEAC/กรั ม
น้้าหนักสด ตามล้าดับ เมื่อน้าไปผ่าน AC พบว่า มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลดลงและคงที่ในรอบที่ 5-7 และรอบที่ 2-7
ตามล้ า ดั บ ส่ ว นน้้ า คั้น ให้ ความร้อน มี ค่า IC50 เท่ า กับ 74.953.03 มก./มล. และค่า TEAC เท่ า กับ 57.610.28 µg
TEAC/กรัมน้้าหนักสด ตามล้าดับ เมื่อน้าไปผ่าน AC พบว่า มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลดลงเช่นเดียวกับน้้าคั้นหัวหอมแขกสด
สรุปได้ว่า AC สามารถดูดซับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าจะสามารถน้า AC ไปดูดซับสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพตามธรรมชาติแล้วน้าไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารได้เลยซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ค้าส้าคัญ: หัวหอมแขก แอคติเวเต็ดคาร์บอน สารประกอบฟีนอลิครวม ต้านอนุมูลอิสระ
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การกาจัดโมโนแซคคาไรด์จากสารสกัดหอมแดงโดยใช้ตัวดูดซับถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลาไย
Monosaccharaide Removal from Shallot Extract by Longan Seed
Activated Carbon as Adsorbent
ธนภรณ์ สาดเจริญวัฒนา1 เทวราช เพิ่มสิน2 อนรรฆอร ศรีไสยเพชร1
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน3 และศักดินันท์ นันตัง1,2*
Thanaporn Sadcharoenwatthana1, Tewarach Permsin2, Anakhaorn Srisaipet1
Pairote Wongputtisin3 and Sakdinun Nuntang1,2*
1สาขาเคมีประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสงิ่ ทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
3สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Applied Chemistry, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2Program in Industrial Chemistry and Textile Technology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
3Program in Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: Sakdinun.nt@gmail.com

Abstract
This research studied the preparation of longan seed activated carbon (LSAC) as absorbent for
removal monosaccharide from extracted shallot compared to commercial activated carbon. The
textural properties of LSAC were measured by iodine absorption technique. It was found that prepared
by the condition as temperature/time carbonization 400 ˚C/1.5 h, carbon/NaOH ratio: 1:2 and
temperature/time activation 700 ˚C/1.5 h exhibited the highest iodine number. The absorption studied
for removal monosaccharide from extracted shallot was operated by using adsorbent/extracted shallot
as 0.1 g/10 ml, room temperature and 12 h. It was found that LSAC-B exhibited low amount of total
sugar (TS) but revealed a higher of average degree of polymerization (DP) nearly to activated carbon
commercial.
Keywords: adsorbent, longan seed activated carbon, longan seed, monosaccharide, shallot
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมตัวดูดซับถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลาไย (LSAC) เพื่อนาไปกาจัดโมโนแซคคาไรด์ออกจาก
สารสกัดหอมแดงเปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์เชิงการค้า ศึกษาสมบัติความพรุนของถ่านกัมมันต์เมล็ดลาไยที่เตรียมได้โดย
เทคนิคการหาค่าการดูดซับไอโอดีน พบว่าถ่านกัมมันต์เมล็ดลาไยที่เตรียมผ่านสภาวะอุณหภูมิและเวลาคาร์บอไนซ์ 400
องศาเซลเซียส 1.5 ชั่วโมง สัดส่วนระหว่างคาร์บอนกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1:2 อุณหภูมิและเวลาในการกระตุ้นที่
700 องศาเซลเซียส 1.5 ชั่วโมง ที่ศึกษา ได้แก่ สัดส่วนระหว่างตัวดูดซับ/สารสกัดหอมแดงเท่ากับ 0.1 กรัม/10 มล. ดูดซับ
ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 12 ชั่วโมง พบว่าตัวดูดซับ LSAC-B มีการดูดซับน้าตาลทั้งหมด (TS) น้อย แต่กับมีค่าการดูดซับ
โมโนแซคคาไรด์ที่พิจารณาจากจานวนโดยปริมาณของน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่อยู่ในสายพอลิเมอร์ (DP) เทียบเท่าถ่าน
กัมมันต์เชิงการค้า
คาสาคัญ: ตัวดูดซับ ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลาไย ลาไย โมโนแซคคาไรด์ หอมแดง
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การศึกษาการย่อยกากกาแฟด้วยเอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อผลิตน้าส้มสายชูหมัก
Enzyme Hydrolysis of Spent Coffee Grounds by Microorganisms
to Fermentable Sugars for Coffee Vinegar
มยุรา ศรีกัลยานุกูล1* และปานวาด ศิลปวัฒนา2
Mayura Srikanlayanukul1* and Panwad Sillapawattana2
1สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Program in Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2Program in Environmental Technology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: mayura@mju.ac.th
2สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Abstract
Degradation of spent coffee grounds applied for coffee vinegar was investigated in this research.
Hydrochloric acid hydrolysis for pretreated spent coffee grounds were studied. The 10 mL of hydrochloric acid
with various concentration of such as 1, 2, 3, 4 and 5 % (v/v), respectively were added in 1 gram of
spent coffee grounds. Pretreatments conditions at 120°C with 3 hours were set. It was found that 2%
(v/v) of hydrochloric acid gave the maximum reducing sugar at 12.3863±0.27 g/l. After that degradation
of spent coffee grounds with Aspergillus oryzae, Rhizopus sp. and Bacillus subtilis TK8 were compared.
The result showed that Aspergillus oryzae reduced the maximum sugar at 54.68±0.08 g/L. The spent
coffee grounds have potential to application for coffee vinegar production.
Keywords: spent coffee grounds, fermented vinegar, pretreatment, hydrolysis, fermentation
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการย่อยกากกาแฟเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตน้้าส้มสายชูหมักจากกากกาแฟ ท้าการปรับสภาพ
กากกาแฟด้วยกรดไฮโดรคลอริก โดยการศึกษาหาความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่เหมาะสมในการปรับสภาพ ใช้กาก
กาแฟ 1 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 1, 2, 3, 4 และ 5 % (ปริมาตร/ปริมาตร) ตามล้าดับ ปริมาตร 10
มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพู่ปริมาตร 250 มิลลิลิตร น้าไปไฮโดรไลซิสที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
พบว่า เมื่อใช้กรดไฮโดรคลอกริกความเข้มข้น 2% (ปริมาตร/ปริมาตร) ให้ปริมาณน้้าตาลสูงสุดที่ 12.38 กรัมต่อลิตร
จากนั้นศึกษาการย่อยกากกาแฟโดยใช้ Aspergillus oryzae, Rhizopus sp และ Bacillus subtilis TK8 พบว่า การย่อย
กากกาแฟโดยใช้ Aspergillus oryzae ให้ปริมาณน้้าตาลกลูโคสสูงสุดคือ 54.68±0.08 กรัมต่อลิตร ซึ่งมีศักยภาพในการ
ประยุกต์ใช้ในการผลิตน้้าส้มสายชูหมักจากกากกาแฟ
ค้าส้าคัญ: กากกาแฟ น้้าส้มสายชูหมัก การปรับสภาพ การไฮโดรไลซิส เทคโนโลยีการหมัก
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