


	 มหาวิิทยาลััยทักษิิณ	ได้้รัับเกียรัติิเป็็นเจ้้าภาพจ้ัด้ป็รัะชุุมวิิชุาการัพืชุสวินแห่งชุาติิ	ครัั�งที�	19	(The	19th	National	Hort-
ticulturtal	Congrtess)	ในรัะหวิ่างวิันที �	24-25	พฤศจ้ิกายน	2565	ภายใติ้หัวิข้้อ	“พืชุสวินสมัยใหม่	:	เทคโนโลัยีแลัะ
นวิัติกรัรัม”	ณ	โรังแรัมทวิินโลัติัส	อำาเภอเมือง	จ้ังหวิัด้นครัศรัีธรัรัมรัาชุ	โด้ยมีวิัติถุุป็รัะสงค์เพื�อเป็็นเวิทีสำาหรัับการันำาเสนอ
ผลังานวิิจ้ัย	นวิัติกรัรัมแลัะเทคโนโลัยีสมัยใหม่ทางพืชุสวิน	การัแลักเป็ลัี�ยนควิามรั้้แลัะการัสรั้างเครัือข้่ายทางด้้านพืชุสวิน	รัะหวิ่าง

นักเรัียน	นิสิติ	นักศึกษิา	อาจ้ารัย์	แลัะผ้้สนใจ้ทั�วิไป็	โด้ยมีรั้ป็แบบการัป็รัะชุุมป็รัะกอบด้้วิย	การันำาเสนอผลังานทางวิิชุาการั	
ภาคบรัรัยาย	จ้ำานวิน	41	ผลังาน	แลัะภาคโป็สเติอรั์	จ้ำานวิน	71	ผลังาน	การับรัรัยายพิเศษิแลัะการัเสวินาในหัวิข้้อติ่างๆ	ด้้านเทคโนโลัยี
แลัะนวิัติกรัรัมพืชุสวิน	การัจ้ัด้นิทรัรัศการัแสด้งผลังานวิิจ้ัยแลัะนวิัติกรัรัมด้้านพืชุสวินจ้ากภาครััฐแลัะเอกชุน	

	 มหาวิิทยาลััยทักษิิณ	ข้อข้อบคุณสมาคมพืชุสวินแห่งป็รัะเทศไทย	หน่วิยงานภาครััฐแลัะเอกชุนที�เป็็นเจ้้าภาพรั่วิมแลัะให้การั
สนับสนุน	อำานวิยควิามสะด้วิกการัจ้ัด้ป็รัะชุุมวิิชุาการั	ข้อข้อบคุณวิิทยากรั	ผ้้ทรังคุณวิุฒิิ	คณาจ้ารัย์	นักวิิจ้ัย	นักวิิชุาการั	ผ้้นำาเสนอ
ผลังานวิิจ้ัย	แลัะผ้้สนใจ้เข้้ารั่วิมป็รัะชุุม	ทุกท่าน	ทั�งนี�	คณะกรัรัมการัจ้ัด้ป็รัะชุุมหวิังเป็็นอย่างยิ�งวิ่าควิามรั้้แลัะนวิัติกรัรัมที�ได้้จ้าก
การัป็รัะชุุมวิิชุาการัในครัั�งนี�จ้ะเป็็นป็รัะโยชุน์ในการัพัฒินาเทคโนโลัยีแลัะนวิัติกรัรัมพืชุสวินสมัยใหม่	แลัะสามารัถุนำาไป็ใชุ้ป็รัะโยชุน์
ติ่อเกษิติรักรั	ชุุมชุน	แลัะด้้านวิิชุาการัติ่อไป็	

	(รัองศาสติรัาจ้ารัย์	ด้รั.สมัครั	แก้วิสุกแสง)
ผ้้รัักษิาการัแทนรัองอธิการับด้ีฝ่่ายวิิจ้ัยแลัะนวิัติกรัรัม

ป็รัะธานคณะกรัรัมการัอำานวิยการัจ้ัด้ป็รัะชุุมวิิชุาการัพืชุสวินแห่งชุาติิ	ครัั�งที�	19

คำำ�นำำ�



การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Horticultural Congress)     ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 3

	 สถุานการัณ์การัแพรั่รัะบาด้ข้องไวิรััส	โควิิด้-19	แลัะป็ัญหาที�หลัายป็รัะเทศรัวิมทั�งป็รัะเทศไทยกำาลัังเผชุิญอย้่ในป็ัจ้จุ้บัน	ได้้แก่	
การัเป็ลัี�ยนแป็ลังสภาพภ้มิอากาศ	ภาวิะโลักรั้อน	ควิามเสื�อมโทรัมแลัะลัด้ลังข้องทรััพยากรัธรัรัมชุาติิ	การัมีป็รัะชุากรัส้งวิัยเพิ�มข้ึ�น	ฯลัฯ	

สิ�งเหลั่านี�ลั้วินส่งผลักรัะทบติ่อวิิถุีชุีวิิติมนุษิย์ในด้้าน	ติ่าง	ๆ	ทั�งด้้านสังคม	เศรัษิฐกิจ้	การัเงิน	การัติลัาด้	การัใชุ้ชุีวิิติ	แลัะอาชุีพการังาน	

เป็็นควิามท้าทายที�ไม่สามารัถุหลัีกเลัี�ยงได้้	ป็รัะชุากรัทั�วิโลักจ้ึงติ้องป็รัับติัวิให้เข้้ากับสถุานการัณ์วิิถุีใหม่	(New	Nortmal)	แลัะการัเป็ิด้เสรัี
ทางการัค้าสินค้าเกษิติรั	ทำาให้เกิด้การัแข้่งข้ันในติลัาด้การัค้าส้งมาก	การันำารัะบบวิิทยาศาสติรั์	วิิจ้ัยแลัะนวิัติกรัรัมมาเสรัิมสรั้างข้ีด้ควิาม
สามารัถุในการัแข้่งข้ัน	ควิามเข้้มแข้็งทางวิิชุาการั	แลัะเทคโนโลัยีพืชุสวินข้องป็รัะเทศให้ได้้มาติรัฐานสากลั	เพื�อเพิ�มข้ีด้ควิามสามารัถุ
ทางการัผลัิติพืชุสวินในป็รัะเทศแลัะการัส่งออก	ยกรัะด้ับการัพัฒินาสินค้าเกษิติรัส้่ติลัาด้โลัก	แลัะการัก้าวิเข้้าส้่การัเกษิติรัยุคใหม่	(Smartt	
Fartmert)	รัะบบสมารั์ทฟารั์มอัจ้ฉรัิยะ	ชุ่วิยให้การับรัิหารัจ้ัด้การัลัด้ติ้นทุน	เพิ�มคุณภาพผลัผลัิติ	รัวิมทั�งแก้ป็ัญหาการัติลัาด้ไป็พรั้อมกัน	
	 หลัายภาคส่วินที�เกี�ยวิข้้องทั�งทางด้้านผ้้ผลัิติ	นักวิิจ้ัย	นักวิิชุาการัด้้านพืชุสวิน	นักสารัสนเทศ	วิิศวิกรั	นักการัติลัาด้	จ้ำาเป็็นติ้อง
บ้รัณาการัใชุ้วิิชุาการัควิามรั้้ข้องศาสติรั์หลัาย	ๆ	สาข้ารั่วิมกัน	อันจ้ะนำาไป็ส้่ควิามก้าวิหน้าด้้วิยการัผลัิติพืชุสวินก่อให้เกิด้ควิามมั�นคงทาง
อาหารั	การัส่งออกนำารัายได้้เข้้าป็รัะเทศ	ส่งเสรัิมการัมีสุข้ภาพที�สมบ้รัณ์ด้้วิยการัผลัิติที�เป็็นมิติรักับสิ�งแวิด้ลั้อมอย่างยั�งยืน	ซึ่ึ�งผลังาน
การัค้นควิ้าวิิจ้ัยแลัะนวิัติกรัรัมในศาสติรั์แข้นงติ่าง	ๆ	ที�เกี�ยวิข้้องกับพืชุสวินมีควิามก้าวิหน้าอย่างติ่อเนื�อง	การัพบป็ะรั่วิมกันข้องนักวิิจ้ัย	
นักวิิชุาการั	นิสิตินักศึกษิา	ผ้้ป็รัะกอบการัผลัิติ	ติลัอด้จ้นผ้้ส่งออก	ในห่วิงโซึ่่การัผลัิติพืชุสวินให้ได้้มีโอกาสแลักเป็ลัี�ยนนำาเสนอควิามรั้้	
ควิามติ้องการั	ป็ัญหาที�พบนำาไป็ส้่การัรัะด้มสมอง	การัวิิจ้ัยแลัะนวิัติกรัรัม	การัป็รัะยุกติ์ใชุ้ผลังานวิิจ้ัยให้เกิด้ป็รัะโยชุน์อย่างแท้จ้รัิง	
	 สำาหรัับการัป็รัะชุุมวิิชุาการัพืชุสวินแห่งชุาติิ	ครัั�งที�	19	(The	19th	National	Hortticulturtal	Congrtess)	ในรัะหวิ่างวิันที�	24-25
พฤศจ้ิกายน	2565	ภายใติ้หัวิข้้อ	“พืชุสวินสมัยใหม่	:	เทคโนโลัยีแลัะนวิัติกรัรัม”	เป็็นจุ้ด้สรั้างเครัือข้่ายควิามรั่วิมมือรัะหวิ่างมหาวิิทยาลััย

ทักษิิณแลัะสถุาบันอุด้มศึกษิา	องค์กรั	แลัะเครัือข้่ายในรัะบบวิิจ้ัยทั�วิป็รัะเทศ	ที�จ้ะนำาเสนอผลังานวิิจ้ัยที�มีศักยภาพพรั้อมใชุ้ป็รัะโยชุน์
อันเป็็นป็รัะโยชุน์เชุิงวิิชุาการั	เชุิงสังคม	แลัะเชุิงพาณิชุย์	แลัะแสด้งให้เห็นถุึงควิามรั่วิมมือแลัะถุือเป็็นพลัังสรั้างสรัรัค์สำาคัญสำาหรัับการั
สรั้างคน	สรั้างองค์ควิามรั้้	แลัะสรั้างผลังานวิิจ้ัยแลัะนวิัติกรัรัมอีกทั�งเป็็นกลัไกส่งเสรัิมแลัะถุ่ายทอด้ควิามรั้้แลัะพลัังป็ัญญาเพื�อป็รัะโยชุน์
ส้่มาติรัฐานรัะด้ับสากลับนฐานท้องถุิ�น		
	 มหาวิิทยาลััยทักษิิณ	ข้อข้อบคุณสมาคมพืชุสวินแห่งป็รัะเทศไทย	หน่วิยงานภาครััฐแลัะเอกชุนที�เป็็นเจ้้าภาพร่ัวิมแลัะให้การัสนับสนุน

การัจ้ัด้ป็รัะชุุมวิิชุาการั	วิิทยากรั	ผ้้ทรังคุณวิุฒิิ	คณาจ้ารัย์	นักวิิจ้ัย	นักวิิชุาการั	ผ้้นำาเสนอผลังานวิิจ้ัย	แลัะผ้้สนใจ้เข้้ารั่วิมป็รัะชุุมทุกท่าน
ติลัอด้จ้นคณะกรัรัมการัด้ำาเนินการัจ้ัด้ป็รัะชุุมวิิชุาการัฯ	ทั�งในแลัะนอก	ที�มีส่วินรั่วิมแลัะอำานวิยควิามสะด้วิกในการัจั้ด้ป็รัะชุุมวิิชุาการั	แลัะ

หวิังเป็็นอย่างยิ�งวิ่าการัจ้ัด้ป็รัะชุุมวิิชุาการัในครัั�งนี�จ้ะเป็็นป็รัะโยชุน์ติ่อวิงการัพืชุสวินไทยติ่อไป็
                                                                 

(รัองศาสติรัาจ้ารัย์	ด้รั.ณฐพงศ์		จ้ิติรันิรััติน์)
ผ้้รัักษิาการัแทนอธิการับด้ีมหาวิิทยาลััยทักษิิณ

ส�รอธิิก�รบดีี



สารบััญ Contentส�รบัญ

ก�รนำำ�เสนำอผลง�นำวิจัยภ�คำบรรย�ย

SESSION 1 ไม้ผล

 	การัศึกษิาการัส่งผ่านรัาคาสินค้ายางพารัา	 2
	 ณภัทรั		อุ๋ยเจ้รัิญ	สำานักงานเศรัษิฐกิจ้การัเกษิติรั
 	ผลัข้องป็ุ๋ยคอก	ป็ุ๋ยหินฟอสเฟติ	แลัะป็ุ๋ยชุีวิภาพไมคอรั์ไรัซึ่าติ่อการัเจ้รัิญเติิบโติข้องติ้นกลั้ามะพรั้าวิ	 3
	 ทิพวิรัรัณ		แก้วิหน้	กรมวิชาการเกษตร
 	ผลัข้องรัะยะเวิลัาการัใชุ้สเติรัป็โติมัยซึ่ิน	แลัะชุนิด้ข้องสารัควิบคุมการัเจ้รัิญเติิบโติข้องพืชุ	ในกลัุ่มไซึ่โติไคนินติ่อป็รัิมาณ	 4
	 แลัะคุณภาพข้ององุ่นพันธุ์ไชุน์มัสแคท		
	 ป็ัณชุพัฒิน์		แจ้่มเกิด้	สถุาบันวิิจ้ัยแลัะพัฒินาพื�นที�ส้ง	(องค์การัมหาชุน)	
 	การัทด้สอบแลัะคัด้เลัือกสายพันธุ์กาแฟอะรัาบิกาคุณภาพโครังการัหลัวิง	 5	
	 สิทธิเด้ชุ		รั้อยกรัอง	สถุาบันวิิจ้ัยแลัะพัฒินาพื�นที�ส้ง	(องค์การัมหาชุน)
 	ผลัข้องติำาแหน่งทรังพุ่มที�มีติ่อการัติิด้ผลัแลัะคุณภาพผลัผลัิติส้มโอพันธุ์มณีอีสาน	 7	
	 สมยศ		มีทา	มหาวิิทยาลััยข้อนแก่น
 	การัศึกษิาแลัะคัด้เลัือกชุนิด้ผึ�งที�เหมาะสมในการัเพิ�มป็รัะสิทธิภาพการัผสมเกสรัอาโวิกาโด้บนพื�นที�ส้ง	 8
	 ธีรันาฎ		ศักด์ิ้ป็รัีชุากุลั	สถุาบันวิิจ้ัยแลัะพัฒินาพื�นที�ส้ง	(องค์การัมหาชุน)
 	ป็ัจ้จ้ัยที�ส่งผลัให้มะพรั้าวิน�ำาหอมมีผลัผลัิติไม่สม�ำาเสมอติลัอด้ทั�งป็ีแลัะการัทำานายผลัผลัิติลั่วิงหน้า	 9

	 เกียรัติิสุด้า		เหลัืองวิิลััย	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์	วิิทยาเข้ติกำาแพงแสน
 	การัติอบสนองติ่อแสงในการัสังเครัาะห์ด้้วิยแสงข้องกาแฟโรับัสติา	5	พันธุ์	ภายใติ้การัพรัางแสงติ่างกัน	 10
	 วิีรัา		คลั้ายพุก	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์	บางเข้น
 	แบบจ้ำาลัองควิามติ้องการัน�ำาข้องพุทรัานมสด้โด้ยใชุ้ควิามสัมพันธ์ค่าการัข้าด้ควิามด้ันไอน�ำาในบรัรัยากาศแลัะค่าการัไหลัข้องน�ำาในท่อน�ำา	 12

	 สุภัทรั์		อิศรัางก้รั	ณ	อยุธยา	มหาวิิทยาลััยข้อนแก่น

SESSION 2  ไม้ผัก

 	การัทด้สอบพันธุ์มันเทศลั้กผสมเนื�อสีม่วิงในแป็ลังเกษิติรักรั	 14

	 ด้รัุณี		เพ็งฤกษิ์	ศ้นย์วิิจ้ัยแลัะพัฒินาการัเกษิติรัพิจ้ิติรั
 	ผลัข้องสารัควิบคุมการัเจ้รัิญเติิบโติข้องพืชุติ่อควิามงอกแลัะการัเจ้รัิญเติิบโติรัะยะติ้นกลั้า	 15
	 ข้องติ้นสะติอ	(Parkia speciosa Hassk.)	“พันธุ์ติรััง	1”
	 ธงชุัย		ไทรัน้อย	สถุาบันวิิจ้ัยพืชุสวิน	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั
 	การัผลัิติป็ุ๋ยอินทรัีย์น�ำาจ้ากข้องเหลัือใชุ้ในโรังงานป็ลัาป็่นแลัะศึกษิาป็รัะสิทธิภาพข้องป็ุ๋ยอินทรัีย์น�ำาติ่อการัเจ้รัิญเติิบโติข้องผักสลััด้	 16  

	 สนั�น		รััตินพรัหม	มหาวิิทยาลััยสงข้ลัานครัินทรั์	วิิทยาเข้ติป็ัติติานี
 	ผลัข้องม้ลัไก่อัด้เม็ด้เคลัือบด้้วิยไคโติโอลัิโกแซึ่คคาไรัด้์ติ่อการัเติิบโติแลัะผลัผลัิติข้องข้้าวิโพด้ฝ่ักอ่อน	 18
	 ณัฐวิุฒิิ		คงติะโก	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์	วิิทยาเข้ติกำาแพงแสน
 	ป็รัะสิทธิภาพข้องสารัอินทรัีย์ติ่อการัเจ้รัิญเติิบโติ	แลัะผลัผลัิติข้องผักกาด้หอม	พันธุ์เรัด้โอ๊คในรัะบบไฮโด้รัโป็นิกส์	 19
	 สุภาภรัณ์		เอี�ยมเข้่ง	สาข้าวิิชุาเทคโนโลัยีการัผลัิติพืชุ

 	คัด้เลัือกแลัะเป็รัียบเทียบพันธุ์ติะไครั้ติัด้ใบที�ให้ผลัผลัิติส้งในจ้ังหวิัด้เพชุรับ้รัณ์	 21  
	 เมรัินทรั์		บุญอินทรั์	ศ้นย์วิิจ้ัยเกษิติรัที�ส้งเพชุรับ้รัณ์	สถุาบันวิิจ้ัยพืชุสวิน	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั
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SESSION 3 ไม้ดอก

 	การัป็รัับป็รัุงพันธุ์เบญจ้มาศที�ไม่ไวิติ่อแสง	 23
	 เกศรัิน		ติันก้ลั	ม้ลันิธิโครังการัหลัวิง
 	Incrteased	grtowth	and	yield	of	Caladium	by	tubert	section	and	plant	grtowth	rtegulatorts	 25
	 สุรัิยา		ก่อสินวิัฒินา	สถุาบันเทคโนโลัยีพรัะจ้อมเกลั้าเจ้้าคุณทหารัลัาด้กรัะบัง
 	Effects	of	Differtent	Potting	Media	on	the	Grtowth	of	Commertcial	Cacti	 27
	 กิติติิพันธุ์		ฤทธิเด้ชุรััติน์	สถุาบันเทคโนโลัยีพรัะจ้อมเกลั้าเจ้้าคุณทหารัลัาด้กรัะบัง
 	การัพัฒินารัะบบการัผลัิติเบญจ้มาศป็ลัอด้โรัคเชุิงพาณิชุย์			 28
	 ณัฐพงค์		จ้ันจุ้ฬา	ศ้นย์เชุี�ยวิชุาญนวิัติกรัรัมเกษิติรัสรั้างสรัรัค์	สถุาบันวิิจ้ัยวิิทยาศาสติรั์แลัะเทคโนโลัยีแห่งป็รัะเทศไทย	(วิวิ.)

SESSION 4 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 	การัศึกษิารัะด้ับอุณหภ้มิที�เหมาะสมสำาหรัับการัอบแห้งเป็รัาะหอมด้้วิยเครัื�องอบแห้งลัมรั้อน	 31
	 พุทธธินันทรั์		จ้ารัุวิัฒิน์	ศ้นย์วิิจ้ัยเกษิติรัวิิศวิกรัรัมจ้ันทบุรัี	สถุาบันวิิจ้ัยเกษิติรัวิิศวิกรัรัม	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั
 	ป็รัะสิทธิภาพข้องสารัโซึ่เด้ียมคลัอไรัด้์ติ่อคุณภาพการัเก็บรัักษิาข้องผลัมะม่วิงพันธุ์ข้ายติึกติัด้แติ่ง	 32
	 ป็พนธีรั์		บัวิภารัังษิี	สถุาบันเทคโนโลัยีพรัะจ้อมเกลั้าเจ้้าคุณทหารัลัาด้กรัะบัง
 	ผลัข้องกรัด้อะซึ่ิทิลัซึ่าลัิไซึ่ลัิกติ่อการัเป็ลัี�ยนแป็ลังคุณภาพข้องมะม่วิงน�ำาด้อกไม้สีทองรัะหวิ่างการัเก็บรัักษิาที�อุณหภ้มิติ�ำา	 33
 รัตติยากร กันจนะ สถุาบันเทคโนโลัยีพรัะจ้อมเกลั้าเจ้้าคุณทหารัลัาด้กรัะบัง
 	การัติายโด้ยกำาหนด้ข้องเซึ่ลัลั์กับกรัะบวินการัติกกรัะในกลั้วิยไข้่แลัะกลั้วิยหอมคาเวินด้ิชุ	 34
	 ป็ัทมวิรัรัณ		อนุสรัพรัพงศ์	ม.เกษิติรัศาสติรั์	วิิทยาเข้ติกำาแพงแสน
 	การัศึกษิารั้ป็แบบการัหายใจ้ข้องผลัฝ่รัั�งป็รัะเภทบ่มสุก (climacteric fruits) และบ่มไม่สุก (non-climacteric fruits)	 35
	 โด้ยใชุ้การัวิิเครัาะห์อัติรัาการัหายใจ้ในรัะบบเป็ิด้	
	 ณัฐพงษิ์		บุญท้ลั	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์	วิิทยาเข้ติกำาแพงแสน
	 ผลัข้องรัังสี	UV-C	ติ่อการัเป็ลัี�ยนแป็ลังคุณภาพข้องมะม่วิงน�ำาด้อกไม้สีทองในรัะหวิ่างการัเก็บรัักษิา	 36	
 ณัฐกานติ์		พรัรัณข้าม	ข้อนแก่น
 	ควิามสัมพันธ์รัะหวิ่างควิามถุ่วิงจ้ำาเพาะกับสมดุ้ลัย์ข้องน�ำา	แลัะอัติรัาการัหายใจ้ข้องผลัทุเรัียนพันธุ์หมอนทองที�ควิามบรัิบ้รัณ์ติ่างกัน	 37	
 กันติ์ฤทัย		ธนอุด้มนาน	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์	วิิทยาเข้ติกำาแพงแสน
 	ป็รัะโยชุน์ข้องบรัรัจุ้ภัณฑ์ด้ัด้แป็ลังบรัรัยากาศติ่อคุณภาพข้องมะม่วิงเข้ียวิเสวิยฉายรัังสีแกมมา			 38
	 พงศ์รัพี	วิิจ้ิติรัคุณานันท์	มหาวิิทยาลััยนเรัศวิรั

SESSION 5 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน

 	ผลัข้อง	BA และ NAA	ติ่อการัเจ้รัิญแลัะพัฒินาเนื�อเยื�อมันเทศพันธุ์เหลัืองสายน�ำาผึ�งอินโด้ในสภาพป็ลัอด้เชุื�อ	 40
	 ป็ารัิฉัติรั		กลัีบเนติรั	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีลั้านนาลัำาป็าง
 	การัทำาบรัิสุทธิ์โป็รัติีนเกาะจ้ับไคติินแลัะไคติีเนสจ้ากน�ำายางพารัาแลัะสมบัติิการัติ้านเชุื�อรัาก่อโรัคพืชุบางชุนิด้	 42
	 ภัทรัอรั		หาวินพันธ์	สถุาบันชุีวิวิิทยาศาสติรั์โมเลักุลั	มหาวิิทยาลััยมหิด้ลั
 	พันธุ์พืชุสมุนไพรัท้องถุิ�นภาคใติ้ติอนบนเพื�อการัพัฒินาการัใชุ้ป็รัะโยชุน์ทางยา			 44
 สุธีรัา		ถุาวิรัรััติน์	กรมวิชาการเกษตร 
 	การัศึกษิาควิามด้ีเด้่นเหนือพ่อแม่ข้อง	15	พันธุ์พรัิกลั้กผสม	สำาหรัับบรัิโภคสด้คุณภาพด้ี	 46
	 ธัญญารััติน์		ติาอินติ๊ะ	มหาวิิทยาลััยข้อนแก่น
 	ผลัข้องพลัาสมา	แลัะไมโครั–นาโนบับเบิลัติ่อการัฟอกฆ่าเชุื�อเมลั็ด้กัญชุงสายพันธุ์	RPF3	ที�เพาะเลัี�ยงในสภาพป็ลัอด้เชุื�อ	 48
	 กวิีธารัณ์		วิงษิ์เคี�ยม	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีรัาชุมงคลัลั้านนา
 	องค์ป็รัะกอบหลัักทางเคมีแลัะยีนที�เกี�ยวิข้้องกับรัสชุาติิมะลัะกอ	 49
	 ชุัชุมาศ	กาญจ้นอุด้มการั 
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SESSION 6 โรคพืชและกีฎวิทยา 

 	ควิามหลัากชุนิด้แลัะควิามชุุกชุุมข้องผีเสื�อกลัางวิันในเข้ติเกาะยอ	อำาเภอเมือง	จ้ังหวิัด้สงข้ลัา	 51
	 ไอลัด้า		ไหมด้ี	มหาวิิทยาลััยรัาชุภัฏสงข้ลัา
 	การัคัด้เลัือกพันธุ์มะเข้ือที�ติ้านทานติ่อไส้เด้ือนฝ่อยรัากป็ม	(Meloidogyne incognita)	 52
	 นรัิศรัา		ชุัยหา	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์	วิิทยาเข้ติกำาแพงแสน
 	การัควิบคุมไส้เด้ือนฝ่อยรัากป็ม	Meloidogyne incognita	โด้ยสป็อรั์สารัแข้วินลัอยข้องเชุื�อรัา	Trichoderma sp.	บางชุนิด้		 53	
 วิิไลัวิรัรัณ		สารัพงษิ์	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์	วิิทยาเข้ติกำาแพงแสน 

SESSION 7 ภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม

 	การัศึกษิาแนวิทางในการับรัิหารัจ้ัด้การัวิัสดุ้เหลัือใชุ้จ้ากมะพรั้าวิอ่อน	 56
	 กฤษิณะ		เข้มะวินิชุ	สำานักงานเศรัษิฐกิจ้การัเกษิติรั
 	การัออกแบบเพื�อพัฒินาพื�นที�ศ้นย์การัเรัียนรั้้เศรัษิฐกิจ้พอเพียงบ้านลัิพอนใติ้	ติ.ศรัีสุนทรั	อ.ถุลัาง	จ้ังหวิัด้ภ้เก็ติ	 57
	 เบญจ้พรั		แก้วิอุไทย	มหาวิิทยาลััยรัาชุภัฏภ้เก็ติ	

SESSION 8 นวัตกรรมพืชสวน 

 	วิิจ้ัยแลัะพัฒินาเครัื�องใส่ป็ุ๋ยเคมีกึ�งอัติโนมัติิแบบโรัยติามแนวิป็ลัายทรังพุ่ม	สำาหรัับสวินทุเรัียนโด้ยใชุ้ติ่อพ่วิงกับรัถุแทรักเติอรั์ข้นาด้เลั็ก	 59
 บัณฑิติ		จ้ิติรัจ้ำานงค์	ศ้นย์วิิจ้ัยเกษิติรัวิิศวิกรัรัมจ้ันทบุรัี	สถุาบันวิิจ้ัยเกษิติรัวิิศวิกรัรัม	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั
 	ผลัข้องการัฉีด้พ่นสารัลัะลัายธาติุอาหารัรัองที�มีผลัติ่อคุณสมบัติิทางด้้านกายภาพข้องติ้นกัญชุง	สายพันธุ์	RPF-1		 60	
	 ภายใติ้โรังเรัือนรัะบบป็ิด้	
	 พุทธพงษิ์	สรั้อยเพชุรัเกษิม	มหาวิิทยาลััยนเรัศวิรั
 	ผลัข้องการัใชุ้กรัะบวินการัพาสเจ้อไรัส์ด้้วิยการัใชุ้ควิามด้ันส้งในการัลัด้เชุื�อก่อโรัคแลัะคงคุณภาพข้องน�ำามะพรั้าวิน�ำาหอมพรั้อมด้ื�ม	 61
	 อัมรัา	ทองกลัิ�น	มหาวิิทยาลััยนเรัศวิรั
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ก�รนำำ�เสนำอผลง�นำวิจัยภ�คำโปสเตอร์

SESSION 1 ไม้ผล

 	มะพรั้าวิกะทิน�ำาหอมพันธุ์แท้ทางเลัือกใหม่	เพื�อสรั้างรัายได้้แบบก้าวิกรัะโด้ด้	 63
	 ป็รัิญด้า		หรั้นหีม	“ศ้นย์วิิจ้ัยแลัะพัฒินาเมลั็ด้พันธุ์พืชุสุรัาษิฎรั์ธานี	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั”
 	ชุักนำาด้อกสับป็ะรัด้ด้้วิยเอทิฟอนด้ีกวิ่าถุ่านแก๊สจ้รัิงหรัือ	 64
	 ภาสันติ์		ศารัท้ลัทัติ	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์
 	การัลัด้การัใชุ้กรัด้ซึ่ิติรัิกแลัะโซึ่เด้ียมคลัอไรัด้์ในมะพรั้าวิน�ำาหอมติัด้แติ่งด้้วิยโอโซึ่นรั่วิมกับ	เทคโนโลัยีฟองอากาศข้นาด้เลั็ก	 65
	 สุภัทรั		ป็ฐมเอม	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์	
 	ผลัการัสำารัวิจ้แลัะติรัวิจ้วิิเครัาะห์คุณภาพด้ินในสวินทุเรัียน	จ้ังหวิัด้นครัศรัีธรัรัมรัาชุ	 66
	 เบญจ้พรั		สมจ้ิติ	มหาวิิทยาลััยวิลััยลัักษิณ์
 	รัวิบรัวิมแลัะคัด้เลัือกพันธุ์มะพรั้าวิเพื�ออุติสาหกรัรัม	(รัะยะที�	1)	 67
	 หยกทิพย์		สุด้ารัีย์	“ศ้นย์วิิจ้ัยพืชุสวินชุุมพรั	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั”
 	การัเป็รัียบเทียบพันธุ์กาแฟโรับัสติา	12	สายพันธุ์	ชุุด้ที�	8	(รัะยะที�1)	 68
	 ด้ารัากรั		เผ่าชุ้	“ศ้นย์วิิจ้ัยพืชุสวินชุุมพรั	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั”
 	ผลัข้องการัใชุ้ป็ุ๋ยเคมีรั่วิมกับป็ุ๋ยอินทรัีย์ติ่อการัเจ้รัิญเติิบโติข้องโกโก้ที�ป็ลั้กในบ่อซึ่ีเมนติ์	 69
	 อมรัรััติน์		ชุุมทอง	มหาวิิทยาลััยรัาชุภัฏสงข้ลัา	
 	การัทด้สอบสายติ้นมะนาวิพันธุ์พิจ้ิติรั	1	ที�มีเมลั็ด้น้อยจ้ากการัฉายรัังสีแกมมา	 71
	 มนัสชุญา		สายพนัส กรมวิชาการเกษตร
 	จ้ำานวินลัำาติ้นเทียมติ่อหลัุมป็ลั้กติ่อข้นาด้ติ้นแลัะคุณภาพผลัผลัิติกลั้วิยหอมทอง	 72
	 บุณฑรัิก		มรัรัคธรัรัมกุลั		มหาวิิทยาลััยข้อนแก่น
 	Soluble	Solids	Content	and	Vitamin	C	Content	Prtediction	of	Young	Artomatic	Coconut	Using		 73
	 Neart-Infrtarted	Spectrtoscopy		
	 Naoki		Hirtaiwa	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์
 	ป็รัะสิทธิภาพการัป็รัับป็รัุงพันธุ์มะม่วิงด้้วิยวิิธีการัควิบคุมการัผสมเกสรัแบบป็ิด้ที�มีติ่อการัติิด้ผลั	แลัะการัศึกษิาลัักษิณะ	 73

	 การัเจ้รัิญเติิบโติข้องป็รัะชุากรัมะม่วิงลั้กผสม
	 ข้วิัญหทัย		ทนงจ้ิติรั	สถุานีวิิจ้ัยป็ากชุ่อง	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์

	 ชุ่วิงรัะยะเวิลัาในการัติัด้จ้าวิมะพรั้าวิที�เหมาะสมติ่อการัพัฒินาส่วินยอด้ข้องติ้นอ่อนมะพรั้าวิลั้กผสมกะทิ	 75
	 สุภาภรัณ์		สาชุาติิ	กรมวิชาการเกษตร
 	ควิามสัมพันธ์ข้องลัักษิณะคุณภาพในผลัมะม่วิงเพื�อการัป็รัะยุกติ์ใชุ้ในงานป็รัับป็รัุงพันธุ์	 76

	 เสาวินี		เข้ติสกุลั	ศ้นย์วิิจ้ัยพืชุสวินศรัีสะเกษิ
 	ผลัข้องสารัพาโคลับิวิทรัาโซึ่ลัติ่อการัเจ้รัิญเติิบโติข้องกลั้วิยหอมทองในอายุติ่างกัน	 77
	 พิมพ์นิภา		เพ็งชุ่าง	สถุานีวิิจ้ัยป็ากชุ่อง	ภาควิิชุาพืชุสวิน	คณะเกษิติรั	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์

 	การัใชุ้เทคโนโลัยีจ้ีโนมิกส์เพื�อค้นหายีนที�ควิบคุมลัักษิณะควิามหวิานในมะพรั้าวิเพื�อรัองรัับการัพัฒินาพันธุ์มะพรั้าวิน�ำาหอมคุณภาพส้ง	 78
	 มัลัลัิกา		คงมะลัวิน	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์	วิิทยาเข้ติกำาเเพงแสน
 	การัป็รัับติัวิข้ององุ่นญี�ป็ุ่นที�ป็ลั้กในจ้ังหวิัด้ศรัีสะเกษิ	 79
	 วิีรัยุทธ		ด้ัด้ตินรััมย์	ศ้นย์วิิจ้ัยพืชุสวินศรัีสะเกษิ
 	การัเพิ�มป็รัะสิทธิภาพการัผลัิติมะพรั้าวิโด้ยการัจ้ัด้การัป็ุ๋ยอย่างเหมาะสม	 80

	 กุลัินด้า		แท่นจ้ันทรั์	ศ้นย์วิิจ้ัยพืชุสวินชุุมพรั	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั
 	การัเพิ�มป็รัะสิทธิภาพการัผลัิติพันธุ์มะพรั้าวิลั้กผสมชุุมพรั	2	 82
	 กุลัินด้า		แท่นจ้ันทรั์	ศ้นย์วิิจ้ัยพืชุสวินชุุมพรั	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั

ส�รบัญ



สารบััญ Content

 	การัคัด้เลัือกมะม่วิงลั้กผสมสายพันธุ์ใหม่ด้้วิยลัักษิณะเฉพาะในการัป็รัับป็รัุงพันธุ์เพื�อการัส่งออก	 84
	 สุด้ใจ้		ลั้อเจ้รัิญ	ศ้นย์วิิจ้ัยพืชุสวินศรัีสะเกษิ	
 	การัคัด้เลัือกคุณลัักษิณะพ่อ-แม่พันธุ์	มะม่วิงที�เหมาะสมเพื�อสรั้างมะม่วิงสายพันธุ์ใหม่สำาหรัับการัแป็รัรั้ป็ในอุติสาหกรัรัม	 85
	 สุด้ใจ้		ลั้อเจ้รัิญ	ศ้นย์วิิจ้ัยพืชุสวินศรัีสะเกษิ
 	การัจ้ัด้การัป็ุ๋ยติ่อการัเจ้รัิญเติิบโติแลัะผลัผลัิติข้องทับทิม	 86
	 ลัาวิัณย์		จ้ันทรั์อัมพรั	ศ้นย์วิิจ้ัยแลัะพัฒินาการัเกษิติรัเลัย,	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั
 	ผลัข้องการัใชุ้ป็ุ๋ยติามค่าวิิเครัาะห์ด้ินแลัะพืชุติ่อผลัผลัิติมะพรั้าวิพันธุ์ไทยติ้นส้ง	 87
	 ป็ิยะนันท์	วิิวิัฒิน์วิิทยา กรมวิชาการเกษตร

SESSION 2  ไม้ผัก

 	การัป็รัะเมินควิามทนรั้อนข้องสายพันธุ์พรัิกกะเหรัี�ยงโด้ยวิิธี	Membrane Thermal Stability	 89
	 ณัฐกานติ์		สุข้เจ้รัิญ	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์
 	ผลัข้องการัเก็บรัักษิาด้้วิยวิิธีแชุ่แข้็งแลัะการัป็รัุงสุกหลัังการัแชุ่แข้็ง	ติ่อป็รัิมาณสารัเบติ้าแคโรัทีนในฟักทอง	9	สายพันธุ์	 90
	 วิรัิศรัา		แสนมี	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์
 	ป็รัิมาณสารัเบติ้าแคโรัทีนข้องเนื�อฟักทองแลัะผงฟักทองในฟักทองสายพันธุ์แท้	 91
	 ธนวิินท์		เกิด้จ้งรัักษิ์	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์
 	Influence	of	waterting	rtegimes	on	physiological	trtaits,	grtowth,	yield,	and	capsaicin	content	of	chilies	 92
	 แหวินพลัอย		จ้ินาก้ลั	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีสุรันารัี
 	การัทด้สอบพันธุ์มะเข้ือเทศที�มีศักยภาพในสภาพโรังเรัือนในจ้ังหวิัด้ศรัีสะเกษิ	 93
	 วิีรัยุทธ		ด้ัด้ตินรััมย์	ศ้นย์วิิจ้ัยพืชุสวินศรัีสะเกษิ
 	การัศึกษิาลัักษิณะทางสัณฐานวิิทยาข้องเชุื�อพันธุกรัรัมมะเข้ือ	(Solanum melongena L.)	 94
	 ธีรั์		หะวิานนท์	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์
 	การัป็รัะเมินพันธุ์ลั้กผสมข้องพรัิกชุี�ฟ้า	 95
	 จุ้ฑามาส		คุ้มชุัย	มหาวิิทยาลััยเชุียงใหม่
 	Impact	of	using	blue	crtab	shell	powdert	(BCSP)	on	altertation	of	EC,	pH,	leaf	grteenness	and	grtowth		 96

	 of	Cucumis	melo	vart.	Hamigua	TA215	seedlings.	
	 พิมพรัรัณ		พิมลัรััติน์	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีรัาชุมงคลัธัญบุรัี

SESSION 3 ไม้ดอก

 	การัเจ้รัิญเติิบโติ	การัออกด้อก	แลัะป็รัิมาณสารัคลั้ายจ้ิบเบอเรัลัลัิน	ข้องบัวิหลัวิงนอกฤด้้ที�ได้้รัับการัพ่นกรัด้จ้ิบเบอเรัลัลัิค	 98

	 ภาณุพลั		หงษิ์ภักด้ี	มหาวิิทยาลััยข้อนแก่น
 	ผลัข้องเทคนิคการัผ่าหัวิติ่อการัเติิบโติแลัะผลัผลัิติหัวิพันธุ์ข้องป็ทุมมาพันธุ์เชุียงใหม่พิงค์	 99
	 ชุัยอาทิติย์		อิ�นคำา	มหาวิิทยาลััยเชุียงใหม่
 	ควิามถุี�ในการัให้ป็ุ๋ยติ่อการัเจ้รัิญเติิบโติข้องกรัะเจ้ียวิที�ได้้จ้ากการัเพาะเลัี�ยงเนื�อเยื�อ	 100
	 กนกวิรัรัณ		ป็ัญจ้ะมา	มหาวิิทยาลััยเชุียงใหม่

 	การัทด้สอบพันธุ์ด้าวิเรัืองที�มีศักยภาพเป็็นไม้กรัะถุาง	 101
	 พรัอนันติ์		แข้็งข้ันธ์	“ศ้นย์วิิจ้ัยพืชุสวินเลัย	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั”
 	การัศึกษิาลัักษิณะข้องอัญชุันหน้กลัายพันธุ์	รัุ่น	M6	 102
	 ญาด้า		จ้อนเจ้๊ก	มหาวิิทยาลััยชุียงใหม่
 	องค์ป็รัะกอบทางพฤกษิเคมีแลัะฤทธิ์ติ้านอนุม้ลัอิสรัะข้องเอเด้ลัไวิส์ที�ป็ลั้กเลัี�ยงในพื�นที�โครังการัหลัวิง	 103

	 ชุนากาณ		ศรัีเมือง	ม้ลันิธิโครังการัหลัวิง

ส�รบัญ



สารบััญ Content

 	การักำาจ้ัด้เชุื�อไวิรััส	Cymbidium	mosaic	virtus	ด้้วิยควิามรั้อนบำาบัด้ใน	รัะยะโป็รัโติคอรั์มไลัค์บอด้ี�ข้องกลั้วิยไม้สกุลัหวิายลั้กผสม	 104	
 วิงศกรั		เสือสืบพันธ์	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์
 	ผลัข้องส้ติรัอาหารัแลัะรัะยะเวิลัาการัเพาะเลัี�ยงติ่อการัเจ้รัิญเติิบโติ	สารัติ้านอนุม้ลัอิสรัะ	ป็รัิมาณสารัฟลัาโวินอยด้์รัวิม	 105
	 แลัะป็รัิมาณสารัฟีนอลัิกรัวิมข้องวิ่านน�ำาทองในสภาพป็ลัอด้เชุื�อ
	 ป็ิยังก้รั		เรัืองมาลััย	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์

SESSION 4 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 	ป็รัะสิทธิภาพการัห่อผลัด้้วิยถุุงสป็ันบอนด้์นอนวิ้ฟเวินติ่อคุณภาพผลัแลัะสีเนื�อส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในรัะหวิ่างการัพัฒินาผลั	 107
	 น้รัไอนีย์		สะแลัแม	มหาวิิทยาลััยสงข้ลัานครัินทรั์
 	ผลัข้องชุ่วิงเวิลัาเก็บเกี�ยวิติ่อสัด้ส่วินชุั�นคุณภาพ	คุณภาพผลั	แลัะป็รัิมาณธาติุอาหารัในผลัพุทรัานมสด้	 108
	 ธนด้ลั		ธาติุโลัหะ	มหาวิิทยาลััยข้อนแก่น
 	ผลัข้องอุณหภ้มิติ่อการัเป็ลัี�ยนแป็ลังคุณภาพข้องกลั้วิยน�ำาวิ้ารัะหวิ่างการัเก็บรัักษิา	 109
	 ศุภัชุญา		นามพิลัา	มหาวิิทยาลััยข้อนแก่น
 	ผลัข้องเพคติินจ้ากถุั�วิลัิสงติ่อคุณภาพข้องมะนาวิหลัังการัเก็บเกี�ยวิ	 110
	 อินทิรัา		ลัิจ้ันทรั์พรั	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีรัาชุมงคลัธัญบุรัี
 	น�ำาหนักเนื�อแห้งติามอายุข้องผลัทุเรัียนพันธุ์หมอนทองจ้ากบ้านห้วิยสะพานหิน	จ้ังหวิัด้จ้ันทบุรัี	กับมาติรัฐานควิามบรัิบ้รัณ์ในป็ัจ้จุ้บัน	 111
	 วิัชุรัพลั		ป็ัญญาอักโข้	มหาวิิทยาลััยเกษิติรั์ศาสติรั์
 	การัป็รัะเมินป็รัิมาณข้องแข้็งที�ลัะลัายน�ำาได้้	กรัด้แอสคอรั์บิก	แลัะแคลัเซึ่ียมข้องผลัสับป็ะรัด้ด้้วิยเทคนิคเนียรั์อินฟาเรัด้สเป็กโทรัสโกป็ี	 112

	 กมลัวิรัรัณ		แสงสรั้อย	มหาวิิทยาลััยเกษิติรัศาสติรั์
 	คุณภาพหลัังการัเก็บเกี�ยวิอินผลััมพันธุ์บาฮีเพื�อการับรัิโภคเป็็นผลัสด้	 113
	 สุกัญญา		เอี�ยมลัออ	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีสุรันารัี
 	ผลัข้องการัลัด้ป็รัิมาณไนโติรัเจ้นติ่อการัสะสมคาโรัทีนอยด้์	แลัะการัแสด้งออกข้องยีนในเนื�อผลัส้มโอ	ที�เพาะเลัี�ยงในสภาวิะจ้ำาลัอง	 114
	 นพรััติน์	ทัด้มาลัา	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีรัาชุมงคลัธัญบุรัี
 	The	mortphology	associated	with	the	senescence	of	Siam	Red	Ruby	Pumelo	(citrus grandis)	 115
	 นพรััติน์	ทัด้มาลัา	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีรัาชุมงคลัธัญบุรัี

Session 5 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน

 	ผลัข้องออกชุินแลัะวิัคซึ่ีนพืชุติ่อการัเจ้รัิญเติิบโติส่องฟ้าในสภาพป็ลัอด้เชุื�อ	 117
	 ศุภณัฏฐ์		กาญจ้นวิัฒินาวิงศ์	มหาวิิทยาลััยข้อนแก่น
 	การัเพาะเลัี�ยงเนื�อเยื�อข้่าติาแด้งเพื�อผลัิติติ้นพันธุ์ป็ลัอด้โรัค	 118

 วาสนา  สุภาพรหม ศ้นย์วิิจ้ัยแลัะพัฒินาการัเกษิติรัพิจ้ิติรั	กรัมวิิชุาการัเกษิติรั
 	ผลัข้องควิามเข้้มข้้นฮิวิมิค	แอซึ่ิครั่วิมกับเอ็นเอเอในลั้กบอลัป็ักชุำาติ่อการัชุักนำาให้เกิด้รัากแลัะย้ายออกป็ลั้ก	 119
	 ข้องยอด้สับป็ะรัด้พันธุ์	LP1	ที�ได้้จ้ากการัเพาะเลัี�ยงเนื�อเยื�อ	

	 เพียงพิมพ์		ชุิด้บุรัี	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีรัาชุมงคลัลั้านนนา
 	ผลัข้องคารั์บอนได้ออกไซึ่ด้์ติ่อการัเจ้รัิญแลัะพัฒินาข้องเนื�อเยื�ออน้เบียสบารั์เทอรัีที�เพาะเลัี�ยงในรัะบบไบโอรัีแอคเติอรั์	 120

	 จ้มชุั�วิครัาวิในสภาพป็ลัอด้เชุื�อ	
	 อภิชุาติิ		ชุิด้บุรัี	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีรัาชุมงคลัลั้านนา
 	การัเพาะเลัี�ยงเนื�อเยื�อหญ้าชุะเงาเติ่า	 121
	 สุรัินทรั		บุญรัอด้	สถุาบันทรััพยากรัธรัรัมชุาติิแลัะสิ�งแวิด้ลั้อม
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การศึกษาการส่งผ่านราคาแนวดิ่งสินค้ายางพารา 
The Study of Rubber Vertical Price Transmission  

 
ณภัทร อุ๋ยเจริญ1* และกฤษณะ เขมะวนิช1 

Napat Ouicharoen1* and Kritsana Khemawanit1,  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการส่งผ่านราคาสินค้าเกษตรยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของราคายางพารา และ

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของราคายางพารา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ อนุกรมเวลารายเดือนของราคาตลาด
ระดับต่างๆ ซึ่งแต่ละสินค้าจะใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันไป และท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้วิธีการทางสถิติด้วยแบบจ าลอง
ทางเศรษฐมิติ ซึ่งใช้แบบจ าลอง Vector Autoregressive (VAR) และ Vector Error Correction Model (VECM) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลด้วยวิธี Granger’s Causality และวิเคราะห์ตอบสนอง
อย่างฉับพลันด้วยวิธี Impulse Response Function (IRF) โดยแบ่งการศึกษาของยางพารา แบ่งเป็น น ้ายางข้น ยางแท่ง และ
ยางแผ่นรมควัน ผลการศึกษา พบว่า ราคายางพารามีความสัมพันธ์และมีความเช่ือมโยงกัน โดยเมื่อท าการวิเคราะห์ความเป็น
เหตุเป็นผลเห็นได้ว่าราคาส่งออกของกลุ่มสินค้า น ้ายางข้น ไม่มีอิทธิพลในการก าหนดราคาที่เกษตรกรขายได้ โดยกลุ่มสินค้า 
ยางแท่ง และยางแผ่นรมควัน ราคาในตลาดต่างประเทศมีอิทธิพล ในการก าหนดราคาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับราคาส่งออก 
ราคาโรงงาน และราคาที่เกษตรกรขายได้ แสดงให้เห็นว่า ราคาภายในประเทศของยางแท่ง และยางแผ่นรมควัน ถูกก าหนด
ราคาโดยตลาดต่างประเทศ ท้ังนี้การวิเคราะห์การตอบสนองอย่างฉับพลันต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา สะท้อนว่าราคาสินค้า
ยางพารามีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน   

 
ค าส าคัญ: การส่งผ่านราคา ยางพารา น ้ายางข้น ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน   

 
Abstract 

 
A study on the price transmission of rubber aims at studying the relationship and analyzing 

the linkage of rubber product prices. The Monthly time-series data was used, which is diverse 
information and market prices. In terms of the methodology, the quanti tative analysis associated with 
econometric models were employed. Vector Autoregressive Model (VAR) and Vector Error Correction 
Model (VECM) were investigated the price transmission, Granger's Causality method were captured 
causality for different market prices and the impulse response function (IRF). Natural rubber products, 
including Concentrated Latex, Block Rubber and Ribbed Smoked Sheet Rubber.  The empirical results 
found that prices of all agricultural commodities are interconnected each other. For the  Granger 
Causality test revealed that export price of Concentrated Latex has not Granger’s caused farm gate 
price. For Block Rubber and Ribbed Smoked Sheet Rubber are products implementing international 
market prices in this study. the factual result stated that the international market price has Granger’s 
caused export price, wholesale price, and farm gate price. Apparently, Block Rubber, and Ribbed 
Smoked Sheet Rubber were determined by international market. In addition, the impulse response 
function proposed that most of rubber prices responds to price differentiations, consequently; the 
rubber prices in various market levels have diminished in the same direction.  
    
Keywords: Price Transmission, Rubber, Concentrated Latex, Block rubber, Ribbed smoked sheet rubber   
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ต้นกล้ามะพร้าว 

Effect of Manure, Rock Phosphate Fertilizer and Mycorrhiza Biofertilizer on Growth of 
Coconut Seedling 
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บทคดัย่อ 
การส่งเสรมิการเจรญิเต ิบโตของต้นกล ้ามะพรา้วในระยะอนุบาล  จะช่วยให ้ต ้นกล ้ามคีวามแขง็แรง 

เจรญิเติบโตได้ดแีละให้ผลผลิตสูงต่อไป วตัถุประสงค์ของการทดลองนี้ คอื เพื่อศกึษาผลของปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยห ิน
ฟอสเฟต และปุ๋ ยชวีภาพไมคอร์ไรซาต่อการเจรญิเติบของต้นกล้ามะพรา้วในระยะอนุบาล ด าเนินการทดลอง ณ 
ศูนย์วจิยัและพฒันาเมล็ดพนัธุ์พืชสุราษฎร์ธานี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 4 ซ ้า ประกอบดว้ย 7 
กรรมวธิี ไดแ้ก่ 1) กรรมวธิีควบคุม 2) ปุ๋ ยคอกอตัรา 3,200 กก./ไร่ 3) ปุ๋ ยคอกอตัรา 4 ,800 กก./ไร่ 4) ปุ๋ ยหิน
ฟอสเฟตอตัรา 80 กก./ไร่ 5) ปุ๋ ยหินฟอสเฟตอตัรา 160 กก./ไร่ 6) ปุ๋ ยชวีภาพไมคอร์ไรซาอตัรา 160 กก./ไร่ และ 
7) ปุ๋ ยชวีภาพไมคอร์ไรซาอตัรา 320 กก./ไร่ ผลการทดลองพบว่า ค่าดชันีการงอกและเปอร์เซ็นต์คว ามงอกของ
ต้นกล้าที่อายุ 10 16 และ 20 สปัดาห์ มคี่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่การใส่ปุ๋ ยชวีภาพไมคอร์ไรซาอตัรา 320 
กก./ไร่ ส่งผลให้ต้นกล้ามะพรา้วที่อายุ 20 สปัดาห์ มคีวามสูงต้นและจ านวนใบสูงที่สุด นอกจากนี้ พบว่าเปอร์เซ็นต์
การเขา้อยู่อาศยัในรากมะพร้าวของเชื้อราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซามคี่าสูงที่สุด เมื่อใส่ปุ๋ ยชวีภาพไมคอร์ไรซา
อตัรา 320 กก./ไร่ โดยมคี่าเท่ากบั 15.45 เปอร์เซ็นต์ 
ค าส าคญั: ต้นกล้ามะพรา้ว ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหินฟอสเฟต อาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา  

 
Abstract 

Promoting the growth of coconut seedlings in the nursery stage will help the seedlings to be 
strong, resulting in high growth and yield of coconuts . This study aimed to investigate the effects of 
manure, rock phosphate fertilizer and mycorrhiza biofertilizer on growth of coconut seedling in period 
nursery. The experiment was conducted at Suratthani Seed Research and Development Center . The 
RCBD with four replications was used . Treatments was seven fertilizer types including 1 ) control, 2) 
Manure 3,200 kg/rai, 3) Manure 4,800 kg/rai, 4) Rock phosphate fertilizer 80 kg/rai, 5) Rock phosphate 
fertilizer 160 kg/rai, 6) Arbuscular mycorrhiza 160 kg/rai and 7) Arbuscular mycorrhiza 320 kg/rai. The 
results showed that the germination index and germination percentage of seedlings at 10, 16 and 20 
weeks were not significantly different among fertilizer types . However, it was found that arbuscular 
mycorrhiza at the rate of 320 kg/rai produced the highest of plant height and number of leaves per plant 
of coconut seedling at 20 weeks of age . In addition, the coconut root infection percentage of arbuscular 
mycorrhiza was the highest when applied with mycorrhiza biofertilizer at a rate of 320 kg /rai, which the 
value was 15.45 percentage. 
Keywords: Coconut seedling, Manure, Rock phosphate, Arbuscular mycorrhiza 
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ผลของระยะเวลาการใช้สเตรปโตมัยซิน และชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
ในกลุ่มไซโตไคนินต่อปริมาณและคุณภาพขององุ่นพันธุ์ไชน์มัสแคท 

Effects of Streptomycin Application Time and Type of Plant Growth Regulators; 
Cytokinin Group on Quantity and Quality of Grape cv. ‘Shine Muscat’  

 
ปัณชพัฒน์ แจ่มเกิด1* อัจฉรา ภาวศุทธิ์1 พิมุกต์ พันธรักษ์เดชา1 อโนชา จันทร์ส าราญ1และ สุชาดา ธิชูโต1 

Panchaphath Chaemkerd1*, Achara Pawasut1, Pimook Puntarakdaechar1, Anocha Jansamlan1 and Suchada Thichuto1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาการใช้สเตรปโตมัยซิน (SM) และชนิดของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช (PGRs) ในกลุ่มไซโตไคนินที่มีต่อปริมาณและคุณภาพขององุ่นพันธ์ุไชน์มัสแคท โดยท าการศึกษาระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วางแผนการทดลองแบบ 
Factorial in CRD มี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ปัจจัย A ระยะเวลาการใช้ SM ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่แตกต่าง
กัน 2 ระยะคือ ระยะก่อนดอกบาน 10 วัน และหลังดอกบาน 1-3 วัน 2) ปัจจัย B ชนิดของ PGRs ในกลุ่มไซโตไคนินที่ผสมกับ
จิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อจุ่มช่อดอกในระยะหลังดอกบาน 1-3 วัน ที่แตกต่างกัน 2 
ชนิดคือ Forchlorfenuron (CPPU) และ Thidiazuron (TDZ) ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และชุดควบคุมที่ไม่ใช้สาร 
SM ร่วมกับ PGRs (Control) ผลการทดลองพบว่าองุ่นพันธ์ุไชน์มัสแคทมีปริมาณกรด (TA) และสัดส่วนปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ต่อปริมาณกรด (TSS/TA) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การใช้ SM ร่วมกับ CPPU ในระยะหลังดอกบาน 1-3 วัน 
ส่งผลให้องุ่นไชน์มัสแคทมีน้ าหนักผล (7.36 กรัม) น้ าหนักช่อ (209.40 กรัม) และสัดส่วน TSS/TA (37.98) มากกว่าการใช้ SM 
ร่วมกับ PGRs ทุกกรรมวิธี อย่างไรก็ตามกลับไม่มีความแตกต่างจากการไม่ใช้สาร (8.46 กรัม 208.40 กรัม และ 30.99 
ตามล าดับ) นอกจากน้ีการใช้สาร SM ร่วมกับ PGRs ทุกกรรมวิธีท าให้องุ่นพันธ์ุไชน์มัสแคทมีเปอร์เซ็นต์การเกิดเมล็ดต่อช่อ 
(4.51-8.35 เปอร์เซ็นต์ต่อช่อ) น้อยกว่าไม่ใช้สาร (94.64 เปอร์เซ็นต์ต่อช่อ) ซ่ึงลดลง 85.29-90.13 เปอร์เซ็นต์ต่อช่อ 
ค าส าคัญ: องุ่น สเตรปโตมัยซิน Forchlorfenuron (CPPU) Thidiazuron (TDZ) 

 
Abstract 

This research aims to study the influence of streptomycin (SM) application time and type of 
plant growth regulators (PGRs); cytokinin group on quantity and quality of ‘Shine Muscat’ grape. The 
study was conducted between November 2021 to March 2022 at Royal Park Rajapruek, Muang, 
Chiangmai. Factorial in CRD experimental planning consisted of 2 factors as follows : 1) Factor A, time 
of used SM 200 mg/l, two different stages which are 10 days before full boom and 1 -3 days after full 
boom 2) Factor B, type of PGRs; cytokinin group mixed with Gibberellic acid (GA3) 25 mg/l dipped the 
inflorescences 1-3 days after full boom, two different types were Forchlorfenuron (CPPU) and 
Thidiazuron (TDZ) at 5 mg/L and untreated SM and PGRs (Control). The results showed that Shine 
Muscat grape had Titratable Acidity (TA) and Total Soluble Solids to Titratable Acidity ratio (TSS/TA) 
were not statistically different, but SM combination with CPPU was used at 1-3 days after full boom 
affects berry weight (7.36 g) cluster weight (209.40 g) and TSS/TA ratio (37.98) higher than SM 
combination with PGRs in all treatments . However, there was no difference from the control (8.46 g, 
208.40 g, and 30.99 respectively). In addition, the SM combination with CPPU all treatments affected 
the percentage of seed per cluster (4.51-8.35 percentage per cluster) was less than the control (94.64 
percentage per cluster), which was 85.29-90.13 percentage per cluster . 
Keywords: grape, streptomycin, CPPU, TDZ 

 
 
 
 

                                            
1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
1Highland Research and Development Institute (Public Organization) 65 Moo 1 Suthep Rd. Muang, Chiang Mai 50200 Thailand . 
* Corresponding author (hijiranil@gmail.com) 



การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Horticultural Congress)     ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 5

 การทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาคุณภาพโครงการหลวง 

Testing and Selection of Royal Project Arabica Coffee Trails  

 

นายสิทธิเดช ร้อยกรอง1* นายกฤษณะ ทองศรี1 นางสาวสมุานี   กันธวี1 นางสาวหนึ่งฤทัย ยะกุย1 นายชัยวัฒน์  ชุม่ปัน2 

และนางสาวอิสรยี์  พันธ์จันทร์2 

Mr. Sithidech Roygrong1*, Mr. Krissana Thongsri1, Miss Sumanee Kuntawee1, Miss Nuengruethai Yakui1  
Mr. Chaiwat  Chumpun2and Miss Isree  Punchan2 

 

บทคัดย่อ 

กาแฟอะราบิกา (Coffea arabica L.) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคญัของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง มูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. ส่งเสรมิกาแฟในพื้นที่โครงการหลวง 28 แห่ง เกษตรกร 1,714 ราย และพื้นที่ของ 
สวพส. 22 แห่ง เกษตรกร 2,345 ราย มมีูลค่าทีเ่กษตรกรได้รับผ่านตลาดกาแฟโครงการหลวงในปีการผลิต พ.ศ. 2565 จำนวน 
145.56 ล้านบาท ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มรนุแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบการปลูกกาแฟ โรค
และแมลงเพิ่มขึ้นและผลผลิตลดลง ดังนัน้สวพส. และมูลนิธโิครงการหลวง จึงดำเนินการคดัเลือกสายพันธ์ุกาแฟคุณภาพได้
จำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ RPF-C3, RPF-C4, A-7, A-10 และ A-58 และปลูกทดสอบ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ
สายพันธ์ุกาแฟที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตสูง ต้านทานโรค และมีคณุภาพในการชิมที่ดี สำหรับส่งเสริมให้กับ
เกษตรกร โดยทดสอบในพื้นที่สูงจากระดบัน้ำทะเลต่างกัน 3 ระดบั ได้แก่ พื้นทีสู่ง 900 เมตร (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่า
เมี่ยง) พื้นทีสู่ง 1,200 เมตร (ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง) และพื้นที่สูง 1,400 เมตร (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง) โดย
พบว่า พื้นที่สูง 900 เมตร สายพันธุ์ RPF-C4 มีความสูงของต้นและขนาดทรงพุ่มมากท่ีสดุ และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับสาย
พันธุ์อ่ืนๆ มีการติดผลร้อยละ 70 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 3 ระดบัความสูง  พื้นที่สูง 1,200 เมตร ความสูงของต้น ขนาดลำ
ต้น และขนาดทรงพุ่มไม่มีความแตกต่างกันในแต่สายพันธ์ุ  แต่ RPF-C4 มีร้อยละของการตดิผลมากที่สุด และพื้นท่ีระดับความ
สูง 1,400 เมตร พบว่าสายพันธ์ุ RPF-C4 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น และขนาดทรงพุ่มมากท่ีสดุ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
กับสายพันธุ์อ่ืนๆ และในทุกระดับความสูงไม่พบการระบาดของโรคราสนิมในทุกสายพันธุ ์ดังนั้นสายพันธุ์ RPF-C4 จึงเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีตั้งแต่ 900-1,400 เมตร รองลงมาคือ สายพันธ์ุ RPF-C3 และสายพันธ์ุอื่นๆ 

คำสำคัญ: อะราบิกา สายพันธุ์กาแฟ พื้นที่สูง 
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Abstract 

Coffee arabica (Coffee arabica L.) is one of the most important cash crops for highland communities. 
Coffee is suitable for the environment-friendly system especially for the highlands. Coffee tree can be grown 
together under shading of local forest trees. Royal Project Foundation (RPF) has been introduced coffee to 
farmers in 28 Royal Project implementation areas, 1714 farmers and Highland Research and Development 
Institute (HRDI) has 22 Royal Project model extension areas with 2,345 farmers around northern provinces. 
Created an income for farmers amount of 145,560,000 baht in the production year 2022. However, the 
climate change, global warming is a resulted for environment changing and effecting the growth and coffee 
yield. To secure for the sustainability of coffee farmers income. RPF and HRDI carried out the collection and 
selection of 5 coffee cultivars with resistant to disease, high yield and good cupping quality; were RPF-C3, 
RPF-C4, A-7, A-10 and A-58. Coffee were planted to monitoring for growth and yield in different 3 level 
altitude of highlands;  900 masl. (Pa Miang Royal Project Development Center), 1,145 masl. (Mae Poon 
Luang Royal Project Development Center) and 1,400 masl. (Aang Khang Royal Agricultural Station). The RPF-
C4 cultivar resulted the greatest in height and canopy size, significantly different from the other cultivars. 
The percentage of fruiting was 70 but not different between cultivars. At 1,200 masl, tree height, trunk 
diameter and canopy size were not different, but the RPF-C4  had the highest percentage of fruiting. At 
altitude of 1,400 masl, it was found that the RPF-C4  show the highest in  trunk diameter and canopy size 
with significantly different from others. Coffee leaf rust (Hemileia vastatrix) were not found in all altitudes. 
The resulted conclude that cultivar RPF-C4 is suitable for the highland ranged from 900-1,400 meters  

Keywords:  Arabica, Coffee cultivar, Highland 
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ผลของตำแหนงทรงพุมตอการติดผลและคุณภาพผลผลิตสมโอพันธุมณีอีสาน 
Effect of canopy position on fruit set and fruit quality of Citrus grandis (L.) Osbeck cv. 

Manee-Esan 
 
สมยศ มีทา0

1* สุภัทร อิศรางกูร ณ อยธุยา1 และสังคม เตชะวงคเสถียร1 
Somyot meetha1*, Supat Isarangkool Na Ayuttaya1 and Sungcom Techawongstien1 

 

บทคัดยอ: การศึกษาตำแหนงของทรงพุมที่มีตอคุณภาพผลของสมโอ (Citrus grandis (L.) Osbeck) พันธุมณีอีสาน 
ทำการศึกษาในสวนของเกษตรกร ในพื้นที่เขตอำเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชยัภูมิ วัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้
เพื่อใหทราบขอมูลการติดผล การจัดชั้นคุณภาพของผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตสมโอในตำแหนงทรงพุมทีต่างกัน 
3 ตำแหนง ตำแหนงของผลบนตน ประกอบดวย สวนบนของทรงพุม ก่ึงกลางของทรงพุม และสวนลางของทรงพุม ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา ตำแหนงก่ึงกลางของทรงพุมมีจำนวนการติดผลมากทีสุ่ด (43.7%) รวมทั้งมีผลผลิตที่มีเกรด 
A มากที่สุดดวย ในขณะที่ตำแหนงสวนบนของทรงพุมมีจำนวนการติดผลนอยที่สดุ (20.8%) ผลที่ติดในตำแหนง
สวนลางของทรงพุม และสวนกลางของทรงพุม มนี้ำหนักผลที่มากกวาผลในตำแหนงสวนบนของทรงพุม อยางไรก็ตาม
ตำแหนงของทรงพุมที่แตกตางกัน ไมสงผลตอปริมาตรของผล ขนาดผล ความหนาเนื้อ ความแนนเนื้อ ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายในน้ำได และปริมาณกรดที่ไทเทรตได 
คำสำคัญ: ตำแหนงผล, การจัดชัน้ผลผลติ, ขนาดผล, สมโอเนื้อสีแดง 
 
Abstract: The canopy position affecting on quality of pummelo (Citrus grandis (L.) Osbeck) cv. 
Manee-Esan, the experiment was conducted in farmer’s orchard at Kasetsombon, Chaiyaphum 
province. The objective was to know the pummelo fruit set, grade of fruit and fruit quality at 3 
canopy positions. The fruit position canopy composed top, center and bottom. The results showed 
that the center canopy position had the highest fruit number (43.7%) and also showed the highest 
grade A fruit size while the top canopy position had the lowest fruit number (20.8%). Fruits at the 
bottom and the center showed greater effect on fruit weight than the top canopy position. However, 
the canopy positions had no effect on volume, fruit size, pulp thickness, firmness, total soluble solid 
and titratable acidity of fruits. 
Keywords: fruit position, grading, fruit size, red flesh pummelo 
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การคัดเลือกชนิดผึ้งที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาโวกาโดบนพื้นที่สูง 
Selection of Appropriate Bee Species to Optimize  

Avocado Production in the Highlands 
 

ธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล1* และอัจฉรา ภาวศุทธิ์1 
Teeranat Sakpreechakul1*and Achara Pawasut1 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาและคัดเลือกชนิดผึ้งที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาโวกาโดพันธุ์แฮสร่วมกับเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ (บ้านบวก) อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในสภาพแปลงเปิด 
หลังดอกอาโวกาโดบาน 1-3 วัน โดยใช้ผึ้ง 2 ชนิดได้แก่ ผึ้งพันธุ์ Apis mellifera ผึ้งโพรง Apis cerana และเปรียบเทียบ
กับแปลงควบคุมที่ผสมเกสรตามธรรมชาติ พบว่า ผึ้งโพรงเป็นผึ้งที่มีความเหมาะสมส าหรับการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผสมเกสร ส่งผลให้มีปริมาณและคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น โดยผึ้งโพรงมีการเข้าหาพืชเพื่อผสมเกสรมากกว่าผึ้งพันธุ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยนับจากการบินเข้าและบินออกรัง เท่ากับ 130 และ 134 ตัวต่อวัน ตามล าดับ ส่วนผึ้ง
พันธุ์มีการเข้าและออกรัง เท่ากับ 42 และ 45 ตัวต่อวัน ตามล าดับ ผึ้งโพรงยังท าให้อาโวกาโดติดผลขนาดเล็กมากที่สุด
เท่ากับ 254 ผลต่อต้น มีนัยส าคัญทางสถิติกับการใช้ผึ้งพันธุถ์และการผสมเกสรตามธรรมชาติซึ่งมีการติดผลขนาดเล็ก
เท่ากับ 164 และ 53 ผลต่อต้น ตามล าดับ ในส่วนน้ าหนักผลผลิตของอาโวกาโดพบว่าผึ้งโพรงท าให้ผลผลิตอาโวกาโดมี
น้ าหนักมากที่สุด เท่ากับ 63.5 กิโลกรัมต่อต้น แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) รองลงมาได้แก่การใช้ผึ้งพันธุ์ 
และการผสมเกสรตามธรรมชาติ (ชุดควบคุม) เท่ากับ 32.8 และ 5.56 กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ นอกจากนี้ยงพบว่าขนาด
ของเมล็ด และความมีชีวิตของเมล็ดอาโวกาโด เมื่อท าการสุ่มวัดขนาดของเมล็ดและเปรียบเทียบรูปทรงของเมล็ดพบว่า 
การใช้ผึ้งโพรง ผึ้งพันธุ์ และแปลงที่ผสมเกสรตามธรรมชาติ  ขนาดของเมล็ดไม่มีความแตกต่างกัน และอีกทั้งเมื่อน าเมล็ด
ไปเพาะเพื่อวัดความมีชีวิต เมล็ดอาโวกาโดที่ได้รับการผสมเกสรจากผึ้งโพรง ผึ้งพันธุ์ และจากการผสมเกสรตามธรรมชาติ 
ไม่สูญเสียการงอกไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ผึ้ง อาโวกาโด การผสมเกสร พื้นที่สูง    

 
Abstract 

The purpose of this study was to identify the most suitable bee species for enhancing Hass 
avocado production with the farmers’ participation. The research was conducted at the Pa Pae Royal 
Project Development Project (Ban Buak), Mae Taeng District, Chiang Mai Province, in open plots 
pollinated by Apis mellifera and Apis cerana honey bees during the one to three days following 
avocado bloom, in comparison to naturally pollinated control plots . According to the research, Apis 
cerana is suitable for enhancing both the quantity and quality of avocado . Apis cerana approached 
plants for pollination more than Apis mellifera, with statistically significant (P<0.05) with numbers of 
bees flying in and out of the hive at 130 and 134 bees per day, respectively, compared to 42 and 45 
bees per day, respectively, for Apis mellifera. Apis cerana also contributed to the development of 
up to 254 fruits per plant, which is statistically difference from Apis mellifera and natural pollination, 
which contributed to the development of 164 and 53 fruits per plant, respectively . Apis cerana 
generated the highest avocado yield weight at 63.5 kg per plant at a statistically significant difference 
(P<0.05), followed by Apis mellifera and naturally pollinated plants (the control) at 32.8 kg and 5.56 
kg, respectively. Furthermore, random seed size measurements and seed shape comparisons revealed 
that there was no difference in seed size between Apis cerana, Apis mellifera, or natural pollination. 
In addition, the ability to spread seeds and induce germination was comparable across all three 
techniques. 
Keywords: Honey bee, Avocado, Increasing Pollination, highland   
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ปัจจัยที่ส่งผลใหม้ะพรา้วน ้าหอมมีผลผลิตในรอบปีไม่สม่า้เสมอและการท้านายผลผลิตล่วงหน้า 
Factors Affecting Yield Seasonal Fluctuation and Yield Prediction of Aromatic Coconut 

 
เกียรติสุดา เหลืองวิลัย1,2* ธีร์ หะวานนท1์ สุนิศา สงวนทรัพย3์ สุรเดช บุตทชน3, ภราดร ดอกจันทร์3  

อนุพันธ์ เทอดวงศว์รกุล4 นิติพงศ์ หอมวงษ์5 และ กฤษณา กฤษณพุกต์1 
Kietsuda Luengwilai1,2*, Tee Havananda1, Sunisa Sanguansub3, Suradet Butttachon3, Paradorn Dokchan3 

Anupun Terdwongworakul4, Nitipong Homwong5 and Krisana Krisanapook1 
 

บทคัดย่อ: มะพร้าวน ้าหอมมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับสี่ของไม้ผลไทย แต่บางช่วงผลผลิตมีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด ในการวจิัยครั งนี จึงตอ้งการหาปจัจัยที่ส่งผลให้ผลผลิตในรอบปีไม่สม่้าเสมอ และสร้างสมการ
คาดการณ์ผลผลิตมะพร้าวล่วงหน้า เพื่อวางแผนการจดัการการผลิตมะพรา้วน ้าหอมแบบแม่นย้า จากการศึกษา
มะพร้าวน ้าหอม 5 สวน ในจังหวัดราชบรุีและนครปฐม พบว่าความพร้อมในการผสมของดอกเพศเมีย ปริมาณและ
ความเข้มข้นของน ้าตาลที่พบในน ้าหวาน การแตกของอับเรณู และความมีชีวิตของละอองเรณู ของดอกมะพร้าวไม่
แตกต่างกันตลอดทั งปี ปริมาณแมลงตอมดอกไม้ และแมลงผสมเกสร แปรผันตรงกับความชื นสัมพัทธ์ แตแ่ปรผกผันกับ
ความเข้มแสง การใช้ชันโรงและการใช้สาร alpha pinene มีแนวโน้มลดการหลุดร่วงของมะพร้าวน ้าหอมในฤดูฝนได้ 
เมื่อวิเคราะหข์้อมูลสภาพอากาศด้วย stepwise multiple linear regression สามารถท้านายผลผลิตแม่นย้า มีค่า rC 
= 0.77 โดยอุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิดิน ย้อนหลัง 1 ปีเป็นตัวแปรส้าคัญในการท้านาย เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 
artificial neuron network สามารถสร้างสมการที่มีค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจรงิกบัค่าท้านายเท่ากับ 18.0% 
และสมการท้านายที่สร้างด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา, harmonic regression และ dynamic Bayesian networks 
สามารถพยากรณ์ผลผลิตล่วงหน้าได้แม่นย้าถูกต้องที่สุด (95% confidence interval) 7 เดือนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูล
อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ และปริมาณน ้าฝนย้อนหลัง 3 เดือน ร่วมกับจ้านวนจั่นและจ้านวนดอกเพศเมีย 
ค้าส้าคัญ: แมลงช่วยผสมเกสร, สภาพอากาศ, สมการท้านาย 
 
Abstract: Aromatic coconut is ranking fourth of Thai fruit crops with highest export values. However, 
there are some periods during the year when the coconut supply does not meet the high demand. 
This research project aimed to determine causes of the coconut yield fluctuation and to predict the 
yields in advance for precision aromatic coconut farming. The study from five aromatic coconut 
orchards in Ratchaburi and Nakhon Pathom provinces showed that stigma receptivity, amount of 
nectar, nectar sugar concentration, anther dehiscence and pollen viability of coconut flowers were 
not different throughout the year. Numbers of anthophiles and pollinators had positive correlation 
with relative humidity, but negative correlation with light intensity. Stingless bee and alpha pinene 
application tended to reduce coconut fruit drop in rainy season. Stepwise multiple linear regression 
revealed that the weather condition data of the past year provided the most accurate prediction of 
coconut yield with rC = 0.77. Air and soil temperatures were important variables for the prediction. 
Artificial neuron network analysis provided a prediction equation with discrepancy between actual 
and predicted values of 18%. Multivariate time series analysis, harmonic regression and dynamic 
Bayesian networks generated equations that could predict yield seven months in advance (with 95% 
confidence interval) based on temperature, relative humidity, and amount of rainfall from the 
previous three months together with number of inflorescences and number of female flowers. 
Keywords: pollinator, climate, prediction model  
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การตอบสนองต่อแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงของกาแฟโรบัสตา 5 พันธุ์ ภายใต้การพรางแสงต่างกัน 
Light Response Curves of five Robusta Coffee Cultivars under Different Shading 

 
วีรา คล้ายพุก1 2* และ พัชรยีา บุญกอแก้ว1 

Veera Klaipuk1 2* and Patchareeya Boonkorkaew1 
 

บทคัดย่อ: การปลูกกาแฟโรบัสตาในปัจจุบนัมีการปรับเปลี่ยนรปูแบบการปลูกจากสวนเดี่ยวเปน็สวนผสมเพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้น เพื่อประเมินการปรับตัวของต้นกาแฟโรบัสตาทีป่ลูกภายใต้สภาวะร่มเงา จงึศึกษาการตอบสนองต่อแสงของ
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในกาแฟโรบัสตา 5 พันธุ์ ได้แก่ ชมุพร 2 ชุมพร 4 R2017-1 R2017-2 และ พันธุ์ไทย
พื้นเมือง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 3 ทรีตเมนต์ โดยปลูกต้นกาแฟภายใต้การพรางแสงต่างกัน 3 ระดับ 
คือ 0 50 และ 80 เปอร์เซ็นต์ หลังจาก 1 ปี วัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิที่ความเข้มแสงระดับตา่ง ๆ (0 – 
2,000 µmol m-2s-1) ด้วยเครื่อง LI-COR 6400XT และนำมาประเมินค่าตัวแปรในแบบจำลองการตอบสนองต่อแสง
แบบ non-rectangular hyperbola ที่ประกอบด้วย คา่ประสทิธิภาพการใช้แสง (α) ความโคง้ (θ) อัตราการ
สังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิสงูสุด (Pmax) อัตราการหายใจในที่มืด (Rd) จุดชดเชยแสง (light compensation point; 
LCP) และ ค่าความเข้มแสงที่จดุอิ่มตัวของอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง (light saturation point; LSP) จากนัน้ นำ
ค่าทั้งหมดมาวิเคราะห์หา relative distance plasticity index (RDPI) พบว่า พนัธุ์ไทยพื้นเมอืง เป็นพันธุ์เดียวที่มีคา่ 
LSP ไม่แตกต่างกันทุกระดบัการพรางแสง (LSP = 2,000 µmol m-2s-1) โดยมีค่า α Rd และ LCP ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ ในขณะที่พนัธุ์อื่น ๆ มีกลไกการปรับตัวภายใต้การพรางแสงที่แตกต่างกนั คือ พันธุ์ชุมพร 2 ชุมพร 4 และ 
R2017-1 ต้นที่ปลูกในสภาพพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ มีค่า LSP ลดลง โดยมีค่า α Rd และ LCP ลดลงด้วย ส่วนพนัธุ์ 
R2017-2 ต้นที่ปลูกในสภาพพรางแสง 50 และ 80 เปอร์เซ็นต์ มีค่า LSP ลดลง แต่ค่า α Rd และ LCP ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า พันธุไ์ทยพื้นเมือง เป็นพนัธุ์ที่ต้องการแสงสูงกว่าทุกพันธุ์ ในขณะที่พนัธุ์อื่น ๆ สามารถปรับตัว
ได้ภายใต้สภาพร่มเงา โดยพันธุช์ุมพร 2 มีค่า RDPI ของ Rd และ LCP สูงสุด การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าพันธุ์กาแฟโร
บัสตาที่แตกต่างกนัตอบสนองและปรับตัวต่อระดับของสภาพร่มเงาแตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาการ
เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละระบบปลูก 
คำสำคัญ: กาแฟ, การสังเคราะห์ด้วยแสง, ทนร่มเงา 
 
Abstract: Nowadays, most Robusta coffee plantations in Thailand have changed from a single 
cropping system to a mixed cropping system. This research investigated shade adaptation in five 
commercial Robusta coffee cultivars. The experimental design was completely randomized with 
three shading level treatments: 0, 50, and 80 %. We measured the net photosynthetic rate (Pn) 
one year after shading level treatment at various light intensities (0 - 2,000 µmol m-2 s-1) using Li-
6400XT. Light response curve parameters, e.g., the initial slope (α), convexity parameter (θ), 
maximum photosynthetic rate (Pmax), dark respiration rate (Rd), light compensation point (LCP), 
and light saturation point (LSP) were calculated by the non-rectangular hyperbola model. Then, 
each parameter estimated the relative distance plasticity index (RDPI) and calculated  each 
genotype across the three treatments. The result showed that only in Thailand local variety has 
no difference in LSP under all shading treatments (LSP = 2,000 µmol m-2s-1) and the α, Rd, and 
LCP were not significantly different between the three shading levels. In contrast, other cultivars 
have various shade adaptations. Chumphon 2, Chumphon 4, and R2017-1, under 80% shading, 
have a lower LSP and also lower in α, Rd, and LCP. Furthermore, R2017-2, under 50 and 80% 
shading, have a lower LSP but α, Rd, and LCP were not significantly different. As a result, 
Thailand's local variety needs a high light intensity. Moreover, the other Robusta cultivars show the 

 
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900  
  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900. 
2 สถาบนัวิจยัพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร 10900 
  Horticulture Research Institute, Department of Agriculture, Bangkok 10900. 
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ability of shade acclimation, particularly Chumphon 2 offers the highest RDPI in Rd and LCP. These 
findings could be applied to a suitable cultivar in each cropping system. 
 
Keywords: Coffea canephora, Photosynthesis, Shading tolerance 
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แบบจำลองความต้องการน้ำของพุทรานมสดโดยใชค้วามสัมพันธ์ค่าการขาดความดันไอน้ำในบรรยากาศและ
ค่าการไหลของน้ำในท่อน้ำ 

Water requirement model of ‘Nomsod’ jujube using the relationship of vapor pressure 
deficit and xylem sap flux density 

 
สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยธุยา1*, สมยศ มทีา1 และศภุัชญา นามพิลา1 

Supat Isarangkool Na Ayutthaya1*, Somyot Meetha1 and Supatchaya Nampila1 
 
บทคัดย่อ: งานวิจยันี้ต้องการประเมินแบบจำลองความต้องการน้ำของพุทรานมสดในช่วงที่มีการออกดอกและการพัฒนา
ผล โดยแบบจำลองใช้ความสมัพันธ์ของค่าการขาดความดันไอน้ำในบรรยากาศสูงสุดในรอบวัน (maximum vapor 
pressure deficit, VPDmax) และค่าการไหลของน้ำในท่อน้ำสงูสุดในรอบวัน (maximum sap flux density, Js_max) ทำ
การทดสอบในแปลงเกษตรกร อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสนิธุ์ โดยต้นพทุรามีความกวา้งทรงพุม่ 4.0 เมตร และมีความสูง
ต้น 1.8 เมตร ภายใต้ระยะปลูก 6x6 เมตร การทดลองมี 2 ทรีตเมนต์ คือ ให้น้ำตามวิธีเกษตรกร และให้น้ำตามแบบจำลอง 
ทำการทดลองระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 เก็บข้อมูลความชื้นดิน ผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารในใบ 
การศึกษาพบวา่แบบจำลองประมาณค่าความต้องการน้ำรายวันของพุทราระหว่าง 9-17 ลิตร/ต้น/วัน และการให้น้ำตาม
แบบจำลองสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงประมาณ 70% เมื่อเทียบกับวิธีของเกษตรกร การเปลี่ยนแปลงของความชื้นดนิ
ที่ให้น้ำตามแบบจำลองมีลักษณะสม่ำเสมอกว่าการให้นำ้แบบเกษตรกร แต่ไม่พบความแตกต่างของปริมาณผลผลิตทัง้หมด 
แต่การให้น้ำตามแบบจำลองมีผลผลิตในการจัดชัน้คุณภาพทีด่ีกว่าการให้น้ำตามวิธีเกษตรกร สว่นปริมาณธาตุอาหารในใบ
พบว่าการให้นำ้ตามแบบจำลองมีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสน้อยกว่าการให้น้ำตามวิธีเกษตรกร แต่การให้น้ำทั้ง 2 
วิธีไม่พบความแตกต่างทางสถิตขิองปริมาณโพแทสเซียม และแคลเซียมในใบ  
 
คำสำคัญ: ระบบชลประทาน การจัดชั้นคุณภาพ ความชื้นดิน ธาตุอาหารในใบ 

 
Abstract: This research was to evaluate the model of the water requirement of ‘Nomsod’ jujube during 
flowering and fruit development stage. This model used a maximum vapor pressure deficit (VPDmax) and 
maximum xylem sap flux density (Js_max) relation. The experiment was done in a farmers’ plantation 
located at Khum Muang district, Kalasin province. The canopy size was 4 meter in width and 1.8 meter 
in height under the spacing 6x6 meter. The experimental design was T-test with 2 treatments included 
1) irrigation by farmers’ method and 2) the water supply according to VPDmax and Js_max model. The 
period of this work ranged from October 2020 to March 2021. The daily soil water content, yield and 
leaf nutrients were investigated. The result showed that the amount of water requirement estimated by 
model ranged from 9 to 17 L tree-1 day-1. This irrigation system saved the water around 70 % compared 
with the farmers’ method. The soil water content of the model exhibited a stable value than the 
farmers’ method. The total yield of 2 irrigations was not significant but the fruit grading was better in 
VPDmax and Js_max model than farmers’ method. The leaf nutrients of model irrigation showed a lower 
nitrogen and phosphorus concentrations than the farmers’ method but there was no significant 
difference in potassium and calcium concentrations in leaves.      
 
Keywords:  irrigation, fruit grading, soil water content, leaf nutrients 
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การทดสอบพันธุ์มันเทศลูกผสมเน้ือสีม่วงในแปลงเกษตรกร 
Testing of hybrid purple sweet potato cultivars on farmer's field  

 
ดรุณี เพ็งฤกษ์1* วราพงษ์ ภิระบรรณ์1 และ มนัสชญา สายพนัส1 

Darunee Phangrerk1*, Warapong Piraban1 and Manuschaya Saipanus1 
 

บทคัดย่อ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรได้ด าเนินการปรับปรุงพันธ์ุมันเทศเน้ือสีม่วงที่เหมาะสมส าหรับการบริโภคสดให้
ได้สายต้นใหม่ที่มีผลผลิตสูง คุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยเริ่มด าเนินการในปี     
2556-2562 โดยท าการผสมข้ามพันธ์ุ คัดเลือก เปรียบเทียบ และทดสอบพันธ์ุได้มันเทศดีเด่น 3 สายต้น ได้แก่ สายต้น พจ.1-9 
พจ.1-20 และพจ.10-6 และในปี 2563-2564 น าทั้ง 3 สายต้น ไปปลูกทดสอบร่วมกับพันธ์ุท้องถิ่นในแปลงเกษตรกร 3 พื้นที่ 
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 
(RCBD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ได้แก่ มันเทศสายต้นดีเด่น 3 สายต้น และพันธ์ุท้องถิ่น มี 5 ซ้ า พบว่า ได้สายต้นมันเทศ
เน้ือสีม่วงท่ีมีลักษณะเหมาะสมและตรงตามความต้องการ 2 สายต้น คือ สายต้น พจ.1-9 ให้ผลผลิต 2,371 กิโลกรัมต่อไร่      
สูงกว่าสายต้นอ่ืนๆ สามารถเจริญเติบโตดี เน้ือสีม่วงเข้ม หัวสีแดง สีเน้ือเม่ือสุก สีม่วงเข้ม เน้ือเหนียวแน่น ผู้บริโภคยอมรับสูง 
และ สายต้นพจ.10-6 ให้ผลผลิตเฉลี่ยในแปลงเกษตรกร 2,032 กิโลกรัมต่อไร่ เจริญเติบโตเร็ว เน้ือสีม่วงเข้ม หัวสีแดง สีเน้ือ   
เมือสุก สีม่วงเข้ม เน้ือเหนียวนุ่มละเอียด รสหวาน ผู้บริโภคยอมรับมากกว่าสายต้นอ่ืนๆ ดังน้ันทั้ง 2 สายต้น จึงเหมาะส าหรับ
แนะน าให้เกษตรกรปลูก 
ค าส าคัญ: มันเทศเน้ือสีม่วง แปลงเกษตรกร 
 

Abstract 
The breeding program for purple sweet potato has been conducted to select new clonal which 

have good quality for fresh consumption and high yield.  In 2013 -  2019, crossing between local cultivars 
and introduced cultivars has been done.  The three clones, PCT 1- 9, PCT 1- 20, and PCT 10- 6, from the 
previous experiment, were selected as outstanding hybrid varieties.  So clones were farmer's fields under 
three different locations (Phichit, Kamphaeng Phet, and Phra Nakhon Si Ayutthaya provinces). A Randomized 
Complete Block Design (RCBD)  with five replications was used.  The experiment was conducted at Phichit 
Agricultural Research and Development Center during 2020- 2021.  Three promising clones, PCT 1- 9, PCT           
1-20, and PCT 10-6, were selected and tested in three farmers in their fields. The results showed that PCT 
1- 9 and PCT 10- 6 were suitable clones for fresh consumption and most consumers accepted them as 
marketable.  PCT 1- 9 had red skin, dark purple flesh color, good edible quality, and highest fresh tuber 
yields of 2,371 kg/ rai.  PCT 10- 6 had red skin, dark purple flesh color, good edible quality, 2,032 kg/ rai of 
fresh tuber yields and the most accepted by consumers. In conclusion, both PCT.1-9 and PCT.10-6 clones 
are considered high-potential clones and recommended farmers plant in all 3 of these areas. 
Keywords: Purple sweet potato, farmer's field 
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ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อความงอกและการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของต้นสะตอ 
(Parkia speciosa Hassk.) “พันธุ์ตรัง 1” 

Effect of plant growth regulators on germination and seedling growth of Stink bean 
(Parkia speciosa Hassk.) “Trang 1 cultivar” 

 
ธงชัย ไทรน้อย1* สุนิตรา คามีศักดิ์1 อรรถพล รุกขพันธ์2 ปิยะนุช มุสิกพงศ์2 และ ชญานุช ตรีพันธ์2 

Thongchai Sainoi1*, Sunitra Kameesak1, Auttapon Rukkaphan2, Piyanuch Musigapong2 and Chayanuch Tripan2 
 

บทคัดย่อ 
การผลิตต้นพันธ์ุสะตอ พันธ์ุตรัง 1 พบปัญหาเรื่อง อัตราการรอดชีวิตของต้นกล้า เพราะเปอร์เซ็นต์ความไม่

สมบูรณ์ของต้นกล้าเกิดจากการเพาะเมล็ดที่มีอายุอ่อนกว่าและแก่กว่าอายุที่เหมาะสม ส่งผลให้ต้นกล้าสะตอเจริญเติบโต
ไม่สม่่าเสมอ การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตต้นพันธ์ุสะตอโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อ
การงอกของเมล็ดและพัฒนาการของต้นกล้าสะตอ พันธ์ุตรัง 1 วางแผนการทดลองแบบ split plot ประกอบด้วย 2 
ปัจจัย จ่านวน 5 ซ้่า main plot คือ ชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ไซโตไคนิน (CPPU) จิบเบอเรลลิน 
(GA3) และกรดซาลิไซลิก (SA) และ sub plot คือ ปริมาณความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
ประกอบด้วย ความเข้มข้น 0 25 50 และ 100 ppm ด่าเนินการท่ีสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ผลการทดลอง 
พบว่า การใช้สารละลายชนิด CPPU GA3 และ SA ร่วมกับปริมาณความเข้มข้น 0 25 50 และ 100 ppm ส่งผลให้มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญต่อเปอร์เซ็นต์ความงอก และการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของต้นสะตอก่อนย้ายปลูก 
แต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตในระยะต้นตอของต้นสะตอหลังย้ายปลูก การใช้สารละลาย GA3 ความเข้มข้น 50 ppm 
และการใช้สารละลาย SA ความเข้มข้น 100 ppm มีความเหมาะสมที่สามารถแนะน่าให้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ต้นตอของต้นสะตอได้ เน่ืองจากมีการเจริญเติบโตดีที่สุดและมีจ่านวนต้นสะตอที่สมบูรณ์มากที่สุด  
ค าส าคัญ: ต้นสะตอ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ความงอก ต้นกล้า   

 
Abstract 

The production of Stink bean (Parkia speciosa Hassk.) “Trang 1 cultivar” was found the 
problem of seedling survival rate due to unsuitable of seed age . The objective of this study was to 
investigated the effect of plant growth regulators on germination and seedling growth of Stink bean . 
Experimental design was laid out in a split plot design with five replications. Three plant growth 
regulators consisting of Cytokinin (CPPU) Gibberellin (GA3) and Salicylic acid (SA) were determined as 
main plot and four concentrations comprising of 0, 25, 50 and 100 ppm were arranged in sub plot . It 
was conducted at Horticulture Research Institute, Department of Agriculture . The result found that 
the using of CPPU GA3 and SA solutions with 0, 25, 50 and 100 ppm concentrations was significantly 
different affected on the germination percentage and the growth of seedling stage before 
transplanting, however, there was no effected on the growth of rootstock stage after transplanting . 
However, GA3 solution at concentration of 50 ppm and SA solution at concentration of 100 ppm were 
appropriated that recommended to increase the rootstock production efficiency , because there was 
expressed the best growth and showed the most complete number of stink bean rootstock. 
Keywords: Parkia speciosa Hassk., Plant growth regulators, Germination, Seedling   
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การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์น ้าจากของเหลือใช้ในโรงงานปลาป่นและศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ ย
อินทรีย์น ้าต่อการเจริญเติบโตของผกัสลดั 

Production of liquid organic fertilizer from fishmeal factory by -product and study on 
its efficiency of lettuce growth 

สนัน่ รตันพรหม1 ซูไฮรี ราโมง2 ธนภรณ์ แก้วมาก2 กรกช นาคคนอง3 และ ณัฏฐากร วรอฐัสิน1* 
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บทคดัย่อ 

 น ้ำต้มปลำเป็นวสัดุเศษเหลือที่ไดม้ำจำกโรงงำนผลิตปลำป่นซึ่งมสีำรอำหำรที่จ ำเป็นต่อกำรเจรญิเติบโต
ของจุล ินทรยี์เมื่อน ำไปหมกัในสภำวะที ่ไม ่มอีอกซิเจน หลงัเสรจ็สิ้นกระบวนกำรหมกัจะไดปุ้๋ ยอ ินทรยี ์ในร ูป
ของเหลวที่มธีำตุอำหำรที่จ ำเป็นต่อกำรเจรญิเติบโตของพืชทัง้ธำตุอำหำรหลักและธำตุ อำหำรรอง งำนวจิยันี้ม ี
วตัถุประสงค์เพื่อน ำวสัดุเศษเหลือจำกโรงงำนผลิตปลำป่นมำผลิตปุ๋ ยอินทรยี์น ้ำส ำหรบัใชใ้นกำรปลูกผกัสลดักร ี
นคอสและศกึษำประสทิธ ิภำพของปุ๋ ยอ ินทรยี์น ้ ำต ่อกำรเจรญิเต ิบโตของผกัสลดักรนีคอสเปรยีบเทยีบกบั
ประสทิธิภำพของปุ๋ ยเคมสีูตร 15-15-15 เมื่อน ำปุ๋ ยอินทรยี์น ้ำที่ไดจ้ำกกำรหมกัวสัดุเศษเหลือเป็นเวลำ 2 เดอืน มำ
วเิครำะห์ธำต ุอำหำร พบวำ่ มปีรมิำณธำตุอำหำรหลกัและธำตุอำหำรรอง ไดแ้ก ่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และก ำมะถนั คดิเป็นรอ้ยละ 2.52 , 1.15, 2.09, 1.29, 0.18 และ 0.15 
ตำมล ำดบั และมคี่ำ pH เท่ำกบั 4 กำรศกึษำกำรเจรญิเติบโตของผกัสลดักรนีคอสโดยใชปุ้๋ ยอินทรยี์น ้ำเปรยีบเทียบ
กบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 และปุ๋ ยอินทรยี์น ้ำผสมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 หลงัจำกย้ำยปลูกผกัสลัดเป็นเวลำ 18 
วนั พบว่ำควำมกวำ้งทรงพุ่ม ควำมสูง และน ้ำหนักสดของผกักรนีคอสที่ให้ปุ๋ ยทัง้ 3 สูตรมคีวำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคญั โดยกำรรดดว้ยปุ๋ ยอินทรยี์น ้ำมีกำรเจรญิเติบโตดทีี่สุด ส ำหรบัควำมยำวรำกและน ้ำหนักแห้งของผกัสล ัด
กรนีคอสที่ปลูกโดยกำรใส่ปุ๋ ยทัง้ 3 สูตรพบว่ำไม่มคีวำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติ ดชันีกำรเกดิโรค  (Disease Severity 
Index : DSI) และระดบัควำมรุนแรง (Disease severity)  ผกัสลดักรนีคอสที่ปลูกโดยรดปุ๋ ยอินทรีย์น ้ ำและปุ๋ ย
อินทรยี์น ้ำผสมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 มดีชันีกำรเกิดโรคร ้อยละ 96 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ในขณะที่กำรใช้
ปุ๋ ยเคมมีดีชันีกำรเกิดโรครอ้ยละ 100 ควำมรุนแรงระดบัปำนกลำง นอกจำกนี้เมื่อวเิครำะห์ปริมำณคลอโรฟิลล์ใน
ผกักรนีคอสที่ปลูกโดยรดปุ๋ ยทัง้ 3 สูตร พบว่ำไม่มคีวำมแตกต่ำงอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติ ดงันัน้ปุ๋ ยอินทรยี์จำก
วสัดุเศษเหลือที่ไดม้ำจำกโรงงำนปลำป่นสำมำรถผลิตปุ๋ ยอินทรยี์น ้ำซึ่งมปีรมิำณธำตุอำหำรหลกัและธำตุอำหำร
รองเป็นไปตำมมำตรฐำนพระรำชบญัญตัิปุ๋ ย เรื่องกำรก ำหนดเกณฑ์ปุ๋ ย พ.ศ. 2557 และสำมำรถส่งเสรมิให้พืชมี
กำรเจรญิเติบโตไดด้ี 
ค าส าคญั: ปุ๋ ยอินทรยี์น ้ำ ของเหลือใชใ้นโรงงำนปลำป่น ผดัสลดั   

 
Abstract 

 Water from fishmeal processing is a waste material that contains the nutrients necessary for 
microbial growth when fermented under anaerobic conditions.  After completion of the fermentation 
process, organic fertilizers are obtained in liquid form that contain nutrients necessary for plant growth, 
both macronutrients and micronutrients . This project aims to use the waste material from fish meal factory 
to produce liquid organic fertilizer for Green Cos lettuce cultivation and to study the efficiency of liquid 
organic fertilizer on the growth of Green Cos lettuce to compare with efficiency of chemical fertilizer 
formula 15-15-15, when using liquid organic fertilizer obtained from fermentation of waste material for 2 
months for nutrient analysis, it was found that the content of macronutrients and micronutrients, such as 
nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur, was  found. It is 2.52, 1.15, 2.09, 1.29, 
0. 18 and 0. 15 percent respectively, and had a pH value of 4 .  The growth of Green Cos lettuce was 
studied by using liquid organic fertilizer compared to chemical fertilizer formula 15 - 15- 15 and liquid 
organic fertilizer mixed with chemical fertilizer formu la 15-15-15. After plants lettuce for 18 days . It was 
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found that the canopy width, height and fresh weight of Green Cos with three formula were significantly 
different.  By watering with organic fertilizer, water has the best growth .  There was no statistically 
significant difference in root length and dry weight of Green Cos lettuce grown by three formula . Disease 
indices and severity level Green cos lettuce grown by watering with liquid organic fertilizer and liquid 
organic fertilizer mixed with chemical fertilizer formula 15-15-15 had a disease index of 22.2% with low 
severity. While the use of chemical fertilizers had an incidence index of 33.3%, the severity of the disease 
was moderate.  In addition, the chlorophyll content of Green Cos grown by three form ula was analyzed, 
it was found that there was no significant difference in statistical significance . Therefore, organic fertilizers 
from waste materials obtained from fish meal production plants can produce liquid organic fertilizers 
whose content of macronutrients and micronutrients meets the standards of the Fertilizer Act . Regarding 
the determination of fertilizer criteria, 2014 and can promote plants to have good growth . 
Keywords: Liquid organic fertilizer, Waste of fishmeal factory, Lettuce    
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ผลของมูลไก่อดัเมด็เคลือบด้วยไคโตโอลิโกแซคคาไรด ์
ต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน 

Effect of chicken manure pellet coated with chito-ologisaccharide  
on growth and yield of baby corn  

 
ณัฐวฒิุ คงตะโก1* พรไพรินทร ์รุ่งเจริญทอง2 กษิด์ิเดช ธีรนิตยาธาร3 และ ศภุชยั อ าคา1 

Nattavut Kongtago1*, Pornpairin Rungcharoenthong2, Karsidete Teeranitayatarn3 and Suphachai Amkha1 
 

บทคดัย่อ: ไคโตโอลโิกแซคคาไรดส์ามารถเคลอืบผวิวสัดุและปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างชา้ จงึวตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาผลของมลูไก่อดัเมด็เคลอืบดว้ยไคโตโอลโิกแซคคาไรดต์่อการเตบิโต ผลผลติ และคุณภาพผลผลติ
ของขา้วโพดฝักอ่อนทีป่ลูกในชุดดนิก าแพงแสน วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ภายในบลอ็ค จ านวน 4 ซ ้า 
และ 4 ต ารบัทดลอง ไดแ้ก่ ต ารบัที ่1  ไม่ใสปุ่๋ ย ต ารบัที ่2 มลูไก่อดัเมด็ (อนิทรยีวตัถุ 20%) ต ารบัที ่3 มลูไก่
อดัเมด็ชนิดที ่ 1 (อนิทรยีวตัถุ 20%) เคลอืบดว้ยไคโตโอลโิกแซคคาไรด ์ และต ารบัที ่ 4 มลูไก่อดัเมด็ชนิดที ่ 2 
(อนิทรยีวตัถุ 30%) เคลอืบดว้ยไคโตโอลโิกแซคคาไรด ์ บนัทกึขอ้มลูการเตบิโต ไดแ้ก่ ความสงู เสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางล าตน้ ความเขยีวใบ น ้าหนักสด น ้าแหง้ตน้ ผลผลติและคุณภาพผลผลติ ไดแ้ก่ น ้าหนักฝัก ความยาว
ฝัก และความหวาน ผลการทดลองพบว่า การใสม่ลูไก่อดัเมด็ใหค้วามสงู ค่าความเขยีวใบ และน ้าหนักสดตน้ของ
ขา้วโพดฝักอ่อนมากกว่าการไม่ใสม่ลูไก่อย่างมนีัยส าคญัส าคญัทางสถติ ิ (p≤0.05) การใสม่ลูไก่อดัเมด็ชนิดที ่ 2 
เคลอืบดว้ยไคโตโอลโิกแซคคาไรดส์ง่ผลใหน้ ้าหนักแหง้ตน้ของขา้วโพดฝักอ่อนสงูสุดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ขณะทีผ่ลผลติและคุณภาพผลผลติ พบว่าการใส่มลูไก่อดัเมด็ใหน้ ้าหนักฝัก ความยาวฝัก และคาวมหวานฝักของ
ขา้วโพดฝักอ่อนมากกว่าการไม่ใสม่ลูไก่อย่างมนีัยส าคญั อย่างไรกต็ามการใสม่ลูไก่อดัเมด็ชนิดที ่2 เคลอืบดว้ย
ไคโตโอลโิกแซคคาไรดส์ง่เสรมิผลผลติขา้วโพดฝักอ่อนมากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ รองลงมาคอืการใส่
มลูไก่อดัเมด็ชนิดที ่1 เคลอืบดว้ยไคโตโอลโิกแซคคาไรด ์การใสม่ลูไก่อดัเมด็ และไม่ใสม่ลูไก่ตามล าดบั  
 
ค าส าคญั: ความหวาน, ไคโตซาน, ชดุดนิก าแพงแสน, มลูไก่อดัเมด็ 
 
Abstract: Chito-oligosaccharide (COS) can be surface coated and slow release nutrients. The objective 
of this study affected chicken manure pellet (CMP) with COS coated on growth yield and yield quality 
of baby corn plantation in Kamphaeng Saen soil series. This experiment used Randomized Complete 
Block Design (RCBD) with 4 replications and 4 treatments as consist of non-CMP application (treatment 
1), CMP (organic matter: OM 20%; treatment 2), CMP-1 (OM 20%) with COS coated (treatment 3) and 
CMP-2 (OM 30%) with COS coated (treatment 4). The data collected plant growth about plant height, 
stem diameter, leaf greenness, fresh weight and dry weight. Yield and yield quality collected about fresh 
weight, length and sweetness ears of baby corn. The results showed that CMP gave the significantly 
different of plant height, stem diameter, leaf greenness and plant fresh weight of baby corn higher than 
non-CMP (p≤0.05). CMP-2 with COS coated gave the highest and significantly different of plant dry 
weight of baby corn. In addition, Yield and yield quality found that CMP gave the significantly different 
of fresh weight, length and sweetness ears of baby corn higher than non-CMP. However, CMP-2 with 
COS coated gave the highest of yield and following by CMP-1 with COS coated, CMP and non-CMP, 
respectively. 
 
Keywords: chitosan, chicken manure pellet, Kamphaeng Saen soil, sweetness 

 
1 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 
  Department of Soil Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140 
2 โครงการจัดต้ังภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 
  Department of Botany, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140 
3 บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี 12120  
  Green Innovative Biotechnology Company, Innovative cluster 2 Building, Science Park, Khlong Luang, Pathum Thani, 12120 
* ผู้นำเสนอ (e-mail: nuttavut.kon@ku.th) 



การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Horticultural Congress)     ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 19

ประสิทธิภาพของสารอินทรยี์ต่อการเจรญิเติบโต และผลผลิตของผักกาดหอม 
พันธุ์เรดโอค๊ในระบบไฮโดรโปนิกส์  

 
Efficiency of organic substances on growth and yield of  

lettuce (Lactuca sativa L. cv. ‘Red Oak’) in hydroponics system  
 

สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง1* อภิสิทธิ์ ชิตวณิช1 จิตติมา พาลี1 ปิยะฉัตร สังข์ขาว1 และ วนิดา ช านาญบึงแก1 
Supaporn Ieamkheng 1*, Apisit Chaittawanij1, Jittima Palee1 Piyachat Sangkaw1 and Wanida Chamnanbuengkae 1 

 
บทคัดย่อ 

ศึกษาประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คในระบบไฮโดร
โปนิกส์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) จ้านวน 4 สิ่งทดลอง 4 ซ ้า ได้แก่ T1: สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 
มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) (ควบคุม) T2: สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) ร่วมกับสารละลายสารสกัดไคโต
ซาน (1 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) T3: สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) ร่วมกับสารละลายเชื อราไตรโคเดอร์
มา (100 มิลลิลิตรต่อน ้า 10 ลิตร) และ T4: สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) ร่วมกับสารละลายสารสกัด
น ้ามันธรรมชาติของผิวส้ม (0.5 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) จากการการทดสอบ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า อัตราการ
เจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คด้านความสูงต้น จ้านวนใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ และความยาวรากแต่ละ
การทดลอง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยที่สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) ร่วมกับ
สารละลายเชื อราไตรโคเดอร์มา (100 มิลลิลิตรต่อน ้า 10 ลิตร) อัตราการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คสูงที่สุด 
รองลงมาได้แก่ สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) ร่วมกับสารละลายสารสกัดไคโตซาน (1 มิลลิลิตรต่อน ้า 
1 ลิตร) และ สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) (ควบคุม) ในขณะที่ สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 มิลลิลิตรต่อ
น ้า 1 ลิตร) ร่วมกับสารละลายสารสกัดน ้ามันธรรมชาติของผิวส้ม (0.5 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) มีอัตราการเจริญเติบโต
น้อยที่สุด เช่นเดียวกับผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค ในด้านน ้าหนักสดต้น น ้าหนักสดราก น ้าหนักแห้งต้น น ้าหนัก
แห้งราก ขนาดทรงพุ่ม และค่าความเข้มสีใบ ภายหลังการทดสอบ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า แต่ละการทดลอง มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยที่สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) ร่วมกับสารละลายเชื อราไตรโคเดอร์
มา (100 มิลลิลิตรต่อน ้า 10 ลิตร) ให้ผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 
มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) ร่วมกับสารละลายสารสกัดไคโตซาน (1 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) และ สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 
มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) (ควบคุม) ในขณะที่ สารละลายปุ๋ยน ้า AB (8 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) ร่วมกับสารละลายสารสกัด
น ้ามันธรรมชาติของผิวส้ม (0.5 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร) ให้ผลผลิตน้อยที่สุด ดังนั น การใช้สารละลายไตรโครเดอร์มาช่วย
ให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คระบบไฮโดรโปนิกส์  
ค ำส ำคัญ: ผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค ไตรโคเดอร์มา ไคโตซาน สารสกัดน ้ามันของผิวส้ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี 20110     
1Division of Plant Production Technology, Faculty of Agriculture and National Resources, Rajamangala University of Technology Tawan-
ok, Chonburi, 20110 
* supaporn_ie@rmutto.ac.th 
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Abstract 
Study on the effectiveness of organic substances on growth and yield of Lettuce (Lactuca 

sativa L. cv. ‘Red Oak’) in hydroponics system was conducted in a completely randomized design 
(CRD) 4 treatments with 4 replications contained with T1: chemical fertilizer AB (8 ml per 1 liter of 
water) (controlled) T2: chemical fertilizer AB (8 ml per 1 liter of water) combined with chitosan (1 ml 
per 1 liter of water) T3: chemical fertilizer AB (8 ml per 1 liter of water) combined with Trichoderma 
asperellum solution (100 ml per 10 liters of water) and T4: chemical fertilizer AB (8 ml per 1 liter of 
water) in combined with orange oil (0.5 ml per 1 liter of water), respectively. For 4 weeks after planting, 
the growth rate (plant height, number of leaved, leaf length, leaf width and root length ) showed the 
statistical significant difference (P<0.05). Chemical fertilizer AB (8 ml per 1 liter of water) combined 
with Trichoderma asperellum solution (100 ml per 10 liters of water) (T3) showed significant greater 
of the growth rate following with chemical fertilizer AB (8 ml per 1 liter of water) combined with 
chitosan (1 ml per 1 liter of water) (T2) and chemical fertilizer AB (8 ml per 1 liter of water) (controlled) 
(T1). While, chemical fertilizer AB (8 ml per 1 liter of water) combined with orange oil (0.5 ml per 1 
liter of water) (T4) showed the lowest of the growth rate. As well as the productivity (fresh weight of 
whole plant, dry weight of whole plant, canopy width, leaf greenness: SPAD, fresh weight of root and 
dry weight of root) showed the statistical significant difference (P<0.05) 4 weeks after planting. The 
results showed that chemical fertilizer AB (8 ml per 1 liter of water) combined with Trichoderma 
asperellum solution (100 ml per 10 liters of water) (T3) showed significant greater yield. following 
with chemical fertilizer AB (8 ml per 1 liter of water) combined with chitosan (1 ml per 1 liter of water) 
(T2) and chemical fertilizer AB (8 ml per 1 liter of water) (controlled) (T1). While, chemical fertilizer 
AB (8 ml per 1 liter of water) combined with orange oil (0.5 ml per 1 liter of water) (T4) showed the 
lowest of yield. Then, the use of Trichoderma asperellum solution was effective in promoting the 
growth and yield of Lettuce (Lactuca sativa L. cv. ‘Red Oak’) in hydroponics system. 
Keywords: Lactuca sativa L. cv. ‘Red Oak’, Trichoderma asperellum, chitosan, orange oil   
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การเปรียบเทียบพนัธุ์เพ่ือคดัเลือกตะไคร้ตดัใบท่ีให้ผลผลิตสูงในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
The Comparison of varieties to Select high yielding leaf - cutting lemongrass  

in Phetchabun Province. 
 

        เมรินทร์ บุญอินทร์1*  มนัสภร ฉ่ิงวงัตะกอ1  กฤชพร ศรีสงัข์1  จิตอาภา จิจุบาล2  
Merin Boon-in1* Manassapqrn Chingvantagor1 Kritchaporn  Srisang 1 Jitarpa jijuban2  

 
บทคดัย่อ 

การเปรยีบเทยีบพนัธุ์เพื่อคดัเลอืกตะไคร้ตดัใบที่ให้ผลผลติสูงในจังหวดัเพชรบรูณ์ โดยด าเนินการ
ระหว่างเดอืนตุลาคม 2564 - กนัยายน 2565 มวีตัถุประสงค ์ เพื่อเปรยีบเทยีบพนัธุ ์ตะไคร้ที่เหมาะสม
ส าหรบัการตดัใบ วางแผนการทดลองแบบ RCB ม ี4 ซ ้า 6 กรรมวธิ ี(ตะไคร้ 6 พนัธุ์) ได้แก่พนัธุ์ กาบแดง, 
เกษตรเขยีว, เกษตรขาว, นครศรธีรรมราช, ปทุมธานี และหยวกขาว  ปลูกเปรยีบเทยีบในแปลงทดลอง
ของศูนย์วจิยัเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ พบว่า พนัธุ ์เกษตรเขยีว มกีารเจรญิเตบิโต ด้านจ านวนต้น/กอสูงสุด 
68.16 ต้น/กอ ซึ่งแตกต่างกบัพนัธุ์ เกษตรขาว กาบแดง นครศรธีรรมราช หยวกขาว และปทุมธานีอย่างม ี
นัยส าคญัทางสถติ ิซึ่งให้จ านวนต้น/กอ 571.6, 54.25, 50.89, 50.10 และ 48.25 ต้น/กอ ตามล าดบั และมี
พืน้ที่ใบเฉลีย่ส ูงสุด 103.45 ตารางเซนตเิมตร ซึ่งแตกต่างกบัพนัธุ ์ เกษตรขาว หยวกขาว ปทุมธานี 
นครศรธีรรมราช และกาบแดงอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิซึ่งให้พืน้ที่ใบเฉลีย่ 100.62, 99.72, 99.72, 91.71 
และ 91.38 ตารางเซนตเิมตร ตามล าดบั ด้านผลผลติ พนัธุ์เกษตรเขยีว ให้ผลผลติน ้าหนักใบสดและใบแห้ง
สูงสุด คอื 6,890.24 และ 1,657.17 กโิลกรมั/ไร่ ตามล าดบั แตกต่างกบัพนัธุ์อื่นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
รองลงมาคอื พนัธุ์เกษตรขาว ผลผลติใบสด 4 ,910.30 กโิลกรมั/ไร่ และผลผลติใบแห้ง 1 ,273.49 กโิลกรมั/
ไร่ ดงันัน้ พนัธุ์เกษตรเขยีว เหมาะที่จะแนะน าเป็นพนัธุ์ส าหรบัปลูกเพื่อการตดัใบในพืน้ที่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ค าส าคญั: ตะไคร้, คดัเลอืก, พนัธุ์, เปรยีบเทยีบ   

 
Abstract 

The Comparison of leaf-cutting lemongrass (Cymbopogon citratus) varieties to Select 
high yielding in Phetchabun province, the experiment was set up at the experimental plot in the 
Phetchabun Highland Agricultural Research Center during October 2021 to September 2022. The 
objective of this study was to comparison the leaf-cutting lemongrass varieties. The experiment 
was laid out in RCB with 4 replications. There was 6 treatments of cultivars comprising: Kab Dang, 
Kaset keaw, Kaset Khao, Nakhon Si Thammarat, Pathum Thani and yak Khao . It was found that 
there was significantly different among the treatments of plant growth parameters. Number of stalk 
and Leaf area were expressed the highest in Kaset keaw cultivar 68.16 plants per clump, and 
103.45 cm2, respectively. In addition, yield parameters of Kaset keaw cultivar were significant  
which is different from another treatments. There was 6,890.24 kilogram per rai of leaf fresh weigh 
and 165.17 kilogram per rai  dry weight. Hence, Kaset keaw cultivar of lemongrass could be 
recommended for leaf-cutting in the Phetchabun area.  
Keywords: lemongrass, varietal selection, clump 
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การปรับปรุงพันธุเบญจมาศที่ไมไวตอแสง 
Breeding for Non-Photosensitive Chrysanthemum 

 
ปยมล มีสกุล1* และ เกศริน ตันกูล1 

 
บทคัดยอ  

 
ดวยการผลิตเบญจมาศตัดดอกของมูลนิธิโครงการหลวงในชวงนอกฤดู ซึ่งมีสภาพวันยาวจําเปนตองให

วันสั้นดวยการคลุมดวยพลาสติกดํา เพื่อกระตุนการสรางและการเจริญของตาดอกใหสมบูรณ ซึ่งเปนการเอ้ือให

เกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะตอการเกิดโรคราสนิมขาว (Puccrinia horiana) ไดงาย ดังนั้นการไดมาซึ่งสายพันธุ

เบญจมาศตัดดอกที่สามารถออกดอกไดในชวงวันยาวโดยไมตองคลุมดวยพลาสติกดํา (ไมไวตอแสง)จะชวยลด

การเกิดโรคราสนิมขาว และลดการใชสารเคมีไดอยางมาก จึงไดรวบรวมและคัดเลือกพันธุเบญจมาศที่เหมาะ

กับการผลิตเปนไมตัดดอกและสามารถออกดอกไดภายใตสภาพวันยาวตามธรรมชาติ ไดจํานวน3 พันธุไดแก 

Kogiku Purple, Carolene, และ Hong Wang Neang ผสมขามแบบสลับพอแมกับพันธุการคาที่มีลักษณะ

ดี แข็งแรง และมีสีสันที่ตลาดตองการ จํานวน9 พันธุ ไดแก Orange Day, Champagne Golden, New day, 

Leopard, Anet, Toffy White, Champagne Ivory, Quinty และ Feeling Green 

จากการผสม 4 รอบการปลูก รวม 38 คูผสม สามารถเก็บเมล็ดคูผสมได 21 คูผสม แตเมื่อนําเมล็ดมา

เพาะพบวาสามารถงอกและพัฒนาเปนตนไดอยางสมบูรณเพียง 2 คูผสม รวม 35 ตน (หมายเลข) ในการผสม

รอบแรกสามารถคัดเลือกตนลูกผสมที่บานดอกไดในสภาพวันยาว (ไมไวตอแสง) และมีขนาดกานดอกทรง

ชอดอกที่ดีไดจํานวน 2 หมายเลข แตสีสันของดอกยังไมตรงตามความตองการของตลาด 

 
คําสําคัญ: การปรับปรงุพันธุ เบญจมาศ การผลิตนอกฤดู 
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Abstract 
 

 The production of chrysanthemums for cut flowers by the Royal Project Foundation 

during the off-season has a long day condition, the day length of these periods is longer than 

the critical day length of the chrysanthemum, it is necessary to make a short day by covering 

it with black plastic to induce the flower initiation and the growth of flower buds to 

complete. This facilitates an ideal environment for white rust (Puccrinia horiana) prone to 

disease. Therefore, the acquisition of cut-flower chrysanthemum cultivars that can bloom 

over a long period of time without a black plastic cover (Non-Photosensitive), will help 

reduce the incidence of white rust disease and greatly reduce the use of chemicals. 

Therefore, the chrysanthemum cultivars that are suitable for cut flower production and can 

bloom under natural long-day conditions have been collected and selected for 3 varieties: 

Kogiku Purple, Carolene, and Hong Wang Neang. There are 9 commercial varieties that are 

good-looking, strong and colorful: Orange Day, Champagne Golden, New day, Leopard, Anet, 

Toffy White, Champagne Ivory, Quinty and Feeling Green. 

 4 crops of cross-breeding, a total of 38 cross pairs, 21 cross pairs of seeds were 

collected, but when the seeds were planted, it was found that only 2 cross pairs total of 35 

plants (numbers) were successfully germinated. In the first crop of cross-breeding, a hybrid 

plant blooms in a long day condition (Non-Photosensitive) and has a good flower stalk size 

and in florescence that can be selected in 2 numbers. However, the color of the flowers still 

does not attract market demand. 

 
Keywords: Chrysanthemum, Breeding, Off-season production 
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การเจริญเติบโตและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของบอนสี ด้วยวิธีการผ่าหัวพันธุ์ร่วมกับการใช้สารควบคุมการ
เจริญเติบโต 

Increased growth and yield of Caladium by tuber section and plant growth regulators 
 

สุริยา ก่อสินวัฒนา1* และชมยัพร อนุวงศ์1  
Kosinwattana, S.1* and Anuwong, C.3 

 
บทคัดย่อ: บอนสีเป็นไม้ประดับประเภทหัว นิยมขยายพนัธุ์ด้วยวิธีการผ่าหัวพันธุ์ เพื่อเพิ่มปริมาณของต้นพชื 
Gibberellin (GA3) และ indole-3-butyric acid (IBA) เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีความสามารถในทาง
การเกษตรในหลายรูปแบบ เชน่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้รวดเร็ว และการขยายขนาดหัวพันธุ์ ผลของขนาด
หัวพันธุ์ และระดับความเข้มข้นของ PGRs ที่ประกอบด้วย (GA3 และ IBA) ในระดบัที่แตกตา่งกัน โดยวางแผ่นการ
ทดลอง 2x5 factorial in CRD  มี 10 ซ ้า โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจัย: ปัจจัยที่ 1 ทา้การผา่หัวพันธุ์ 2 ขนาด ได้แก่ 0.5 และ 
1 ซม. และปัจจัยที่ 2 การแช่หัวพันธุ์ใน IBA ที่ระดับความเข้มข้น 100 และ 150 ppm และ GA3 ที่ระดับความเข้มขน้ 
100 และ 150 ppm ผลการทดลอง พบว่า ขนาดหัวพันธุ์ 1 ซม. มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติในดา้น 
จ้านวนวันที่ใช้ในงอกของหน่อ ความสูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม และจา้นวนใบต่อต้น มากกว่าขนาดหัวพนัธุ์ 0.5 
ซม. ใขณะทีก่ารใช ้ IBA 150 ppm มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสา้คญัทางสถติใินดา้น อัตราการรอดตาย จา้นวนวนัที่
ใช้ในงอกของหน่อ ความสูงของต้น ความกว้างของพุ่ม และจ้านวนใบต่อตน้ ที่สูงกวา่กรรมวิธีอ่ืนๆ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดหัวพันธุ์ 1 ซม. ร่วมกับ IBA ที่ 150 ppm ให้ อัตราการรอดตาย จ้านวนวนัที่ใช้ในงอกของหน่อ ความสูงของต้น 
ความกว้างของทรงพุ่ม และจ้านวนใบต่อตน้สูงที่สุด เมื่อเทียบกับกรรมวิธีอื่นๆ ดังนั นการผา่หัวพันธุ์ขนาด 1 ซม. 
ร่วมกับการใช้ IBA 150 ppm เหมาะสมที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของบอนสี หลังจากการผา่หัวพันธุ์ในระยะเวลา 2 
เดือน 
 
ค าส าคัญ: IBA, GA3, บอนสี, หัวพันธุ์, ขนาดการผ่า 
 
Abstract: Caladium is a tuberous plant and is propagated by the tuber section technique to increase 
the plant quantity. Gibberellin (GA3) and indole-3-butyric acid (IBA) which has great capability in 
various ways of agricultural practices such as growing rapidly and enlargement tuber size. The effects 
of different tuber section sizes and PGRs levels having the following constituents (GA3 and IBA) in 
different levels by 2x5 factorial in a completely randomized design (CRD) with ten replications. The 
treatments involved 2 factors: The first factor was separating two sizes of tuber section: (0.5 and 1 
cm), and the second factor was drenching the tuber in different two levels of each IBA (100 and 150 
ppm) and GA3 (100 and 150 ppm). The results obtained from this experiment showed that the 1 cm 
of tuber section size was a higher significant difference in bud germination, plant height, canopy 
width, and the number of leaves than the 0.5 cm of tuber section size. However, IBA at 150 ppm 
was a higher significant difference in the average survival rate, bud germination, plant height, canopy 
width, and the number of leaves than others. The interaction between the tuber size at 1 cm and 
IBA at 150 ppm gave the highest survival rate, bud germination, plant height, canopy width, and the 

                                           
1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
  Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand 
* ผูน้ าเสนอ: Suriya544@gmail.com 
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number of leaves. Therefore, the Caladium was separated at 1 cm size and immersed in 150 ppm 
of IBA appropriated to induce growth after the section within two months. 
Keywords: IBA, GA3, Caladium, Tuber, Section size 
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ผลของวสัดปุลูกต่อการเจริญเติบโตของกระบองเพชรทางการค้า 
Effects of Different Potting Media on the Growth of Commercial Cacti 

กิตติพนัธุ์ ฤทธิเดชรตัน์0

1* ชมยัพร อนุวงศ์1 และ สุกญัญา แย้มประชา1 
Kittiphan Ritthidechrat 1*, Chamaiporn Anuwong 1 and Sukunya Yampracha 1 

 

บทคดัย่อ: งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาวสัดุปลูกทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของกระบองเพชร และ
สามารถลดตน้ทุนการผลติกระบองเพชร โดยใชก้ระบองเพชร 4 สกุล ไดแ้ก่ Gymnocalycium sp. Astrophytum 
sp. Mammillaria sp. และ Echinopsis sp. ซึง่เป็นสกุลทีไ่ดร้บัความนิยมในทอ้งตลาดของประเทศไทย โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Designs; CRD)  จํานวน 4 กรรมวธิีๆ  ละ 4 ซํ้าๆ 
ละ 3 กระถางๆ ละ 1 ต้น โดยมีกรรมวิธี ดงันี้ 1) ใบก้ามปูหมกั: เพอร์ไลท์: เวอร์มิคูไลท์: หินภูเขาไฟ: มูล
ไส้เดอืน 2) ใบก้ามปูหมกั: แกลบดบิ: ขุยมะพร้าว: ถ่านป่น: มูลไส้เดอืน 3) ใบก้ามปูหมกั: ขี้เถ้าแกลบ: กาบ
มะพร้าวสบั: เม็ดดินเผา: มูลไส้เดือน และ 4) ขี้เถ้าแกลบ: มูลไส้เดือน ทําการปลูกในกระถางขนาด 110 
มลิลลิติร เป็นระยะเวลา 6 เดอืน ผลการทดลอง พบว่า เมื่อปลูกกระบองเพชรสกุล Mammillaria sp. ดว้ยวสัดุ
ปลูก  ใบก้ามปูหมกั: ขี้เถ้าแกลบ: กาบมะพร้าวสบั: เมด็ดนิเผา: มูลไส้เดอืน ทําให้การเจรญิเติบโตทางด้าน
ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางลําต้น และจํานวนรากมากทีสุ่ด นอกจากนี้ยงัทําใหส้กุล Echinopsis sp. มขีนาดเสน้
ผ่านศูนยก์ลางลําต้นมากทีสุ่ด และในสกุล Gymnocalycium sp. มจีํานวนตุ่มหนามเกดิใหม่มากทีสุ่ด เมื่อปลูก
กระบองเพชรในวัสดุปลูกที่เป็น ขี้เถ้าแกลบ: มูลไส้เดือน ทําให้สกุล Astrophytum sp. มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางลําต้น จํานวนตุ่มหนามเกดิใหม่ และจํานวนรากมากทีสุ่ด ส่วนในสกุล Gymnocalycium sp. มขีนาด
เสน้ผ่านศูนยก์ลางลําต้นมากทีสุ่ด ดงันัน้การใชว้สัดุปลูกกระบองเพชร ไดแ้ก่ ใบก้ามปูหมกั: ขีเ้ถ้าแกลบ: กาบ
มะพร้าวสบั: เม็ดดินเผา: มูลไส้เดือน ส่งผลให้กระบองเพชรมีการเจรญิเติบโตไดม้ากที่สุด และสามารถลด
ตน้ทุนของวสัดุปลูกกระบองเพชรในกระถางขนาด 2 นิ้วไดป้ระมาณ 0.72 บาทต่อกระถาง  
คาํสาํคญั: กระบองเพชร, วสัดุปลูก, การเจรญิเตบิโตของพชื 
 
Abstract: This research aimed to study the appropriate growing media on the growth of cacti that can 
reduce production costs and promote cacti’s growth. The research used four genera of cacti, i.e., 
Gymnocalycium sp., Astrophytum sp., Mammillaria sp., and Echinopsis sp. which were famous in the 
commercial market in Thailand. The experimental design was completely randomized designs (CRD) 
with four different growing media and three replications; 1) fermented rain tree leaves+ perlite+ 
vermiculite+ pumice+ vermicompost, 2) fermented rain tree leaves+ rice husk+ coconut coir+ charcoal+ 
vermicompost 3) fermented rain tree leaves+ rice husk ash+ coconut husks chips+ expanded clay+ 
vermicompost and 4) rice husk ash+ vermicompost. The plant was cultivated in a 110 ml pot and 
collected the growth for six months. The result showed that Mammillaria sp. was planted in fermented 
rain tree leaves+ rice husk ash+ coconut husk chips+ expanded clay+ vermicompost gave the greatest 
stem diameter and the number of roots. A similar increase in stem diameter of Echinopsis sp. and 
Gymnocalycium sp. had the newest areoles. While planted in rice husk ash and vermicompost, as a 
result, the genus Astrophytum sp. has increased in stem diameter, the number of new areoles, and 
number of roots. The Gymnocalycium sp. also found the increase in stem diameter. Therefore, the use 
of cacti growing media such as fermented rain tree leaves+ rice husk ash+ coconut husk chips+ 
expanded clay+ vermicompost resulted in the highest growth of the cactus. And can reduce the cost of 
planting materials for cacti in a 110 ml pot by about 0.72 baht per pot. 
Keywords: Cacti, Growing media, Plant growth 
 
 

 
1 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เลขท่ี 1 แขวง ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพ 10520 
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การพฒันาระบบการผลิตเบญจมาศปลอดโรคเชิงพาณิชย ์
Development of a Commercial-scale Pathogen-free 

Chrysanthemum Production System 
ณัฐพงค์ จันจุฬา1* กนกอร อัมพรายน์1 อนันต์ พิริยะภัทรกิจ1 นฤตยา นันยา1 นุชรัฐ บาลลา2  

ธิติพัฒน์ วีเปลีย่น3 วาสนา แผลลติะ4 และนพรัตน์ ทัดมาลา5 
Nattapong Chanchula1*, Khanokon Amprayn1, Anan Piriyaphattarakit1, Naritaya Nunya1 Nutcharat Balla2,  

Thitipat Weeplian3 Wasana Phlaetita4 and Nopparat Tatmala5 
บทคัดย่อ:  

เบญจมาศเป็นไม้ตัดดอกที่มีมูลค่าการซื้อขายทั่วโลกปีละหลายพันล้านบาท แต่ปัญหาในประเทศ
ไทย พบว่าต้นพันธุ์เก่าที่ใช้เป็นระยะเวลานานไม่ทนต่อโรค ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบ
การผลิตขึ ้น ซึ ่งงานวิจัยชิ ้นนี ้ ได้ท าการรวบรวมสายพันธุ์เบญจมาศจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ านวน 73 พันธุ์ที่ท าการปรับปรุงพันธุ์ไว้ โดยน ากลีบดอกมาชักน าให้เกิด
ต้นใหม่ แล้วท าการตรวจไวรัสด้วยเทคนิค RT-PCR ก่อนน าไปเป็นแม่พันธุ์ตั้งต้น เพื่อปลูกทดสอบคัดเลือก
สายพันธุ ์ที ่เหมาะสมในพื้นที ่ 8 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี เลย ล าปาง 
นครราชสีมา และยะลา เพื่อประเมินศักยภาพด้านตลาดแต่ละพื้นที่ เมื่อได้สายพันธุ์ที่เหมาะสม ท าการ
ขยายพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว ก่อนน าไปขยายกล้าพันธุ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย เพื่อท ากล้าแม่พันธุ์ปลอดโรค โดยท าการอบดินด้วยไอน้ าร้อนก่อนลงต้น
กล้า และท าการให้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีหลังตัดยอดทุก 15 วัน ซึ่งในปี 2564 ยังไม่พบการระบาดของโรคใน
แปลงปลูกหลังจากใช้ต้นแม่พันธุ์เบญจมาศปลอดโรค ท าให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกราย และมี
รายได้แต่ละรายเฉลี่ยสูงถึง 20 -70 เปอร์เซ็นต์จากรายได้เดิมที ่ปลูกเบญจมาศด้วยวิธีดั ้งเดิม ท าให้
พฤติกรรมในการปลูกเบญจมาศของเกษตรกรเริ ่มมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบปลูกเพื่อยกระดับ
คุณภาพผลผลิตของเบญจมาศ  
ค าส าคัญ: เบญจมาศ ปลอดโรค การพัฒนา 
 
Abstract: Chrysanthemum is a cut flower with annual sales value reaching billions of baht 
worldwide, but production in Thailand is stifled by disease problems and a lack of disease-tolerant 
cultivars. A good pathogen-free production system would be beneficial. In this research, 73 cultivars 
developed by the Thailand Institute of Technological and Scientific Research (TISTR) were grown in 
tissue culture from petal explants and then tested by RT-PCR to obtain pathogen-free material to 
propagate. Then disease-free chrysanthemum plants of the most promising cultivars were field 
tested in 8 locations (Chiang Mai, Chiang Rai, Ubon Ratchathani, Udorn Thani, Loei, Lampang, Nakorn 
Ratchasima and Yala Provinces) to select the best cultivar for growing and marketing in each area. 
The selected cultivars were then mass micropropagated using a temporary immersion bioreactor 
system. Young plants were transferred to Chiang Rai Provincial Agricultural Extension and 
Development Center and planted in steam-treated sterilized planting material. They were treated 
with chemical organic fertilizer every 15 days after trimming. In 2021 no disease outbreaks were 
detected in the growing areas where the pathogen-free chrysanthemums were planted, and the 
growers reported their income rose by 20-70% compared to when they produced chrysanthemums 
using conventional methods. Growers are now modifying their production system to upgrade 
chrysanthemum quality.  
Keywords: Chrysanthemum Disease-free Development 
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การศึกษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการอบแห้งเปราะหอมด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน 
Study on Optimum Temperature Level for Proh Hom Drying with Hot Air Dryer 

 
พุทธธินันทร์ จารุวัฒน1์* คุรุวรรณ์ ภามาตย์1 ประวณีา ศรแีวงเขต1 บัณฑติ จติรจ านงค์1 

อนุสรณ์ สุวรรณเวยีง1 ราเชนทร ์ภูซา้ยศรี1 ทนงศักดิ์ เสือสุด1 และ จารณุี ตสิวัสดิ์2 
Puttinun Jarruwat1*, Kuruwan Pramart1, Praweena Sriwangkhet1 Bundit Jitjumnong1 

Anusorn Suvanweing1 Rachain Phusaisri1 Thanongsak Sueasud1 and Jarunee Tisawad2 
 

บทคัดย่อ: ศึกษาวิจัยระดบัอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งเปราะหอมด้วยเคร่ืองอบแห้งลมร้อน วางแผนการ
ทดสอบที่ระดบัอุณหภูมิ 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ตามล าดบั ที่ความชืน้เร่ิมต้น 77.56% มาตรฐานค่า
ความชื้น ของเปราะหอมฝานสดในทุกการทดลอง ผลการทดสอบพบว่า การอบแห้งเปราะหอมที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส มีความเหมาะสมทีสุ่ด โดยมีความชืน้สุดท้ายของเปราะหอมฝานอบแห้ง 7.84% ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
6.93 และค่าวอเตอร์แอกทิวิตีเฉลี่ย (Aw) 0.62 ใช้เวลาในการอบแห้ง 7 ชั่วโมง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของน้ ามันหอมระเหยเปราะหอมพบว่า มีปริมาณสาร Ethyl cinnamate และ Ethyl-p-methoxycinnamate ใน
เปราะหอมฝานอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 43.87 และ 35.81 ตามล าดบั สงูกว่าเปราะหอมฝานอบแห้งที่
อุณหภมู ิ 70 และ 80 องศาเซลเซยีส อยา่งมนียัส าคญั ผลการวเิคราะห์ดา้นเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม ของการใช้
เครื่องอบแห้งลมร้อนในการอบแห้งเปราะหอม พบว่ามีตน้ทนุค่าใช้จา่ยในการอบแห้งเปราะหอม 463.77 บาท/
กิโลกรัมน้ าหนักแห้ง จุดคุ้มทนุการผลิตเปราะหอมฝานอบแห้ง 735 กิโลกรัม/ปี ให้อัตราผลตอบแทนเงินทนุ 14.35 
เปอร์เซ็นต์/ปี และระยะเวลาคนืทุนเครื่องอบแห้งประมาณ 7 ปี เมื่อท าการผลิตเปราะหอมฝานอบแห้ง 180 วัน/ป ี
และราคาขายผลิตภัณฑ์เปราะหอมฝานอบแห้ง 500 บาท/กิโลกรัม 
ค าส าคัญ: การอบแห้ง, เปราะหอม, เคร่ืองอบแห้งลมร้อน 
 
Abstract: Study on the optimum temperature level for proh hom drying with hot air dryer. The 
experiment was planned for drying at 50, 60, 70 and 80 °c respectively with initial moisture content 
77.56% moisture standard of fresh proh hom in all experiments. The result test showed that proh 
hom drying at 60 °c was the most optimum. The final moisture content of dried proh hom was 
7.84%, pH was 6.93, water activity (Aw) was 0.62 and drying time was 7 hours. The chemical 
composition analysis of essential oil in 60 °c proh hom drying showed that the content of Ethyl 
cinnamate and Ethyl-p-methoxycinnamate was 43.87 and 35.81 respectively higher than that of proh 
hom dried at 70 and 80 °c significantly. The engineering economics analysis of hot air dryer 
continuous type for proh hom drying showed that the cost of operation was 463.77 baht/kg dried 
weight, 735 kg/year of break-even point, rate of return was 14.35 percent/year and 7 years of payback 
period at producing dried proh hom 180 days/year and selling price of product 500 baht/kg. 
Keywords: drying, proh hom, hot air dryer 
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ประสิทธิภาพของสารโซเดียมคลอไรดตอคุณภาพการเก็บรักษาของผลมะมวงพันธุขายตึกตัดแตง 
Efficacy of Sodium Chloride on Storage Quality of Fresh-cut ‘Khai Tuek’ Mango 

Fruit 
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บทคัดยอ 

มะมวงตัดแตงพรอมบริโภคเปนที่นิยมของผูบริโภคอยางมาก แตภายหลังการตัดแตงผลมะมวงจะเกิดการ
สูญเสียคุณภาพ และมีอายุการวางจำหนายสั้นลง ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารโซเดียม
คลอไรดตอคุณภาพการเก็บรักษาของผลมะมวงพันธุขายตึกตัดแตง วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ ประกอบดวย 2 
กรรมวิธี โดยการจุมดวยสารโซเดียมคลอไรด ความเขมขนรอยละ 0.5 และน้ำกลั่น (ชุดควบคุม) กรรมวิธีละ 6 ซ้ำ จากนั้น
บรรจุใสในกลองพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) แลวนำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 
10 วัน พบวาการจุมดวยสารโซเดียมคลอไรดสามารถรักษาคุณภาพของผลมะมวงตัดแตงได โดยชวยรักษาการ
เปลี่ยนแปลงคาเฉดสี (Hue angle) ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ำได ปริมาณแคโรทีนอยด ปริมาณ Malondialdehyde 
การสูญเสียน้ำหนัก และคะแนนการเกิดสีน้ำตาล แตไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดที่ไทเทรตได ดังน้ันการ
จุมมะมวงตัดแตงดวยสารโซเดียมคลอไรด ความเขมขนรอยละ 0.5 สามารถรักษาคุณภาพ และชะลอการเกิดสีน้ำตาล
ของผลมะมวงตัดแตงไดนานถึง 8 วันของการเก็บรักษา 
คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ แคโรทีนอยด อาการสีน้ำตาล อายุการวางจำหนาย   

 
Abstract 

Fresh-cut mango is the most popular to consumers. However, a marked loss of quality was 
observed after cutting. and a shorter shelf life. Therefore, this research aimed to study the efficacy of 
sodium chloride on the storage quality of fresh-cut ‘Khai Tuek’ mango. The experiment was conducted 
in Completely Randomized Design (CRD) with two treatments by dipping the fresh-cut fruits into 0.5% 
sodium chloride and distilled water (control) and six replications for each, then packed in 
Polypropylene (PP) plastic trays and stored at 8±2 ºC for 10 days. It was found that dipping with 
sodium chloride was able to maintain the quality of fresh-cut mango, by maintaining the changes of 
the hue angle, total soluble solids, carotenoid content, Malondialdehyde content, weight loss, and 
browning scores but had no effect on the changes of titratable acidity. Therefore, dipping fresh-cut 
mango with 0.5% sodium chloride effectively maintained fresh-cut mango quality and delayed flesh 
browning for up to 8 days of storage. 
Keywords: Quality change, Carotenoid, Browning, Shelf life   
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ผลของกรดอะซิทิลซาลิไซลิกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองระหว่างการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิต่ำ 

Effect of Acetylsalicylic Acid on Quality Changes of ‘Nam Dok Mai Sithong’ Mango 
during Cold Storage 
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บทคัดย่อ 
มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีความสำคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองที่มีความสำคัญ

ในด้านการส่งออกมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามมะม่วงเป็นผลไม้ที่มีการเสื่อมคณุภาพอย่างรวดเร็วภายหลงัการเก็บเกี่ยว ดังนั้น 
การศึกษาครั้งน้ีจึงนำกรดอะซิทิลซาลิไซลิกมาใช้เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในระหว่างการ
เก็บรักษา โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ ดำเนินการจุม่ผลมะม่วง
ลงในกรดอะซิทลิซาลไิซลิกที่ระดบัความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม) 0.50 1 และ 2 mM เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นนำไปเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 85±5% เป็นเวลา 25 วัน และทำการบันทึกผลทุก ๆ 5 วัน จากการ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือก (L and b value) ปริมาณแคโรทีนอยด์ ความแน่นเนื้อ การเปลี่ยนแปลงรสชาติ (TSS/TA ratio) และ
ดัชนีการสุก (Ripening index; RPI) จากการศึกษาพบว่า กรดอะซทิิลซาลไิซลิกมีประสิทธิภาพในการรักษาคณุภาพของมะม่วง
น้ำดอกไมส้ีทองในระหว่างการเกบ็รักษาท่ีอุณหภมูิต่ำได้ โดยการใช้กรดอะซิทลิซาลไิซลิกความเข้มข้น 1 mM เป็นความเข้มข้น
ที่ดีท่ีสุด สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีเปลือก และชะลอการเปลีย่นแปลงค่าดัชนีการสุกได้ 
คำสำคัญ: คุณภาพหลังการเก็บเกีย่ว การรักษาคณุภาพ สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  
 

Abstract 
Mango is an important economic fruit of Thailand. Especially the ‘Nam Dok Mai Sithong’ mango 

that are the most important for export. However, mango is a perishable fruit crop that deteriorates quickly 
after harvesting. Therefore, acetylsalicylic acid (ASA) was used in this study to delay the quality changes of 
mango during storage. The experiment was conducted in a completely randomized design (CRD) with four 
treatments and four replications. The mango fruits were dipped in ASA at various concentrations of 0 
(control), 0.50, 1, and 2 mM for 10 min, then stored at 6±2°C relative humidity 85±5% for 25 days. The 
results were recorded at 5 days interval of changes in peel color (L and b value), carotenoid content, 
firmness, TSS/TA ratio, and ripening index (RPI). As the result, ASA effectively maintained the quality of ‘Nam 
Dok Mai Sithong’ mango during cold storage, and the ASA treated at 1 mM was the most in effective in 
delaying the changes in peel color, and ripening index. 
Keywords: postharvest quality, maintaining quality, bioactive compounds 
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การตายโดยก าหนดของเซลล์กับกระบวนการตกกระในกล้วยไข่และกล้วยหอมคาเวนดิช 
Programmed Cell Death in Senescent Spotting of ‘Khai’ and ‘Cavendish’ Bananas 

 
ปัทมวรรณ อนุสรพรพงศ์1* และ วชิรญา อ่ิมสบาย1,2 
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บทคัดย่อ: การตกกระของกล้วยไข่และกล้วยหอมคาเวนดชิจะปรากฏเป็นจดุสีน า้ตาลบนเปลอืกกล้วยระหว่างการสกุ 
ซึ่งคาดว่าเก่ียวข้องกับการตายโดยก้าหนดของเซลล์  ดังนั นงานวิจัยนี จึงมีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาว่าการตายโดยกา้หนด
ของเซลล์เก่ียวข้องกับอาการตกกระของกล้วยสองชนิดนี หรือไม่   โดยเก็บเก่ียวกล้วยไข่ กล้วยหอมคาเวนดิช และกล้วย
หอมทอง ที่ระยะความบรบิูรณ์ 70-80% บ่มด้วยเอทิฟอนความเข้มข้น 500 ppm ที่อุณหภูมิ 25±1oC ยกเว้นกล้วย
หอมคาเวนดิช บ่มที่อุณหภูมิ 20±1oC   ท้าการบนัทึกผลทุกวันจนกระทั่งกล้วยสุกเกินระยะบริโภค ได้แก่ คะแนนการ
ตกกระ การรั่วไหลของประจ ุ ปริมาณดีเอ็นเอ การแตกหักของดีเอ็นเอ และลักษณะทางกายวิภาคของเปลือกกล้วย 
พบว่า กล้วยไขเ่กิดการตกกระเร็วและรุนแรงกว่ากล้วยหอมคาเวนดิช สอดคล้องกับการรั่วไหลของประจุและการ
แตกหักของดีเอ็นเพิ่มขึ น และพบปริมาณดีเอ็นเอลดลงก่อนปรากฏจุดตกกระ นอกจากนี ยังพบการยุบตัวของเซลล์
พาเรงไคมาใต้ชั นอิพิเดอร์มิสบริเวณที่เกิดการตกกระ แต่ทว่าบริเวณที่ไม่ตกกระพบการย่อยสลายของเซลล์พาเรงไคมา
และมีช่องวา่งระหว่างเซลล์มากขึ น เช่นเดียวกันกับเปลือกกล้วยหอมทองที่ไม่แสดงการตกกระ จากผลการทดลอง
ชี ให้เห็นว่าการตกกระของกล้วยสองชนิดนี เก่ียวข้องกับการตายโดยก้าหนดของเซลล ์
ค าส าคัญ: การรั่วไหลของประจ,ุ จุดสีน ้าตาล, การแตกหักของดีเอ็นเอ, พาเรงไคมาเซลล์ 
 
Abstract: Senescent spotting of ‘Khai’ and ‘Cavendish’ bananas appears as a brown spot on the 
banana peel during ripening. Senescent spotting is considered a programmed cell death (PCD). 
Therefore, the objective of this research was to study PCD involves in the senescent spotting of 
these bananas or not. ‘Khai’, ‘Cavendish’, and ‘Hom Thong’ bananas were harvested at 70-80% 
mature green, treated with 500 ppm of ethephon, and ripened at 25±1C except ‘Cavendish’ 
bananas ripened at 20±1C. All bananas after ripening were evaluated following senescent spotting 
score, electrolyte leakage, DNA content, DNA fragmentation, and the anatomy of banana peel. The 
data were recorded every day until over-ripening. It was found that the ‘Khai’ banana rapidly showed 
brown spots and severe symptoms more than ‘Cavendish’ banana. This symptom coincided with 
electrolyte leakage, an increase in DNA fragmentation, and DNA content decreased before spotting 
occurred. Furthermore, parenchymal cells at the spotting zone flattened and collapsed cell layer 
parallel to the epidermal cell. In contrast, the parenchymal cell at the healthy zone was degraded 
and air space increased which was similar to ‘Hom Thong’ banana showing no spotting. The result 
indicated that the senescent spotting of both bananas was involved in PCD. 
Keywords: electrolyte leakage, brown spots, DNA fragmentation, parenchymal cell 
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การศึกษารูปแบบการหายใจของผลฝรั่งประเภทบ่มสุก (climacteric fruits) และบ่มไม่สุก (non-

climacteric fruits) โดยใช้การวิเคราะห์อัตราการหายใจในระบบเปิด 
Study of Respiration patterns of climacteric and non-climacteric guava fruits analyzed 

by Respiration rate in a dynamic system 
ณัฐพงษ์ บุญทูล1* วชิรญา อ่ิมสบาย2 และ อุณารุจ บุญประกอบ3* 

Natthapong Boontoon1*, Wachiraya Imsabai 2 and Unaroj Boonprakob3* 
บทคัดย่อ 

ฝรั่งจัดเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะวิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระ มีรายงานวิจัยพบว่า
ผลฝรั่งมีกระบวนการสุกสองแบบคือ บ่มสุก (climacteric ripening) และบ่มไม่สุก (non-climacteric ripening) 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการหายใจของผลฝรั่งทั้งสองพันธุ์ โดยใช้ผลฝรั่งพันธุ์ ‘ชมพูพิรุณ’ 
และพันธุ์ ‘หวานพิรุณ’ เก็บเกี่ยวผลที่ระยะบริบูรณ์ทางสรีรวิทยา นำมาประเมินอัตราการหายใจ ด้วยเครื่องมือ gas 
chromatography เป็นระยะเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิห้อง (28±2 °C) ความช้ืนสัมพัทธ์ 75±5 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษา
พบว่าฝรั่งพันธุ์ ‘ชมพูพิรุณ’ มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นและมีการหายใจสูงสุด (climacteric peak) ในวันที่ 6 เท่ากับ 
137.02±23.83 mgCO2/kg.hr ซึ่งเป็นรูปแบบของผลประเภทบ่มสุก ส่วนฝรั่งพันธุ์ ‘หวานพิรุณ’ พบอัตราการหายใจ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและค่อนข้างคงที่ประมาณ 43.62±5.36  mgCO2/kg.hr และไม่พบ climacteric peak โดยผลฝรั่งพันธุ์ 
‘ชมพูพิรุณ’ และ ‘หวานพิรุณ’ มีการสูญเสียน้ำหนักสดเฉลี่ย 5.25 และ 2.75 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ นอกจากนี้ผลฝรั่ง
พันธุ์ ‘ชมพูพิรุณ’ มีการเปลี่ยนแปลงสีผลระหว่างการศึกษาในวันที่ 3-4 จากสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและผลนิ่มลง ส่วน
ฝร่ังพันธุ์ ‘หวานพิรุณ’ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีผิวตลอดระยะเวลาการศึกษา  

คำสำคัญ: ผลไม้เขตร้อน อัตราการหายใจของผลไม้ การสุก 
 

Abstract 
Guava fruits have high nutritional value, especially v itamin C and antioxidants. Guava fruit 

were reported to have two types of ripening patterns: climacteric pattern and non-climacteric pattern. 
The aim of this study was to evaluate and compare the respiration patterns of the two types of 
guavas. ‘Chompu Pirun’ and ‘Wan Pirun’ fruits collected at maturity were used to measure the rate 
of carbon dioxide production with a gas chromatography instrument for 7 days at 28±2 °C with relative 
humidity of 75±5 percent. The study found that the ‘Chompu Pirun’ had an increasing rate of carbon 
dioxide gas production and a climacteric peak was established on day 6 at 137.02±23.83 mgCO2/kg.hr. 
As for ‘Wan Pirun’ fruit carbon dioxide production was slightly increased and relatively stable at 
43.62±5.36 mgCO2/kg.hr, and no climacteric peak was observed. The ‘Chompu Pirun’ and the ‘Wan 
Pirun’ guava have fresh weight loss of 5.25 and 2.75 percent, respectively. In addition, ‘Chompu Pirun’ 
had a color change from green to yellow and there was a decrease in firmness duri ng the study on 
days 3-4. While the ‘Wan Pirun’ guava, showed no change in skin color throughout the study period.  

Keywords: Tropical fruit, Respiration rate of fruit, Ripening 
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ผลของการฉายรงัสี UV-C ต่อการเปล่ียนแปลงคณุภาพของมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองในระหว่าง

การเกบ็รกัษา 

Effects of UV-C radiation on quality changing of ‘Nam Dok Mai Sithong’ mangoes during 

storage 

 
ณัฐกานต์ พรรณขาม1* ศภุชัญา นามพิลา2 

Natthakan Phannakham1 Supatchaya Nampila2 

 

บทคดัย่อ: 

 การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฉายรงัส ีUV-C ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ

มะม่วงน้ําดอกไมส้ทีองในระหว่างการเกบ็รกัษา โดยเกบ็ผลผลติมะม่วงทีม่คีวามแก่ 80% วางแผนการทดลอง

แบบ CRD ประกอบดว้ย การฉายรงัส ีUV-C ทีร่ะดบั 0, 2.465, 4.93 และ 7.365 kJ/m2 จากนัน้เกบ็รกัษาไว้ที่

อุณภูมหิ้อง (25±2 °C) บนัทกึผลการทดลองทุกๆ 3 วนั เป็นระยะเวลาทัง้หมด 12 วนั พบว่า เปอร์เซ็นต์การ

สูญเสยีน้ําหนักเพิม่ขึน้ตามระยะเวลาการเกบ็รกัษาทีย่าวนานขึน้ ซึ่งการฉายรงัส ีUV-C ทีร่ะดบัความเขม้แสง 

2.465 kJ/m2 มเีปอรเ์ซน็ตก์ารสญูเสยีน้ําหนักมากทีสุ่ด เท่ากบั 20.137 รองลงมาคอืการฉายรงัส ีUV-C ทีร่ะดบั

ความเขม้แสง 4.93 และ 0 kJ/m2 เท่ากบั 18.127 และ 15.865 ตามลําดบั ในขณะทีก่ารฉายรงัส ีUV-C ทีร่ะดบั

ความเขม้แสง 7.365 kJ/m2 มเีปอรเ์ซน็ตก์ารสูญเสยีน้ําหนักน้อยทีสุ่ด เท่ากบั 15.532 ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลาย

น้ําได ้และปรมิาณวติามนิซมีแีนวโน้มเพิม่ขึน้เมื่อมอีายุการเกบ็รกัษานานขึน้ ในขณะทีป่รมิาณกรดทีไ่ทเทรตได้

เพิม่ขึน้ในระยะเวลาการเกบ็รกัษาที ่3 วนั และลดลงภายหลงัการเกบ็รกัษาที ่6, 9 และ 12 วนัตามลําดบั  

คาํสาํคญั: รงัส ีUV-C, คุณภาพ, การสญูเสยีน้ําหนัก 

 

Abstract: 

 The objective of this study was to investigate effects of UV-C radiation on the quality change 

of ‘Nam Dok Mai Sithong’ mangoes during storage. The fruits are harvested at 80% maturity. The 

experiment arranged as a CRD consisted of using UV-C radiation at 0, 2.465, 4.93 and 7.365 kJ/m2 

and storing it at room temperature (25±2 °C). Record the results of the experiment every 3 day for a 

period of 12 days. The results showed that the percentage of weight loss increased with storage time. 

UV-C radiation at 2.465 kJ/m2 has the highest percentage of weight loss equal to 20.137 followed by 

UV-C radiation at 4.93 and 0 kJ/m2 equals 18.127 and 15.865, respectively. While using UV-C radiation 

at 7.365 kJ/m2 had the lowest percentage of weight loss as 15.532. Total soluble solids and vitamin C 

content were increased. However, total titratable acidity increased after 3 day of storage and decreased 

after 6, 9 and 12 days of storage, respectively.  
Keywords: UV-C radiation, quality, weight loss 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความถ่วงจําเพาะกบัสมดุลของนํา้ และอัตราการหายใจของผลทเุรียนพันธุ์
หมอนทองทีค่วามบริบูรณ์ตา่งกัน 

Relationship between specific gravity and water balance and respiration rate of 
Monthong durians at different stages of maturity 

 
กันต์ฤทัย ธนอุดมนาน1* กิตติศักดิ์ ใจตรง1 และ จริงแท้ ศริิพานิช1 

Kanruitai Thana-udomnan1*, Kittisak Jaitrong1 and Jingtair Siriphanich1 
 

บทคัดย่อ: ปจัจุบันการตรวจสอบความบริบูรณ์ของผลทุเรียนใช้การวิเคราะห์น ้าหนักเนือ้แห้งเป็นวธิีมาตรฐาน แต่ต้อง
ท าลายตัวอย่างและใช้เวลานาน ส่วนการเคาะฟังเสียงเป็นวธิีการที่ใช้กันมากและมีพื้นฐานมาจากความถ่วงจ าเพาะที่
ลดลงเมื่อผลทุเรียนมีอายุมากขึน้ แต่ยังไม่มขี้อมูลที่ชัดเจน จึงท าการศกึษาโดยใช้ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากสวน
ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและหลายจังหวัดในภาคใต ้ แหล่งละ 100 ผล แบ่งความบริบูรณอ์อกเป็น 4 ระดับ 
ระดับละ 25 ผล วิเคราะห์ความสัมพันธร์ะหว่างความถ่วงจ าเพาะกับน ้าหนักเนื้อแห้ง พบว่าความถว่งจ าเพาะกับ
น ้าหนักเนื้อแหง้ของผลทุเรียนจากจันทบุรีมีความสัมพันธ์เชิงลบไม่สูงมากนัก ส่วนทุเรียนจากจงัหวัดภาคใต้ไม่พบ
ความสัมพันธ์แต่อย่างใด นอกจากนั้นได้เก็บเกี่ยวผลทุเรียนพนัธุ์หมอนทองจากสวนของเกษตรกร ใน อ าเภอเขาคิชฌ
กูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่ความบรบิูรณ์ต่างกัน 3 ระดับ ระดับละ 4 ผล คือ อ่อน แก่และแก่มาก (น ้าหนกัเนื้อแห้ง 19.7, 
32.2 และ 40.3%) จากการวเิคราะห์ พบว่าผลทุเรียนมีความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 0.91, 0.88 และ 0.86 ตามล าดับ ผล
ทุเรียนแก่มากดงึน ้าเข้าสู่ผลและสูญเสียน ้าออกจากผลมากกว่าผลแก่และผลอ่อน นอกจากนั้นผลแก่มากมีอัตราการ
หายใจสงูสุด รองลงมาคือผลแก่ และผลอ่อน (65.8, 52.4 และ 41.9 mg CO2 /kg.hr) ข้อมลูทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า ไม่
สามารถใช้ความถ่วงจ าเพาะในการตรวจสอบความบริบูรณ์ของผลทุเรียน และความถ่วงจ าเพาะที่ลดลงเมื่อผลทุเรียนมี
อายุมากขึ้นเกดิจากการสูญเสียน ้าออกจากผลที่มากขึ้นเมื่อทุเรียนมีอายุมากขึน้ เนื่องมาจากอัตราการหายใจที่สูงขึ้น 
คําสําคัญ: การคายน ้า, การหายใจ, ความถ่วงจ าเพาะ, ความบริบูรณ ์
 
Abstract: Currently, pulp dry matter has been used as the standard method for durian maturity 
determination. However, it is a destructive and time-consuming method. Listening to fruit tapping 
sounds is a common method to determine durian maturity, based on the durian-specific gravity that 
decreases with maturity. At present, there is no clear supporting information, for the latter approach. 
Mongthong durian fruits collected from Chanthaburi and southern provinces were used in this study. 
100 fruit from each location were divided into four stages of maturity. The correlation analysis 
between the specific gravity and pulp dry matter of Chanthaburi durians revealed a slight negative 
correlation. Whereas, there was no correlation in durians collected from the southern provinces. 
Additionally, Monthong durian fruit were harvested from an orchard in Khao Khitchakut district, 
Chanthaburi Province, and divided into three stages of maturity: namely immature, mature, and very-
mature (19.7 32.2, and 40.3% pulp dry matter, respectively). It was found that the specific gravities 
of these durians were 0.91, 0.88, and 0.86, respectively. In very mature fruit, water translocated into 
fruit at a higher rate and also lost moisture from the fruit at higher rates than the mature and 
immature durians. The respiration rate was the highest in the very-mature fruit, followed by the 
mature and immature ones (65.8, 52.4, and 41.9 mg CO2 /kg.hr, respectively). These results indicated 
that specific gravity could not be used to determine durian maturity. The decrease in specific gravity 
as the fruit developed more mature is due to the high-water loss caused by a higher respiration rate. 
Keywords: maturity, respiration, specific gravity, water loss  
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ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศต่อคุณภาพของมะม่วงเขียวเสวยฉายรังสีแกมมา 
Benefit of modified atmosphere packaging on the overall quality  

of gamma-irradiated mango cv. Khieo Sawoei 
 

พงศ์รพี วิจิตรคุณานันท1์* พีระศักดิ์ ฉายประสาท1 นุชนาฎ ภักดี1 มงคล ศิรจิันทร์1 สุวิมล เจตะวัฒนะ2 หาญณรงค์ ฉ ่าทรัพย์2 

Phongrapi Wichitkunanan1*, Peerasak Chaiprasart1, Nutchanat Phakdee1, Mongkon Sirijan1,  
Suwimol Jetawattana2 and Hannarong Shamsub2 

 
บทคัดย่อ: อายุการเก็บรักษาของผลิตผลนั้นขึ้นอยู่กับชนิดบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศที่เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิห้อง
และอุณหภูมิเย็น โดยวิธีการเหล่านีน้ ามาใช้ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกเจาะรูในการยืดอายุมะมว่ง ในการศึกษาคร้ังนี้ 
ศึกษาผลของมะม่วงยืดอายุด้วยบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ White Ethylene-absorbing Bag (WEB) ภายใต้
อุณหภูมิเย็น (13-15 °C) และอุณหภูมิห้อง (25-27 °C) เปรียบเทียบกับผลทีไ่ม่ไดบ้รรจุถุง เพื่อหาวิธีการยืดอายุที่
เหมาะสมของมะม่วงเขียวเสวยฉายรังสีแกมมาด้วยการใช้ถุง WEB ที่อุณหภูมิการเก็บรักษาแตกต่างกัน ถุงยืดอาย ุ
WEB ถูกน ามาประยุกต์ใช้ตั้งแตข่ั้นตอนหลังการเก็บเก่ียวจนถึงระยะสุกแก่เต็มที่ โดยตรวจคุณภาพในแต่ละด้าน ได้แก ่
สีผิว อัตราการหายใจ การผลิตเอทิลีน สัดส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ต่อปริมาณกรดทีไ่ทเทรตได้ อัตราการเน่า
เสีย และความแนน่เนื้อ วิเคราะห์คุณภาพทุก ๆ 3 วัน เป็นระยะเวลา 24 วัน จากผลการทดลองพบว่า ผลมะม่วงบรรจุ
ในถุง WEB ลดการสูญเสียน ้าหนักและการผลิตเอทิลนี รักษาความแนน่เนื้อ ชะลอการพัฒนาสีและสัดส่วนปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน ้าได้ต่อปริมาณกรดที่ไทเทรตได้มากกว่าผลมะม่วงที่ไมบ่รรจุ ชะลอกระบวนการสุกอย่างมีนัยส าคัญ
และมีอายุการเก็บรักษานานถึง 24 วัน จึงสรุปได้วา่เทคโนโลยีการเก็บรักษาด้วยบรรจุภัณฑด์ัดแปลงบรรยากาศชว่ย
ลดการสูญเสียคุณภาพผลมะม่วงได้ในระหว่างเก็บรักษา 
ค าส าคัญ: อายุการเก็บรักษา, ขั้นตอนหลังการเก็บเก่ียว, ถุงบรรจุภัณฑ์, กระบวนการสุก 
 
Abstract: Shelf Life was used to address the benefit of using proper Modified Atmosphere Packaging 
(MAP) at ambient temperature or cold storage as an alternative to the use of conventional macro-
perforated packaging in refrigerators of Thai mangoes. In this study, the impact of packed mangoes 
storage conditions at pilot scale in white Ethylene-absorbing Bag (WEB) packaging and kept in cold 
(13-15 °C) and room (25-27 °C) conditions were compared with the controls (non-packed). This study 
aimed to identify an appropriate preservation treatment using WEB in different temperatures of 
gamma-irradiated mangoes cv. Khieo Sawoei. WEB was applied from post-harvest treatment till ripen 
level considering fruit losses at each quality as well as peel color, respiration, ethylene production, 
total soluble solids and titratable acidity ratio, decay ratio, and fruit firmness, etc. for food losses 
reduction. The qualities of gamma-irradiated mangoes were evaluated every 3 days for 24 days. The 
treated fruit exhibited less weight loss, lower ethylene production, a higher fruit firmness, maintained 
color and TSS/TA ratio more than control mangoes. The ripening process of WEB-packed mango was 
significantly delayed and prolonged shelf life up to 24 days. Inconclusion, the MAP technology of 
preservation that permits to minimizing losses leads to the lowest fruit losses during storage. 
Keywords: shelf life, pos-harvest treatment, packaging bag, ripening process 
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ผลของ BA และ NAA  ต่อการเจริญและพัฒนาเนื้อเยื่อมันเทศ 
พันธุ์เหลืองสายน ้าผึ้งอินโดในสภาพปลอดเชื้อ 

Effects of BA and NAA on growth and development of 
tissue sweet potato cultivars “Luang Sai Nam-Phuong Indo” in vitro 
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บทคัดย่อ: การศึกษาครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลของระดับความเข้มข้น BA (6-benzyladenine) และ NAA  
(1-Naphthalene acetic)  ต่อการเจริญและพัฒนา การชักน าให้เกิดรากของช้ินส่วนเนื้อเยื่อมันเทศพันธุ์เหลืองสายน ้าผึ้งอินโด
ในสภาพปลอดเชื้อ มี 2 การทดลอง ดังนี้ การทดลองท่ี 1 ศึกษาระดับความเข้มข้นของ BA (0.5, 1 และ 2 มก./ล.) ร่วมกับ 
NAA (0.1, 0.3 และ 0.5 มก./ล) เปรียบเทียบกับการไม่เติมสารในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS(1962) วางแผนการทดลองแบบปัจจัย
ร่วม ในสุ่มสมบูรณ์ (Factorial in Completely Randomize Design; CRD) 10 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ ้า การทดลองที่ 2 ศึกษา
ความเข้มข้น NAA (0.1, 0.3 และ 0.5 มก./ล.) ที่เติมในลูกบอลปักช า (cutting-ball) เปรียบเทียบกับไม่เติมสารในลูกบอล ปัก
ช า และเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS(1962) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 5 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ ้า  ท าการ
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ การทดลองที่ 1 พบว่า เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในทุกกรรมวิธีที่ไม่มีความแตกต่างกัน (ร้อย
ละ 10)  BA ร่วมกับ NAA มีผลต่อการเจริญและพัฒนาเป็นก้อนแคลลัสได้ดีในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS(1962) ที่เติม 0.50  และ 
1.00 มก./ล. BA ร่วมกับ 0.10 มก./ล. NAA (น ้าหนักสดและแห้งของแคลลัส) แต่ที่เลี้ยงบนอาหารที่ไม่เติม BA และ NAA (ชุด
ควบคุม) มีความสูงของยอดและความยาวรากที่มากท่ีสุด (1.490.21 และ 7.471.75 ซม. ตามล าดับ) ส าหรับการทดลองที่ 2 
ช้ินส่วนปลายยอดสามารถชักน าให้เกิดรากได้ในลูกบอลปักช าที่ไม่เติม และที่เติม NAA ไม่มีความแตกต่างกับท่ีเลี้ยงในสภาพบน
อาหารกึ่งแข็งสูตร MS (1962) ยกเว้นความยาวราก (ซม.) มากที่สุดเมื่อชิ้นส่วนปลายยอดเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS 
(1962) คือ 8.47146 ซม. 
ค าส าคัญ: มันเทศ ลูกบอลปักช า ในสภาพปลอดเช้ือ 

 
Abstract: This study aimed to determine the effect of BA (6-benzyl adenine) and NAA (1-Naphthalene acetic) 
concentrations on growth and development and root induction of tissue sweet potato cultivars “Luang Sai 
Nam-Phuong Indo” in vitro. Two experiments; experiment 1 studied concentrations of BA (0.5, 1 and 2 mg/l) 
in combination with NAA (0.1, 0.3, and 0.5 mg/l) compared with the semi-solid MS (1962) medium not add 
BA and NAA (control), used factorial in completely randomized design (CRD) 10 treatment, ten repetitions. 
Experiment 2 studied NAA concentrations (0.1, 0.3 and 0.5 mg/l) added to the cutting-balls compared to not 
NAA in the cutting-balls and cultured on a semi-solid MS (1962) medium, planned complete randomized 
design (CRD), five treatments with ten replications. After four weeks, the result showed that, in experiment 
1, the contamination of all treatments was no different (about 10%). In the medium, add 0.50 and 1.00 mg/l 
BA combination with 0.10 mg/l NAA (fresh and dry weight of callus) height growth and development of 
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callus, but in medium no-BA and NAA (control), the greatest root length (1 .490 .21  and 7 .471 .75  cm, 
respectively). Experiment 2 showed that the root induction of the shoot tip was not and added with NAA in 
the cutting-ball was no different with culture on semi-soil MS (1962) medium. Except for root length (cm), it 
was the greatest when the shoot tip cultured on semi-soil MS (1962) medium was 8.47146 cm. 
Keywords: sweet potato, In vitro 
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การท าบริสทุธ์ิโปรตีนเกาะจบัไคตินและไคตีเนสจากน ้ายางพาราและสมบติัการต้านเช้ือราก่อ
โรคพืชบางชนิด 

Purification of chitin binding proteins and chitinases from latex of Hevea brasiliensis and 
antifungal activities against selected phytopathogenic fungi 
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บทคดัย่อ: เชื้อราเป็นหนึ่งในสาเหตุหลกัทีก่่อโรคต่อพชืมากทีสุ่ด รายงานการวจิยัหลายฉบบัแสดงใหเ้หน็ว่า
สว่นต่างๆ ของพชืมกีารผลติเปปไทด์และโปรตนีทีส่ามารถต่อตา้นการเจรญิของแบคทเีรยีและเชือ้ราหลายชนิด
ได้ และพบว่ามกัเจอโปรตีนกลุ่มโปรตีนเกาะจับไคติน (chitin binding proteins) และไคตีเนส (chitinases) 
คอ่นขา้งสงู และคาดวา่โปรตนีเหล่านี้ท างานร่วมกนัในการต่อตา้นเชือ้ราทีบุ่กรุกในกรณเีกดิบาดแผลทีส่่วนใดๆ
ของตน้ ส าหรบัในตน้ยางพาราทีผ่า่นการเปิดกรดีแลว้นัน้มคีวามเป็นไปไดว้า่มกีารผลติและสะสมโปรตนีเหล่านี้
ในสว่นทีไ่มใ่ชย่างของน ้ายาง และน่าจะสามารถแยกโปรตนีทีม่ปีระโยชน์เหลา่นี้ออกมาใชป้ระโยชน์ในดา้นการ
ต่อตา้นโรคเชือ้ราในพชืเศรษฐกจิได ้การคดัแยกสารชวีโมเลกลุต่างๆ ในน ้ายางรวมถงึโปรตนีไปใชป้ระโยชน์จะ
เป็นแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการน าส่วนทีไ่มใ่ชย่างของน ้ายางไปใชง้านหรอืเพิม่มูลค่าได ้การวจิยันี้จงึมุง่ศกึษาเฉพาะ
กลุม่โปรตนีเกาะจบัไคตนิและไคตเีนสในน ้ายางพาราสายพนัธุ์ BPM24 การท าบรสิุทธิ ์และศกึษาฤทธิต์า้นเชื้อ
ราก่อโรคพชืเศรษฐกจิชนิดต่างๆ เมือ่ท าการระบุกลุ่มโปรตีนเกาะจบัไคตินและไคตเีนสทีแ่ยกได้จากซรีัม่น ้า
ยางพาราสายพนัธุ์ BPM 24 ม ี2 ชนดิ ไดแ้ก ่Prohevein (hevein) และ hevamine A (chitinase) รวมทัง้ small 
rubber particle protein ด้วย นอกจากนี้ยงัทราบถงึกรรมวธิทีีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการแยก
สว่นของโปรตนีเกาะจบัไคตนิและไคตเีนส (โปรตนีเป้าหมาย) ทีจ่ะใชง้านในเชงิพาณชิย์ต่อไป  จากการทดสอบ
ประสทิธภิาพของสว่นของโปรตนีเป้าหมายจากซรีัม่น ้ายางพาราจากฤดูกาลทีแ่ตกต่างกนั พบวา่ทีค่วามเขม้ขน้
ตัง้แต่ 20,000 มลิลกิรมัต่อลติร เป็นต้นไป ส่วนของโปรตนีเป้าหมายมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของ
เสน้ใยเชือ้ราสาเหตุโรคพชืชนดิต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดใีกลเ้คยีงกนัในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร โดยสามารถยบัยัง้เชื้อ
รา Fusarium sp., Pythium sp. และ Sclerotium rolfsii  ไดถ้งึ 100% โดยมเีปอรเ์ซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิเตบิโต
ของเสน้ใยเชื้อราแต่ละชนิดแตกต่างกนั ซึง่ท าใหก้ารเจรญิเตบิโตของเส้นใยเชื้อราเปลีย่นไปจากเดิมโดยจะ
เปลีย่นจากสขีาวไปเป็นสนี ้าตาลเขม้ และชะงกัการเจรญิเตบิโต หรอืไม่พบการเจรญิเตบิโตของเสน้ใยราเลย 
งานวจิยัต่อไปจ าเป็นต้องท าการทดสอบประสทิธภิาพของส่วนของโปรตนีเป้าหมายในระดบัโรงเรอืน รวมถึง
การศึกษาสภาวะที่อาจมีผลต่อความคงตัวเมื่อน าไปใช้งานจริง และการออกฤทธิต์้านเชื้อราร่วมกับสาร
ธรรมชาตคิวบคุมเชื้อราบางชนิดอนัจะเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปรมิาณการใชย้าฆ่าเชื้อราของเกษตรกรลง 
รวมถงึอาจมสี่วนช่วยลดอตัราการดื้อยาของเชื้อราก่อโรคพชืได ้และเพิม่มูลค่าโปรตนีจากส่วนทีไ่ม่ใช่ยางของ
น ้ายางพาราต่อไปอนัเป็นการตอบสนองนโยบายการใชป้ระโยชน์และเพิม่มลูค่าทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศ
อกีทางหนึง่ 
 
ค าส าคญั: ซรีัม่น ้ายางพารา, โปรตนีเกาะจบัไคตนิ, ไคตเีนส, เชือ้รากอ่โรคพชื 
 
Abstract: Fungal pathogens are the main causes leading to pathogenic diseases to plants. Several 
researches showed several plants produced peptides and proteins that can counteract the growth of 

                                            
1 สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลยัมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
  Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom, THAILAND 
2 แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94001 
  Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani, THAILAND 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
  Division of Plant Production Technology, Faculty of Agriculture and National Resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chonburi, THAILAND 
* phattaraorn.hav@mahidol.ac.th 
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many bacteria and fungi. Antimicrobial peptides especially antifungal peptide from pathogenic fungal 
resistant clone of para rubber tree (Hevea brasiliensis), BPM 24, might be constitutively produced and 
secreted in latex serum. The function of chitin binding proteins and chitinases are often reported that 
involving in antimicrobial activity in many plants including para rubber trees. This research, we identified 
2 proteins as chitin binding proteins in serum latex from H. brasiliensis BPM24:  prohevein (hevein) and 
hevamine A (chitinase), as well as small rubber particle protein by MS/MS analysis. Moreover, the 
suitable condition for isolation and extraction of crude chitin binding proteins and chitinase was found 
for industrial uses. Crude chitin binding proteins and chitinase was tested by Poisoned food technique 
against four plant pathogenic fungi. Crude protein extracts showed the best inhibition 100% at the 
laboratory level at concentrations of ranging from 20,000 mg per liter onwards against Fusarium sp., 
Pythium sp. and Sclerotium rolfsii. Crude protein extracts caused the growth of fungal fibers to change 
from white to dark brown and disrupt growth or no growth of fungal. The results showed that all of crude 
peptide extracts from latex serum trended to promote the stimulation of resistance in para-rubber tree. 
Further research is needed to test the effectiveness of this crude protein extracts at the greenhouse 
level and try to study conditions that may affect stability when applied. The further investigation and 
application will lead to possible use of latex serum as a great biotechnological resource to develop 
product for the treatment of plant infection. 
 
Keywords: Hevea brasiliensis, serum latex, chitin binding protein, fungal pathogens 
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พันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทางยา 
 

สุธีรา ถาวรรัตน์1* จินตนาพร โครตสมบตัิ1 อรุโณทัย ซาววา2 สมคิด ด าน้อย3 อญัชลี ม่านทอง4 อุดมพร เสือมาก5 สุพินยา จันทร์มี6 อา
พร คงอิสโร7 บรรเจิด พูลศิลป์8 ภาวินี คามวุฒิ9 หทัยกาญจน์ สิทธา6 นภิาภรณ์ ชูสีนวน6 อัจฉรา ทองสวัสดิ์5 สุภาพร ขุนเสถียร1 เพ็ญติ

มาส กระมุท1 อรสิริ ด าน้อย10 สังวาล จนัทาสี10 

 
บทคัดย่อ 

การส ารวจ รวบรวม ตรวจสอบคุณสมบัติทางยา สารพันธุกรรมพืชสมุนไพรในท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 
คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ และนครศรีธรรมราช ด าเนินการระหว่างปี 2563 - 2564 มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดท าประวัติพันธุ์ ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ ความต้องการใช้ประโยชน์ ตรวจสอบสารส าคัญและ
สารพันธุกรรม โดยการส ารวจพื้นที่ ตรวจสอบด้วยห้องปฏิบัติการ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม คือ 
เกษตรกร ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ในระบบสาธารณสุข พบว่า พืชสมุนไพรที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์มี 53 ชนิด 
แบ่งเป็นกลุ่มดูแลสุขภาพภายนอก 44 ชนิด สุขภาพทั้งภายในภายนอก 3 ชนิด และพืชสมุนไพร 21 ชนิดที่ได้
ตรวจสอบสารส าคัญโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิทจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ป ร ะ เ ทศ ไ ทย  พบ ส า ร ส า คั ญ  10 ชนิ ด  คื อ  total triterpenoids, total flavonoids, total phenolics, 
andrographolide, total curcuminoid, β-sitosterol, β-glucan, α-glucan, myristicin, terpinene-4-ol และ
จากการตรวจสอบสารพันธุกรรมโดยส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร พบว่า ไพร์เมอร์จาก
ช้ินส่วนยีน ITS และจากช้ินส่วนยีน chloroplast rpoC1 สามารถใช้ในการตรวจสอบล าดับนิวคลีโอไทด์ของพืช
สมุนไพรนี้ได้ ซึ่งข้อมูลแหล่งพันธุ์ สารส าคัญ และสารพันธุกรรมนี้  สามารถไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ส าหรับการ
พัฒนาการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ การระบุพันธุ์ (ดีเอ็นเอบาร์โค้ด) การหาความสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อม รวมถึง
การพัฒนาเป็นพืชสมุนไพรเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพที่น่าเช่ือถือ สร้างรายได้เพิ่ม และ
อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาให้อยู่กับชุมชนต่อไป  

 
ค าส าคัญ: สมุนไพร ภูมิปัญญา สารส าคญั พันธุกรรม 
1 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340 
2 ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จังหวัดกรุงเทพ 12110 
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57180 
4 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 
5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร จังหวัดชุมพร 86140 
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 
8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา จังหวัดพังงา 82190 
9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง จังหวัดระนอง 85110 
10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 
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Local Herbs in the Upper Southern of Thailand for Health 
 

Suteera Thawornrat1*, Jintanaporn Khodsombut1, Aroonothai Sawwa2, Somkit Damnoi3,     Unchalee Manthong4, 
Udompon Searmak5, Supinya Junmee6, Arporn Kongisro7, Banjerd Poonsin8, Pawinee Kamwut9, Hathaikhan 

Shittha6, Nipabhorn Chusinuan6, Atchara Thongsawat5,       Supaporn Khunsathan1, Pentimas Kramut1, Onsiree 
Domnoi10, Sangval Chanthasee10 

 

Abstract 
The survey, collecting, testing health properties of local herb in the upper southern, 

Thailand (Chumphon, Suratthani, Ranong, Phangnga, Krabi and Nakhon Si Thammarat) was studied 
between on 2020 - 2021. The objectives were to collect data base: variety, wisdom and demand 
of herb utilization in area, to analyze active ingredient and genetic. We searched by survey in area, 
laboratory test and secondary data interview from three personal groups (farmer, user and 
organization of public health. The result of 53 herb species for health that divided into 44 species 
for external care and 3 species for external and internal care. Furthermore, showed 10 active 
ingredients: total triterpenoids, total flavonoids, total phenolics, andrographolide, total 
curcuminoid, β -sitosterol, β -glucan, α-glucan, myristicin, terpinene-4-ol on 21 species which 
checking by Center of Analysis for Product Quality (CAPQ) and Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research (TISTR). And showed 2 primer of ITS gene and rpoC1 chloroplast gene can 
indicate nucleotide sequence of herbs which test by Biotechnology Research and Development 
Office. The result of this research will be led to the best select specie, breeding program, 
production, code variety, test to relationship between genotype per environment and commercial 
herbs that this go to be choice for natural health, additional income and save plant and wisdom 
for forever area. 
Keywords: Herb, Wisdom, Active ingredient, genotype 
 

1Office of agriculture research and development region 7, Suratthani province 84340. 
2Biotechnology Research and Development Office, Bangkok 12110.  
3Chiangrai highland agricultural research and development center, Chianrai province 57180. 
4Phusing Royal Agricultural Development Center, Sisaket province 33140. 
5Chumphon Agricultural Research and Development, Chumphon province 86140. 
6Suratthani Agricultural Research and Development, Suratthani province 84170. 
7Nakhon Si Thammarat Agricultural Research and Development, Nakhon Si Thammarat province 
80250. 
8Phangnga Agricultural Research and Development, Phangnga province 82190. 
9Ranong Agricultural Research and Development, Ranong province 85110. 
10Krabi Agricultural Research and Development, Krabi province 81000. 
 
* Corresponding author: Email: suteera2123@gmail.com, Tel: 0865987175 
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การศึกษาความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของ 15 พนัธุพ์ริกลูกผสม ส าหรบับริโภคสดคณุภาพดี 
heterosis of 15 pepper hybrids for high quality of fresh consumption 

 
เมธาวี ขนัธ์เพชร1 สุชีลา เตชะวงคเ์สถียร2 และ ธญัญารตัน์ ตาอินต๊ะ1* 

Matawee Kanpah1, Suchila Techawongstien 2, and Tanyarat Tarinta1* 
 

บทคดัย่อ: พริกหวานเป็นพชืผกัที่มีความส าคญั ปัจจุบนัผู้บริโภคมีความต้องการพริกที่มีคุณภาพในการ
บรโิภคสดด ีและมคุีณค่าทางอาหารสูง อย่างไรกต็ามเมลด็พนัธุ์พรกิหวานทีม่คุีณภาพด ีมกัจะมรีาคาแพงและ
หาซื้อได้ยากในประเทศไทย งานทดลองนี้มุ่งศกึษาความดเีด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมเพื่อพฒันาพรกิหวาน
พนัธุ์ใหม่ของประเทศไทย ทัง้นี้มโีอกาสท าใหส้ามารถลดการใชเ้มลด็พนัธุน์ าเขา้ราคาแพงจากต่างประเทศของ
เกษตรกรไทยได้ โดยท าการผสมขา้มระหว่างพนัธุพ์่อแม่ทีม่คุีณภาพในการบรโิภคด ีความเผด็ต ่า ใชแ้ผนผสม
แบบ half diallel cross ปลูกทดสอบลูกผสม (15 พนัธุ์) ร่วมกบัพ่อแม่ (6 พนัธุ์) และพนัธุ์การค้า (1พนัธุ์) ใน
สภาพแปลง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบลอ็ก จ านวน 3 ซ ้า ๆ ละ 10 ตน้ (เมษายน ถงึ กนัยายน 
2564) พบว่าลูกผสม 3 พนัธุ์มีลักษณะเด่น คือ 102/104, 102/105 และ 103/104 ให้ผลผลิตสูง (2078.0, 
1464.9 และ 1426.3 กรมั/ต้น, ตามล าดบั) น ้าหนักผล (26.6, 36.9 และ 40.3 กรมั/ผล, ตามล าดบั) ความหนา
เนื้อ (2.7, 3.1 และ 3.6 มม., ตามล าดับ) และค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (10.3, 10.6 และ 9.7 %brix, 
ตามล าดบั) อกีทัง้ลูกผสม 3 พนัธุ์ แสดงค่าความดเีด่นเหนือพ่อแม่ที่สูง อาท ิผลผลติ (20.5, 82.8 และ 24.4 
%HT, ตามล าดับ) น ้าหนักผล (8.5, 44.3 และ 20.4 %HT, ตามล าดับ) ความหนาเนื้อ (-14.9, 0.5 และ 7.4 
%HT, ตามล าดบั) และค่าปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายได ้(13.9, -9.4 และ -6.9 %HT, ตามล าดบั) นอกจากนี้พบว่า
ลูกผสมทัง้สามพนัธุ์มศีกัยภาพในเชงิการคา้ส าหรบัเป็นพรกิทานสดคุณภาพด ีโดยไดร้บัคะแนนความพงึพอใจ
จากผูบ้รโิภคสงู (35.5, 36.3 และ 35.1 คะแนน) 
ค าส าคญั: พรกิหวาน, ความเผด็, ความดเีด่นเหนือพ่อแม่ทีส่งูกว่า, พนัธุใ์หม่ 
 
Abstract: Sweet pepper is one of the most important vegetables. Currently, the consumers prefer 
organoleptic and nutritional quality characteristics in sweet pepper. However, high quality sweet pepper 
seeds are expensive and scarce in Thailand. This experiment was conducted to clarify heterosis in new 
F1 hybrids of sweet pepper in Thailand, meanwhile this is an opportunity to decrease the use of 
expensive imported seeds of Thai farmers. Six parental lines were crossed by half diallel cross mating 
design for producing 15 F1 hybrids. All hybrids were tested and compared with their parents and one 
commercial variety using randomized complete block design (RCBD) with 3 replications and 10 plants 
per replication at the experimental field during April to September 2021. The results showed that three 
hybrid lines, 102/104, 102/105 and 103/104 gave the high fruit yield (2078.00, 1464.90 and 1426.30 
g/plant, respectively), fruit weigh (26.58, 36.85 and 40.33 g/fruit, respectively), flesh thickness (2.72, 
3.06 and 3.61 mm, respectively), and total soluble solid (10.33, 10.58 and 9.70 %brix, respectively). 
Meanwhile, those three hybrids showed the high heterosis values in fruit yield (20.51, 82.83 and 24.35 
%HT, respectively), fruit weigh (8.46, 44.25 and 20.40 %HT, respectively), flesh thickness (-14.86, 0.49 
and 7.43 %HT, respectively) and total soluble solid (13.88, -9.37 and -6.98 %HT, respectively). 

 
1 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002 
  ภาษาองักฤษ Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002  
2 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์ุพืชเพื่อการเกษตรท่ียั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002 
  Plant Breeding Research Center for Sustainable Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002  
*Corresponding author; tanyata@kku.ac.th 
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Moreover, these hybrid lines have the commercial potential for fresh consumption as high consumption 
satisfaction (35.53, 36.25 and 35.09 score) shown. 
Keywords: sweet pepper, pungency, heterobeltiosis, new variety 
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ผลของพลาสมา และไมโคร–นาโนบับเบิล ต่อการฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ RPF3  
ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ 

Effects of Plasma and Micro-Nano Bubble on Sterilization  
Hemp (Cannabis sativa L. subsp. sativa.) var. RPF3 Seed Culture In Vitro. 

 
กวีธารณ์ วงษ์เคี่ยม*1 เพียงพิมพ์ ชิดบุรี1 ศิริพรรณ สารินทร์2 พิทักษ์ พุทธวรชัย3 อภิชาติ ชิดบุรี3 

Kaweethan Wongkeam*1, Piengpim Chidburee1, Siripun Sarin2, Pitak Puttawancha3, Aphichat Chidburee3 

 
บทคัดย่อ : การศึกษาคร้ังนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพลาสมา และไมโคร-นาโนบบัเบลิ ที่กระตุ้นน้ำในระยะ 
เวลาแตกต่างกันต่อการฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดกัญชง (Cannabis sativa L. subsp. sativa) สายพันธุ์ RPF3 ที่เพาะเลี้ยงใน
สภาพปลอดเชื้อโดยวางแผนการทดลอแบบสุ่มสมบูรณ ์ (CRD) โดยใช้นำ้กลั่นที่กระตุ้นดว้ยพลาสมา (Plasma 
Activated water : PAW) ที่ระยะเวลา คือ 3, 5 และ 10 นาที โดยที่เติม และไม่เติมคลอร๊อกซ์ ร้อยละ 10 เขย่า 10 
นาที และนำ้กลั่นที่ปั้มไมโคร–นาโนบับเบลิที่ระยะเวลา คือ 15 และ 20 นาที เปรียบเทียบกบัการฟอกฆ่าเชื้อด้วยคลอร๊
อกซ์ ร้อยละ 10 เขย่า 10 นาที (ชุดควบคุม) หลังจากนั้นนำไปเลี้ยงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS เป็นระยะเวลา 15 วัน 
พบว่าการกระตุน้นำ้ด้วยพลาสมาระยะเวลา 10 นาที เชน่เดยีวกับพลาสมา 10 นาที ตามดว้ยคลอร๊อกซ์ร้อยละ 10 
เขย่า 10 นาที มีร้อยละของการปลอดเชื้อได้สงูที่สุด คือ ร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับใช้คลอร๊อกซ์ร้อยละ 10 เขย่า 
10 นาที (ชุดควบคุม) (ร้อยละ 10) ส่วนนำ้ทีผ่่านเคร่ืองไมโคร-นาโนบบัเบิล ในระยะเวลาตา่งๆ ไม่สามารถทำให้เมล็ด
ปลอดเชื้อได้ สำหรับการเกิดการปนเปื้อนในแตล่ะกรรมวิธีเกิดจากรา ยสีต์ และแบคทีเรีย นอกจากนี้เมล็ดกัญชงสาย
พันธุ์ RPF3 สามารถงอกได้ทีท่ำการฟอกฆ่าเชื้อด้วยน้ำทีผ่่านเคร่ืองพลาสมา 10 นาที 
คำสำคัญ: กัญชง, การฟอกฆ่าเชื้อ, พลาสมา, ไมโคร-นาโนบบัเบิล 
 
Abstract : This study aimed to determine the effect of plasma-activated water and micro-nano 
bubbles of different durations on the sterilization of hemp (Cannabis sativa L. subsp. sativa)  
var. RPF3 seeds in vitro. A completely randomized design (CRD) was planned using plasma-activated 
water (PAW) at 3, 5 and 10 min, with and without the addition of 10% Clorox, shaken for 10 min, 
and distilled water by the micro-nanobubble pump at 15 and 20 min, compared with 10% Clorox 
sterilization, shaken for 10 min (control). All treatments were cultured on semi-solid MS medium. At 
15 days after culture, the results showed that the PWA of 10 min and the PWA for 10 min followed 
by 10% Clorox, shaken for 10 min had the highest percentage of elimination, about 80% compared 
to 10% Clorox, shaken for 10 minutes (control) (10%). The micro nano-bubbles at different periods 
cannot be sterilized in the hemp seeds. For contamination in all treatments caused by fungi, yeast 
and bacteria. In addition, hemp seeds var. RF3 can be germinated for 10 min in PWA. 
Keywords: Hemp, sterilization, plasma, micro-nano bubble 
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องค$ประกอบหลักทางเคมีและยีนท่ีเก่ียวข8องกับกล่ินรสของมะละกอ 
Identification of biochemical compounds and genes related to papaya flavour 

 
ชัชมาศ กาญจนอุดมการ1/2*, Ziwei Zhou2, Rebecca Ford2 และ Ido Bar2 

Chutchamas Kanchana-udomkan1/2*, Ziwei Zhou2, Rebecca Ford2 และ Ido Bar2 

 

บทคัดย'อ: กล่ินรสของมะละกอเป/นป0จจัยท่ีสำคัญต:อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลไมCของผูCบริโภค โดยเฉพาะการซ้ือซ้ำ
ส:งผลใหCมีการขยายตัวของตลาด โครงการปรับปรุงพันธุOมะละกอท่ีประเทศออสเตรเลียไดCกำหนดใหCกล่ินรสเป/น
วัตถุประสงคOหลักของโครงการ แต:เน่ืองจากลักษณะน้ีเป/นลักษณะนามธรรม ประกอบดCวยรสและกล่ินสัมผัสท่ีมีความ
ซับซCอนเพราะมีองคOประกอบของสารระเหยจำนวนมาก ป0จจุบันน้ียังไม:มีเคร่ืองมือช้ีวัดรสชาติอย:างชัดเจน จึงไดC
ทำการศึกษาความสัมพันธOระหว:างองคOประกอบทางเคมีประกอบดCวย องคOประกอบน้ำตาล ประมาณของเหลวท่ี
ละลายน้ำ และ สารระเหย 14 ชนิด ร:วมกับการศึกษาทางประสาทสัมผัสโดยผูCเช่ียวชาญและความนิยมในผูCบริโภค 
โดยใชCมะละกอพันธุOการคCาของประเทศออสเตรเลียจำนวน 5 พันธุO ประกอบดCวย มะละกอเน้ือแดง 3 พันธุO (RB1, 
RB4 และ Skybury) และมะละกอเน้ือเหลือง 2 พันธุO (1B และ H13) รวมถึงศึกษาการแสดงออกของยีน 8 ยีนโดย
เทคนิค qPCR โดยยีนท้ัง 8 น้ันเก่ียวขCองกับการสังเคราะหOน้ำตาล (cpBGLU42, cpBGLU31, cpBGH3B, cpPFP 
and cpSUS) และการสรCางสารระเหย (cpGES, cpLIS and cpBAO) พบว:ามะละกอเน้ือแดงมีปริมาณน้ำตาลท่ีสูง
กว:า และใหCรสหวานท่ีมากกว:ามะละกอเน้ือเหลือง ส:วนมะละกอเน้ือเหลืองพบความเขCมขCนและความแรงของกล่ิน
ดอกสCมสูงกว:ามะละกอเน้ือแดง ส:วนความเขCมขCนของน้ำตาลกลูโคส linalool oxide และ terpinolene มี
ความสัมพันธOกับค:าคะแนนความนิยมในผูCบริโภคแบบถดถอย ท้ัง 3 ค:าน้ีสามารถสรCางเป/นสมการคาดคะเนคะแนน
ความชอบไดCแม:นยำถึง 99% (R2 = 99.1%) จากการศึกษาการแสดงออกของยีนท้ัง 8 ในมะละกอท้ัง 5 พันธุOพบว:า
ยีนมีการแสดงออกต:างกันในมะละกอท้ัง 5 พันธุO โดยในพันธุOท่ีมีคะแนนความนิยมสูงมีการแสดงออกของ cpGES และ 
cpLIS สูงมากกว:าพันธุOท่ีมีคะแนนความนิยมนCอย 6-10 เท:า 
 
คำสำคัญ: องคOประกอบน้ำตาล, การวิเคราะหOทางประสาทสัมผัส, ความนิยมในผูCบริโภค, การแสดงออกของยีน 
 
Abstract: Papaya fruit flavour is one of the major factors influencing consumer’s decision 
especially for returning customers, as a result sale increases, and maker expands. Fruit flavour is 
listed as one of the key traits to improve in the National Papaya Breeding and Evaluation Program 
in Australia, however this trait is complex and subjective which includes the perception of both 
mouthfeel and aroma. A better understanding of the genetic mechanisms and biosynthesis 
pathways underpinning preferred flavours was undertaken to purposely support the breeding 
objective. In this study, three red-flesh papayas (‘RB1’, ‘RB4’, and ‘Skybury’) and two yellow-flesh 
papayas (‘1B’ and ‘H13’) were presented to a trained sensory panel and a consumer panel to 
assess sensory profiles and liking. The papaya samples were also examined for sugar components, 
total soluble solids, and 14 selected volatile compounds. Additionally, eight candidate genes 
related to sugar (cpBGLU42, cpBGLU31, cpBGH3B, cpPFP and cpSUS) and volatile (cpGES, cpLIS 
and cpBAO) metabolism pathways were validated through qPCR. In general, red papaya cultivars 
had higher sugar content and tasted sweeter than yellow cultivars, while the yellow had higher 
concentrations of citrus floral aroma volatiles and higher aroma intensity. Higher concentrations of 
glucose, linalool oxide, and terpinolene were significantly associated with decreased consumer 
liking. Over 99% (R2 = 99.1%) of the variability in consumer liking could be explained 
by the combination of the percentage of these three factors. Significant differences were observed 
in the expression profiles of all the genes assessed among the selected papaya varieties. Of these, 
cpGES and cpLIS were 6-10 times higher expressed in the preferred cultivars.  
 
Keywords: sugar composition, sensorydescriptive analysis, consumer acceptability, gene expression 
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ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในพื้นที่เกษตรกรรม ตำบลเกาะยอ 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

Diversity and Abundance of Diurnal Butterflies in Agricultural Area, Koh Yo 
Sub–District, Muang District, Songkhla Province 

 
สิริรัตน์ โสะอ้น1 ไอลดา ไหมดี2 และ วีรยุทธ ทองคง3*  

Sirirat soon1 Ailada maidee2 and Veerayuth Thongkong3*  

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางวันในพื้นที่เกษตรกรรม ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันที่พบในพื้นที่เกษตรกรรม และ
ศึกษาปัจจัยทางกายภาพบางประการที่มีผลต่อชนิดของผีเสื้อ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 5 สัปดาห์ทั้งหมด 3 เส้นทางสำรวจ พบผีเสื้อกลางวันทั้งหมด 17 ชนิด จัดเป็น 3 วงศ์ 
เมื่อวิเคราะห์ความหลากชนิดด้วยสูตร Shannon - Wiener Diversity Index มีค่าเท่ากับ 3.89 ผีเสื้อวงศ์ขาหน้าพู่
เป็นกลุ่มที่พบหลากชนิดมากที่สุด รองลงมาผีเสื้อวงศ์หนอนกะหล่ำ และวงศ์ที่พบความหลากชนิดน้อยที่สุดผีเสื้อวงศ์
หางติ่ง 
คำสำคัญ: แมลง  ผีเสื้อกลางวัน  ความหลากหลาย ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
 

Abstract 
The species diversity and abundance of diurnal butterflies in agricultural area, Koh Yo sub-

district, Muang district, Songkhla province, were investigated. The aim of this study was to observe 
the species and diversity of diurnal butterflies in this area and some environmental factors that 
affected the incidence of butterfly species. The samples were collected in three survey routes from 
May to June 2022 for five weeks. A total of 17 different diurnal butterfly species in three families 
were found. The species diversity with a Shannon-Wiener diversity index of diurnal butterflies was 
3.89. The Nymphalidae butterfly showed the highest diversity, followed by the cauliflower butterfly, 
and the Papilionidae butterfly showed the lowest diversity. 
Keywords: Insects, diurnal butterflies, diversity, environmental factors. 
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การคัดเลือกพันธุ์มะเขือที่ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) 
Screening for Root-knot nematode resistance (Meloidogyne incognita) in Eggplant 

นริศรา ชัยหา1 อมรศรี ขุนอินทร์1* และ นงลักษณ์ เทียนเสรี2 
Narisara Chaiha1, Amornsri Khun-in1* and Nongluk Teinseree2 

 
บทคัดย่อ: ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita เป็นปัญหาสำคัญต่อพืชผักเศรษฐกิจหลายชนิด ไส้เดือนฝอย
ดังกล่าวทำให้พืชมีลักษณะแคระแกร็น และผลผลิตลดน้อยลง อีกทั้งยังส่งผลให้เช้ือสาเหตุโรคพืชเข้าทำลายซ้ำ ไส้เดือน
ฝอยรากปม M. incognita อาศัยอยู่ในดิน ทำให้ควบคุมได้ค่อนข้างยาก การใช้ต้นตอที่มีความต้านทานต่อไส้เดือนฝอย
รากปม จึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาการเกิดโรครากปม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกสายพันธุ์
มะเขือท่ีต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม โดยการประเมินระดับการเกิดโรครากปม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
เนื้อเยื่อ ของสายพันธุ์มะเขือ จากการทดสอบมะเขือจำนวน 103 สายพันธุ์ต่อการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม 
พบว่ามีมะเขือลูกผสม 4 สายพันธุ์ ที่มีศักยภาพในการใช้เป็นต้นตอสำหรับการผลิตมะเขือเชิงพานิชย์ และจากการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อ พบว่าในสายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม ลักษณะภายในเซลล์ไม่แสดง
อาการเซลล์ยักษ์ (giant cell) เหมือนกับสายพันธุ์ที่อ่อนแอ 
คำสำคัญ: ไส้เดือนฝอยรากปม; มะเขือ; พันธุ์ต้านทาน; ต้นต่อ 
 
Abstract: Many economic vegetable crops are susceptible to root-knot nematode Meloidogyne 
incognita causing stunted growth in plants, reducing the yields and promoting re -infection. It is difficult 
to control due to soil inhabiting nematode. Then using the rootstock resisted to this nematode is a 
possible alternative solving the root-knot disease. The research aimed to select some eggplant clones 
resisting M. incognita by evaluation for the root-knot nematode resistance and histological analysis. 
The one hundred and three clones of eggplant were tested for nematode infections. Four clones 
were resistant and potentially commercial rootstocks.  The histological analysis indicated that the 
root cells from the resistant clones were normal while the root cells from susceptible clones were 
transformed to giant cells.   
Keywords: Root-knot nematode, Eggplant, Resistant, Rootstocks 
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การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita โดยสปอร์สารแขวนลอย 
ของเชื้อรา Trichoderma spp.  

Biological Control of Root-knot Nematode Meloidogyne incognita by Spore Suspension 
of Trichoderma spp. 

 
วิไลวรรณ สารพงษ์1, อมรศรี ขุนอินทร1์*, สิรินภา ชว่งโอภาส2 และ วรรณวิไล อนิทนู1 

Wilaiwan Saraphong1, Amonsri Khun–In1*, Sirinapa Chungopast2, Wanwilai In-tanoo1 

 
บทคัดย่อ: โรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne spp. จัดเป็นสาเหตุโรคที่ส าคัญต่อการผลิตพืชอย่างมาก 
เนื่องจากไส้เดือนฝอยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ที่จ าเพาะ/ซับซ้อนกับพืชอาศัย และยังควบคุมได้ยากเนื่องจากเป็นเชื้อ
สาเหตุโรคทางดินและมีพืชอาศัยหลายชนิด การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. ที่แยกได้จากธรรมชาติจึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการควบคุมไส้เดือนฝอยสาเหตุโรครากปม เนื่องจากเชื้อราดังกล่าวเป็นเชื้อราที่สามารถเจริญและครอบครองพื้นที่ได้
รวดเร็ว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่แยกได้จากดินในพื้นที่ปลูกข้าว
จังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ในการยับยั้งการพัฒนาของกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอย สาเหตุโรครากปม 
(Meloidogyne incognita) จากเชื้อรา Trichoderma spp.  50 ไอโซเลท พบว่าเชื้อรา 9 ไอโซเลท ได้แก่ Sp1, Sp4, 
Sp6.3/2, Ay10.1, DR 3.1/1, DR3.2, KU1.1/1, KU1.1/2, และ SPB04 สามารถลดการฟักตัวของกลุ่มไข่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่มีเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อศึกษากลไกการ     
เข้าท าลายของเชื้อรา Trichoderma sp. พบว่าเชื้อราสร้างเส้นใยพัดรัดและแทงเข้าไปในกลุ่มไข่ท าให้ไข่ของไส้เดือนฝอย
สูญเสียการฟักตัว นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อราสามารถพันรัดตัวอ่อนระยะที่ 2 (J2) ได้เช่นเดียวกัน 

ค าส าคัญ: การควบคุมโดยชีววิธี, เชื้อรา Trichoderma sp., ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) 

Abstract: Root-knot disease caused by Meloidogyne spp. is a seriously problem that effecting to plant 
production. Due to the root-knot nematodes, there have a specialized and complex relationship with 
the host plant, and very difficult to manage because they are soilborne pathogens with a wide host 
range. Trichoderma spp. isolated from nature is one of the methods for control root-knot nematode 
because there are rapidly grow and colonize the growth space. The objective of this research was to 
study the potential of Trichoderma spp. obtained from soil paddy field in Nakhon Pathom, Phra Nakhon 
Si Ayutthaya and Suphan Buri provinces to inhibit the egg masses of root knot nematode (Meloidogyne 
incognita) development. From 50 isolates of Trichoderma spp.  indicated that 9 isolate; Sp1, Sp4, Sp6.3/2, 
Ay10.1, DR 3.1/1, DR3.2, KU1.1/1, KU1.1/2, and SPB04 have been shown to effectively reduce the hatching 
crows of root-knot nematode compared with control which was the 100% destruction. For invasion 
mechanism, Trichoderma spp. was mycelial coiled and perpetrated effecting to hatching crows of egg 
masses. Apart from this, mycelial of that fungi are coiled around juvenile nematode (J2) also.  

Keywords: Biological control, Trichoderma sp., root-knot nematode (Meloidogyne incognita) 
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การศึกษาวิถีการตลาดและแนวทางในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวอ่อน 
The Marketing Channels and Managerial Approach for Young Coconut Waste Studies 

 
กฤษณะ เขมะวนิช1* และณภัทร อุ๋ยเจริญ1 

Kritsana Khemawanit1*, and Napat Ouicharoen1  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวอ่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีการตลาดสิ่งเหลือ

ใช้จากมะพร้าวอ่อนและเพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวอ่อน  โดยทำการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เกษตรกร โรงคัดบรรจุ โรงไฟฟ้าชีวมวล ผู้รวบรวมเปลือกมะพร้าวอ่อน จำนวน 193 ราย ในพื้นที่ปลูกมะพร้าวอ่อนที่สำคัญ 
5 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และนครปฐม  และใช้แนวคิดวิถีการตลาดและแบบจำลอง 
โพรบิตแบบเรียงลำดับเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษา พบว่า สวนมะพร้าวอ่อนมีสิ่งเหลือใช้ ได้แก่ ทางใบมะพร้าว/
ลูกมะพร้าวเสีย ซึ่งส่วนใหญ่นำไปหมักเป็นปุ๋ยใช้ในสวน โดยมีบางส่วนนำไปปุ๋ยหมักไปจำหน่ายต่อ โดยมะพร้าวผลสดที่
เกษตรกรขายให้กับบริษัท/โรงคัดบรรจุจะมีสิ่งเหลือใช้จำนวนมาก  ได้แก่ เปลือกมะพร้าว/จั่น/ทะลายมะพร้าว ซึ่งถูก
นำไปทิ้ง/ถมที่ และนำไปทำปุ๋ยหมัก สำหรับ ผู้รวบรวมเปลือกมะพร้าวอ่อน นำวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวไปแปรรูป
เป็นขุย/ใยมะพร้าว เพื่อส่งร้านผสมดินขาย และส่งโรงไฟฟ้าชีวมวล นำไปเผาถ่าน/น้ำส้มควันไม้ และนำไปเป็นวัสดุรอง
พื้นในการเลี้ยงสุกรหลุม สำหรับปัจจัยด้านต่างๆ ที่จะเป็นโอกาสในการนำสิ่งเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า พบว่า หากมีเหตุการณ์
ต่างๆ เกิดข้ึนในเชิงบวกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะทำให้เกิดโอกาสในการนำสิ่งเหลือใช้จากมะพร้าวอ่อนมา
เพิ่มมูลค่า 

 
คำสำคัญ: มะพร้าวอ่อน สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว  

 
Abstract 

 
 The Managerial Approach-Study of Young Coconut Waste aims to study Coconut Waste 
channel and the ways to manage Coconut Waste. In doing so, the number of sample size composed 
of farmers, packaging factories, biomass power energy plants and Coconut Waste collectors is 193 
under the important young coconut production area including Ratchaburi, Samut Sakhon, 
Chachoengsao, Samut Songkhram and Nakhon Pathom. The research consequence found that there 
are various types of young coconut in farm i.e., leaves/spoiled young coconut. Most of young coconut 
waste is utilized for on-farm organic fertilizer and the rest of those is sold for other farms. Fresh young 
coconuts which are bought by young coconut processing company/packaging factories remain their 
waste like husk, root and shoot dumped, land filled and adapted to organic fertilizer. For young 
coconut waste collectors, the waste is processed in coconut flakes and fibers led to the making of 
farm-soil materials and transporting to biomass power energy plants. Furthermore, some waste from 
the collectors is able to be burnt in order to produce charcoal/wood vinegar and swine deep bed. 
Probability factor for value-added consideration displays that the positive opinions on various factors 
including economic, social and environmental affect on using young coconut waste in order to add 
the value.                  
 
Keywords: Young Coconut, Agricultural Waste, Bio-Circular-Green Economy ( ฺBCG)   
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การศึกษาและออกแบบพื้นที่เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้  
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต 

The study and area design for development of Ban Lipon Tai Sufficiency Economy 
Learning Center, Si Sunthon Subdistrict Thalang, Phuket 

เบญจพร แก้วอุไทย1* มนทิรา ไชยตะญากูร 22 และ กนกวรรณ แก้วอุไทย 32 
Benjaporn Kaewuthai 11*, Montira Chaitayakhul 22 and Kanokwan Kaewutai 32 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือส ารวจลักษณะทางกายภาพและการใช้งานของพ้ืนที่ (2) ศึกษาแนวคิด
การออกแบบพ้ืนที่ วิเคราะห์อัตลักษณ์ ศึกษาปัญหา แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (3) ใช้
กระบวนมีส่วนร่วมออกแบบวางผังพัฒนาพ้ืนที่ วิธีการวิจัยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักเน่ืองจากเป็นบ้านนายหนังผู้สืบทอดหนัง
ตะลุงประตกจากบรรพบุรุษ และภรรยาผู้มีปณิธานอันแรงกล้าในการสานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ในปัจจุบันการใช้งานอาคารและแปลงเกษตรมีปัญหาการใช้พื้นที่ เช่น ปัญหา
อาคารร้อนไม่ระบายอากาศ มีการเปลี่ยนการใช้งานอาคาร การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ  และพ้ืนที่การเกษตร
ไม่มีการแบ่งสรรเป็นสัดส่วน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้ก าหนดแนวคิดการออกแบบตามหลักการ
ออกแบบพื้นที่การเกษตร โดยเน้นให้สอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบันและสอดคล้องกับอัตลักษณ์หนังตะลุงประตกโดย
ก าหนดเป็นช่ืออาคาร เพ่ือระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ออกแบบให้มีพรรณไม้ดอกสีเหลืองปลูกใน
พ้ืนที่ 
ค าส าคัญ: ศูนย์การเรียนรู้ การออกแบบพ้ืนที่  เศรษฐกิจพอเพียง  บ้านลิพอนใต้ 

 
Abstract 

The objectives of this study were (1) to explore the physical and functional characteristics 
of the area; (2) to study the concept of space design. analyze identity, study problems, and develop 
guidelines for the Sufficiency Economy Learning Center; (3) Use a participatory process to design 
and plan the development of the area. The research method was a participatory workshop method 
with a sample of 15 people. The results showed that the Sufficiency Economy Learning Center is 
known for being the home of Nai Nang, who inherited Nang Talung Pratok from his ancestors and his 
wife, who had a strong determination to continue the Sufficiency Economy Philosophy of Majesty 
King Rama IX. At present, the use of buildings and agricultural plots has problems in the use of 
space such as the problem of hot buildings without ventilation. There has been a change in the use 
of the building. Disorganized storage of equipment and agricultural land is not all ocated in 
proportion. Participatory workshop results has formulated the design concept according to the 
principles of agricultural design By emphasizing in line with current usage and in accordance with 
the identity of Nang Talung Pratok by designating the building's name. To commemorate His Majesty 
King Rama IX designed to have yellow flowers planted in the area.  
 
Keywords: Learning center, Space design, Sufficiency Economy, Baan Lipon Tai   
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วิจยัและพฒันาเครื่องใส่ปุ๋ ยเคมีก่ึงอตัโนมติัแบบโรยตามแนวปลายทรงพุ่มส าหรบัสวนทุเรียน
โดยใช้ต่อพ่วงกบัรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 

Research and Development of Semi-auto Banded Fertilizer Type Applicator  
Attached to Small Farm Tractor Using in Durian Farm. 

 
บณัฑิต  จิตรจ านงค์1* พักตร์วิภา สุทธิวารี1 กิตติศักด์ิ กิติรัตน์1 พีระพงษ์ ชมภู1 ทิวากร กาลจักร1 อาธร พรบุญ1 ทนงศักด์ิ  เสือสุด1

ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์1  ขนิษฐ์ หว่านณรงค์1  กมลภัทร ศิริพงษ์2 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์1  และ ประวีณา  ศรีแวงเขต1 
Bundit Jitjumnong 1*, Phakwipha Sutthiwaree1, Kittisak Kitirat1 Peerapong Chompoo1 Tiwakorn Kalajuk1 Artorn Ponboon1 

Tanongsak Siasood1 Yuttana Khaehanchanpong1 Khanit Wanarong1 Kamonlapat Siripong2 Puttinun Jarruwat1 and 
Praweena Sriwangkhet1 

 
บทคดัย่อ: 
ทุเรียนเป็นไม้ผลยืนต้นท่ีให้ผลผลิตได้ตัง้แต่อายุ 5 ปีข้ึนไป และสามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า 10 ปี ขัน้ตอน
การดูแลบ ารุงรกัษาเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัส าหรบัพืชประเภทน้ี ปัจจุบันเคร่ืองจักรกลเกษตรส าหรบัการดูแล
บ ารุงรกัษาท่ีใช้งานส าหรบัทุเรียนยงัขาดแคลน โดยเฉพาะในขัน้ตอนการใสปุ๋่ยท่ีใช้แรงงานเป็นหลัก 
เคร่ืองจักรกลเกษตรท่ีมีความแม่นย าจะท าให้สามารถใส่ปุ๋ยได้ตามความต้องการของทุเรียนและลดต้นทุนด้าน
แรงงาน 
ต้นแบบเคร่ืองใส่ปุ๋ยเคมีก่ึงอัตโนมตัิพฒันาข้ึนโดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 27 แรงม้าเป็นต้นก าลัง เพ่ือใช้งานใส่
ปุ๋ยในสวนทุเรียนท่ีมีระยะปลูกเหมาะสมกับการใช้เคร่ืองจักรกลเกษตรเป็นต้นแบบท่ีใช้ไมโครคอลโทลเลอร์
ควบคุมการท างานของชุดใส่ปุ๋ยแบบจานเหว่ียง และใช้เซนเซอร์แบบอัลตร้าโซนิคควบคุมต าแหน่งท่ีต้องการใส่
ปุ๋ย ส าหรบัทุเรียนอายุ 5 ปี  ความสามารถในการท างานเฉลี่ย 6.28  ไร่ต่อชัว่โมง อัตราการสิ้นเปลืองน ้ามนั
เช้ือเพลิงเฉลี่ย 0.14 ลิตรต่อไร่ ความเร็วรอบจานหว่าน  300 รอบต่อนาที  การกระจายตัวของปุ๋ยมีระยะห่างจาก
ตัวรถแทรกเตอร์ 1.2 เมตร ความยาวตามแนวการว่ิงของรถแทรกเตอร์ 3.5 เมตร กว้าง 2 เมตร จุดคุ้มทุนของ
การใช้เคร่ืองใส่ปุ๋ยพ่วงรถแทรกเตอร์ 354 ไร่ต่อปี ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 ปี สามารถท างานได้เร็วกว่า
แรงงานคนประมาณ 4 เท่า 
ค าส าคญั: ทุเรียน, เคร่ืองใส่ปุ๋ยเคมีก่ึงอัตโนมตัิ 
 
Abstract:  
Durian is a perennial fruit plant that produces from 5 years of age and can be harvested for more than 
10 years. The maintenance procedure is an important step for this type of plant. Currently, agricultural 
machinery for maintenance used for durian is still scarce, especially in the labor-intensive process of 
fertilizing. Precision agricultural machinery will enable durian fertilization to meet the requirements of 
durian and reduce labor costs. 
A prototype of a semi-automatic fertilizer application developed using a 27-horsepower tractor. To use 
as fertilizer in durian orchards with planting distance suitable for using agricultural machinery as a model 
that uses micro-col tollers to control the operation of the centrifugal fertilizing set and use ultrasonic 
sensors to control where to apply fertilizer For 5 year old durian, the average working capacity is 6.28 
rai per hour. The average fuel consumption rate is 0.14 liters per rai, the speed of the sowing plate is 
300 rpm, the distribution of the fertilizer is 1.2 meters from the tractor, the length of the tractor is 3.5 
meters, the width is 2 meters, the break-even point of using 354 rai of tractor trailer fertilizer per year. 
The payback period is about 4 years. It can work about 4 times faster than human labor.  
Keywords: durian, semi-automatic chemical fertilizer application 
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ผลของการฉีดพ่นสารละลายธาตุอาหารรองท่ีมีผลต่อคุณสมบัติทางด้านกายภาพของต้นกัญชง 
สายพันธุ์ RPF-1 ภายใต้โรงเรือนระบบปิด 

Effect of macronutrient sprays for improving the physiology  
of hemp cv. RPF-1 in a greenhouse 

 
พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม1* พีระศักดิ์ ฉายประสาท1 และ นุชนาฎ ภักดี1 

Puttapong Sroypetkasem1*, Peerasak Chaiprasart1, Nutchanat Phakdee1 
 

บทคัดย่อ: กัญชง (Cannabis sativa L. Subsp. sativa) เป็นไม้ล้มลุกจัดอยู่ในวงศ์ Cannabaceae กัญชงมีลักษณะ
แตกต่างกับกัญชา คือ ปริมาณของสารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (THC) น้อยกว่ากัญชา นอกจากนี้ประโยชน์ของกัญ
ชงยังสามารถน ามาใช้ในการทอเครื่องนุ่งห่มต่างๆ ได้อีกด้วย งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฉีดพ่น
สารละลายธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และซลัเฟอร์ (S) ที่มผีลต่อคุณสมบัติทางดา้น
กายภาพของต้นกัญชงสายพันธุ ์ RPF-1 ภายใต้โรงเรือนระบบปิด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์
(Completely randomized designed: CRD) ทั้งหมด 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 1 ต้น ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1: 
ไม่ฉีดพ่นสารละลายธาตุอาหาร (ชุดควบคุม) กรรมวิธีที่ 2: ฉีดพ่นสารละลายแคลเซียมทีร่ะดับความเข้มข้น 5% 
กรรมวิธีที่ 3: ฉีดพ่นสารละลายแคลเซียมที่ระดับความเข้มข้น 10% กรรมวิธีที่ 4: ฉีดพ่นสารละลายแมกนีเซียมที่ระดับ
ความเข้มข้น 5% กรรมวิธีที่ 5: ฉีดพ่นสารละลายแมกนีเซียมที่ระดับความเข้มข้น 10% กรรมวิธีที่ 6: ฉีดพ่นสารละลาย
ซัลเฟอร์ที่ระดับความเข้มข้น 5% และกรรมวิธีที่ 7: ฉีดพ่นสารละลายซัลเฟอร์ที่ระดับความเข้มข้น 10% โดยท าการฉีด
พ่นทุกๆ สปัดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ ผลการทดลองพบวา่ การฉีดพ่นสารละลาย
แมกนีเซียมที่ระดับความเข้มข้น 5% (กรรมวิธีที่ 4) มีความสูงทรงพุ่ม และความกวา้งทรงพุ่มเฉลี่ยมากที่สุด ซึง่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 178.68 และ 106.87 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกับการฉีดพ่น
สารละลายซลัเฟอร์ที่ระดับความเข้มข้น 10% (กรรมวิธีที่ 7) ซึ่งมีความสูงทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม และขนาดเสน้
ผ่านศนูย์กลางน้อยทีสุ่ดเฉลี่ยเทา่กับ 154.75, 80.62 และ 10.35 เซนติเมตร ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: กัญชง, ธาตุอาหารรอง, โรงเรือนระบบปิด 
 
Abstract: Hemp (Cannabis sativa L. Subsp. Sativa) is herbaceous, under the Cannabaceae family. It 
is different from some species including C. indica and C. ruderalis due to the lower in 
Tetrahydrocannabinol (THC). Furthermore, they are potentially beneficial for producing clothes. The 
aim of this study was the effectiveness of macronutrient sprays including calcium (Ca), magnesium 
(Mg) and sulfur (S) for improving the physiology of hemp cv. RPF-1 in a greenhouse. The experiment 
was arranged as a completely randomized design (CRD) divided into seven treatments, with each 
treatment consisting of four replications (one tree each, total 28 trees). Macronutrient was applied 
at seven concentrations (Ca 5%, Ca 10%, Mg 5%, Mg 10% and S 5%, S 10% v/v) was sprayed onto 
hemp trees for every week (one time per week, total 16 weeks). The results showed that hemp tree 
sprayed with Mg 5% had significantly greater height canopy (178.68 cm) and higher width canopy 
(106.87 cm) than the S 10% with height canopy (154.75 cm), width canopy (80.62 cm) and stem 
diameter (10.35 cm), respectively.  
Keywords: Hemp (Cannabis sativa L. Subsp. Sativa), macronutrient, greenhouse 
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ผลของการใช้กระบวนการพาสเจอไรส์ด้วยการใช้ความดันสูงในการลดเชื้อก่อโรคและคงคุณภาพของน้ำ
มะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม 

Effect of High-Pressure Processing to Reduce Foodborne Pathogens and Preserve 
Quality of Ready-to-Drink Young Aromatic Coconut (Cocos nucifera L.)  

 
อัมรา ทองกลิ่น1* บญุส่ง แสงอ่อน1,2 และ พีระศักดิ์ ฉายประสาท1,2 

Aummara Thongklin1*, Boonsong Saeng-on1,2 and Peerasak Chaiprasart1,2 
 

บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กระบวนการพาสเจอไรส์ด้วยการใช้ความดันสูง (High Pressure 
Processing; HPP) ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคและจุลินทรีย์ที่เนา่เสียในนำ้มะพร้าวนำ้หอมพร้อมดื่มบรรจุขวด ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าวน้ำหอมหลังผา่นกระบวนการ HPP และศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บ
รักษา ผลการศึกษา พบวา่ มะพร้าวนำ้หอมพร้อมดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการแรงดันสูงที่สภาวะความดนั 600 
MPa เป็นเวลา 3 นาที ที่อุณหภูมิ 15 °C มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli K12 และ 
Listeria innocua DMST9011106 โดยสามารถลดปริมาณเชื้อได้มากกว่า 6 log reduction นอกจากนี้ยังไม่
ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ (สี, pH, ความขุน่, ปรมิาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด) อย่างมนีัยสำคัญ (p < 
0.05) อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษา คือ 2-5 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาไดน้านมากกว่า 12 สัปดาห์ และ
เก็บรักษาในสภาวะแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ได้นานมากกว่า 6 เดือน โดยไมพ่บจุลนิทรีย์ก่อโรคและ
ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ ในขณะที่กรรมวิธีที่ไม่ผา่นกระบวนการ HPP เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8, 
5 และ 2 องศาเซลเซียส มีอายกุารเก็บรักษาเพียง 1, 2 และ 6 สัปดาห์ ตามลำดบั จากผลการทดลองบ่งชี้ว่า การพาส
เจอร์ไรส์น้ำมะพร้าวนำ้หอมพร้อมดื่มบรรจุขวดด้วย HPP ที่สภาวะความดัน 600 MPa เป็นเวลา 3 นาที มีศักยภาพใน
การรักษาความปลอดภัยของน้ำมะพร้าวนำ้หอม สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได ้ โดยผลิตภัณฑ์ยงัคง
คุณภาพขององค์ประกอบที่สำคญัไว้ได้ และได้รบัการยอมรับจากผู้บริโภค 
คำสำคัญ: กระบวนการแรงดนัสูง, น้ำมะพร้าวน้ำหอม, ยืดอายกุารเก็บรักษา, เชื้อก่อโรค 
 
Abstract: This research study uses high-pressure processing (HPP) to reduce foodborne pathogens, 
preserve the quality of ready-to-drink young aromatic coconut (ACW), and study the appropriate 
temperature for storage. The results showed that HPP at 600 MPa for 3 min at 15 °C reduced the 
number of Escherichia coli K12 and Listeria innocua DMST9011 more than 6 log reduction. HPP at 
600 MPa for 3 min at 15 °C did not change the physicochemical (color, pH, turbidity, total soluble 
solid) of the coconut water (p > 0.05). The shelf life of coconut water with HPP stored at 2-5 °C 
extended for more than 12 weeks and stored at -20 °C extended for more than 6 mounts without 
detecting pathogenic microorganisms and major changes in physicochemical. Whereas the shelf life 
of coconut water without HPP treatment stored at 8, 5, and 2 °C were 1, 2, and 6 weeks, respectively. 
The results, therefore, indicate that the HPP at 600 MPa for 3 min at 15 °C is the potential to preserve 
the ACW safety from microbial pathogens, extending shelf-life and being accepted by consumers. 
Keywords: High-pressure processing (HPP), Aromatic coconut water, Extending shelf-life, pathogen 
reduction  
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มะพร้าวกะทิน ้าหอมพันธุ์แท้ทางเลือกใหม่  เพ่ือสร้างรายได้แบบก้าวกระโดด 
Purebred Aromatic Makapuno Coconut a New Alternative to  

Make a Leap in Income 
 

ปริญดา  หรูนหีม1*   กุลินดา  แทน่จนัทร์2   สมชาย  วัฒนโยธิน3   และสุภัทรา  เลิศวัฒนาเกียรติ4 
Parinda  Hrunheem1   Kulinda  Thanjun2   Somchai  Watthnayothin3   and Supattra  Lertwatanakiat4 

 
บทคัดย่อ 

มะพร้าวกะทิ (Macapuno coconut)  เป็นที่ต้องการของตลาดขนมหวาน  และตลาดคนรักสุขภาพ โดยปกติในธรรมชาติไม่มี
ต้นมะพร้าวกะทิพันธ์ุแท้  ผลที่เป็นมะพร้าวกะทิไม่สามารถงอกได้โดยธรรมชาติ  การขยายพันธ์ุจึงต้องใช้การเพาะเลี้ยงคัพภะ  ในธรรมชาติ
จะพบผลที่เป็นมะพร้าวกะทิ ไม่เกิน 0.3 เปอร์เซ็นต์  ด้วยมะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวที่หายาก  ส่งผลให้มีราคาสูงกว่ามะพร้าวธรรมดา
หลายเท่าตัว  หากสามารถท าให้มะพร้าวทุกผลเป็นมะพร้าวกะทิก็จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรแบบก้าวกระโดดสร้างความยั่งยืนในอาชีพ  
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพันธ์ุและพัฒนาพันธ์ุมะพร้าวกะทิพันธ์ุแท้  ที่ให้ผลผลิตสูงไม่ต่ ากว่า 80 ผล/ต้น/ปี ขนาดผลไม่ต่ ากว่า 
1,500 กรัม/ผล  และมีผลผลิตที่เป็นมะพร้าวกะทิทุกผล  ด าเนินปลูกทดสอบมะพร้าวน้ าหอมกะทิพันธ์ุแท้ (NHK-C2) จ านวน 121 ต้น  
ระหว่างปี 2556–2565 ที่สวนผลิตพันธ์ุมะพร้าวลูกผสมคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี พบว่า มะพร้าวน้ าหอมกะทิพันธุ์แท้  
ให้ผลผลิตเร็ว ในช่วงอายุ 8-9 ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 105 ผล/ต้น/ปี หรือ 2,310 ผล/ไร่/ปี  ผลขนาดกลางถึงใหญ่  โดยมีน้ าหนักเฉลี่ย 
2,032 กรัม/ผล  และผลผลิตทุกผลเป็นมะพร้าวกะทิ  จากการทดสอบคุณภาพผลผลิต จ านวน 1,500 ผล พบว่า มีเน้ือน่ิมไม่ฟู น้ าใส 
เฉลี่ย 14 เปอร์เซ็นต์  เน้ือฟูปานกลาง น้ าข้นเล็กน้อย เฉลี่ย 66 เปอร์เซ็นต์ และ เน้ือฟูเต็มกะลา น้ าข้นเหนียว เฉลี่ย 20 เปอร์เซ็นต์  และ
พบว่ามะพร้าวเน้ือฟูเต็มกะลา-น้ าข้นเหนียว  ได้รับคะแนนความชอบบริโภคสดสูงที่สุด และมะพร้าวเน้ือฟูปานกลาง-น้ าข้น  ได้รับคะแนน
ความชอบบริโภคแปรรูป (มะพร้าวกะทิเชื่อม) สูงที่สุด  และมะพร้าวน้ าหอมกะทิพันธ์ุแท้มีผลตอบแทนสุทธิสูงที่สุด 155,608 บาทต่อไร่
ต่อปี  มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุนสูงที่สุด คือ 17.49  ในขณะที่มะพร้าวกะทิลูกผสมพันธ์ุชุมพร 84-2 ให้ผลตอบแทนสุทธิ 
41,419 บาทต่อไร่ และมะพร้าวแกงให้ผลตอบแทนสุทธิต่ าที่สุด 8,363 บาทต่อไร่ต่อปี 
ค้าส้าคัญ: มะพร้าวกะทิพันธ์ุแท้  คุณภาพผลผลิต  ผลตอบแทนสุทธิ1 
 

Abstract 
The demand of Makapuno Coconut is higher than supply especially for dessert and healthy consumer. 

Commonly no purebred consisting with seed can germinate naturally. So Its embryo culture is only a methods for propagation. 
Macapuno coconuts exists naturally less than 0.3 percent making high demand and expensive fruit price. The increasing 
income of agriculture by leaps and bounds, creating a sustainable career are the last outcome.  In the view of this, 
the aim on breeding and improving pure line to produce every nut of Makapuno in tree with over than 80 nut/tree/year 
and fruit size over than 1,500 grams was studied. Planting Aromatic Makapuno Coconut (NHK-C2) 121 trees in 2013 - 2022 
at the Kanthuli Hybrid coconut orchard, Tha Chana district, Surat Thani province. It was found that pure line from 
embryo culture of the hybrid Aromatic Makapuno Coconut had survival rate about 86 percent. Yield of 8-9 year old trees 
was about 105 fruits/tree/year or 2,310 fruits/rai/year. The nut size was medium to large with average weight of 
2,032 g/ fruit.  From all Macapuno fruits from the quality test of 1,500 fruits character with 14 percent of total trees 
existed soft texture and not fluffy, 66 percent medium fluffy and slightly condensed juice, and 20 percent high 
fluffy condensed juice. Consumer evaluation indicated that the texture of high fluffy and dense juice fresh was 
the highest preferred. The texture of medium fluffy and slightly dense juice revealed popular point in processing 
consumption. Nevertheless, the return of Macapuno Coconut was 155,607.50 baht/rai/year and BC ratio was 17.49. 
Keywords: Makapuno Coconut, yield quantity, net return 

                                            
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพ์ืชสรุาษฎร์ธานี  กรมวชิาการเกษตร  อ.ท่าชนะ  จ.สรุาษฎร์ธานี  84170 
1Suratthani Seed Research and Development Center Seed Research and Development Division Department of Agriculture, Thachana, Suratthani 84170 
2ศูนย์วิจัยพืชสวนชมุพร  กรมวชิาการเกษตร  อ.สวี  จ.ชุมพร  86130 
2Chumphon Horticultural Research Center Horticulture Research Institute Department of Agriculture, Sawi, Chumphon 86130 
3ข้าราชการบ านาญ  กรมวิชาการเกษตร 
3Retired Government Employee Department of Agriculture 
4สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวชิาการเกษตร 
4Horticulture Research Institute Department of Agriculture 
* hr_farida@hotmail.com 



การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Horticultural Congress)     ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 64

ชักน ำดอกสับปะรดด้วยเอทิฟอนดีกว่ำถ่ำนแก๊สจริงหรือ? 
Is Ethephon better than Calcium Carbide for floral Induction in Pineapple?  

 
ภำสันต ์ศำรทูลทตั1*, ณรงค์เดช พัสดุ2, ณริสสำ กิตชิัยชำญ2 ภำคภูมิ ซมิเงิน3 และ ธนพร บุญช่วยชีพ3 

Parson Saradhuldhat1*, Narongdech Patsadu2, Narissa Kitichaichan2, Pakpum Simngun3 and  
Thanaporn Boonchuaicheep3 

 
บทคัดย่อ: เกษตรกรผู้ปลูกสบัปะรดไทยบางพืน้ที่ในปัจจบุันยังมีข้อถกเถียงกันถึงประสิทธิภาพในการชักน าดอกด้วย
ถ่านแก๊ส (calcium carbide) กับเอทิฟอน (ethephon)  เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสนิใจเลือกวิธีการที่เหมาะสม
และประหยัดจึงได้ทดสอบเปรียบเทียบวิธีการชักน าดอกสับปะรดในสภาพแวดล้อมเดียวกัน  ท าการทดลองที่แปลง
ปลูกสับปะรดพนัธุ์ปตัตาเวีย อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์  ชักน าดอกต้นสับปะรดอายุ 9 เดือนหลังปลูก ใน
เดอืนมีนาคม 2565 ด้วยวิธี 1) หยอดถ่านแก๊ส 4 กรัม หนึ่งคร้ัง 2) หยอดถ่านแก๊สสองครั้ง 3) พ่นสารละลายเอทิฟอน
เข้มข้น 300 มิลลิกรัม/ลิตร ประมาณ 50 มิลลิลิตร/ต้น หนึ่งครั้ง 4) พ่นสารละลายเอทิฟอนสองคร้ัง และ 5) หยอดถ่าน
แก๊สแล้วตามด้วยพน่สารละลายเอทิฟอน โดยการให้คร้ังแรกและคร้ังที่สองห่างกัน 4 วัน  ติดตามการออกดอกพบว่า
การให้เอทิฟอนทุกวิธีมีอัตราการออกดอก 95-99% มากกว่าการให้ถ่านแก๊สอย่างชัดเจน  การให้เอทิฟอนสองครั้งท า
ให้ได้น้ าหนักผลไม่รวมจุกมากทีสุ่ด (1,287 กรัม) แต่น้ าหนักจุกและความกว้างแกนไม่แตกต่างกันระหว่างวิธีการต่างๆ  
การให้เอทิฟอนสองครั้งมีต้นทุนเฉลี่ย 0.21 บาท/ต้น ซึ่งต่ ากวา่การให้ถ่านแก๊สที่มีต้นทุน 0.66 บาท/ตน้ ถึงสามเท่า  
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการบังคับดอกสับปะรดพันธุป์ัตตาเวียด้วยการให้เอทิฟอนสองครั้งมีประสิทธิภาพการชักน า
ดอกได้ดีกว่าและประหยัดกว่าการใช้ถ่านแก๊สและเหมาะสมกบัการผลิตสบัปะรดอุตสาหกรรม 
ค ำส ำคัญ: พันธุ์ปตัตาเวีย, บงัคับดอก, เอทิลีน 
 
Abstract: One of current controversies for some Thai pineapple growers is the efficacy of floral 
inducing agents, calcium carbide and ethephon. To obtain a scientific information for reasonable 
decision making and saving, this floral induction trial was conducted on ‘Patavia’ pineapple aging 9 
months after planting at Hua Hin district, Prachuap Khiri Khan province in March 2022. The plant 
apexes were applied once or twice (4 days apart from the first applying) as 1) calcium carbide 4 
g/plant once, 2) calcium carbide twice, 3) ethephon 50 mL/plant of 300 mg/L once, 4) ethephon 
twice and 5) calcium carbide followed by ethephon. The flowering rates for all ethephon methods 
were 95-99% significantly greater than those of calcium carbide.  The twice ethephon application 
yielded the highest fruit weight, without crown (1,287 g) while no differences among the treatments 
for crown weight and core width. The cost of twice ethephon method was 0.21 baht/plant whereas 
twice calcium carbide 0.66 baht/plant, triple folds higher. The data indicated that ethephon applied 
twice is more efficient to induce the flowering in ‘Pattavia’ pineapple and saver than calcium carbide, 
appropriate for industrial pineapple cultivation. 
Keywords: ‘Pattavia’, floral forcing, ethylene 
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การลดการใช้กรดซิตริกและโซเดียมคลอไรดใ์นมะพร้าวน ้าหอมตดัแต่งด้วยโอโซนร่วมกบั 
เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเลก็ 

Reducing Citric Acid and Sodium Chloride in Trimmed Aromatic Coconut by Using  
Ozone-Ultrafine Bubble Technology 

 
สุภทัร ปฐมเอม1  และ วชิรญา อ่ิมสบาย1,2 

Supat Pathomaim1and Wachiraya Imsabai1,2 

 
บทคดัย่อ:  
มะพรา้วน ้าหอมอนิทรยีค์วัน่ใชก้รดซติรกิ (citric acid; C) และโซเดยีมคลอไรด ์(NaCl; N) ในการควบคุมโรคและ
การเกดิสนี ้าตาล แต่การใชส้ารสองชนิดนี้จ าเป็นตอ้งใชค้วามเขม้ขน้สงูจงึเป็นการสิน้เปลอืงสารเคมแีละอาจ
ก่อใหเ้กดิการระคายเคยืงแก่ผูป้ฏบิตังิานได ้   ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเขม้ขน้ของ citric 
acid และ NaCl  ดว้ยโอโซนรว่มกบัเทคโนโลยฟีองอากาศขนาดเลก็ (ozone-ultrafine bubble; O3UFBs)     แช่
มะพรา้วควัน่ในสารละลายต่างๆ เป็นเวลานาน 1-2 นาท ีดงันี้ แช่ในสารละลาย citric acid ความเขม้ขน้ 20% + 
NaCl ความเขม้ขน้ 20% (ชดุควบคุม, C20N20)  หรอื แช่ในสารละลาย  citric acid ความเขม้ขน้ 20% + NaCl 
ความเขม้ขน้ 10% รว่มกบั O3UFBs (C20N10-O3UFBs) หรอื แช่ในสารละลาย citric acid ความเขม้ขน้ 15% + 
NaCl ความเขม้ขน้ 15% ร่วมกบั O3UFBs (C15N15-O3UFBs) แลว้ห่อดว้ยฟิลม์พลาสตกิ PVC เกบ็รกัษาที่
อุณหภูม ิ2-4°C เป็นเวลา 0 และ 1 เดอืน แลว้ยา้ยมาจ าลองการวางจ าหน่ายทีอุ่ณหภูม ิ8-10°C นาน 0, 3 และ 
7 วนั พบว่า มะพรา้วควัน่ทีแ่ช่สารละลายทุกทรตีเมนทห์ลงัการเกบ็รกัษาเป็นเวลา 1 เดอืน แลว้จ าลองการ
จ าหน่ายเป็นเวลา 7 วนั สามารถควบคุมการเกดิโรคและการเกดิสนี ้าตาลไดไ้ม่แตกต่างกนั  มะพรา้วควัน่ทีแ่ช่ใน
สารละลาย C20N20, C20N10-O3UFBs หรอื C15N15-O3UFBs มค่ีาความขาวเท่ากบั 28.8, 29.86 และ 28.74 
ตามล าดบั  และสอดคลอ้งกบักจิกรรมเอนไซม ์polyphenol oxidase (PPO) ทีม่กีจิกรรมไม่แตกต่างทางสถติจิาก
ชุดควบคุม โดยมกีจิกรรมเอนไซม ์PPO อยู่ระหว่าง 0.61-0.78 unit/mg protein  ดงันัน้การใชน้ ้า O3UFBs ใน
การเตรยีมสารละลายสามารถลดความเขม้ขน้ของ citric acid และ NaCl ลงได ้
ค าส าคญั: มะพรา้วควัน่, สนี ้าตาล, การเกดิโรค 
 
Abstract:  
Citric acid and sodium chloride (NaCl) is used in organically trimmed young aromatic coconuts to prevent 
diseases and browning, However, high concentrations of these chemicals can waste chemicals and 
may cause allergy to the operator. This research aimed to reduce the concentration of these two 
substances by using both substances in combination with ozone-ultrafine bubbles (O3UFBs). Trimmed 
coconut was soaked in 20% citric acid + 20% NaCl (control, C20N20) or 20% citric acid + 10% NaCl + 
O3UFBs (C20N10-O3UFBs) or 15% citric acid + 15% NaCl + O3UFBs (C15N15-O3UFBs) for 1-2 mins 
then wrapped with PVC. All treatments were stored at 2-4 °C for 1 month and then transferred to 8-10 
°C for 0, 3, and 7 days. After being kept for 1 month and hold at 8-10 °C for 7 days, all treatments 
controlled disease and browning. The whiteness of coconut soaked in C20N20, C20N10-O3UFBs, or 
C15N15-O3UFBs was 28.8, 29.86, and 28.74 respectively which related to polyphenol oxidase activity 
(PPO activity) that non-significant. PPO activity was between 0.61-0.78 units/mg protein. In conclusion, 
using O3UFBs can decrease the concentration of citric acid and NaCl. 
Keywords: trimmed coconut, browning, disease 
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ผลการสำรวจและตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินในสวนทุเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Soil quality survey and analysis in durian orchards in Nakhon Si Thammarat  

 
เบญจพร สมจิต1* ชลิดา จันทร์ทิน1 และ พีรดา ภักดีพิน1 

Benjaporn Somjit1* Chalida Chantin1 and Peerada Pacdeepin1 
 
บทคัดย่อ: จากการสำรวจและตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินในสวนทุเรียนหมอนทองในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเดือน
มกราคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสรจ็ จำนวน 6 สวน และตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินโดยห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทดสอบดิน พืช ปุ๋ย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ 
ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ ปริมาณแคลเซยีม ค่าการนำไฟฟ้า และปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าเฉลี่ยและรอ้ยละ ผลจากการสำรวจพบว่าเกษตรกรร้อยละ 83.33 ไม่เคยส่งตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพดิน และจากการประเมินคุณภาพดินเทียบกับค่าแนะนำของกรมวิชาการเกษตร (2548) ท่ีระดับกลางเป็น
เกณฑ์มาตรฐาน พบว่าค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ ปริมาณแคลเซียม 
ต่ำกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 33.33 50.00 66.66 และ 33.33 ตามลำดับ และค่าการนำไฟฟ้าซึ่งประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ค่า
อ้างอิงน้อยกว่า 2 เดซิซีเมนต่อเมตร เป็นระดับความเค็มท่ีไม่กระทบกับพืช พบว่าผา่นเกณฑ์ร้อยละ 100 ส่วนค่าปริมาณ
ฟอสฟอรสัท่ีเป็นประโยชน์พบปริมาณสูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 100 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ นำข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนการจัดการความรู้สูชุ่มชนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน และการจัดการสวนของเกษตรกร ใหม้ีคุณภาพดิน
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของทุเรียนต่อไป 
คำสำคัญ: ทุเรียน, การวิเคราะห์คุณภาพดิน, จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

ABSTRACT: In January 2022, after the harvest, soil samples of six Mon Thong durian farms in Nakhon Si 
Thammarat Province were collected and analyzed for six parameters at Walailak University's Soil, Plant, 
and Fertilizer Laboratory: pH, organic matter content, potassium content, calcium content, electrical 
conductivity, and phosphorus content. To estimate the mean and percentage, data was analyzed using 
descriptive statistics. According to the study results, 83.33% of farmers have never submitted soil quality 
tests. The evaluation of soil quality compared to the Department of Agriculture (2005) recommended 
value at the medium level as the benchmark, the pH, organic matter content, exchangeable potassium 
content, and calcium content that were below the threshold accounted for 33.33%, 50.00%, 66.66%, 
and 33.33%, respectively. Conductivity analyses utilizing reference standards of fewer than 2 dS/m 
revealed that the salt level that did not impact plants passed the 100% criterion. Additionally, it was 
discovered that the phosphorous content was higher than the recommended level of 100%. The data 
from this study will serve as a roadmap for knowledge management planning in the community for 
improving soil quality and garden management to guarantee that soil quality fulfills the necessary 
standards as well as boosting quantity and quality of durian production in the future. 
Keywords: Durian, Soil quality analysis, Nakhon Si Thammarat Province  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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รวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวเพือ่อุตสาหกรรม (ระยะที่ 1) 
Collection and Selection on Coconut Cultivar for Industrial Used (phase 1) 

 
หยกทิพย์ สุดารีย์1* ทิพยา ไกรทอง1 ปริญดา หรูนหีม1 ดารากร เผ่าชู1 เสรี อยู่สถิตย์1 และ วิไลวรรณ ทวิชศรี2  

Yokthip Sudaree1*, Tippaya Kraitong1, Parinda Hrunheem1, Darakorn Paochoo1, Seree Yusathid1 and Wilaiwan Twishsri2 
 

บทคัดย่อ: การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยจัดทำข้ึนเพื่อคัดเลือก และประเมินสาย
พันธุ์มะพร้าว สำหรับใช้เป็นสายต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยดำเนินการสำรวจ รวบรวม คัดเลือก และประเมินสายพันธุ์
มะพร้าวจากแหล่งต่างๆที่มีลักษณะดีเด่นทางด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะพร้าวที่ให้
ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 70-95 ผล/ต้น/ปี อายุการให้ผลผลิตเร็วไม่เกิน 4 ปี ขนาดผลไม่ต่ำกว่า 1,300-1,600 กรัม/ผล              
น้ำหนักเนื ้อมะพร้าวแห้งไม่น้อยกว่า 250-350 กรัม/ผล และน้ำมันต่อเนื ้อมะพร้าวแห้งไม่ต่ำกว่า 55 เปอร์เซ็นต์         
เริ ่มดำเนินในปี 2559-2564 ซึ่งปลูกทดสอบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พบว่า ได้สายพันธ์ุ
มะพร้าวทั้งหมด 12 สายพันธุ์ 600 สายต้น ได้แก่ พันธุ์สายบัว ตื่นดก หัวลิง ก้นจุก เทิ้งบ้อง เปลือกหวาน ทนาน                     
ซอสมุทรสงคราม ปากจกพระทอง ไทยพะงัน ไทยกะโหลก และทุ่งเคล็ด ในการคัดเลือก และประเมินพันธุ์เบื้องต้นจาก
ข้อมูลผลผลิต และองค์ประกอบของผล พบว่า สายพันธุ์ท่ีมีลักษณะดีเด่นจำนวน 5 สายพันธุ์ ท่ีให้ผลผลิตเร็ว ได้แก่ สาย
พันธุ์สายบัว ต่ืนดก หัวลิง ก้นจุก และทุ่งเคล็ด มีจำนวนจั่นบานเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนต้นท้ังหมด โดยมีอายุการ
ออกจั่นเฉลี ่ย 29, 29, 30, 28 และ26 เดือน ผลผลิตเฉลี ่ย 59, 46, 46, 48 และ63 ผล/ต้น/ปี หรือ 1,301, 1,061, 
1,013, 1,059 และ1,369 ผล/ไร่/ปี น้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ย 135, 108, 245, 230 และ118 กรัม/ผล ขนาดของ
ผลมะพร้าวมีน้ำหนักผลเฉลี่ย 915, 1,005, 1,550, 1,300 และ950 กรัม/ผล น้ำมันต่อเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ย 43, 41, 
42, 48 และ42 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สังเกตได้ว่าผลผลิต และองค์ประกอบของผลเกือบทุกสายพันธุ์ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน เนื่องจากเป็นช่วงแรกของการให้ผลผลิตของต้นมะพร้าว แต่จากการคำนวณสัดส่วนเกณฑ์มาตรฐานในการ
คัดเลือกพันธุ ์จากค่า Fruit quality value: FQV มีค่าเท่ากับ 0.4 ทุกสายพันธุ ์ บ่งบอกถึงลักษณะที่ดีสำหรับการ
คัดเลือกสายพันธุ์ดังกล่าวเพื่อนำไปพัฒนาพันธุ์ และใช้เป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมมะพร้าวต่อไป 
คำสำคัญ: สายพันธุ์มะพร้าว รวบรวมพันธุ์มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมนัต่อเนื้อมะพร้าวแห้ง 
 

Abstract: The researcher collected and selected coconut cultivars for use as the parent breed by assessing 
species from various sources with outstanding agricultural characteristics. Object to select coconut cultivars 
with yield of not less than 70-95 nuts/palm/year. The yielding period is short, no more than 4 years. weight 
of whole nut not less than 1,300-1,600 grams/nut, copra not less than 250-350 grams/nut, oil content not 
less than 55 percentage. The selection and assessment of the species was started in 2016-2021. Cultivated 
for testing at the Chumphon Horticultural Research Center, Sawi District, Chumphon Province. Selection 
and evaluation of 12 coconut cultivars, 600 palm cultivars, namely Sai Bua, Tuen Dok, Hua Ling, Kon Chuk, 
Thoeng Bong, Plueak Wan, Thanan, So Samutsongkhram, Pakchok Phrathong, Thai Phangan, Thai Kalok and 
Thung Khlet. Breed assessment yield and fruit component. It was found that there were 5 outstanding 
cultivars, namely Sai Bua, Tuen Dok, Hua Ling, Kon Chuk and Thung Khlet, it was found that the number of 
blooming inflorescence was more than 50 percentage of the total palms, the average age of the 
inflorescence is 29, 29, 30, 28 and 26 months, yield average 59, 46, 46, 48 and 63 nuts/palm/year or 1,301, 
1,061, 1,013, 1,059 and 1,369 nuts/rai/year, copra average 135, 108, 245, 230 and 118 grams/nut, weight of 
whole nut average 915, 1,005, 1,550, 1,300 and 950 grams/nut, oil content average 43, 41, 42, 48 and             
42 percentage. However, the standard value for breeding selection of fruit quality value: FQV was 0.4.         
The cultivar selection is the first stage of yielding led product evaluation and the composition of most of 
the selected cultivars was below to the benchmark.There was a tendency for breeding selection for 
breeding development. The results of the preliminary assessment of 5 coconut cultivars, showed the good 
trend for selection as a breeder for a coconut genetic database in the future. 
Keywords: coconut cultivar, collecting coconut cultivar, copra, oil content 
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การเปรียบเทียบพันธุ์กาแฟโรบัสตา 12 สายพันธุ์ ชุดที่ 8 (ระยะที่1)  
The eighth Variety comparison of 12 clones Robusta coffee (Phase 1) 

 
ดารากร เผ่าชู1* ทิพยา  ไกรทอง1 ปานหทัย นพชินวงศ์1 และ อรทัย ธนัญชัย1 

Darakorn Paochoo1*, Tippaya Kraitong1, Parnhathai Nopchinwong1 and Orathai Tananchai1 
 

บทคัดย่อ 
สถานการณ์การผลิตกาแฟโรบัสตาในประเทศไทยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างต่ำเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อไร่ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดแคลนกาแฟโรบัสตาพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง และเมล็ดมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
จึงได้มีการพัฒนาพันธุ์กาแฟโรบัสตาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กาแฟโรบัสตาพันธุ์ดีและให้ผลผลิตสูงไว้ใช้เป็นพันธุ์เผยแพร่
แก่เกษตรกร โดยดำเนินการทดลองเปรียบเทียบพันธุ์กาแฟโรบัสตา วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ำ ใช้พันธุ์เป็น
กรรมวิธี มี 12 กรรมวิธี คือ สายพันธุ์ FRT107, FRT137, PP01, PP05, SC05, SKE01, SKE06, SC12, PA03, TST07, 
TST08 และชุมพร 2 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ระยะปลูก 3X3 เมตร ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ตั้งแต่ ตุลาคม 
2558 – กันยายน 2564 จากการเก็บผลผลิตกาแฟโรบัสตา 3 ปี สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ก้าวหน้าเบื้องต้นได้จำนวน    
3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธุ์ TST08, SC 12 และTST07 ซึ่งให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 221.62, 
214.17 และ 201.49 กิโลกรัม/ไร่ ตามลำดับ มากกว่าพันธุ์ชุมพร 2 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟเฉลี่ย
เท่ากับ 163.18 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์คาเฟอีนของสายพันธุ์ต่างๆ อยู่ระหว่าง 1.45 - 2.27 เปอร์เซ็นต์ สายพันธุ์ที่มี
เปอร์เซ็นต์คาเฟอีนน้อยที่สุด ได้แก่ สายพันธุ์ SC05 ส่วนน้ำหนัก 100 เมล็ด พบว่า สายพันธุ์ PP01 มีน้ำหนัก 100 เมล็ด
เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 20.54 กรัม สำหรับสัดส่วนผลสดต่อเมล็ดกาแฟสาร (Percentage Out-turn) พบว่า สายพันธุ์ 
PP 01 มีสัดส่วนผลสดต่อเมล็ดกาแฟสารเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 23.20 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ สายพันธุ์ TST08        
มีสัดส่วนผลสดต่อเมล็ดกาแฟสาร เท่ากับ 22.73 เปอร์เซ็นต์ ขนาดเมล็ดกาแฟ (Bean size) พบว่า สายพันธุ์ PP01, 
PP05, SC05, SKE01, SC12, TST07 และ TST08 ขนาดเมล็ดส่วนใหญ่เป็นเกรดพรีเมี่ยมอยู่ในช่วงเบอร์ 16 -20 สำหรับ
การเจริญเติบโต พบว่า สายพันธุ ์ที ่มีการเจริญเติบโตดีที ่สุด ได้แก่ สายพันธุ ์ TST07, PA03 และTST08 ซึ ่งการ
เจริญเติบโตทางลำต้นท่ีดี และแข็งแรง สามารถส่งผลให้ต้นกาแฟโรบัสตาให้ผลผลิตสูง  
คำสำคัญ: กาแฟโรบัสตา การเปรียบเทียบพันธุ์ ผลผลิต   

 
Abstract 

Robusta coffee production in Thailand has a relatively low average yield of 100 kg per rai. 
Most farmers are still in short supply of high-yielding Robusta coffee trees and a large bean’s size and 
its quality. Chumphon Horticultural Research Center continued to develop Robusta coffee clones are 
required to obtain the best clones with high yield stability which can  the released to farmers in the 
future. The experimental design using a randomized complete block design (RCB) with 3 replications 
of 12 clones; FRT107, FRT137, PP01, PP05, SC05, SKE01, SKE06, SC12, PA03, TST07 and TST08 in 
compared with Chumphon 2 at spacings of 3 x 3 meters was carried out at Chumphon Horticultural 
Research Center during October 2016 - September 2021. The results showed that TST08, SC 12 and 
TST07 had the highest productivity in the first three cropping. The average bean yields were 221.6 2, 
214.17 and 201.49 Kg/rai/year respectively more than Chumphon 2 bean yield was 163.18 Kg/rai/year. 
The percentage caffeine of clones ranged from 1.45 - 2.27 %. SC05 clone was the lowest percentage 
of caffeine. Weight of 100-bean showed that PP01 clones was the highest 100-bean weight 20.54 gram.  
It has the most out-turn rate, at 23.20 % followed by TST08 clones is 22.73 %. Premium-sized beans 
shows PP01, PP05, SC05, SKE01, SC12, TST07 and TST08 were in the range of numbers 16 -20. TST07, 
PA03 and TST08 clones were the best growing, which good and strong stem relative high yield of 
Robusta coffee trees. 
Keywords: Robusta coffee, Variety comparison, productivity   
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ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของโกโก้ที่ปลูกในบ่อซีเมนต์ 
Effect of chemical fertilizer combined with organic fertilizer on the growth of cocoa 

grown in cement ponds 
 
 

อมรรัตน์ ชุมทอง1 ศุภวิชญ์ ชูเขียว1 ชีวธันย์ ไพโรจน์1 ชุติกาญจน์ แสนเสนาะ2 และระวี เจียรวิภา 
Amornrat Chumthong1 Suphawit chukhiaw1 Cheewathan phairoj1 Chutikarn Saensano2 and Rawee Chiarawipa2 

 
 

บทคัดย่อ: “โกโก้” พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยสามารถปลูกเป็นพืชเสริมพืชแซมได้ดี แต่การปลูกโกโก้แซมใน
แปลงอาจเกิดปัญหาเร่ืองการแย่งน้ำและธาตุอาหารกับพืชหลักได้ การปลูกในบ่อซีเมนต์เป็นการแก้ปัญหาทางหนึ่ง แต่
ยังไม่มีการศึกษาชนิดและอัตราการให้ปุ๋ยท่ีเหมาะในโกโก้ท่ีปลูกในบ่อซีเมนต์ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล
ของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของโกโก้อายุ 2 ปี ท่ีปลูกในบ่อซีเมนต์ โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ประกอบด้วย 4 ส่ิงทดลองๆ ละ 6 ซ้ำๆ ละ 1 ต้น คือ 
T1= ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 200 ก./ต้น + ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 200 ก./ต้น T2= ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 200 
ก./ต้น + ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 200 ก./ต้น + ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1 กก./ต้น T3= ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 100 ก./
ต้น + ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 100 ก./ต้น + ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 2 กก./ต้น และ T4= ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 100 ก./
ต้น + ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 100 ก./ต้น + ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1 กก./ต้น โดยใส่ปุ๋ยตามส่ิงทดลองต่างๆ ทุก ๆ 2 เดือน 
หลังจากทำการทดลองเป็นระยะเวลา 8 เดือน พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 100 ก./ต้น + ปุ๋ยเคมี 46-0-0 
อัตรา 100 ก./ต้น + ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 2 กก./ต้น ให้ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม และเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นมาก
ท่ีสุด คือ 180.2 เซนติเมตร, 183.2 เซนติเมตร และ 70.1 มิลลิเมตร ตามลำดับ สำหรับจำนวนก่ิง พบว่า ทุกส่ิงทดลอง 
ให้จำนวนก่ิงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 22.2-25.2 ก่ิงต่อต้น และการใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 200 
ก./ต้น + ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 200 ก./ต้น ให้ความเขียวใบสูงสุด 56.0 SPAD จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่า การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ช่วยส่งเสริมให้โกโก้เจริญเติบโตได้ดี  
คำสำคัญ: ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ การเจริญเติบโต โกโก้ บ่อซีเมนต์ 
 
Abstract: "Cocoa" (Theobroma cacao L.), a new economic crop in Thailand, can also be grown as a 
supplementary plant. Still, in cultivating cocoa in the plot, there may be problems with the 
contention of water and nutrients from the main crops. Planting in cement ponds is one solution; 
however, the ideal fertilization rate of cocoa grown in cement ponds has not been studied. This 
research aimed to investigate the effect of chemical fertilizer combined with organic fertilizer on the 
growth of 2-year-old cocoa produced in cement ponds. A Completely Randomized Design (CRD) trial 
was planned, consisting of 4 experiments with 6 repetitions (1 plant/replication) each: T1 = chemical 
fertilizer 15-15-15 at the rate of 200 g/plant + chemical fertilizer 46-0-0 at the rate of 200 g/plant, 
T2 = chemical fertilizer 15-15-15 at the rate of 200 g/plant + chemical fertilizer 46-0-0 at the rate of 
200 g/plant + granular organic fertilizer at the rate of 1 kg/plant, T3 = chemical fertilizer 15-15-15 at 
the rate of 1 0 0  g/plant + chemical fertilizer 4 6 -0 -0  at the rate of 1 0 0  g/plant + granular organic 
fertilizer  at the rate of 2 kg/plant, and T4 = chemical fertilizer 15-15-15 at the rate of 100 g/plant + 
chemical fertilizer 4 6 -0 -0  at the rate of 1 0 0  g/plant + granular organic fertilizer at the rate of 1 
kg/plant. In each experiment, fertilizing was performed every 2 months. After 8 months of 
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experimentation, it was found that application of chemical fertilizer 15-15-15 at the rate of 100 
g/plant + chemical fertilizer 46-0-0 at the rate of 100 g/plant + granular organic fertilizer at  the rate 
of 2 kg/plant gave the highest height, width of the canopy, and stem diameter were 180.2 cm, 183.2 
cm and 70.1 mm, respectively. It was found that all experiments showed no statistical difference in 
the number of branches, in the range of 22.2-25.2 branches per plant. Applying chemical fertilizer 
15-15-15 at the rate of 200 g/plant + chemical fertilizer 46-0-0 at the rate of 200 g/plant gave height 
leaf greenness values 56.0 SPAD. Such experiments show that using chemical fertilizers with granular 
organic fertilizers promotes good cocoa growth. 
Keywords: Chemical fertilizer, Organic fertilizer, Growth, Cocoa, Cement ponds 
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การทดสอบสายต้นมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ที่มีเมล็ดน้อยจากการฉายรังสีแกมมา 
Yield Trial of ‘Phichit 1’ Lime Clones with Seedless from Gamma Irradiation 

 
มนัสชญา สายพนัส 1* วราพงษ์ ภริะบรรณ์ 1 อุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว2 และ มนตรี ปานตู3 

Manuschaya Saipanus1*  Warapong Priraban 1 Uthaiwan Sapkaew2 and Montree Pantu3 
 

บทคัดย่อ: มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 มีลักษณะเด่น คือ ทนทานต่อโรคแคงเกอร์ และผลผลิตสูง แต่มีข้อด้อย คือ จำนวนเมล็ด
มาก ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ให้มีเมล็ดน้อย โดยการ
ฉายรังสีแกมมาแบบโครนิค จากการทดสอบสายต้นมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ที่มีเมล็ดน้อยจากการฉายรังสีแกมมา จำนวน 2 
สายต้น ได้แก่ สายต้น PCT 1-07-01-4, PCT 1-02-07-2 ร่วมกับพันธ์ุพิจิตร 1 และพันธุ์แป้นรำไพ เพ่ือให้ได้มะนาวที่มี
เมล็ดน้อย เปลือกบางกว่าพันธุ์พิจิตร 1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ มี 5 ซ้ำ ปลูกทดสอบ 4 สถานที่ 
ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย, แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และแปลงเกษตรกร
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างปี 2562-2564 วิเคราะห์ความแปรปรวนรวมในแต่ละสถานที่ พบว่า สายต้นที่นำไปทดสอบทั้ง 
2 สายต้น มีการเจริญเติบโตดีกว่าพันธุ์พิจิตร 1 และพันธุ์แป้นรำไพ ให้จำนวนเมล็ดต่อผล ไม่เกิน 3 เมล็ดต่อผล และ
ขนาดความหนาเปลือกไม่เกิน 2 มิลลิเมตร มะนาวสายต้น PCT 1-07-01-4 อายุ 3 ปี ให้ผลผลิต 1,050 กิโลกรัมต่อไร่ 
มากกว่าแป้นรำไพซึ่งให้ ผลผลิต 435 กิโลกรัมต่อไร่ มีจำนวนเมล็ดต่อผล 1.77 เมล็ดต่อผล ความหนาเปลือก 1.45 
มิลลิเมตร น้อยกว่าพันธุ์พิจิตร 1 ซึ่งมีจำนวนเมล็ด 20.1 เมล็ดต่อผล ความหนาเปลือก 2.07 มิลลิเมตร 
คำสำคัญ: มะนาว, เมล็ดน้อย, ทดสอบ, ผลผลิต 
 
Abstract: The distinctive characteristics of ‘Phichit 1’ lime are tolerance to citrus canker disease and 
provide high yield. Nevertheless, it is seedy which is undesirable trait for consumer. Phichit 
Agricultural Research and Development Center conducted breeding program for seedless lime 
through mutation induced by chronic gamma irradiation. Two irradiated clones, PCT 1-07-01-4 and 
PCT 1-02-07-2 with commercial varieties (check), ‘Phichit 1’ and ‘Pan Ram Pai’ lime were yield trialed 
in 2019-2021. The purpose of this experiment to obtain a new variety with a few seeds and have 
lime peel thinner than ‘Phichit 1’. The experimental design was Randomized Complete Block; RCB 
with five replications. The yield trialed was conducted at four locations, Phichit Agriculture Research 
and Development Center, Sukhothai Horticultural Research Center, Farmers’ fields in Phichit and 
Phetchaburi Province. The data obtained from experiment procedured combined analysis of 
variance. The results revealed that both irradiated clones had good growth compared to checks 
varieties in four locations. The number of seeds per fruit contain 1-3 seeds and the Lime peel 
thickness is not more than 2 mm. PCT 1-07-01-4, three years old gave yield (1,050 kg/rai) higher that 
was than ‘Pan Ram Pai’ (435 kg/rai). The number of seeds per fruit was 1.77 seeds and had lime 
peel 1.45 mm., which was less than ‘Phichit 1’ that had number of seeds per fruit (20.1 seeds) and 
thickness (2.07 mm).  
Keywords: lime, seedless, yield trial, yield 
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ผผลลกกาารรใใชช้จ้จ  าานนววนนลล  าาตต้น้นเเททียียมมตต่อ่อหหลลุมุมททีี่ม่มีตีต่อ่อกกาารรเเจจรริิญญเเตติบิบโโตตขขอองงลล  าาตต้น้น  แแลละะคคุณุณภภาาพพผผลลผผลลิติตกกลล้ว้วยยหหออมมททอองง  
EEffffeeccttss  ooff  tthhee  ppsseeuuddoosstteemm  nnuummbbeerr  ppeerr  hhoollee  oonn  vveeggeettaattiivvee  ggrroowwtthh  aanndd  yyiieelldd  qquuaalliittiieess  ooff  

““HHoomm  TThhoonngg””  bbaannaannaa..  
  

บบุณุณฑฑรริกิก  มมรรรรคคธธรรรรมมกกุลุล11**,,  เเสสกกสสิทิทธธิิ์ ์ ออันันชชะะนนะะ11,,  สสมมยยศศ    มมีทีทาา11,,  ศศุภุภัชัชญญาา  นนาามมพพิลิลาา11  แแลละะสสุภุภัทัทรร์ ์ ออิศิศรราางงกกูรูร  ณณ  ออยยุธุธยยาา11  

BBoooonntthhaarriikk  MMaakktthhaammmmaakkuunn11,,  SSeekkssiitt  AAnncchhaannaa11,,  SSoommyyoott    mmeeeettaa11,,  SSuuppaattcchhaayyaa  NNaammppiillaa11  aanndd  SSuuppaatt  IIssaarraannggkkooooll  NNaa  AAyyuutttthhaayyaa11  

  
บบททคคัดัดยย่อ่อ:: ศึกษาจ านวนล าต้นเทียมต่อหลุมปลูกต่อขนาดตน้และคุณภาพผลผลิตกล้วยหอมทอง เพื่อให้ได้แนวทางการ
จัดการจ านวนล าต้นเทียมที่เหมาะสมในระบบการปลูกกล้วยหอมทอง ศึกษาจากแปลงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
โดยวางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) 3 ทรีตเมนต ์(3 ซ ้า) คือ จ านวนล าตน้เทียม 
1, 2 และ 3 ตน้ ต่อ 1 หลุมปลกู ท าการเก็บข้อมูลน ้าหนักล าตน้เทียม, เส้นรอบวงล าตน้เทียม, ความสูงต้นล าตน้เทียม, 
น ้าหนักเครือ, จ านวนหวีต่อเครือ, น ้าหนักหวี และคุณภาพผล ในระยะเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่า หลุมปลูกทีไ่ว้ล าตน้
เทียม 3 ต้นต่อหลุม มนี ้าหนักล าต้นเทียมและความสูงตน้มากทีส่ดุ (P<0.05) แต่หลุมปลูกที่ไว้ล าต้นเทียม 1 ตน้ต่อหลุม 
ให้จ านวนหวีต่อเครือมากที่สุด (P<0.05) อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างทางสถิติของน ้าหนักแต่ละหวี ส่วนการ
วิเคราะห์คุณภาพผลพบว่า อิทธิพลของจ านวนตน้เทียมที่ตา่งกัน ไม่มีผลต่อน ้าหนักผล ขนาดผล ความแน่นเนื้อ 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ และสัดสว่นระหว่างปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ไดต้่อปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ 
คค  าาสส  าาคคัญัญ:: กล้วยหอมทอง จ านวนต้นปลูกต่อหลุม การเจริญเติบโตทางล าตน้ ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
 
AAbbssttrraacctt:: The study on the pseudostem number per hole on plant size and fruit qualities of ‘Hom 
Thong’ banana. The objective was to pseudostem number per hole management in the ‘Hom 
Thong’ banana production. In studies at banana fields in Yasothon province, the experimental design 
was completely randomized design (CRD) with 3 treatments (3 replications) including 1, 2, and 3 
pseudostems per hole. The data collection was done in the harvesting stage such as the weight, 
girth, and height of pseudostem, bunch weight, hand number per bunch, hand weight, and fruit 
qualities. The result showed that the 3 pseudostems per hole had the highest pseudostem weight 
and height (P<0.05), but the 1 pseudostem per hole had the highest bunch number (P<0.05). 
However, there was no significant difference in bunch weight. The fruit qualities showed that there 
were no significant differences in fruit weight, fruit size, fruit firmness, total soluble solids, and the 
ratio of total soluble solids and titratable acidity. 
 
KKeeyywwoorrddss::  Hom thong banana, pseudostem number per hole, vegetative growth and quantity and 
quality of product 
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Soluble Solids Content and Vitamin C Content Prediction of Young Aromatic Coconut 
Using Near-Infrared Spectroscopy 

 
Naoki Hiraiwa1*, Kamonwan Sangsoy1 and Kietsuda Luengwilai12 

 
Abstract:  
Thai aromatic coconut is popular for its sweet and aromatic water. Soluble solids content (SSC) and 
vitamin C content are important quality parameters which determine consumers’ preference and 
nutritional value. However, the non-destructive assessment method of coconut water has not been 
established due to the thick husk, shell and flesh. The objective of this research is to investigate the 
potential of near-infrared (NIR) spectroscopy as a non-destructive method to determine SSC and 
vitamin C content. A sample of 360 polished coconut fruit were used for this study. SSC and vitamin 
C content ranged from 6.0 to 10.6% and 0.40 to 5.20 mg 100 g-1FW, respectively. NIR spectra (800-
2700 nm) were measured at the largest carpel near the bottom of the shell in reflectance mode. 
All spectral data were pre-processed with the Savitzky-Golay method and analyzed using partial 
least squares regression (PLSR). The calibration models for predicting SSC and vitamin C content 
indicated that SSC prediction was difficult with the current dataset and model (R2 = 0.160, RMSEP = 
0.592). On the other hand, the model showed relatively good prediction accuracy for vitamin C 
content (R2 = 0.432, RMSEP = 0.570). These results showed the potential of NIR spectra for predicting 
biochemical content of coconut water. In an additional experiment, two spectra measured at 
coconut shell and flesh separately showed different absorbance tendency, indicating that modifying 
the scanning point could improve the accuracy and be worth further investigation.  
Keywords: coconut water, near-infrared reflectance, soluble solids content, vitamin C 
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ประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีการควบคุมการผสมเกสรแบบปิดที่มีต่อการติดผล และ
การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของประชากรมะม่วงลูกผสม 

Study on mango breeding efficiency by hand pollination method on fruit set and the 
study of growth characteristics of hybrid mangoes population. 

 
ขวัญหทยั ทนงจติร1,2* พิมพ์นิภา เพ็งช่าง1 กัลยาณ ีสุวิทวัส1 และดารณุี  ถาวรเจริญ1 

Kwanhatai Tanongjid 1,2*, Pimnipa Phengchang1, Kunlayanee Suvittawat1 and Darunee Thawornchareon1 
 

บทคัดย่อ: ศึกษาการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีการควบคุมการผสมเกสรแบบปิดที่มตี่อการตดิผล พบว่ามีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
การติดผลเท่ากับ 35.14 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การร่วงหล่นเท่ากับ 91.07 และเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเทา่กับ 8.93 สรุปได้ว่าการ
ปรับปรุงพันธุด์้วยวิธีการควบคุมการผสมเกสรแบบปดิเป็นวีธีที่มีประสิทธิภาพตำ่ในการสร้างประชากรลูกผสม จึงควรมีงานวิจยั
ต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ในปีถัดไป จากงานวิจัยในครั้งนี้ได้ประชากรลูกผสม จำนวน 24 ลูกผสม จาก
จำนวนคู่ผสม 5 คู่ผสม คือ 1. Palmer x Mahachanok จำนวน 10 ลูกผสม 2. Keitt x Nam Dok Mai Sri Thong จำนวน 1 
ลูกผสม  3. Kent x Mahachanok จำนวน 5 ลูกผสม 4. Kent x Nam Dok Mai Sri Thong จำนวน 5 ลูกผสม และ Yuwen 
x Nam Dok Mai Sri Thong จำนวน 3 ลูกผสม ทำการประเมินและคัดเลือกพันธุ์มะม่วงลูกผสมชั่วที่ 1 เก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตทางด้านความสูง ขนาดทรงพุ่ม และเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น ในปีท่ี 1 – 3 ในปีถัดไปลกูผสมทีไ่ด้ทำการประเมิน
พันธุ์และคัดเลือกลูกผสมที่ดี โดยใช้วิธี การย่นเวลาคัดเลือกและปรบัปรุงพันธุ์มะม่วง โดยวิธตี่อกิ่งแบบเสียบเปลือก เพื่อปลูก
เปรียบเทยีบผลผลิต และคณุภาพผลกับพันธุ์มาตราฐาน ในแปลงทดสอบพันธุ์ของสถานีวิจัยปากช่องต่อไป 
คำสำคัญ: มะม่วง ปรับปรุงพันธุ์มะม่วง มะม่วงลูกผสม การผสมเกสรแบบปิด  
 
Abstract: The study of mango breeding by hand pollination on fruit set were conducted. It was 
found that average fruit set percentage was 35.14,  average drop percentage was 91.07 percent and 
breeding success was 8.93 percent. It was found that the average fruit set percentage was 35.14 
percent, drop was 91.07 percent and success percentage was 8.93. Conclusion: hand pollination is 
a low-efficiency method for generating hybrid populations. Therefore, there should be ongoing 
research to increase breeding efficiency in the next year. In this research, there were 24 hybrid 
populations out of 5 hybrids: 1. Palmer x Mahachanok for 10 hybrids 2. Keitt x Nam Dok Mai Sri 
Thong for 2 hybrids 3. Kent x Mahachanok for 5 hybrids 4. Kent x Nam Dok Mai Sri Thong for 5 hybrids 
and Yuwen x Nam Dok Mai Sri Thong for 3 hybrids. Evaluate and select the first hybrid mango cultivar, 
collecting data on growth in height, canopy size and stem diameter in years 1-3. In the following 
year, hybrids were evaluated and selected good hybrids by using methods to reduce the selection 
and breeding time of mango by grafting with bark for planting to compare yields and fruit quality 
with standard varieties in the breeding test plot of Pak Chong Research Station next year.  
Keywords: mango, mango breeding, hybrid mango, hand pollination 
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ช่วงระยะเวลาในการตัดจาวมะพร้าวที่เหมาะสมต่อการพัฒนาส่วนยอดของต้นอ่อนมะพร้าวลูกผสมกะทิ 5 สายพันธุ์ 
 

The period time of Cutting the Cotyledon to be Suitable for the Development of the 
Shoots of 5 varieties of Hybrid Macapuno Coconuts 

 
สุภาภรณ์ สาชาต1ิ* หยกทิพย์ สดุารยี2์ อรทัย ธนัญชัย3 ปริญดา หรูนหีม4 และ สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรต5ิ 

Supaporn Sachati1*, Yokthip Sudaree2, Orathai Tananchai3, Parinda Hrunheem4 and Supattra Lertwatanakiat5 
 

บทคัดย่อ: การเนา่ของจาวมะพร้าวที่พบไดทุ้กระยะการพฒันาของชิ้นสว่นมะพร้าวกะทิลกูผสมจากการเพาะเลีย้ง
เอ็มบริโอ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตไปเป็นตน้อ่อน จึงได้ศึกษาช่วงระยะเวลาในการตัดจาวมะพร้าวที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาส่วนยอดของต้นอ่อนมะพร้าวลูกผสมกะทิ 5 สายพันธุ์ คือ สายพันธุน์้ำหอม x กะทิ (NHK) มลายูสีเหลือง
ต้นเตี้ย x กะทิ (YDK) มลายูสีแดงต้นเตี้ย x กะท ิ(RDK) ทุ่งเคลด็ x กะทิ (TKK) และ เวสท์อัฟริกันต้นสูง x กะทิ (WAK) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเปน็ต้นอ่อน ดำเนนิการทดลอง ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 ณ 
สถาบนัวิจัยพชืสวน กรุงเทพมหานคร ไม่ได้วางแผนการทดลอง เนื่องจากมีจำนวนหน่วยทดลองในแต่ละสายพนัธุ์
จำนวน 4 ต้น จึงใช้ค่าเฉลี่ยในการเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี คือ กรรมวธิีที่ 1 ตัดจาวในการเปลี่ยนอาหารครั้งที่ 1 (อายุ 
2 เดือน) และกรรมวิธีที่ 2 ตัดจาวในการเปลี่ยนอาหารครั้งที่ 2 (อายุ 4 เดือน) โดยนำเอ็มบริโอมะพร้าวลูกผสมกะทิ 5 
สายพนัธุ์ เลี้ยงในที่มดืนาน 2 เดือน สังเกตลักษณะของยอด ให้มีความยาวยอด 0.5 - 1 เซนติเมตร ทดลองตัด
จาวมะพร้าว 2 ระยะ และเลี้ยงบนอาหารแข็งสตูร Y3 ดัดแปลง วางในที่สวา่งนาน 6 เดือน (นับจากเริ่มเพาะเลี้ยง
เอ็มบริโอ) พบว่า การตัดจาวในการเปลี่ยนอาหารครั้งที่ 2 ทำให้ต้นอ่อนมีความสูงเฉลี่ยมากกว่าต้นอ่อนที่ทำการตัดจาว
ในการเปลี่ยนอาหารครั้งที่ 1 ของมะพร้าวลูกผสมกะทิทั้ง 5 สายพันธุ ์
คำสำคัญ: มะพร้าวลูกผสมกะท,ิ จาวมะพร้าว, เอ็มบริโอ, ยอด 
 
Abstract: All stages of hybrid macapuno coconut embryo culture found a rot of the cotyledon 
(coconut “apple”), affecting the growth of the plantlet. The objective of this present study was to 
study the period time of cutting the cotyledon to be suitable for the development of the shoots of 
5 varieties hybrid macapuno coconuts, NamHom x Kathi (NHK), Malayan Dwarf x Kathi (RDK), 
Thungkled x Kathi (TKK), West African Tall x Kathi (WAK) and Malayan Yellow Dwarf x Kathi (YDK), to 
increase the efficiency plant regeneration. Started operation in 2018 to 2021 at the Horticulture 
Research Institute, Bangkok. The experiment was not designed, due to the number of experimental 
units in each species of 4 plants. Therefore, use the mean to compare two methods: the first 
treatment cut the cotyledon at the first subculture (2 months old), and the second treatment cut 
at the second subculture (4 months old). The embryo was cultured on a modified Y3 solid medium 
in the dark condition for two months to develop into the germination stage. The cotyledon was cut 
according to the specified process and was cultured on a modified Y3 solid medium in light condition 
for six months from embryo culture began. It found that the cotyledon cutting in the second 
subculture caused the plantlets to have an average higher than the cutting in the first subculture of 
5 varieties of hybrid macapuno coconut. 
Keywords: hybrid macapuno coconut, cotyledon (coconut “apple”), embryo, shoots 
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ความสัมพันธ์ของลักษณะคุณภาพในผลมะม่วงเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์ 
Correlation of quality characteristics in mango fruit for application in breeding program  
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บทคัดย่อ: ความสัมพนัธ์ของลักษณะคุณภาพในผลมะม่วงเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพนัธุ์ ดำเนนิการในปี 
พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยคัดเลือกพันธุ์ที่มลีักษณะดี นำ้หนักต่อผล 200-500 กรัม จำนวน 63 
พันธุ์ บนัทึกลักษณะมะม่วงดบิและสุกจำนวน 17 ลักษณะ จากผลการศึกษาพบจำนวน 17 พนัธุ์มีศักยภาพในการเป็น
พ่อแม่พันธุ์สำหรับการพฒันาเปน็พันธุ์การคา้ใหม่บริโภคสุก มะม่วงพันธุ์สามปีเป็นมะมว่งพันธุท์ี่มีความดีเด่นทาง
คุณลักษณะทางเคมีในผลสุก ซึ่งมีค่าความหวาน ค่าปริมาณวิตามินซีและเบตา้แคโรทีน สูงเหมาะสำหรับเปน็พ่อแม่
พันธุ์เพื่อถ่ายทอดลักษณะคุณคา่ทางอาหารสูงให้แก่พันธุ์การค้าดั้งเดิม พันธุ์ Haden มีลักษณะเปลือกหนา มีค่าความ
แน่นเนื้อทั้งปอกและไมป่อกเปลือกสูง ซึ่งเป็นข้อดีของมะม่วงบรโิภคสุกที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง อายุการวางจำหน่าย 
และการเก็บรักษา พันธุน์ี้จึงเหมาะเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อถ่ายทอดลักษณะให้แก่พันธุ์การค้าเดิม เมื่อวิเคราะห์ Principal 
component analysis และ cluster analysis บนพืน้ฐาน correlation พบว่าที่ระดับความคล้ายคลึง 0.98 จัดกลุ่ม
มะม่วงได้ 4 กลุ่ม และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะต่าง ๆ ด้วย Pearson’s correlation พบ
ความสัมพันธ์อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ ในทิศทางเดียวกนัของค่าของแข็งที่ละลายนำ้ได้ในมะมว่งสุกกับค่าสีเปลือก
มะม่วงดิบ (r=0.493) และร้อยละของน้ำหนักแห้งมะม่วงดิบ (r=0.498) พบความแนน่เนื้อไม่ปอกเปลือกของมะม่วง
สุกมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับความแนน่เนื้อปอกเปลอืกของมะม่วงสุก (r=0.710)  
คำสำคัญ: มะม่วง ลักษณะทางคุณภาพ ความสัมพนัธ ์
ABSTRACT: Correlation of quality characteristics in mango fruit for application in breeding program 
was conducted in 2021 at Si Sa Ket Horticultural Research Center. The research was determined by 
1) selecting of 63 local and exotic mango cultivars which good characteristics and fruit weight 200-
500 g. and 2) recording of 17 quality characteristics for both mature mango and ripe mango 
characteristics. As a result, there were 17 mango varieties were potential variety for using as parent 
in breeding to develop new commercial varieties especially ripe mango consumption. Sam Pi 
variety showed the high substance of chemical properties in ripe mango which the content of TSS, 
vitamin c, and beta carotene showed higher than commercial varieties. Therefore, it should be 
suitable for using as parent in breeding to develop new rich nutrient mango variety. Haden variety 
had the high peel thickness which showed the firmness in whole fruit firmness, and flesh firmness 
higher than commercial varieties. Therefore, Haden variety is suitable for using as parent in 
breeding to develop new varieties which especially for extending shelf life, storage life, and 
transportation of ripe mango. The result of principal component analysis and cluster analysis 
based on correlation showed that the similarity level of 0.98 could be grouped into 4 mango 
groups. The correlation coefficients suggested that the soluble solids in ripe mangoes were 
compared with the peel color of the raw mango (r = 0.493) and the percentage of the dry weight 
of the raw mango (r = 0.498). The best corresponding r values of whole ripe fruit Firmness (Fpr) 
and flesh ripe fruit Firmness (Ffr) were 0.710.  
Keywords: Mango, Quality character, Correlation 
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ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทองในอายุต่างกัน 
Effect of paclobutrazol on growth of Banana “Kluai Hom Thong” on different periods. 

 
พิมพ์นิภา เพ็งช่าง1* กัลยาณี สุวิทวัส1  ขวัญหทยั ทนงจิตร1 ดรุณี ถาวรเจริญ1 และ ภาสันต์ ศารทูลทัต2  

Pimnipa Phengchang 1*, Kunlayanee Suvittawat1, Kwanhatai Tanongjid1, Darunee Thawornchareon1  
and Parson Saradhuldhat 2 

 
บทคัดย่อ: เพื่อศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมของต้นกล้วยหอมทองในการให้สารพาโคลบิวทราโซล โดยให้สารใน         
อัตราความเข้มข้น 500 mg a.i./ต้น  ในช่วงอายุที่แตกต่างคือ 2, 3 และ 4 เดือนหลังทำการปลูก และกับต้นอายุ 2 เดือน   
ที่ไม่ใช้สารพาโคลบิวทราโซล (ควบคุม) วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design)              
มี 4 ทรีตเมนต์ แต่ละทรีตเมนต์มี 10 ซ้ำ ณ สถานีวิจัยปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  จากการศึกษาพบว่าความ
สูงของลำต้นเทียมจะเริ่มลดลงหลังจากได้รับสารพาโคลบิวทราโซลเป็นเวลา 1 เดือน โดยต้นที่ได้รับสารหลังปลูก      
2 เดือนมีความสูงของลำต้นเทียมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับต้นที่ไม่รับสาร 35.6 และ 38.1 ซม. ขนาดรอบวงต้นเริ่มเห็น
ความแตกต่างตั ้งแต่เดือนที ่ 2  ในเดือนที ่ 7 รอบวงต้นมีขนาด 52.0 , 49.0, 48.8 และ 48.2 ซ.ม. ตามลำดับ     
ระยะห่างระหว่างกาบใบมีความแตกต่างกันทุกช่วงอายุหลังได้รับสาร ในเดือนที่ 6 ในต้นที่ไม่ได้รับสาร และต้นที่ได้รับ
สารหลังปลูก 2, 3 และ 4 เดือน ระยะห่างระหว่างกาบใบ มีขนาด 8.0, 7.5, 7.5 และ 7.4 ซ.ม. ตามลำดับ นอกจากนี้
ยังพบว่าทุกต้นที่ได้รับสารในทุกช่วงอายุมีความยาวก้านใบสั้นลงเมื่อเทียบกับต้นที่ไม่รับสาร ระยะเวลาที่เหมาะสม   
ในการราดสารพาโคลบิวทราโซล คือต้นอายุ 2 เดือน  
คำสำคัญ : กล้วยหอมทอง, การเจริญเติบโต, ความสูงต้นกล้วย, พาโคลบิวทราโซล   
 
Abstract: The objective for study suitable period of Musa (AAA group) “Kluai Hom Thong”  for 
applying paclobutrazol. Apply concentration 500 mg a.i./plant on different periods was 2, 3 and 4 
months after planting compared to water (control) in 2 months after planting. The experiment was 
conducted in RCBD (Randomized Complete Block Design) with 4 treatments and 10 replications.  at 
Pakchong Research Station, Pakchong, Nakhon Ratchasima province.  The results showed that 
pseudostem height decreased after 1 month applying paclobutrazol, the 2 months after planting 
pseudostem height shorter than control 35 . 6  and 38 . 1  cm respectively. The circumferences were 
different on 2 nd month, at 7 th month circumferences showrd 5 2 . 0 , 4 9 . 0 , 4 8 . 8  and 4 8 . 2  cm. 
respectively. On 6th month, The control and 2, 3, 4 months after planting showed average leaf blade 
spacing was 8.0, 7.5, 7.5 and 7.4 cm, respectively. Petioles length was shorter than control. Optimal 
period for applying paclobutrazol at 2 months after planting. 
Keywords : Banana‘Kluai Hom Thong’, Growth, Pseudostem height, Paclobutrazol 
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การใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะความหวานในมะพร้าว                                         
เพื่อรองรับการพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน ้าหอมคุณภาพสูง                                                                 

Genomic-based identification of genes controlling sweetness in coconut towards 
development of high-quality aromatic coconut cultivars 

 
มัลลิกา คงมะลวน1* วันชนะ เอ้สมนึก2 วินิตชาญ รื่นใจชน2 สามารถ วันชะนะ2 และ ศิวเรศ อารีกิจ1 

Manlika Kongmaluan1*, Wanchana Aesomnuk2, Vinitchan Ruanjaichon2, Samart Wanchana2 and Siwaret Arikit1 
 

บทคัดย่อ: มะพรา้วน า้หอม เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในปัจจบุันมีความต้องการ
ผลผลติมะพร้าวน ้าหอมในระดบัสูงส าหรับตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยแนวโน้มความต้องการมะพรา้ว
น ้าหอมเพื่อการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ความหวานของน ้ามะพร้าวน า้หอมถือเป็นลักษณะที่ส าคญัต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคและส่งเสริมการขยายตวัของอุตสาหกรรมน ้ามะพร้าวออ่นแต่การควบคุมความหวานของน ้ามะพรา้วนัน้ท าได้
ยาก การวิจัยนี้จึงมีวัตถปุระสงค์เพื่อหาต าแหน่ง QTLs/ยีนที่ควบคุมลักษณะความหวานและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็น
เอเพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวที่มีลักษณะหอมหวาน โดยเร่ิมจากการประเมินลักษณะความหวานของน า้
มะพร้าว จ านวน 136 ต้น จากนั้นท าการถอดรหัสพันธุกรรมมะพร้าวด้วยวิธีการ whole genome re-sequencing 
และสร้างแผนที่เชื่อมโยงทั้งจีโนม (Genome-wide association study, GWAS) เพื่อวางต าแหนง่ QTLs/ยีน
เป้าหมายในการวิเคราะห์ใช้จ านวน SNPs ทั้งหมด 12,398,687 ต าแหน่ง และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม GAPIT3 โดยใช้
โมเดล FarmCPU ซึ่งใช้ข้อมูล kinship matrix และ PCs (3 PCs) ผลการวิเคราะห์พบยีนเปา้หมายจ านวน 3 ยีนได้แก ่
Cnu11G021460.1 Cnu09G001800.1 และ Cnu09G001810.1 ผลการวิจัยนี้จะน าไปสู่การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็น
เอส าหรับคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน ้าหอมที่มีลักษณะของน า้มะพร้าวที่หวานมากข้ึน  
ค าส าคัญ: ความหวาน, เทคโนโลยีจีโนมิกส์, มะพร้าว 
 
Abstract: The aromatic coconut is one of the most economically important crops of Thailand. 
Currently, there is a high demand for aromatic coconut for both domestic and export markets. The 
demand for aromatic coconut for export is increasing every year. The sweetness of aromatic coconut 
water is an important characteristic for consumer satisfaction and promotes the expansion of the 
young coconut water industry, but it is difficult to control the sweetness of coconut water. The aim 
of this research is to find QTLs/genes that regulate sweetness and to develop DNA markers for 
selection of sweet coconut cultivars. The sweetness of coconut water from 136 coconut accessions 
were evaluated, and the coconut genome of these accessions was resequenced. A total of 
12,398,687 SNPs derived whole-genome resequencing were used to perform genome-wide 
association study with the FarmCPU model in GAPIT3 using the kinship matrix and 3 PCs as covariates. 
The GWAS results identified three candidate genes: Cnu11G021460.1, Cnu09G001800.1, and 
Cnu09G001800.1. The results of this study will lead to the development of DNA markers for the 
selection of aromatic coconut cultivars with sweeter coconut water traits. 
Keywords: sweetness, genomic technologies, coconut 
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การปรับตัวขององุ่นญ่ีปุ่นท่ีปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ 
Adaptation of Table Grapes from Japan in Sisaket Province 

 
วีรยุทธ ดัดตนรัมย์1* สุภัทรา เลิศวฒันาเกียรติ2 โกเมศ สัตยาวุธ3 

Weerayuth Dadtonram1*, Supattra Lertwatthanakiat2, Komate Suttayawut3 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาการปรับตัวขององุ่นญี่ปุ่นรับประทานสดในจังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2563-2564 ณ ศูนย์วิจัยพืช
สวนศรีสะเกษ จ านวน 9 พันธุ์ ได้แก่ องุ่นญี่ปุ่น อายุประมาณ 5 ปี จ านวน 7 พันธุ์ คือ Violet King, Shine Muscat,  
You Ho, My Heart, Kotopi, Koibito, Black Beat, และพั น ธุ์  White Malaga และ  Pok Dam  เป็ นพั น ธุ์
เปรียบเทียบ โดยด าเนินการตัดแต่งก่ิงองุ่นในต าแหน่งตาที่ 4-5 หลังจากตัดแต่งบันทึกการพัฒนาปรับตัวขององุ่น
ตั้งแต่ระยะการพัฒนาเป็นตาเป็นสีน้ าตาลแดงถึงระยะที่ใบคลี่เต็มที่และพัฒนาเป็นตาดอกขึ้นมาเล็กน้อย พบว่า องุ่น
ญี่ปุ่นระยะเวลา 40-55 วัน องุ่นพันธุ์เปรียบเทียบใช้ระยะเวลา 25-40 วัน การแตกตา (Bud fertility)  พบว่า องุ่น
พันธุ์ Kotopi มีอัตราส่วนการแตกตาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 53.22 ตา/ต้น รองลงมาคือ Pok Dam  มีอัตราส่วนการแตก
ตาเฉลี่ย 50.17 ตา/ต้น และ White Malaga มีอัตราส่วนการแตกตาเฉล่ีย 49.83 ตา/ต้น และ Shine Muscat มี
อัตราส่วนการแตกตาเฉลี่ย 48.09 ตา/ต้น ส่วนพันธุ์ท่ีอัตราส่วนการแตกของตาน้อยที่สุด คือ Violet King และ You 
Ho มีอัตราส่วนการแตกตาเฉลี่ย 20.00 และ 27.25 ตา/ต้น ด้านผลผลิตพบว่า องุ่นญี่ปุ่นพันธุ์ Shine Muscat, 
Kotopi, Violet King, Black Beat สามารถให้ผลผลิตได้ และมีแนวโน้มว่าสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่จังหวัดศรี
สะเกษ 
 

 
Abstract:  A study of adaptation table grapes from Japan, at the Sisaket Horticultural Research 
Center, using Japanese grape cultivars Violet King, Shine Muscat, Yo Hou, My Heart, Kotopi, Koibito, 
Black Beat and White Malaga and Pok Dam  cultivars as comparison cultivars.  The pruning of 
grapes at the 4-5th bud. Adaptation stage of Japanese grapes. From the development of red-brown 
buds to the stage when the leaves are fully unfolded and slightly developed into flower buds, it 
was found that Japanese grapes lasted 40-55 days. Comparative grapes took 25-40 days. From the 
study and record of bud fertility, it was found that Kotopi had the highest average bud bud 
breakout, 53.22 buds/ plant, followed by Pok Dam, 50.17 bud/ plant, and White Malaga, 49.83 
bud/plant. Plant and Shine Muscat averaged 48.09 buds/plant, while Violet King and You Ho had 
20.00 and 27.25 buds/plant. Japanese grape varieties Shine Mascat, Kotopi, Violet King, Black Beat 
can yield. and is likely to be able to grow and grow around Sisaket Province . 
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2สถาบันวิจัยพืชสวน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
3กองวิจัยและพฒันาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลติผลเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวโดยการจัดการปุ๋ยอย่างเหมาะสม 
Increasing of Coconut Producing Efficiency by Appropiated Fertilizer Management 

 
กุลินดา  แท่นจันทร์1  ทิพยา  ไกรทอง1*  พันธ์ทิพย์  มีสถิตย์1  ปริญดา  หรนูหีม2  หยกทิพย์  สุดารีย์1 และ ดารากร เผ่าชู1 

Kulinda  Thanjun1  Tippaya  Kraitong1*  Pantip  Meesathit1  Parinda  Hrunheem2  Yokthip  Sudaree1 and Darakorn  Puawshu1 
 

บทคัดย่อ: มะพร้าวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีสำคัญของประเทศไทย  ปัญหาสำคัญในการผลิตมะพร้าว คือ การขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต  ต้นมะพร้าวส่วนใหญ่มีอายุมาก การระบาดของแมลงศัตรูมะพราว และขาดการดูแลรักษาทำให้
ต้นเสื่อมโทรม  ซึ่งการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมมีความสําคัญในการชวยเพิ่มผลผลิตมะพราวและลดต้นทุนการผลิต
มะพร้าว  ดำเนินการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยการเปรียบเทียบกรรมวิธีศึกษา 2 วิธี คือ ใส่ปุ๋ย
ตามวิธีของเกษตรกร (ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-21 + ปุ๋ยคอก : 2 กก. +20 กก. /ต้น/ปี)  และใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรม
วิชาการเกษตร (ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 + คีเซอร์ไรด์ + ปุ๋ยคอก+ เกลือแกง : 4 กก.+ 0.5 กก.+ 50 กก.+1.5 กก./
ต้น/ปี) ในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 10 ราย โดยสุ่มตัวอย่างมะพร้าวพันธุ์พื้นเมือง วิธีการละ 25 ต้น  ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 2 เดือน 
วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีวิเคราะหผลแบบ Paired Sample t-test พบว่า การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ
ของกรมวิชาการเกษตร ให้จำนวนผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด จำนวน 56 ผล/ต้น/ปี  และ 1,232 ผล/ไร่/ปี  ตามลำดับ  ซึ่งเพิ่มขึ้น 
17.03 เปอร์เซ็นต์  แต่เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตต่อไร่ พบว่า ใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร  มีต้นทุนการผลิตต่อไร่ต่ำที่สุด 
คือ 4,704 บาท/ไร่/ปี  สำหรับผลตอบแทนสุทธิ  และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุน (BCR)  สูงที่สุด คือ 4,798 บาท/
ไร่/ปี  และ 2.0 ตามลำดับ  สามารถใช้เป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกรกรในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเผยแพร่
เทคโนโลยีการจัดการสวนมะพร้าวตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
คำสำคัญ: มะพร้าว  การเพิ่มประสิทธิภาพ  การจัดการปุ๋ย  ผลตอบแทนสุทธิ1 
 
Abstract: Coconut is an important economic crop of Thailand. The major problem in coconut 
production is the shortage of raw materials for production. Most of the coconut trees are old. 
coconut pest infestation and lack of maintenance causes the plant to deteriorate Proper fertilizer 
management is important to increase coconut yield and reduce coconut production costs.The 
objective of this study was to increase the coconut producing efficiency by different management 
compare between conventional fertilizer method of farmer (Chemical fertilizer formula 14-14-21 + 
manure: 2 kg + 20 kg/plant/year) and those recommended by Department of Agriculture. 
(Chemical Fertilizer 13-13-21 + Kezoride + Manure + NaCl: 4 kg. + 0.5 kg. + 50 kg. + 1.5 
kg/plant/year)  The study was carried out in, Prachuap Khiri Khan province during October, 2016  
to September, 2021 with 10 farmers participated in the study. Data collection was made in 
sampling 25 native plants per method and yield harvested every 2 months analyzing the statistics 
by the paired sample t-test method. The result showed that fertilizing according to the 
recommendations of the Department of Agriculture highest yield were 56 nut/ tree /year and  
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1,232 nut / rai / year  more 17.03%.  In the term of production cost per rai, it was found that 
fertilizer according to fertilizer method of farmer had the lowest production costs per rai equal to 
4,704 baht / rai / year. Net return and the benefit cost ratio (BCR) the highest at 4,798 baht / rai / year 
and 2.0 respectively. 
Keywords: Coconut, Increasing producing efficiency, Fertilizer Management, Net retum 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมชุมพร 2 
Increasing of Coconut Producing Efficiency of Coconut cv. Chumphon 2 hybrids. 

 
กุลินดา  แท่นจันทร์1  ปริญดา  หรูนหมี2*  ปฏิวัต ิ วงศ์พิทักษ์1  ปานวดี  แก้วสง่า1 และณัฐชา  บุญโพธิ์แก้ว1 
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บทคัดย่อ: มะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 (มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย X พันธุ์ไทยต้นสูง)  เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรให้
ความสนใจและมียอดสั่งจองมากที่สุด  สำหรับอุปสรรคในการผสมข้ามต้นนั้น  การผสมเกสรเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่สุด  การเข้ากันของพ่อและแม่พันธุ์  ความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์  พาหะในการผสมเกสร  ช่วงเวลาในการ
ผสมเกสร  และความสามารถในการงอกของละอองเกสรพบว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการติดผลของพืช             
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง  ในเดือน
ตุลาคม 2563  ถึงเดือนสิงหาคม 2564  โดยวางแผนการทดลองแบบ 4x5 Factorial in CRD จำนวน 3 ซ้ำ  
ประกอบด้วย ปจัจัยที่ 1) อุณหภมูิ 4 ระดับ คือ 25 30 35 และ 40 องศาเซลเซียส  และปัจจยัที่ 2) ระยะเวลา  คือ 5 ระดบั 
คือ 12 24 36 48 และ 60 ชั่วโมง พบว่า ความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรมะพร้าวมีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยสำคัญ  ซึ่งเมื่อละอองเกสรได้รับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสร
ลดลง  โดยอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส  มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (น้อยกว่า 35 %) ทุกช่วง
ระยะเวลาการเก็บรักษา  และทีอุ่ณภูมิ 25 องศาเซลเซียส  ทุกช่วงระยะเวลาการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 
และความงอกของละอองเกสรสูงกว่าเกณฑ์มาตราฐาน  เมื่อพจิารณาอันตรกิริยา (interaction) ระหว่างอุณภูมิกับระยะเวลา  
พบว่า มีความเป็นปฏิสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ  โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นร่วมกับระยะเวลาในการเก็บรักษา
ที่นานขึ้น มีผลให้ความงอกและความมีชีวิตของละอองเกสรมะพร้าวลดลง และการศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
ผสมเกสรมะพร้าวพนัธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย  ในเดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนสิงหาคม 2564   วางแผนการทดลอง  
RCBD  มี 7 กรรมวิธี 5 ซ้ำ  ได้แก่ การผสมเกสรในช่วงเวลา 7.00-8.00 น. (T1) เวลา 8.00-9.00 น. (T2)  เวลา 
9.00-10.00 น. (T3)  เวลา 10.00-11.00 น. (T4)  เวลา 11.00-12.00 น. (T5)  เวลา 13.00-14.00 น. (T6)  และ 
เวลา 14.00-15.00 น. (T7)  พบว่า การผสมเกสรในช่วงที่ต่างกันส่งผลให้การผสมติดและการติดผลมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ  โดยการผสมเกสรในช่วงเวลา 9.00–11.00 น.  มีเปอร์เซ็นต์การผสมติด  และเปอร์เซ็นต์
การติดผลสูงที่สุด และช่วงเวลา 13.00-14.00 น. เป็นช่วงที่มีเปอร์เซ็นต์การผสมติด  และเปอร์เซ็นต์การติดผลต่ำที่สุด  
สำหรับเปอร์เซ็นต์ความงอกของผลพันธุพ์บวา่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  โดยมีความงอกเฉลี่ย  85 เปอร์เซ็นต์ 
คำสำคัญ: มะพร้าว  ความงอกของละอองเกสร1การผสมเกสร  การติดผล 
 
Abstract: Coconut cv. Chumphon 2 hybrids (Malayan yellow dwarf x Thai Tall). It is the breed that 
the farmers are interested in and have the most orders. for obstacles in Cross-pollination is the 
most important factor. The compatibility of father and mother Breeder integrity vectors for 
pollination pollination time and the ability to germinate pollen was found to be a factor affecting 
the fruiting of plants. The study aimed to investigate the effect of temperature on the viability and 
germination of pollen from Thai tall trees. It was conducted from October 2020 to August 2021. 
The 4x5 factorial in CRD experiment was planned for 3 iterations, consisting of factors 1) 4 
temperature levels: 25, 30, 35 and 40 degrees Celsius, and factor 2) 5 duration levels: 12, 24, 36, 
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48 and 60 hours. It was found that the viability and germination of coconut pollen were 
significantly different. when pollen was at a higher temperature. As a result, the percentage 
viability and germination of pollen were reduced. The temperature at 40 °C had a percentage of 
germination below the standard (less than 35 %) during all storage periods. and at a temperature 
of 25 °C, during all storage periods there was a percentage of viability and germination rate of 
pollen was higher than the standard threshold. When considering the interaction, there was a 
statistically significant interaction between temperature and time. Higher temperature with a longer 
storage time resulted in reduced germination and viability of coconut pollen.  

The study of the optimal time for pollination of the coconut cv. Malayan yellow dwarf to 
produce coconut cv. Chumphon 2 hybrids (Malayan yellow dwarf x Thai Tall). was conducted in 
October 2020-August 2021. A RCBD experiment was planned with 7 methods, and 5 repetitions of 
pollination between 7:00 a.m. - 8:00 a.m. (T1) 8:00 a.m. - 9:00 a.m. (T2) 9:00 a.m. - 10:00 a.m. (T3) 
10:00 a.m. - 11:00 a.m. (T4). 11.00 a.m. - 12.00 a.m. (T5) 1.00 p.m. - 2.00 p.m. (T6) and 2.00 p.m. - 
3.00 p.m. (T7). It was found that different periods of pollinations during 9:00 a.m. - 11:00 a.m. had 
higher percentages of fertility  and of fruiting The pollination period of 1 p.m.-2 p.m resulted in the 
lowest percentages of breeding and fruiting. The germination percentage was not significantly 
different with average germination of 85 %. 
Keywords: Coconut, pollen germination, pollination, fruit set 
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การคัดเลือกมะม่วงลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ด้วยลักษณะเฉพาะในการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือการส่งออก 
Selection of new hybrid mango with specific cultivars traits in a breeding program  

for export 
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บทคัดย่อ 

การประเมินและคัดเลือกมะม่วงลูกผสมสายพันธ์ุใหม่เพื่อการส่งออก ด าเนินการ ปี 2558-2564 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรี
สะเกษ และศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย โดยใช้พ่อแม่พันธ์ุ ได้แก่ น  าดอกไม้ (NDM) น  าดอกไม้สีทอง (GDM) ศก.005 (SK005) ศก.072 
(SK072) ศก.080 (SK080) ศก.082 (SK082) มหาชนก (MHN) Duncan (DC) Irwin (IW) Jin Hong (JH) Keitte (KEt) Kent (Kt) 
Kensington (KST) Lippen (LP) R2E2 Salam (SL) และ Sensation (SSN) ท าการสร้างลูกผสมแบบพบกันหมด และสลับพ่อแม่ 
สามารถสร้างลูกผสมที่ให้ผลผลิตได้จ านวน 40 คู่ผสม ท าการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี  ผลมีน  าหนักไม่ต่ ากว่า 250 
กรัม เปลือกหนาทนทานต่อการขนส่ง เปลือกมีสีเหลืองเข้ม หรือมีสีแดงปนเหลือง เนื อสีเหลืองเข้ม หนา มีเส้นใยน้อย ความหวาน
ไม่ต่ ากว่า 15 องศาบริกซ์ สามารถคัดเลือกได้จ านวน 4 คู่ผสม คือ “GDM-3 x SL”, “DC  x MHN”  “IW-4 x MHN” และ “SL-1 
x MHN” ซ่ึงลูกผสมที่ผ่านการคัดเลือกในครั งนี จะท าการเปรียบเทียบพันธ์ุกับพันธ์ุการค้าในกระบวนการปรับปรุงพันธ์ุในขั นตอน
ถัดไป 
ค าส าคัญ: มะม่วง การคัดเลือก การปรับปรุงพันธ์ุ ลูกผสมสายพันธ์ุใหม่ 
 

Abstract 
Evaluation and selection of new hybrid mango cultivars for export were conducted in 2015-2021 at 

Sisaket Horticultural Research Center and Sukhothai Horticultural Research Center . The mango namely Nam-
dokmai-sithong (GDM), SK005, SK072, SK080, SK082, Mahachanok (MHN), Duncan (DC), Irwin (IW), Jin Hong (JH), 
Keitte (KEt), Kent (Kt), Kensington (KST), Lippen (LP), R2E2, Salam (SL) and Sensation (SSN) were used as parent 
for Diallel mating with reciprocal combination. The mango 40 hybrids can be grown to fruiting. The selection 
follow criteria with fruit weight no less than 250 g. , skin is thick, resistant to transportation, skin color dark 
yellow or reddish-yellow, flesh color dark yellow, thick flesh, low fiber flesh, sweetness not less than 15 ˚brix. 
Only four hybrid mangoes were selected which are “GDM-3 x SL” , “DC x MHN”, “ IW-4 x MHN” and “SL-1 x 
MHN” . The four mango hybrid will be compared with commercial cultivar in the next process in breeding 
program. 
Keyword: Mango, Selection, Breeding, New hybrid varieties 
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การประเมินคุณลักษณะพันธุ์มะม่วงที่เหมาะสมต่อการอบแห้ง 
Characteristic evaluation of mango varieties suitable for drying  
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บทคัดย่อ 

    มะม่วงเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ 1 ใน 10 ของโลก ผลผลิตทั่วโลกมมีากกว่า 50 ล้านตัน ประเทศไทยน าเข้ามะม่วงสดและแปร
รูป จากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อน ามาเป็นวัตถดุิบป้อนเข้าสู่อตุสาหกรรมการแปรรูปมะม่วง รวมทั้งสิ้น 349.71 ล้านบาท และมี
แนวโน้มการน าเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมะม่วงส าหรับบรโิภคสดมีราคาสูง ปริมาณผลผลิตไมส่ม่ าเสมอ และจะน ามาแปรรูปเมื่อ
ผลผลติล้นตลาดหรือราคาตกต่ า เช่น น้ าดอกไม ้ มหาชนก โชคอนันต์ แก้ว เป็นต้น ท าให้ปริมาณวัตถุดิบขาดความต่อเนื่องใน
ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปมะมว่ง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่มีการรวบรวมพันธ์ุมะม่วง
เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ได้เห็นถึงความต้องการปรมิาณมะม่วงแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม จึงน าพันธุ์ท่ีมีลักษณะทางการเกษตรที่ด ี
เช่น ออกดอก ติดผลง่าย เป็นพันธุ์เบา ให้ผลผลิตทุกปี จ านวน 10 พันธุ์ คือ อินเดียเล็ก ลิปเปนส์ อาร์ทูอีทู ออสเตรเลีย มหาชนก 
เคนซิงตัน น้ าดอกไม้ อกร่องพิกุลทอง แก้ว 007 และ แก้วขมิ้นที่ความแก่ 75 เปอร์เซ็นต์ ท าการอบแห้ง โดยเครื่อง Heat Pump 
Dryer ที่อุณหภูมิ 60 ๐C นาน 8 - 10 ช่ัวโมง ผลจากการประเมินการยอมรับของผู้บรโิภคต่อมะม่วงอบแห้งทุกพันธุ์ ด้วยวิธี 5 
hedonic scale พบว่า คะแนนการยอมรับของผู้บริโภคมากทีสุ่ด คือ 3.5-3.8 คะแนน ได้แก่ มะม่วงพันธุ์เคนซิงตัน อาร์ทูอีท ู
น้ าดอกไม้ แก้ว007 และแก้วขมิ้น   
ค าส าคัญ: การคัดเลือก, การอบแห้ง, การแปรรูป, มะม่วง 

Abstract 

  Mango is one of the top ten important economic fruit crops in the world. The world production of 
mango was more than 50 million tons. In 2018, Thailand’s imported of fresh mango and processed for 
processing industry from neighborhood countries were value at 349.71 million baht. The import mango 
trended to increase every year. However, fresh mangoes (Nam Dok Mai, Mahachanok, Chock-anan and 
Kaew007) were high values, unstable yield production and the production that oversupply or the low prices 
were processed mango products. The lack of raw materials was continuous produced for the mango 
processing industry. Sisaket Horticultural Research Center, Department of Agriculture was collected mango 
varieties germplasm for breeding programs. The ten varieties for mango processing that early flowering and 
fruiting such as India, Lippen, R2E2, Australia, Mahachanok, Kensington, Nam Dok Mai, Aokrongbhikulthong, 
Kaew007 and Kaew Kamin were drying. The mango of 75% maturity harvesting was dried by heat pump dryer 
at 60 °C for 8-10 hours. All varieties were represented the Water Activity (aw) less than 0.6%. The mean five 
hedonic scores of consumers for dried mango in the sensory test of R2E2, Kensington, Nam Dok Mai, Kaew007 
and Kaew Kamin varieties were showed 3.5 - 3.8 points. 
Keywords: Selection, Drying, mangoes processing 
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การจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของทับทิมในสภาพพ้ืนท่ีปลูกต่างกัน  
Fertilizer Management on Growth and Yield of Pomegranate under Different Area 
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บทคัดย่อ: การศึกษาผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของทับทิม ด าเนินการในแปลงปลูกที่ศูนย์วิจัยพืชสวน
ศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก(พบพระ) และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(แม่จอนหลวง) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับทับทิมพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
แตกต่างกัน โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCB จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด้วย Main plot (A) คือ พันธุ์
ทับทิม ได้แก่ พันธุ์ Wonderful 1, Wonderful 3, แดงมารวย, Hegazy, Manfalouty, และ Gyulosha และ Sub 
plot (B) คือ การใส่ปุ๋ยเคมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1)ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ในระยะหลังเก็บเก่ียว 2)ใส่ปุ๋ย 15-15-15 และ 15-5-
20 ในระยะหลังเก็บเก่ียว และก่อนออกดอก ตามล าดับ และ 3)ใส่ปุ๋ย 15-15-15 8-24-24 และ 13-13-21 ในระยะ
หลังเก็บเก่ียว ก่อนออกดอก และระยะพัฒนาผล ตามล าดับ ในปี 2559-2564 พบว่า รูปแบบการใส่ปุ๋ยที่ท าให้ขนาด
เส้นรอบวงต้นและผลผลิตทับทิมดีที่สุดในแปลงปลูก ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ คือการใส่ปุ๋ย 15-15-15 8-24-24 
และ 13-13-21 ในระยะหลังเก็บเก่ียว ก่อนออกดอก และระยะพัฒนาผล ตามล าดับ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ตาก(พบพระ) คือ การใส่ปุ๋ย 15-15-15 ระยะหลังเก็บเก่ียว และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(แม่จอนหลวง) คือ
การใส่ปุ๋ย 15-15-15 และ 15-5-20 ในระยะหลังเก็บเก่ียวและก่อนออกดอก ตามล าดับ ส่วนสถานะธาตุอาหารในใบ
ทับทิม พบว่า มีปริมาณธาตุไนโตรเจน (N) มากกว่าโพแทสเซียม (K) มากกว่าฟอสฟอรัส (P) โดยมีสัดส่วนคือ 11 : 1 : 
6.5 สามารถน าไปประเมินร่วมกับผลวิเคราะห์ดินในการจัดการปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่อไป 
ค าส าคัญ: ทับทิม, การจดัการปุย๋, สภาพพ้ืนที่ปลูก, ธาตุอาหารในใบ 
 
Abstract: The effect of fertilizer fertilizer on each critical growth stage and yield of pomegranate 
were studied at Sisaket Horticultural Research Center, Tak Agricultural Research and Development 
Center (Phop Phra) and Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Mae Jon Luang). The objective 
of study on chemical fertilizers for various pomegranate varieties under different terrain and climate 
regions. The experiment design was a split plot in RCB with 3 replications consisting of the main plot 
(A), are varieties of pomegranate trees, Wonderful 1, Wonderful 3, Daeng Maruay, Hegazy, 
Manfalouty, and Gyulosha. Subplot (B) are chemical fertilizer 3 pattern as 1) 15-15-15 application 
after harvested 2) 15-15-15 and 15-5-20 application after harvested and before flowering, 
respectively, and 3) 15-15-15, 8-24-24 and 13-13-21 after harvested, before flowering and fruit 
development stage, respectively, in 2016-2021. It was found that the fertilization pattern at the 
Sisaket was pattern 3), Phop Phra was pattern 1) and at Mae Jon Luang was pattern 2). As for the 
nutrient status of pomegranate leaves, it was found N: P: K with the ratio of 11: 1: 6.5. This can be 
evaluated in conjunction with soil analysis in appropriate fertilizer management. 
Keywords: Punica granatum L., plant nutrient management, different area, plant nutrient in leave 
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ผลของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชต่อผลผลิตของมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง 
Effect of Fertilizer Application Base on Soil and Plant Analysis  

of Thai Tall Coconut Yield  
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บทคัดย่อ 

 การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตมะพร้าวพันธ์ุไทยต้นสูงต้องทราบสถานะธาตุอาหารในดินและในพืช จึงได้ศึกษา
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชในมะพร้าว เพื่อให้ได้การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสม ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จังหวัด   
ชุมพร พบว่า ปริมาณธาตุอาหารในดิน มีปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ใน
ระดับต่ า ความเข้มข้นธาตุอาหารในใบ มีความเข้มข้นของไนโตรเจนอยู่ในระดับต่ ากว่าค่ามาตรฐาน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
อยู่ในระดับค่ามาตรฐาน วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 กรรมวิธี 8 ซ  า ประกอบด้วย 1) ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 2) ใส่ปุ๋ยตาม
ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร และ 3) ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบพืช ผลการทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีต่างๆ ไม่
ท าให้ผลผลิตมะพร้าวแตกต่างกัน แต่การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 
42 ผลต่อต้น ด้านส่วนประกอบของผล ได้แก่ น  าหนักผลทั งเปลือก น  าหนักผลปอกเปลือก น  าหนักเปลือก น  าหนักกะลา น  าหนัก
เนื อ และน  าหนักน  า การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีต่างๆ ไม่ท าให้ส่วนประกอบของผลแตกต่างกัน แต่การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและ
ใบพืชท าให้มีน  าหนักผลและส่วนประกอบอ่ืนๆ ของผลมากที่สุด คือ 3,339 2,901 438 416 823 และ 1,661 กรัมตามล าดับ 
เน่ืองจากมะพร้าวเป็นพืชตระกูลปาล์มการตอบสนองต่อปุ๋ยที่ใส่แต่ละครั งจะใช้ระยะเวลานานถึงจะเห็นการตอบสนองได้ชัดเจน 
จึงต้องท าการทดลองในปีต่อๆ ไป  
ค าส าคัญ: มะพร้าว ปุ๋ย การวิเคราะห์ดิน การวิเคราะห์พืช 
 

Abstract 
 Fertilizer use efficiency for Thai tall coconuts production must know the level of plant nutrients in 
the soil and plants. Therefor, the study was to determine the effect of fertilization based on soil and plant 
analysis suitable nutrient management of Thai tall coconut production. The experiment was conducted at 
the Chumphon Horticultural Research Center, Chumphon province. The result indicated that the amount of 
nutrients in the soil contains organic matter, available phosphorus and exchangeable potassium were low. 
The nutrient concentrations in plant leaves had nitrogen concentrations below the standard values, while 
phosphorus and potassium concentrations were within the standard values. The experimental design was a 
randomized complete block design with eight replications. Treatments were three fertilizer management 
practices: 1) farmer practice’s fertilization 2) fertilizing according to the recommendations of Department of 
Agriculture 3) fertilizer application rate base on soil and leaf analysis. The result indicated that coconut yields 
were not significantly different between treatment but fertilizing according to the recommendations of 
Department of Agriculture would give the most average yields per tree about 42 fruits per tree. Yield 
components including total fruit weight fruit Weight peel weight shell weight meat weight and water weight 
were not significantly different between treatment However, fertilizer application rate base on soil and leaf 
analysis caused weight of coconut fruit and other components had the highest weight about 3,339 2,901 438 
416 823 and 1,661 gram respectively. Due to coconut is an oil palm family, them the response to fertilizer 
is slow. Therefore, another experiment must be carried out in the following years.  
Keywords: Coconut, Fertilizer, Soil analysis, Plant analysis 
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การประเมินความทนร้อนของสายพันธุ์พริกกะเหรี่ยงโดยวิธี  Membrane Thermal Stability  
Assessment of Heat tolerance of Karen chili by Membrane Thermal Stability method 

 
ณัฐกานต์ สุขเจริญ1* วิมลสิริ ฟื้นชมภู1 อัญมณี อาวุชานนท์1 และ ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ1 

Natthakran Sukcharoen1*, Wimonsiri Fuenchompoo1, Anyamanee Auvuchanon1 and Piyanath Pagamas1 
 

บทคัดย่อ: การประเมินความทนร้อนของพรกิกะเหรี่ยงโดยการปลูกทดสอบต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง การ
ทดลองนี้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของเทคนคิ Membrane Thermal Stability (MTS) เพื่อประเมินความทนร้อน
ของพริกกะเหรีย่ง 33 สายพันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ CRD ปลูกพริกกะเหรี่ยงในกระถางขนาด 10 นิ้ว โดยมีวัสดุ
ปลูก คือ ดินร่วน ขุยมะพร้าว แกลบ และ ปุ๋ยคอก (1:1:1:1) เมื่อต้นพริกมีอายุครบ 2 เดือนหลังเพาะเมล็ด ย้ายต้น
พริกไปไว้ในโรงเรือนอุณหภูมิปกติ (36.0/24.72˚C, อุณหภูมิเฉล่ียกลางวนั/กลางคืน) และในโรงเรือนอุณหภูมิสูง 
(42.0/26.02˚C) ประเมินความทนทานตอ่อุณหภูมิสูงในสัปดาห์ที่ 16 หลังจากย้ายกล้า โดยการให้คะแนน 1-4 จาก
อ่อนแอถงึทนทาน และประเมินค่าเปอร์เซ็นต ์MTS ที่อุณหภูมิ 50 และ 55˚C เป็นเวลา 30 นาที จากคะแนนความ
ทนร้อนสามารถแยกพริกกะเหรีย่งเป็น  4 กลุ่ม คือ กลุ่มทนทาน (14 สายพันธุ์) กลุ่มค่อนข้างทนทาน (14 สายพันธุ)์ 
กลุ่มค่อนข้างอ่อนแอ (3 สายพันธุ)์ และกลุ่มอ่อนแอ (2 สายพันธุ์) และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R-square) 
ระหว่างความทนร้อนและค่าเปอร์เซ็นต์ MTS ที่อุณหภูม ิ 50˚C เป็นเวลา 30 นาท ี มีค่าเท่ากับ 0.6741 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันสูง จึงสามารถใช้ประเมินความทนร้อนของพริกกะเหรีย่งได ้
ค าส าคัญ: Membrane thermal stability, การประเมินพันธุ์, อุณหภูมิสูง  
 
Abstract: Assessing the Heat tolerance of Karen chili by growing test is time consuming and 
expensive. The effectiveness of the Membrane Thermal Stability (MTS) technique to assess the 
heat tolerance of 33 accessions of Karen chili was evaluated. The experiment was design CRD. 
Seedlings were transplanted into 10 inch pots with the planting material of loam soil, coconut coir, 
rice husk, and manure (1:1:1:1). Chili plants at 2 months after transplanting were moved into the 
control greenhouses (36.0/24.72˚C, average day/night temperature) and the high temperatures 
greenhouse (42.0/26.02˚C). Heat tolerance was evaluated at 16 weeks after transplanting by 
scoring as 1-4 point from sensitive to heat tolerant. The MTS (%) was evaluated at 50 and 55˚C for 
30 min. The results showed that Karen chilies could be divided into 4 groups by the heat 
tolerance score as followed; the tolerance group (14 accessions), the moderate tolerance group 
(14 accessions), the moderate weak group (3 accessions) and the sensitive group (2 accessions). 
The high relationship between the heat tolerance score and MTS (%) at 50°C for 30 min was 
showed with R-square 0.6741 that could be used for heat tolerance of Karen chili evaluation.  
Keywords: Membrane thermal stability, species assessment, high temperature 
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ผลของการเก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็งและการปรุงสุกหลังการแช่แข็ง 
ต่อปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในฟักทอง 9 สายพันธุ์ 

Effect of Freezing Sample and Cooking after Freezing  
for Beta-carotene Content in 9 Pumpkin Lines 

 
วริศรา แสนม1ี* จิดาภา ชื่นเอี่ยม1 และ อัญมณ ีอาวุชานนท์1 

Warisara Saenmee1*, Jidapa Chueniam1 and Anyamanee Auvuchanon1 
 

บทคัดย่อ: ฟักทองเป็นพชืผักทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะมีปริมาณสารเบต้าแคโรทนีสูง จึงทำการประเมินผล
ของการเก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็งเป็นเวลา 4 เดือนและปรุงสุกด้วยไมโครเวฟหลังการแช่แข็งต่อปริมาณสารเบตา้แคโรที
นของฟักทอง 9 สายพนัธุ์ ได้แก่ สายพนัธุ์ลูกผสม W13, KPS-104, KAN1/10R สายพันธุ์แท ้KAN1, Pach13-1S-5/3, 
RT8-1/4-B/B, CH-SA-1-3-10/7, RT8-3/5-2S-A/A และ พันธุ์การค้า KT573 ผลการทดลองพบว่า การแช่แข็งและ
การนำฟักทองแช่แข็งมาปรุงสุกด้วยไมโครเวฟของฟักทอง 9 สายพนัธุ์ มผีลให้ปริมาณสารเบต้าแคโรทนีลดลงเฉลีย่ 
63.428 และ 69.777 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดบั เนื้อฟักทองสด ฟกัทองแช่แข็งและฟักทองแช่แข็งที่ปรุงสุก มปีริมาณสาร
เบต้าแคโรทีนเฉลี่ยเทา่กับ 0.927, 0.355 และ 0.290 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด ฟักทองลูกผสม KPS-104, 
KAN1/10R และ W13 มีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนมากกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด และสูงกวา่ฟักทอง
พันธุ์การค้า เมื่อนำฟักทองลูกผสมทำการแช่แข็งและปรุงสุกหลงัแช่แข็ง มีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนเป็น 0.535 และ 
0.465, 0.515 และ 0.379, 0.443 และ 0.314 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักสด ตามลำดบั การศึกษาคร้ังนี้ สามารถ
คัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองลูกผสมทั้ง 3 สายพนัธุ์ ที่มปีริมาณเบต้าแคโรทนีในเนื้อฟักทองสูง และเหมาะสำหรับนำไป
แปรรูปต่อไป 
คำสำคัญ: ฟักทองสด, เบต้าแคโรทีน, การเก็บรักษา 
 
Abstract: Pumpkin is a nutritious vegetable with high beta-carotene Therefore, the effect of frozen 
storage for four months and cooking after frozen by microwave method for the beta-carotene 
content was evaluated. There are nine varieties that were F1 hybrid W13, KPS-104, KAN1/10R, inbred 
lines KAN1, Pach13-1S-5/3, RT8-1/4-B/B, CH-SA-1-3-10/7, RT8-3/5-2S-A/A and commercial cultivar 
KT573. The results showed that as a result, beta-carotene content decreased with an average of 
63.428 and 69.777 percent for four months of freezing and cooking after freezing, respectively. The 
fresh pumpkin, frozen pumpkin and cooking after frozen had an average amount beta-carotene 
content were 0.927, 0.355 and 0.290 mg/100 g fresh weight. The F1 hybrid that was KPS-104, 
KAN1/10R and W13 had beta-carotene content more than 1.0 mg/100 g fresh weight and higher than 
the commercial cultivar. When all three F1 hybrid cultivars were frozen for four months and cooking 
after freezing, there were beta-carotene content as 0.535 and 0.465, 0.515 and 0.379, 0.443 and 
0.314 mg/100 g fresh weight, respectively. We selected three F1 hybrid cultivars that were high beta-
carotene content in fresh pumpkin and appropriate for future processing 
Keywords: fresh pumpkin, beta-carotene, storage 
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ปริมาณสารเบต้าแคโรทีนของเน้ือฟักทองและผงฟักทองของฟักทองสายพนัธุ์แท้ 
Beta-carotene content of pumpkin flesh and pumpkin flour on pumpkin inbred lines 

 
พลอย ใบโพธ์ิ1 ธนวินท์ เกิดจงรกัษ์1* ภวูไนย ไชยชุมภู1 วชิรญา อ่ิมสบาย1  

ยงยุทธ พลบัจะโปะ2 และ อญัมณี อาวชุานนท์1 
Ploy Baipho1, Tanawin Kirdjongrak1*, Poowanai Chaichumpoo1, Wachiraya Imsabai1,  

Yongyut Plubjapoa2 and Anyamanee Auvuchanon1 
 
บทคดัย่อ: การผลติเมลด็พนัธุฟั์กทองเพื่อการคา้พบปรมิาณเนื้อฟักทองเหลอืทิ้งเป็นจ านวนมาก การแปรรปู
เนื้อฟักทองเพื่อผลติผงฟักทองจงึเป็นทางเลอืกเพื่อลดปัญหาดงักล่าว ในงานวจิยันี้ประเมนิคุณภาพเนื้อฟักทอง
และผงฟักทองสายพนัธุแ์ท ้7 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ KAN1  CM1  PI2014  Racha  KAN3  CH-SA-1-3 และ 007-14 
ประเมนิค่าสเีนื้อ ปรมิาณเบตา้แคโรทนีและเปอรเ์ซน็ตน์ ้าหนัก แปรรปูผงฟักทองโดยน าเนื้อฟักทองสดอบที่
อุณหภูม ิ55 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 30 ชัว่โมง โดยท าแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 ซ ้า ผลการทดลอง
พบว่า สเีนื้อฟักทอง ทัง้ 7 สายพนัธุ ์มค่ีา Hue angle ระหว่าง 71.41-87.04 และผงแป้งฟักทอง มค่ีา Hue angle 
ระหว่าง 78.75-84.76 สายพนัธุท์ีม่เีปอรเ์ซน็ตผ์งฟักทองมากทีสุ่ด ไดแ้ก่พนัธุ ์KAN1 CH-SA-1-3 และ 007-14 มี
ค่า 22.43 20.00 และ 18.56 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั พบความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณผงฟักทองกบัเปอรเ์ซน็ต์
น ้าหนักแหง้ r=0.946** สายพนัธุท์ีม่ปีรมิาณสารเบตา้แคโรทนีเนื้อฟักทองสดมากทีสุ่ด คอื 007-14 และ KAN1 
มค่ีา 1.01 และ 0.68 มลิลกิรมัต่อ 100 กรมัน ้าหนักสด เมื่อผ่านการแปรรปูเป็นผงฟักทองมค่ีา 0.38 และ 0.36 
มลิลกิรมัต่อ 100 กรมัน ้าหนักสด ตามล าดบั ความรอ้นจากกระบวนการอบเพื่อท าผงฟักทองเป็นผลใหป้รมิาณ
สารเบตา้แคโรทนีลดลง จากการศกึษาในครัง้นี้คดัเลอืกฟักทองสายพนัธุแ์ทท้ีม่คีวามเหมาะสมต่อการแปรรปู
เป็นผงฟักทอง ไดแ้ก่ พนัธุ์ KAN1 CH-SA-1-3 และ 007-14 เนื่องจากใหเ้ปอรเ์ซน็ตผ์งฟักทองสงู รวมทัง้มสีาร
เบตา้แคโรทนีคงเหลอืในผงฟักทองสงูกว่าสายพนัธุอ์ื่น  
ค าส าคญั: น ้าหนักแหง้, การคดัเลอืก, ค่าสเีนื้อ 
 
Abstract: The production of commercial pumpkin seeds causes the amount of pumpkin flesh waste. To 
solve this problem, pumpkin flour processing should be applied.  In this study, seven inbred lines that 
were KAN1, CM1, PI2014, Racha, KAN3, CH-SA-1-3, and 007-14 were evaluated on color and beta-
carotene content of both pumpkin flesh and pumpkin flour. Percentage of dry weight was also evaluated 
after flesh pumpkin was incubated at 70 C for 72 hours. For pumpkin flour, flesh pumpkin was incubated 
in 55 C for 30 hours. The experimental design was CRD and 4 replicates. The results showed that the 
flesh color of all 7 inbred lines had a Hue angle of 71.41-87.04 and the pumpkin flour had a Hue angle 
of 78.75-84.76. The inbred lines with the highest percentage of flour were KAN1, CH-SA-1-3, and 007- 
14 with values of 22.43, 20.00, and 18.56%, respectively. There was correlation between percentage 
of dry weight and percentage of flour with r=0.946**. The highest beta-carotene content in pumpkin 
flesh was 007-14 and KAN1 with 1.01 and 0.68 mg/100 g fresh weight and in pumpkin flour, beta-
carotene contents are 0.38 and 0.36 mg/100 g fresh weight, respectively. Heat from pumpkin flour 
processing is the effect for beta-carotene decreasing. From this study, we selected pumpkins inbred 
lines that were good for pumpkin flour processing were KAN1, CH-SA-1-3 and 007-14 because they 
were high percentage of flour and higher beta-carotene remaining than other lines. 
Keywords: Dry weight, selection, flesh color 
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ผลของการให้น้ำต่อลักษณะทางสรีรวิทยา การเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแคปไซซินในพริก 
Influence of watering regimes on physiological traits, growth, yield, and capsaicin 

content of chilies 
 

พิมพ์วิภา อารมณ1์* และ แหวนพลอย จินากูล1 
Pimvipa Arom1* and Wanploy Jinagool1 

บทคัดย่อ: ความเครียดจากการขาดน้ำเป็นปัจจัยจำกัดที่ส่งผลถึงลักษณะทางสรีรวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิต
ของพืชซึ ่งรวมถึงพริก การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการตอบสนองของพริกทางด้านสรีรวิทยา การ
เจริญเติบโต ผลผลิต และการผลิตแคปไซซินภายใต้ปริมาณการให้น้ำที่แตกต่างกัน วางแผนการทดลองแบบ 2x4 
factorial in RCBD ทำการทดลองกับพริก 2 ชนิด คือ Capsicum annuum ‘ซุปเปอร์ฮอท 2’ และ ‘ห้วยสีทน’ และ 
C. frutescent ‘ขี้หนูสวน’ โดยปลูกพริกในกระถางและให้น้ำแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 100, 80, 60 และ 40% ของ
ความสามารถในการอุ้มน้ำสูงสุดของดิน (MWHC) โดยให้น้ำในระดับที่แตกต่างกันเมื่อพริกให้ดอกจนถึงช่วงการพัฒนา
ของผล วัดศักย์ของน้ำในใบ ณ เที่ยงวัน (LWPmd) เพื่ออธิบายถึงความเครียดจากการขาดน้ำในพืช พบว่าค่าดังกล่าว
อยู่ในช่วงระหว่าง -1.30 ถึง - 2.11 MPa ในการได้รับน้ำที่ 100% MWHC และ 40% MWHC ตามลำดับ นอกจากการ
ได้รับน้ำที่ 40% MWHC จะทำให้ LWPmd ลดลงอย่างมาก และส่งผลให้ประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสง (Fv/Fm) 
และการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มลดลง อย่างไรก็ตามในพริกที่ได้รับน้ำ 40% MWHC กลับให้ความเขียว
ใบสูงที่สุด การให้น้ำที่แตกต่างกันยังส่งผลต่อผลผลิตของพริก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้น้ำที่ระดับ 60 และ 40% 
MWHC ทำให้จำนวนผลผลิต/ต้น น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งผลผลิต และขนาดของผลผลิตพริกลดลง การให้ผลผลิต
ของพริกที่ได้รับน้ำที่ระดับ 40% MWHC มีปริมาณต่ำมากจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงพอสำหรับการ
วิเคราะห์ปริมาณแคปไซซิน ในขณะที่การให้น้ำลดลง (80, and 60% MWHC) ไม่สามารถส่งเสริมการสังเคราะห์แคป
ไซซินหรือระดับความเผ็ดในพริกได้ ดังนั้นปริมาณผลผลิตแคปไซซินจึงลดลงอย่างมากเนื่องจากปริมาณผลผลิตแห้งที่
ลดลงในสภาวะการได้รับน้ำที่จำกัด   
คำสำคัญ: Capsicum, การขาดน้ำ, ความสามารถในการอุ ้มน้ำของดิน, ประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสง, 
แคป ไซ ซินอยด์  

Abstract: Water stress is one of the major limiting factors affecting physiological processes, growth, 
and productivity of crop plants including chili. This study aimed to evaluate the responses of chili 
plants in terms of physiological traits, growth, yield, and capsaicin contents under different irrigation 
levels. The experimental design was a 2x4 factorial in RCBD. A pot experiment was conducted on 
two species of chilies: Capsicum annuum ‘Super-Hot 2’ and ‘Huay-Siiton’ and C. frutescent ‘Prik-
Kee-Nu-Suan’. The plants were irrigated at four watering regimes: 100, 80, 60, and 40% of maximum 
water holding capacity (MWHC) after the anthesis through fruit development. Midday leaf water 
potential (LWPmd) was recorded to measure the level of water stress and found that it was ranked 
between -1.30 MPa in 100% MWHC to -2.11 MPa in 40% MWHC. The 40% MWHC caused a drastic 
decrease in LWPmd and also reduced the maximum quantum yield of PSII (Fv/Fm) and growth rate in 
canopy width. Observed leaf greenness (SPAD) was maximized at 60% MWHC. The irrigation regimes 
also affected the yield of chili, especially the 60 and 40% MWHC, they reduced the number of 
fruit/plant, fruit fresh and dry weights, and fruit sizes. In the case of 40% MWHC, the dry yield was 
too low and it was impossible to analyze the capsaicin content. The reduced irrigation (80 and 60% 
MWHC) cannot significantly induce the capsaicin content or pungency of the studied chili cultivars, 
thus the capsaicin yield of studied chili cultivars was greatly reduced by severe reduction of fruit dry 
yield under restricted water.  
Keywords: Capsicum, drought stress, water deficit, water holding capacity, photosynthetic efficiency, 
capsaicinoid 
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School of Crop Production Technology, Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima Province, 30000, Thailand 
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การทดสอบพันธุ์มะเขือเทศท่ีมีศักยภาพในสภาพโรงเรือนในจังหวัดศรีสะเกษ 
Yield Trials of table tomato variety in the greenhouse at Sisaket Province 

วีรยุทธ ดัดตนรัมย์1* เสาวนี เขตสกุล1 รัชนี ศิริยาน1 
Weerayuth Dadtonram1*, Sowanee Ketsakul1, Ratchanee Siriyan1 

 
บทคัดย่อ: การทดสอบปลูกพันธุ์มะเขือเทศที่มศีักยภาพในสภาพโรงเรือนที่ได้จากปลูกเปรียบเทยีบพันธุ์จากป ี2564 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (1 ปี) ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ วางแผนการทดลองแบบ RCB 
จ านวน 6 กรรมวิธี 4 ซ  า กรรมวิธี คือ มะเขือเทศ จ านวน 5 พันธุ ์SKB-01-65, SKB-02-65, SKB-03-65, SKB-04-65 
และ SKB-05-65 เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า (พันธุ์ลูกท้อ) ภายในโรงเรือนหลังคาใส การเจริญเติบโต ดา้นความสงู
พบว่า มะเขือเทศพันธุ์ทดสอบจ านวน 5 สายพันธุ ์เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า (ลูกท้อ) มะเขือเทศมคีวามสงูระหว่าง 
52.72-67.23 เซนตเิมตร มีขนาดทรงพุ่มระหวา่ง 36.08-49.51 เซนติเมตร จ านวนดอกต่อต้นระหว่าง 11.82-16.66 
ดอก/ต้น ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทางสถติิที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 จ านวนก่ิงต่อต้นพบว่า มะเขือเทศสายพันธุ์ 
SKB-01-65 มีจ านวนก่ิงต่อต้นมากที่สดุ คือ 8.79 ก่ิง/ต้น รองลงมา คือ SKB-02-65 และ SKB-05-65 มีจ านวนก่ิงต่อ
ต้น 7.71 และ 7.15 ก่ิง/ต้น ส่วนพันธุ์การคา้ (ลูกท้อ) มีจ านวนก่ิงต่อต้นน้อยที่สุด คือ 5.25 ก่ิง/ต้น มีความแตกต่าง
ทางสถิติที่ระดบัความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ด้านผลผลิตพบว่า ด้านผลผลิต พบว่า แนวโน้มวา่มะเขือเทศพันธุ์ ลูกท้อซ่ึง
เป็นพันธุ์เปรียบเทียบให้น  าหนักผลผลิตสงูสดุ รองลงมาได้แก่สายพันธุ์ SKB-05-65, SKB-01-65 และ SKB-04-65 
ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ SKB-02-65 มีแนวโน้มใหป้ริมาณน  าหนักผลน้อยที่สุด  
 

1ศูนย์วิจัยพชืสวนศรีสะเกษ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
 
Abstract: Yield Trials of table tomato varieties with potential in greenhouse conditions obtained from 
2021 cultivars from October 2021 – September 2022 at the Horticultural Research Center, Sisaket. 
The RCB experiment was planned with 6 treatments, 4 replications. The methods were 5 varieties 
of table tomatoes namely SKB-01-65, SKB-02-65, SKB-03-65, SKB-04-65 and SKB-05-65 compared to 
commercial varieties. Commercial Var. inside a clear roof greenhouse growth in height, it was found 
that five varieties of test tomatoes were compared with commercial varieties. Tomatoes were 52.72-
67.23 cm in height, had a canopy plant of 36.08-49.51 cm, and the number of flowers per plant was 
between 11.82-16.66 flowers/plant, but there was no difference. Statistically, at the confidence level 
of 95 percent, the number of branches per plant found that Tomato cultivar SKB-01-65 had the 
highest number of branches per plant, 8.79 branches/plant, followed by SKB-02-65 and SKB-05-65, 
with 7.71 and 7.15 branches/plant. Commercial Var had the least number of branches per plant, 
5.25 branches/plant, with a statistical difference at 95% confidence level. Commercial Var., which is 
a comparison variety, has the highest yield weight. followed by SKB-05-65, SKB-01-65 and SKB-04-65 
respectively. SKB-02-65 tended to have the lowest fruit weight. 
 
1 Sisaket Horticultural Research Center, Nongphai, Mueang, Sisaket 33000 
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การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือพันธุกรรมมะเขือ (Solanum melongena L.) 

Morphological Characterization of Eggplant (Solanum melongena L.) Germplasm 

 
ธีร์ หะวานนท์1* และ ทัศนัย ชัยเพ็ชร2 

Tee Havananda1 and Tassanai Chaipech2 

 
บทคัดย่อ: มะเขือ (Solanum melongena L.) เป็นพืชผักท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ท้ังในเขตร้อนและเขตอบอุ่น
ของโลก มีผลผลิตเฉล่ียราว 54 ล้านตันต่อปี ประเทศไทยผลิตได้ประมาณ 74,000 ตัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขต
ร้อน (TVRC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมและเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมมะเขือท้ังจากประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืน ๆ ไว้มากกว่า 300 accessions โดยส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษาลักษณะต่าง ๆ และต้องได้รับการฟ้ืนฟู
ขยายพันธ์ุเพ่ิมจํานวนเมล็ดพันธ์ุ ซ่ึงเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับการจัดการและการเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมไว้ใช้ประโยชน์ใน
อนาคต จึงทําการปลูกฟ้ืนฟูเช้ือพันธุกรรมมะเขือ 164 accessions และมะเขือพวง (S. torvum Sw.) และ มะอึก (S. 
stramoniifolium Jacq.) ชนิดละ 1 accession ศึกษาลักษณะของเช้ือพันธุกรรม โดยอ้างอิง Descriptors of 
Eggplant ของ IBPGR รวม 41 ลักษณะ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการวิเคราะห์กลุ่มด้วยวิธี UPGMA ของ
เช้ือพันธุกรรมท่ีศึกษา จากลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 27 ลักษณะ สามารถแบ่งกลุ่มเช้ือพันธุกรรมออกได้เป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมะเขือยาว กลุ่มมะเขือจาน และกลุ่มมะเขือเปราะ/มะเขือข่ืน โดยลักษณะท่ีเป็นองค์ประกอบหลักท่ี 
1 และ 2 จากการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเก่ียวกับรูปทรงและขนาดผล นอกจากน้ีสามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุเพ่ือ
การสํารองพันธ์ุของเช้ือพันธุกรรมได้ 150 accessions ข้อมูลจากการศึกษาน้ี จะเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกเช้ือ
พันธุกรรมในการจัดทําเช้ือพันธุกรรมหลัก (core collection) ของ TVRC ต่อไป 
คําสําคัญ: ทรัพยากรพันธุกรรมพืช, มะเขือเปราะ, มะเขือยาว, สัณฐานวิทยา 
 
Abstract: Eggplant (Solanum melongena L.) is a vegetable crop with great economic importance in 
both tropical and subtropical regions. Each year, around 54 million tons of eggplants were 
produced worldwide with about 74,000 tons produced in Thailand. Over 300 accessions of 
eggplant from Thailand and other countries were collected and maintained at Tropical Vegetable 
Research Center (TVRC), Kasetsart University. Most of these germplasms are in needs of 
characterization and regeneration, which are crucial for the management and maintenance of 
these plant genetic resources for future use. One hundred and sixty-four accessions of S. 
melongena, plus one each of S. torvum Sw. and S. stramoniifolium Jacq. were regenerated and 
characterized on 41 characters based on the IBPGR’s Descriptors for Eggplant. Principal component 
analysis (PCA) and UPGMA cluster analysis based on 27 quantitative and qualitative characters 
classified the studied accessions into three groups, including Thai long eggplant (Makhuea Yao), 
Thai round ribbed eggplant (Makhuea Chan), and Thai eggplant (Makhuea Pro/Makhuea Khuen). 
The first and second principal components were correlated mostly with characters related with 
fruit shape and size. Seeds of 150 accessions were produced to replenish the seed stock of the 
germplasm. The results of this study will be used for the development of TVRC’s eggplant core 
collection. 
Keywords: aubergine, brinjal, morphology, plant genetic resources 
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การประเมินพันธุ์ลูกผสมของพริกชี้ฟ้า 
Varietal Evaluation of Chili Spur Pepper Hybrid 

 
จุฑามาส คุ้มชัย1* และ อัจจิมา ณ จินดา2 

Jutamas Kumchai 1* and Aatjima Na jinda 2 
 

บทคัดย่อ: พริกชี้ฟ้าเป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย น ามาบริโภคได้หลากหลาย เช่น 
น้ าพริก และซอสพริก วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พริกชี้ฟ้าลูกผสม ประเมินความดีเด่นของ
ผลผลิตและลักษณะทางพืชสวน วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จ านวน 3 ซ้ า โดยมีลูกผสม 
จ านวน 16 คู่ผสม สายพันธุ์พ่อแม่ และพันธุ์การค้า ผลการทดลองพบว่าคู่ผสม ทั้ง 16 คู่ ให้ผลผลิตระหว่าง 
350.0-811.7 กรัม/ต้น โดยคู่ผสม A2 × C4 มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง เท่ากับ 811.67 กรัม/ต้น อย่างไรก็ตามไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคู่ผสม A3 × C2, A1 × C2, A2 × C2, A2 × C1, A2 × C3 และพันธุ์
การค้า นอกจากนี้ยังพบว่าคู่ผสม พันธุ์ A2 × C1 แสดงค่าความดีเด่นเหนือพ่อแม่ทางบวกในทุกลักษณะที่
ศึกษา ได้แก่ ด้านความสูงต้น ผลผลิต จ านวนผลต่อต้น ความยาวผล ความกว้างผล และความหนาเนื้อ มีค่า
เท่ากับ 34.6  22.9  1.3  34.0  17.0  และ 5.2 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ ในขณะทีคู่่ผสม A1× C2 แสดงค่าความ
ดีเด่นเหนือพ่อแม่สูงในด้านความสูงต้น ผลผลิตต่อต้นและจ านวนผลต่อต้น 27.6 54.1 และ 25.1 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ซึ่งสรุปได้ว่าคู่ผสม A2 × C1 เป็นคู่ผสมที่ดเีหมาะส าหรับการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต 
ค ำส ำคัญ: ลูกผสม, พริก, ความดีเด่นของลูกผสม 
 
Abstract: Chili spur pepper is an economically important vegetable in Thailand and uses 
various consumed such as chili paste and chili sauce. The research objective was to improve 
the chili spur pepper hybrid, which evaluated the heterosis of yield and horticultural 
characteristics. The experimental design was a randomized complete block design (RCBD) with 
three replications and treatments of sixteen combinations, parental lines, and commercial 
varieties. The results showed that the fruit yield of all hybrids ranges between 350.0 - 811.7 
g/plant. The A2 × C4 hybrid has the highest yield weight potential at 811.4 g/plant but which 
is not significantly different from those of the A3 × C2, A1 × C2, A2 × C2, A2 × C1, A2 × C3 
hybrids, and the commercial variety. Moreover, the A2 × C1 hybrid shows positive heterosis 
of all traits, plant height, yield weight, fruit per plant, fruit length, fruit width, and flesh 
thickness, measuring 34.6, 22.9, 1.3, 34.0, 17.0, and 5.2 %, respectively. Meanwhile, the A1 × 
C2 hybrid shows high heterosis of plant height, yield, and fruit per plant at 27.6, 54.1, and 
25.1%, respectively. The conclusion was that the excellent combination of A2 × C1 was 
suitable for future improvement. 
Keywords: hybrid, chili, heterosis 
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Impact of using blue crab shell powder ( BCSP)  on 
alteration of EC, pH, leaf greenness and growth of 
Cucumis melo var. Hamigua TA215 seedlings. 
 

Pimpan Pimonrat 1, Dowroong Watcharinrat 2 Nattapong Chanchula3 and Pornpimol Pimolrat 4* 

Abstract: Seedling is the most important starting materials of the steps of muskmelon production. 
Healthy seedling production can be addressed by finding appropriate seedling substrates. Blue crab 
shell powder (BCSP) has been used as substrate additive to increase growth and yield of agricultural 
produce. The objective of this research was to investigate impact of using BCSP on alteration of EC, pH, 
leaf greenness and growth of Cucumis melo var. Hamigua TA215 seedlings. The substrates making up 
the treatments were 5, 10, and 15% of BCSP and peat moss which was used as a control. The experiments 
laid out in a Completely Randomized Design (CRD) with four treatments and three replications. The 
results showed that increasing of EC and pH were attributed by increasing the amount of BCSP. 
Reduction of EC was found at day 9. The highest pH was found at day 9 with adding 15% BCSP. At day 
1, leaf greenness result was highest for seedling grown in 15% BCSP added substrate. Final growth was 
greatest for seedling grown in peat moss (control) and tended to decrease as the percent BCSP increased. 
These are indicative that essential element in BCSP resulted in leaf greenness appearance. Increasing of 
pH impact growths of seedlings. Reduction of the amount of BCSP might provide favorable condition 
around root environments for the seedling development of muskmelon with healthy growth. 
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การเจริญเติบโต การออกดอก และปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลิน 
ของบัวหลวงนอกฤดูที่ได้รับการพ่นกรดจิบเบอเรลลิค 

Growth, Development, Flowering and Gibberellin-Like Substances of Nelumbo nucifera 
Garetn. Off-season Production by Spraying Exogenous GA3  

 
วิภาวนี ศรีสาร1 ศรนรินทร์ สวงโท2 และภาณุพล หงษ์ภักดี1* 

Wipawanee Srisarn1, Sornarin Suangtho2, and Panupon Hongpakdee1* 
 

บทคัดย่อ: บวัหลวงเปน็ไม้ตัดดอกที่ส ำคัญชนิดหนึ่งของไทย และจะมีกำรพักตัวเมื่อเข้ำสู่ฤดหูนำว ท ำให้ไม่สำมำรถ
ผลิตไดต้ลอดปี ส่งผลให้มีปริมำณไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด กำรทดลองนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อหำแนวทำง
เพิ่มผลผลิตบัวหลวงตดัดอกนอกฤดู โดยศึกษำผลของกำรพ่นกรดจิบเบอเรลลิค (Gibberellic acid; GA3) ต่อกำร
เปลี่ยนแปลงปริมำณสำรคล้ำยจบิเบอเรลลิน กำรเจริญและกำรออกดอกในบัวหลวงนอกฤดู ด ำเนินกำรวำงแผนกำร
ทดลองแบบสุ่มสมบรณ์ (CRD) โดยพ่นสำรละลำย GA3 3 ระดับควำมเข้มข้น คือ 0, 200 และ 400 ppm 1 ครั้ง ให้กับ
บัวหลวงอำยุ 1 เดือน เมื่ออำยุครบ 3 เดือน (85 วัน) ผลกำรทดลอง พบว่ำ กำรพ่น GA3 ในระดบัควำมเข้มข้นที่เพิ่มข้ึน
ของทุกกรรมวิธี มีผลท ำให้จ ำนวนใบรวม ควำมยำวกำ้นใบ น ำ้หนักแห้งใบ และควำมยำวไหลเพิ่มขึ้น แต่กลับไม่ส่งผล
ต่อพื้นที่ใบรวมของบัวหลวง กำรพ่น GA3 ควำมเข้มข้น 400 ppm มีผลท ำให้บัวหลวงมีควำมยำวก้ำนดอกเพิ่มขึ้น แต่
กลับไม่สง่ผลต่อคุณภำพดอก (จ ำนวนดอก น ้ำหนักสด และน ำ้หนัดแห้งของดอก) นอกจำกนี้ เมื่อบัวหลวงได้รับกำรพ่น
สำรละลำย GA3 ควำมเข้มข้น 400 ppm พบว่ำ ท ำให้ปริมำณสำรคล้ำยจิบเบอเรลลนิภำยในพืชลดลง เมื่อเทียบกับ
กรรมวิธีควบคุม กำรค้นพบของสมดุลฮอร์โมนดังกลำ่ว จงึอำจน ำไปสู่กำรประยุกต์ใชส้ำรควบควบคุมกำรเจริญเติบโต
พืชเพื่อบังคับกำรออกดอกของบัวหลวงต่อไป 
ค าส าคัญ: สารคล้ายจิบเบอเรลลิน, การออกดอก, บัวหลวงนอกฤดู 
 
Abstract: Sacred lotus is an important cut flower in Thailand, which became to dormancy in mild 
winter. This caused as non-years round production, resulted in poor growth and not enough with 
market demand. The experiment was aimed to clarify some strategies to improve flower quantities 
and quality in sacred lotus off-season production. The study of GA3 application on the changes of 
gibberellin-like substances, growth, flowering was conducted in CRD with different 3 concentrations 
of GA3 solution: 0, 200 and 400 ppm at once a time for 1 month’s plant. When plant reach 3 months 
(85 Days after treated; DAT), It was found that increasing all GA3 concentration gave the greatest in 
total leaf number, leaf stalk length and stolon length. Nevertheless, none effects of GA3 application 
on flower qualities (flower number and flower FW & DW).  Treated plants with 400 ppm of GA3 gave 
the reducing of Gibberellins’s like substance in plant parts when compare with normal plant. This 
balancing of endogenous phytohormone finding might be beneficial for applied PGRs technique to 
control flowering in further aspect. 
Keywords: Gibberellin-like substances, flowering, Off-season sacred lotus 
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ผลของเทคนิคการผ่าหัวต่อการเติบโตและผลผลิตหัวพันธุ์ของปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์  
Effect of Rhizome Division Technique on Growth and Rhizome Yield  

of Curcuma alismatifolia cv. ‘Chiang Mai Pink’ 
 

ชัยอาทติย์ อ่ินคำ1* โสระยา ร่วมรังษ2ี และ กนกวรรณ ปญัจะมา2 
Chaiartid Inkham1*, Soraya Ruamrungsri2 and Kanokwan Panjama2 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของเทคนิคการผ่าหัวต่อการเจริญเติบโตและปริมาณหัวพนัธุ์ของปทมุมา ทำการทดลองโดย
การผ่าแบ่งหัวพนัธุ์ปทุมมาพนัธุ์เชียงใหม่พิงค์ก่อนปลูกออกเป็น 3 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 ไม่ผ่าหัวพนัธุ์ก่อนปลูก 
(กรรมวิธีควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 ผ่าหัวพันธุ์ออกเป็น 2 ส่วนตามแนวยาว และกรรมวิธีที่ 3 แบ่งหัวพันธุ์ออกเป็น 4 ส่วน
ตามแนวยาว จากนัน้นำหัวพันธุ์ในแต่ละกรรมวิธีมาปลูกในตะกร้าที่มีช่องสำหรับระบายนำ้ได ้ โดยใช้ทรายผสมแกลบ
ดำอัตราส่วน 1:1 เป็นวสัดุปลูก ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร ผลการทดลองพบวา่ หลังปลูกนาน 1 เดือน กรรมวิธีที่
ไม่มีการแบ่งหัวพันธุ์ก่อนปลูกมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดที่  100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีที่ 2 และ 3 ให้เปอร์เซ็นต์การ
งอกเฉลี่ย 85 และ 45 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดบั เมื่อระยะ 4 เดอืนหลังปลูก จำนวนหน่อต่อกอ จำนวนใบต่อตน้ และความ
เข้มของสีใบในแต่ละกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกัน ในขณะทีค่วามยาวก้านดอกของกรรมวิธีที่ไม่มีการแบ่งหัวพนัธุ์ มี
ค่าสูงกว่ากรรมวิธีที่แบง่หัวพันธุอ์อกเป็น 2 และ 4 ส่วนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนความยาวของช่อดอกและเส้น
ผ่านศนูย์กลางช่อดอก พบว่าในแต่ละกรรมวิธีทดลองไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อถึงระยะเก็บเก่ียวหัวพันธุ์ (6 เดือน
หลังปลูก) พบวา่นำ้หนักสดรวมของหัวพันธุ์ในกรรมวิธีที่ 1 ให้ค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด (70.72 กรัม) แต่ไม่มีความแตกทางสถิติ
เมื่อเทียบกับกรรมวิธีที่ 2 (58.49 กรัม) ในขณะที่ กรรมวิธีที ่3 ให้น้ำหนักสดของหัวพันธุ์มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (52.07 
กรัม) สำหรับจำนวนหัวใหม่ต่อกอ พบว่าในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของจำนวนหัวใหม่อยู่
ในช่วง 5.75-6.75 หัวต่อกอ 
คำสำคัญ: ปทุมมา, การขยายพนัธุ์, แบ่งหัว, การเจริญเติบโต, ผลผลติ 
 
Abstract: The effect of rhizome division technique on growth and of rhizome yield of Curcuma 
alismatifolia cv. ‘Chiang Mai Pink’ was studied by division rhizome before planting as 3 different 
treatments i.e., T1) no dividing (control treatment), T2) rhizome was longitudinal divided into 2 pieces 
and T3) rhizome were longitudinal divided into 4 pieces. Plants were grown in plastic baskets which 
allowed water pass through, and sand mixed with rice husk charcoal ratio 1:1 were used as growing 
media, planting space was 30 x 30 cm. At 1 month after planting, the results showed that no divided 
rhizome before planting treatment (T1) gave the higher results on germination percentage than T2 
and T3 (100%, 85% and 45%, respectively). At 4 months after planting, there were not significant 
different between treatments on the number of shoots per cluster, number of leaves per plant and 
leaf color. Whereas there were higher of stalk length results when plant grown by using no divided 
rhizome (T1) than T2 and T3. But there were not significantly differences on inflorescence length 
and inflorescence diameter among treatment. At rhizome harvest stage (6 months after planting), 
the results showed that the highest total rhizome fresh weight was found in T1 (70.72 g), but the 
results was not significant different when compared with T2 (58.49 g) while T3 gave the lowest total 
rhizome fresh weight (52.07 g). However, the number of new rhizomes per plant were not significant 
different among treatments which in range of 5.75 – 6.75 rhizomes per cluster. 
Keywords: Curcuma alismatifolia, propagation, rhizome division, growth, yields 
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ความถ่ีในการให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
Frequency of Fertilizer Application on Growth and Development of Curcuma Explants 

Derived from Tissue Culture 
กนกวรรณ ปัญจะมา1,3 โสระยา ร่วมรังษี1,3 และ ชัยอาทิตย์ อิ่นค า2,3* 

Kanokwan Panjama 1,3, Soraya Ruamrungsri1,3 and Chaiartid Inkham 2,3* 
 

บทคัดย่อ: กระเจียวเป็นไม้ดอกท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย การขยายพันธุ์จากต้นอ่อนจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับเกษตรกร ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความถี่ใน
การให้ปุ๋ยท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกระเจียวท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   โดยคัดเลือกต้นกระเจียวจ านวน 
2 สายพนัธุ์ ได้แก่ Banrai Red และ CMU Sweet Rosy จากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปลูกลงในกระถางพลาสติก
ด าขนาด 6 นิ้ว วัสดุปลูกที่ใช้มีส่วนผสมของ ทราย : ขุยมะพร้าว : แกลบดิบ : ถ่านแกลบ อัตราส่วน  1: 1: 1 : 0.5 ปลูก
เลี้ยงในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ให้พืชได้รับปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอ 21-21-21 อัตรา 20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร โดยให้พืช
ได้รับสารละลายปุ๋ย 100 มิลลิลิตรต่อกระถาง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 3 กรรมวิธี ๆละ 10 ซ ้า ได้แก่ 
กรรมวิธีท่ี 1 ไม่ให้ปุ๋ย ( กรรมวิธีควบคุม) กรรมวิธีท่ี 2 ให้ปุ๋ย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และกรรมวิธีท่ี 3 ให้ปุ๋ย 2 ครั้งต่อสัปดาห์  
ผลการทดลองพบว่า ท่ี 3 เดือนหลังได้รับกรรมวิธี การได้รับปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 หรือ 2 ครั้ง ส่งผลให้กระเจียวท้ัง 2 สายพันธุ ์
มีความสูงต้น และจ านวนใบมากกว่ากรรมวิธีท่ีไม่ได้รับปุ๋ย การให้ปุ๋ยสัปดาห์ละครั้งส่งผลให้กระเจียว Banrai Red มี
เปอร์เซ็นต์การออกดอกมากกว่ากรรมวิธีอื่น ส่วนการได้รับปุ๋ยสัปดาห์ละ 2 ครั้งส่งให้กระเจียว CMU Sweet Rosy มี
เปอร์เซ็นต์การออกดอกมากที่สุด เฉลี่ย 67 % 
ค าส าคัญ:  การขยายพันธุ์พืช, ธาตุอาหาร, การออกดอก, การเจริญเติบโต 
 
Abstract:    Krajeaw (Curcuma) is one of the most economically important flower crops in Thailand. 
Propagation by using explants derived from tissue culture is an option for the grower. Therefore, this 
experiment aimed to study the optimum frequency of fertilizer application on growth and development 
of Curcuma derived from tissue culture. The Curcuma 2 cultivars i.e., Banrai Red and CMU Sweet Rosy 
plantlets derived from tissue culture were grown in plastic pot 6 inches, using sand: coconut dust: rice 
husk: rice husk charcoal at the ratio of 2: 2: 2: 1 as growing media. Plants were grown under 50% shading 
house and supplied with 21-21-21 water-soluble fertilizer at 20 grams per 20 liters of water, 100 ml per 
plant. The experimental designed was completely randomized design with 3 treatments, 10 replication 
per treatment i.e., 1) no fertilizer application (control treatment), 2) applying fertilizer once a week and 
3) applying fertilizer twice a week. The results showed that, at 3 months after treatment, fertilizer 
application once or twice a week resulted in higher in plant height and leaves number than no fertilizer 
application treatment both 2 cultivars. The highest of flowering percentage in Krajeaw Banrai Red was 
observed when plants were supplied with fertilizer once a week, while the highest flowering percentage 
in Krajeaw CMU Sweet Rosy was obtained from fertilizer application twice a week treatment. 
Keywords: Plant propagation, nutrition, flowering, growth and development 
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การทดสอบพันธุ์ดาวเรืองท่ีมีศักยภาพเป็นไม้กระถาง 
Varietal Evaluation of Tagetes erecta L. for Potted Plant 

พรอนันต์ แข็งขันธ์1*  อำนวย อรรถลงัรอง2 
Phornanan Khaengkhan1*  Amnuai Adthalungrong2 

บทคัดย่อ 
ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่นิยมปลูกเพื่อใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบพันธุ์ดาวเรือง

ที่เหมาะสำหรับเป็นไม้กระถาง ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 วางแผนการทดลองสุ่มใน
บล็อคสมบูรณ์ (RCBD) 10 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้ำ ประกอบด้วยดาวเรืองสายพันธ์ุคัดเลือก 8 สายพันธ์ุ และพันธ์ุการค้า 2 พันธุ์ คือ 
Prince Gold และ Prince Yellow พบว่า ดาวเรืองสายพันธ์ุคดัเลอืกมีอายุดอกแรกบาน 63.0-74.6 วัน ช้ากว่าทางสถิติเมื่อ
เทียบกับพันธุ์การค้า ที่มีอายุดอกแรกบาน 56.0-57.0 วัน ด้านอายุการใช้งาน สายพันธุ์ 110x102-B-9-1-1 มีอายุการใช้งาน 
23.6 วัน นานกว่าสายพันธุ์คัดเลือกอ่ืนและพันธุ์การค้า Prince Gold ที่มีอายุการใช้งาน 21.3 วัน ด้านจำนวนดอกต่อต้น สาย
พันธุ์ 109x102-B-2-6-2 มีจำนวนดอกต่อต้นมากที่สุด เท่ากับ 18.0 ดอก แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์การค้า ด้านความกว้างดอก 
สายพันธ์ุ 111x104(o)-B-21-13-1 มีความกว้างดอก 5.87 เซนติเมตร มากทีสุ่ดแตไ่ม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเทียบกับสายพันธ์ุ
คัดเลือกอื่นๆ และพันธุ์การค้า เมือ่พิจารณาจาก อายุการใช้งาน จำนวนดอกต่อต้น และความกว้างดอก ดาวเรืองสายพันธุ์
คัดเลือกที่เหมาะสำหรับเป็นไม้กระถาง มี 3 สายพันธุ ์ได้แก่ 1)110x102-B-9-1-1 2)109x102-B-2-6-2 และ 3)111x104(o)-B-21-13-1 
ซึ่งพันธุ์เหล่านี้สามารถปลูกเป็นไม้กระถางและเป็นแหล่งพันธุกรรมในการพัฒนาพันธุ์ดาวเรือง 
คำสำคัญ:  ไม้ดอก อายุวางจำหน่าย ขนาดดอก 

Abstract 
Marigold is a flower that is commonly used in landscape. The objective of this research was to evaluate 

on the growth and flower quality with commercial cultivars (Prince Gold and Prince Yellow). The experiment plots 
were arranged in a randomized complete block design with three replications at Loei Horticultural Research 
Center during day season from October 2019 to March 2020. The results revealed that the fastest flowering 
was commercial marigold. It was 56.0-57.0 days after seeding. While improve cultivars were 63.0-74.6 days 
after seedling. The longest vase life was found in cv. ‘110x102-B-9-1-1’ at 23.6 days after harvesting. 
Interestingly, cv. ‘109x102-B-2-6-2’ had the most flowers/plant with 18.0 flowers. The flower size cv. 
‘111x104(o)-B-21-13-1’ had the largest flower size with 5.87 cm diameter but not significantly different 
between cultivars. Considering vase life, flowers/plant and flower size, there were 1)110x102-B-9-1-1 
2)109x102-B-2-6-2 and 3)111x104(o)-B-21-13-1 suitable for potted plant and useful in marigold breeding
programs.
Keywords: Flower, vase life, flower diameter
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การศึกษาลักษณะของอัญชันหนูกลายพนัธุ์ รุน่ M6 
Characteristic Study of M6 Miniature Butterfly Pea Mutants 

 
ญาดา จอนเจ๊ก1* และ ศิวาพร ธรรมด1ี 

Yada Jornjek1* and Siwaporn Thumdee1 
 
 

บทคัดย่อ: การฉายไอออนบีมไนโตรเจนพลังงานต ่า 50 Kev ปริมาณไอออน 12×1016 N-ions.cm-2 แก่เมล็ดอัญชัน 
ท าให้รุ่น M2 ถึง M5 มีต้นอัญชันกลายพันธุ์ที่มีลักษณะแคระ ดอกและใบมีขนาดเล็กกว่า และปล้องสั้นกว่าพันธุ์เดิม  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอัญชันรุ่นลูกของอัญชันหนูกลายพันธุ์รุ่น M5 จ านวน 6 
สายพันธุ์ คือ (1) M6S 47-7-4-3-1  (2) M6S 47-7-4-3-2  (3) M6S 47-10-1-2-1  (4) M6S 47-11-3-5-1  (5) M6S 
47-12-3-9-1  (6) M6S 47-12-3-9-2 และอัญชันพันธุ์เดิม  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (RCBD)  
จ านวน 8 ซ ้า ในสภาพแปลงเปิด พบว่า อัญชันกลายพันธุ์รุ่น M6 ทุกสายพันธุ์ มีลักษณะแคระ ขนาดดอก ใบย่อย และ
ใบประกอบมีขนาดเล็กกว่าพันธุ์เดิม  รวมถึงความสูงของต้น ความยาวปล้องที่ 4 และปล้องที่ 5 สั้นกว่าพันธุ์เดิม   
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะระหว่างอัญชันหนูกลายพันธุ์รุ ่น M6 สายพันธุ์ต่างๆ พบว่าอัญชันหนูต่างสายพันธุ์มีบาง
ลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ สายพันธุ์ M6S 47-7-4-3-2-X มีดอกยาวกว่าสายพันธุ์อื่น  ความยาวของใบประกอบของ
สายพันธุ์ M6S 47-11-3-5-1-X ยาวกว่าสายพันธุ์ M6S 47-12-3-9-1-X  ความยาวปล้องที่ 4 ของสายพันธุ์ M6S 47-7-
4-3-1-X สั้นกว่าสายพันธุ์ M6S 47-10-1-2-1-X  สายพันธุ์ M6S 47-11-3-5-1-X ใช้เวลาในการออกดอกแรกนานกว่า
สายพันธุ์ M6S47-7-4-3-1-X และ M6S 47-12-3-9-2-X  ขณะที่ความสูงของต้น ขนาดของใบย่อย และความกว้างของ
ใบประกอบไม่แตกต่างกัน  มีความเป็นไปได้ว่าอัญชันหนูกลายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มีการกลายของยีนหลายต าแหน่ง 
ค าส าคัญ: อัญชัน, การปรับปรุงพันธุ์, การกลายพันธุ์, ไอออนบีม 
 
Abstract: Mutation induction by irradiating low-energy nitrogen ion beam at 50 Kev and ion fluences 
(dose) of 12×1016 N-ions.cm-2 to butterfly pea seed caused some mutations in the M2 to M5 mutants.  
The mutants showed dwarf character, smaller flower and leaf, and shorter internode than the wild 
type.  This research aimed to compare the offspring of six M5 miniature mutant lines; including  
(1) M6S 47-7-4-3-1, (2) M6S 47-7-4-3-2, (3) M6S 47-10-1-2-1, (4) M6S 47-11-3-5-1, (5) M6S 47-12-3-9-1, 
and (6) M6S 47-12-3-9-2; and the wild type.  The experiment was designed base on Randomized 
Complete Block Design (RCBD) with 8 replications and conducted in an open field. The result showed 
that all M6 mutant lines was dwarf. Their flower size, leaflet size, and compound leaf size were 
smaller than those of wild type. Moreover, plant height, the 4th and 5th internode length of M6 
mutant lines were shorter than the wild type. Comparison among the M6 mutant lines indicated that 
the miniature mutant lines were different in some traits.  Flower length of the M6S 47-7-4-3-2-X line 
was longer than other mutant lines. Compound leaf length of M6S 47-11-3-5-1-X line was longer 
than M6S 47-12-3-9-1-X line.  The fourth internode length of M6S 47-7-4-3-1-X line was shorter than 
M6S 47-10-1-2-1-X line.  M6S 47-11-3-5-1-X line took a longer time to the first flower blooming than 
M6S47-7-4-3-1-X and M6S 47-12-3-9-2-X lines. However, plant height, leaflet size, and compound leaf 
width were not different among the mutants. It is possible that the miniature mutant lines have 
multiple gene mutation. 
Keywords: Butterfly pea, breeding, mutation, ion beam 
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องค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเอเดลไวส์ที่ปลูกเลี้ยงในพื้นที่โครงการหลวง 
Phytochemical Screening and Antioxidant Activity of Edelweiss (Leontopodium alpinum) 

Cultivated in The Royal Project’s Area 
 

ชนากาณ ศรีเมือง1* ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย1* และ สิริสุภาพร คำสุกดี1 
Chanakan Srimaueng1*, Prapassorn Arayakitcharoenchai1* and Sirisupaporn Khamsukdee1 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระของเอเดลไวส์ ที่ปลูกเลี้ยงในพื้นที่ของ
โครงการหลวงมุ่งเน้นศึกษาวิธีการสกัด และตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ตลอดจนฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในดอกเอเดลไวส์ ซึ่งเป็นพชืต่างถิ่นบนเทือกเขาสูงเขตหนาว ที่นำมาปลูกเลี้ยงในพื้นที่ของ
มูลนิธิโครงการหลวง จากการสกัดเอเดลไวส์ด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ นำสารสกัดมาตรวจสอบสารพฤกษเคมี
เบื้องต้น โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสี ฟอง หรือตะกอน และตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical 
scavenging พบวา่ สารสกัดเอเดลไวส์มีองค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น 4 กลุ่ม คือ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แทน
นิน และสเตอรอยด์ โดยสารสกัดเอเดลไวส์มีปริมาณฟลาโวนอยด์รวม 168.09±0.03 มิลลิกรัมเคอร์ซิตินต่อกรัม 
ปริมาณฟีนอลิกรวม 134.98±0.43 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัม และปริมาณแทนนินรวม 121.81±0.35 
มิลลิกรัมกรดแทนนิกต่อกรัม โดยมีฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระสงูสุด (EC50) เท่ากับ 12.89±0.16 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งผล
ที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานนำไปพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าการใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหาร และเวชสำอางต่อไป 
คำสำคัญ: สารสกัดเอเดลไวส์ พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พื้นที่โครงการหลวง 

 
Abstract: Studies on phytochemical screening and antioxidant activity of Edelweiss 
(Leontopodium alpinum) were conducted. The edelweiss used in the studies is an exotic plant, 
naturally existed in the cold high mountain range, introduced to be cultivated around the Royal 
Project’s area. The research focused on qualitative and quantitative extracting methods of the 
flowers to detect phytochemical composition and antioxidant activities. Extractions of 
edelweiss flowers were done with 95 percent ethanol. The extracts were then examined for 
preliminary phytochemical components by means of decolorization, foaming or sludge reaction 
techniques. DPPH radical scavenging method was carried out to identify antioxidant activities. 
As the results, phytochemical screening revealed the presence of phenolic compounds, 
flavonoids, tannins and steroids. Quantitative determinat ions of total contents of flavonoids, 
phenolics and tannin were found to be 168.09±0.03 mg quercetin per gram, 134.98±0.43 mg 
gallic acid equivalent per gram and 121.81±0.35 mg tannic acid per gram, respectively. The 
highest antioxidant activity, via radical scavenging method, measured 12.89±0.16 mg/mL, in 
terms of EC50. Results obtained from this study could literally represent basic information for 
further development to level up the value of agricultural utilization, food industry and 
cosmeceuticals alike. 
Keywords: Edelweiss Extract, Antioxidant, Phytochemical, The Royal Project’s area 
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การกำจัดเช้ือไวรัส Cymbidium mosaic virus ด1วยความร1อนบำบัด 
ในระยะโปรโตคอร<มไลค<บอด้ีของกล1วยไม1สกุลหวายลูกผสม 

 
Elimination of Cymbidium Mosaic Virus Using Thermotherapy  

in Protocorm–Like Bodies of Dendrobium Hybrid 
 

วงศกร เสือสืบพันธ01* ดวงพร บุญชัย2 เฌอมาลย0 วงศ0ชาวจันท01 และ พัชรียา บุญกอแก@ว1 
Wongsakorn Suasuebphan1*, Duangporn Boonchai2, Shermarl Wongchaochant1 and Patchareeya Boonkorkaew1 

 
 

บทคัดย่อ: Cymbidium mosaic virus (CyMV) เป*นเช้ือไวรัสท่ีมีความสำคัญต>อการผลิตกลCวยไมCสกุลหวายลูกผสม
ในประเทศไทย โดยส>งผลต>อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ดังน้ัน การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคWเพ่ือการกำจัดเช้ือ
ไวรัส CyMV ในระยะโปรโตคอรWมไลคWบอด้ี (protocorm–likes bodies; PLBs) ของกลCวยไมCสกุลหวายลูกผสมดCวย
ความรCอนบำบัด (thermotherapy) โดยการคัดเลือก PLBs ขนาด 5 มิลลิเมตร ท่ีไดCจากการเพาะเล้ียงตาขCาง หรือตา
ยอดของตCนกลCวยไมCพันธุWขาวสนานท่ีติดเช้ือไวรัส CyMV เล้ียงในอาหารก่ึงแข็ง สูตร Vacin and Went ดัดแปลง 
ร>วมกับน้ำตาลทราย 2 เปอรWเซ็นตW น้ำมะพรCาว 15 เปอรWเซ็นตW ภายใตCอุณหภูมิท่ี 37±2 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 0 5 
7 และ 10 วัน ก>อนยCายลงอาหารเหลวสูตร VW ดัดแปลง เป*นเวลา 6 สัปดาหW วางแผนการทดลองแบบสุ>มสมบูรณW ผล
การศึกษา พบว>า อัตราการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของช้ิน PLBs จะลดลงตามระยะเวลาท่ีไดCรับความรCอนเพ่ิมข้ึน 
โดยมีอัตราการรอดชีวิตรCอยละ 100 100 70 และ 0 ท่ีระยะเวลา 0 5 7 และ 10 วัน ตามลำดับ ระยะเวลาท่ีไดCรับความ
รCอนส>งผลใหC PLBs มีขนาด และน้ำหนักสดแตกต>างกันทางสถิติ โดยท่ีระยะเวลา 7 วัน PLBs มีน้ำหนักสดเฉล่ียนCอย
ท่ีสุด (2.86 กรัม) อย>างไรก็ตาม ทุกทรีตเมนตWไม>สามารถกำจัดเช้ือไวรัส CyMV ไดC เน่ืองจากระยะเวลาในการไดCรับ
ความรCอนยังไม>เพียงพอต>อการกำจัดเช้ือ ท้ังน้ีในการผลิตกลCวยไมCใหCปลอดเช้ือไวรัสดCวยวิธีการใชCความรCอนบำบัด
จำเป*นตCองมีการศึกษาเพ่ิมเติม หรือใชCร>วมกับการกำจัดเช้ือไวรัสวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำจัดเช้ือไวรัส
ในกลCวยไมCสกุลหวายใหCดีย่ิงข้ึน 
 
คำสำคัญ: กลCวยไมC, การใชCความรCอน, ระยะเวลา, การกำจัดเช้ือไวรัส, ปลอดเช้ือไวรัส 
 
Abstract: Cymbidium mosaic virus (CyMV) is a prevalent and significant threat to Dendrobium orchid 
commercial production in Thailand. Therefore, this research aims to eliminate CyMV from the 
infected protocorm-like bodies (PLBs) of the Dendrobium hybrid in vitro through thermotherapy. In 
the experiment, CyMV-infected PLBs were cultured on modified semi-solid Vacin and Went (VW) 
supplemented with 15% coconut water and 2% sugar at 37±2 °C for 0, 5, 7, and 10 days. After 
treatment, PLBs were transferred to a liquid VW medium for six weeks. The experimental design was 
completely randomized. The results exhibited that the survival rate and growth of PLBs decreased 
with increasing heat treatment time. The survival rate was 100, 100, 70, and 0% at 0, 5, 7, and 
10 days, respectively. The heat treatment time resulted in statistically different PLBs in size 
and fresh weight. At 7 days, the PLBs had the lowest fresh weight (2.86 g). Nevertheless, not 
all treatments could eradicate the CyMV virus because the duration of heat treatment was 
insufficient for eradication. However, further studies are required to produce virus-free orchids 
using thermotherapy, in combination with other virus removal methods, to increase the 
efficiency of eliminating the virus in Dendrobium orchids. 
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 Keywords: Orchid, Heat treatment, Duration, Virus eradication, Virus–free 
 
 



การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Horticultural Congress)     ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 105

ผลของสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลีย้งต่อการเจรญิเติบโต สารตา้นอนุมูลอิสระ  
ปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม และปริมาณสารฟีนอลิกรวมของว่านน้ำทองในสภาพปลอดเชื้อ 

Effect of Medium and Culture Time on In Vitro Growth, Antioxidant Activity, Total 
Flavonoid Content and Total Phenolic Content of Ludisia discolor 

 
ปิยังกูร เรืองมาลัย1 2*, ดวงพร บุญชัย1 , เบญญา มะโนชัย1 และ พัชรียา บุญกอแก้ว1 

Piyungul Ruangmalai1 2*, Duangporn Boonchai1, Benya Manochai1, Patchareeya Boonkorkaew1 
 

บทคัดย่อ: ว่านน้ำทองเป็นกล้วยไม้สมุนไพรใช้ในการรักษาโรควัณโรค ไอเป็นเลือด และการเบื่ออาหาร ในสภาพ
ธรรมชาติว่านน้ำทองมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ ทำให้ใกล้สูญพันธุ์ในหลายประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย และไทย  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อที่มีประสิทธิภาพต่อการผลิตว่านน้ำทองเพื่อประโยชน์เชิงการแพทย์และการเพิ่มจำนวนวางแผนการ
ทดลองแบบ 3x3 แฟคทอเรียล แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ สูตรอาหารก่ึงแข็ง Murashige 
and Skoog (MS), Half Murashige and Skoog (½MS) และ Vacin and Went (VW) ร ่วมก ับ ระยะเวลาการ
เพาะเลี้ยง (2 3 และ 4 เดือน) ใช้ข้อปล้อง (0.3x1 เซนติเมตร) เป็นชิ้นส่วนเร่ิมต้น พบว่า การเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS 
เพียง 3 เดือน ทำให้ต้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสูงที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับทรีตเมนตอ่ื์นๆ 
(64.45 EC50 gFW/L และ0.14 mgQE/gFW ตามลำดับ) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับต้นอายุ 2 ปี ในสภาพโรงเรือน 
และการเลี้ยงบนสูตรอาหาร VW 4 เดือน ทำให้น้ำหนักสด ความยาวยอด เส้นผ่านศูนย์กลางยอดและจำนวนใบต่อ
ยอดมากที ่สุด อย่างมีนัยสำคัญ (0.69 กรัม, 4.36 เซนติเมตร, 0.44 เซนติเมตร และ 2.31 ใบ ตามลำดับ) ส่วน
พารามิเตอร์อื่นไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธีการข้างต้นสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพและการเพิ่มจำนวนต้นว่านน้ำทองเพื่ออนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมในธรรมชาติ 
 
คำสำคัญ: การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ, สารทุตยิภูมิ, กล้วยไม้ดิน 
 
Abstract: Ludisia discolor, a medicinal orchid, is mainly used to treat tuberculosis, hemoptysis, and 
loss of appetite. In the wild, L. discolor declines rapidly due to human consumption and climate 
change. It has begun to endanger many countries, such as China, Malaysia, and Thailand. The 
objectives of this study were to investigate the efficient micropropagation method for herbal 
medicine production and mass propagation of L. discolor. The experiment design was 3x3 factorial 
in CRD, media treatments (Murashige and Skoog (MS), half-strength Murashige and Skoog (½MS), and 
Vacin and Went (VW)) and culture times (2, 3, and 4 months) by using single nodes (0.3x1 cm) as 
experimental materials. The results show that L. discolor culture on MS medium for 3 months gave 
the highest bioactive compounds (antioxidant activity and total flavonoid content) (64.45 EC50 
gFW/L and 0.14 mgQE/gFW respectively). Compared with other treatments and not significantly 
different with L. discolor in the greenhouse (2-year-olds). The most suitable mass propagation was 
culture on VW medium 4 months, which gave the highest fresh weight, plant height, shoot diameter, 
and number of leaves (0.69 g, 4.36 cm, 0.44 cm, and 2.31 leaves per node, respectively). Other 
parameters are not significantly different when compared with other treatments. The described 
protocol can increase bioactive compounds and multiplication of L. discolor for germplasm 
conservation in nature. 
 
Keywords: Tissue culture, Secondary metabolites, Terrestrial orchids 
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ประสิทธิภาพการห่อผลด้วยถุงสปันบอนด์นอนวูฟเวนต่อคุณภาพผล 
และสีเนื้อส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในระหว่างการพัฒนาผล 

 
The efficiency of bagging with spunbond nonwoven bags on fruit quality and pulp 

color of ‘Siam Red Ruby’ pummelo (Citrus maxima Merr.) during fruit development 
 

นูรไอนีย์ สะแลแม1* นพรัตน์ ทัดมาลา2 นริศ ช่วยแป้น3 สมัคร แก้วสุกแสง4 และ ณัฐภพ สุวรรณเมฆ5 
Nurainee Salaemae1*, Nopparat Tatmala2 Naris Chuaypan3 Samak Kaewsuksaeng4 and Nattaphob Suwanmek5 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาประสิทธิภาพการห่อผลด้วยถุงสปันบอนด์นอนวูฟเวน (Magik Growth) ต่อการควบคุมคุณภาพผลและ
การพัฒนาสีเนื้อส้มโอทับทิมสยามโดยทำการห่อผลส้มโอด้วยถุงสีขาว สีน้ำเงิน และสีแดงเปรียบเทียบกับผลส้มโอที่ไม่ห่อผล 
(ชุดควบคุม) ซึ่งเริ่มทำการห่อผลส้มโอตั้งแต่อายุ 120 วันหลังติดผล ผลการทดลองพบว่าสีของเปลือกส้มโอทับทิมสยามที่ห่อ
ผลด้วยถุงสปันบอนด์นอนวูฟเวนสีขาวยังคงเขียวโดยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่า L* a* และ b* value รวมทั้งมีการเจริญเติบโต
ของผลด้านน้ำหนักผล น้ำหนักเนื ้อส้มโอพันธุ ์ทับทิมสยามสูง และความหนาของเปลือกต่ำกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ ใน
ขณะเดียวกันเมื่อศึกษาผลของการใช้ถุงสปันบอนด์นอนวูฟเวนต่อการพัฒนาสีเนื้อส้มโอทับทิมสยามพบว่าการห่อด้วยถุงสปัน
บอนด์นอนวูฟเวนสีขาว สีน้ำเงิน และสีแดงมีค่า a* value (บ่งบอกถึงค่าสีแดง) เพิ่มขึ้นตลอดอายุการพัฒนาผล อย่างไรก็ตาม
การห่อผลด้วยถุงสปันบอนด์นอนวูฟเวนสีขาวจะมีค่า a* value สูงสุดในช่วง 210 วันหลังติดผล (ดัชนีการเก็บเกี ่ยวที่
เหมาะสม) นอกจากนี้ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีการห่อด้วยถุงสปันบอนด์นอนวูฟเวนสีขาวมีผลต่อคุณภาพภายใน ได้แก่ มี
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (TSS) สูงที่สุด และมีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (TA) ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชุดการ
ทดลองอื่น ๆ  
 
คำสำคัญ: ส้มโอทับทิมสยาม ถุงสปันบอนด์นอนวูฟเวน การพัฒนาสีเนื้อ คุณภาพผล 
 

Abstract 
The efficiency of bagging fruit with spunbond nonwoven bags ( ถ ุ ง  Magik Growth)  on fruit quality 

and color development of ‘Siam Red Ruby’ pummelo was studied.  The fruits were covered with white, 
blue and red spunbond nonwoven bags on 120 days after fruit setting, and those without bags were 
controls. The results showed that the pummelo covered with white spunbond nonwoven bags had still 
green color peel and delayed the increase of L*, a*, and b* value. Additionally, the fruit covered with white 
spunbond nonwoven bags had a higher fruit and pulp weight, and lower peel thickness compared to the 
others treatment. The effect of using spunbond nonwoven bags on the pulp color development of ‘ Siam 
Red Ruby’ pummelo was also investigated. Fruits covered with white, blue, and red bags showed an 
increase of a* value during fruit development. However, the fruits covered with white spunbond nonwoven 
bags exhibited the highest a* value on 210 days after fruits setting (Optimum Harvest Index) . Furthermore, 
the fruit covered with white spunbond nonwoven bags influenced fruit quality such as the fruits had the 
highest total soluble solids contents (TSS) and lower total titratable acidity (TA) than others treatment.  
 
Keywords:  Siam Red Ruby pummelo, Spunbond nonwoven bags, Pulp color development, Fruit quality 
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ผผลลขขอองงชช่ว่วงงเเววลลาาเเกก็็บบเเกกีี่่ยยววตต่อ่อสสัดัดสส่ว่วนนชชัั้น้นคคุณุณภภาาพพ  คคุุณณภภาาพพผผลล  แแลละะปปรริิมมาาณณธธาาตตุอุอาาหหาารรใในนผผลลพพุุททรราานนมมสสดด  
EEffffeecctt  ooff  hhaarrvveessttiinngg  ppeerriioodd  oonn  ffrruuiitt  ggrraaddiinngg,,  ffrruuiitt  qquuaalliittiieess  aanndd  nnuuttrriieennttss  iinn  ffrruuiittss  ooff  

‘‘NNoomm  SSoodd’’  jjuujjuubbee    
 

ธธนนดดลล  ธธาาตตุโุโลลหหะะ1**    สสมมยยศศ  มมีทีทาา11  แแลละะ  ศศุภุภัชัชญญาา  นนาามมพพิลิลาา11  สสุภุภัทัทรร์ ์ ออิศิศรราางงกกูรูร  ณณ  ออยยุธุธยยาา11  
TThhaannaaddooll  TThhaattlloohhaa11**,,  SSoommyyoott  MMeeeetthhaa11  aanndd  SSuuppaattcchhaayyaa  NNaammppiillaa11  SSuuppaatt  IIssaarraannggkkooooll  NNaa  AAyyuutttthhaayyaa11 

 
บบททคคัดัดยย่อ่อ::  วัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องการศึกษาผลของช่วงเวลาการเก็บเก่ียวพุทราต่อสัดส่วนชั้นคุณภาพ คุณภาพ
ผล และธาตุอาหารในผลพุทราพันธุ์นมสด โดยท าการศึกษาพทุราบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวัดกาฬสินธุ์ ท าการ
คัดเลือกต้นพุทราจากสวนเกษตรกรจ านวน 5 ตน้ แบ่งช่วงการเก็บเก่ียวออกเป็น 3 เดือน คือ ธนัวาคม 2562, มกราคม 
2563 และกุมภาพันธ์ 2563 พบว่าสดัส่วนชัน้คุณภาพของพุทราแบ่งออกเป็น 4 ชั้นคุณภาพ ได้แก่ ชั้นจัมโบ้ 3%, ชั้น 
A 34%, ชั้น B 16% และชั้น C 47% โดยรอบการผลิต 2562/2563 เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวพุทราในเดือนมกราคม 
2563 ได้มากที่สุด การวิเคราะห์คุณภาพผลพบว่าพุทราที่เก็บเก่ียวเดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได ้
(total soluble solid, TSS) และปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (titratable acidity, TA) ต ่าที่สุด ส่วนปริมาณธาตุอาหาร
ในผล พบว่าพุทราแต่ละชัน้คุณภาพที่เก็บเก็บเก่ียวในแต่ละเดือนมีปริมาณธาตุอาหารแต่ละชนดิไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
โบรอนในผลพบวา่พุทราที่เก็บเก่ียวในเดือนมกราคม 2563 มีความเข้มข้นของโบรอนในผลสูงกว่าเดือนอื่นๆ จากการ
หาความสัมพนัธ์ของธาตุอาหารกับคุณภาพผลผลิต ไม่พบความสัมพันธ์ของธาตุอาหารแต่ละชนิดกับคุณภาพผลผลิต 
โดยธาตุอาหารในผลของพุทรามีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และโบรอนอยู่ในช่วง 0.85-
1.53%, 0.10-0.48%, 1.17-1.58%, 0.42-1.09% และ 11.52-24.92 mg/kg ตามล าดบั 
คค  าาสส  าาคคัญัญ:: ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้, ปริมาณกรดทีไ่ตเตรท, ธาตุอาหารพืช  
 
AAbbssttrraacctt:: The purpose of this research was to study the effect of harvesting period on fruit grading 
ratio, fruit qualities and nutrients in fruit of ‘Nom Sod’ jujube. The 5 sampled trees in the farmer’s 
orchard located at Ban-phon, Kham Muang District, Kalasin Province were selected. The harvesting 
period separated in 3 months that were December 2019, January 2020 and February 2020. The result 
showed that the fruit grading ratio were 3% of Jumbo grade, 34% of A grade, 16% of B grade and 
47% of C grade. The highest yield was in a January for a production year of 2019/2020. The fruit 
qualities analysis found that the jujube yield harvested in February was lowest in total soluble solid 
(TSS) and titratable acidity (TA). In the fruit nutrients, the grade and harvesting period were not 
significant difference, but boron in fruit was highest in the January than other months. Additionally, 
the nutrient concentration had no correlation with fruit qualities. The nitrogen, phosphorus, 
potassium, calcium and boron in fruit were 0.85-1.53%, 0.10-0.48%, 1.17-1.58%, 0.42-1.09% and 
11.52-24.92 mg/kg, respectively.  
KKeeyywwoorrddss:: total soluble solid, titratable acidity, plant nutrient 

1สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
Horticulture Faculty of Agriculture Khon Kaen University 123 Moo 16, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 40002 
*ธนดล ธาตุโลหะ(Thanadol_th@kkumail.com) 
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ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกล้วยน้ำว้าระหว่างการเก็บรักษา 
Effect of temperatures on quality changing of banana “Namwa” during storage 

ศุภัชญา นามพิลา1* อภิสิทธิ์ เหลา่โกทา2  
Supatchaya Nampila1*, Apisit Laokotha 2 

 
บทคัดย่อ: กล้วยนำ้ว้าเป็นแหลง่สารอาหารที่สำคัญสำหรับคนจำนวนมาก ปัญหาหลักของกล้วยน้ำวา้ ได้แก่ การเน่า
เสียง่าย ทำให้อายุการเก็บรักษาและวางจำหนา่ยสัน้  มีการใช้อุณหภูมิต่ำในระดับทีไ่ม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผลไมน้ั้นใน
การเก็บรักษาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของกล้วยน้ำวา้ระหว่างการเก็บรักษา มี 3 กรรมวิธี ได้แกเ่ก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25±2 (ชุดควบคุม), 
10±2 และ 5±2°C ความชืน้สมัพัทธ์ร้อยละ 90 เก็บตัวอย่างทุกๆ 10 วัน ผลการศึกษาพบวา่การเปลี่ยนแปลงสีของ
เปลือกกล้วยแสดงเป็นคา่ L*, a* และ b* มีค่าสีเปลือกค่อยๆ เพิ่มข้ึนระหว่างการเก็บรักษา คา่สีของผลเปลี่ยนจากสี
เขียวเป็นสีเหลือง และเปอร์เซ็นการสูญเสียนำ้หนักของผลกล้วยมีค่าเพิ่มข้ึนในระหวา่งการเก็บรักษาในทุกกรรมวิธ ี
กล้วยน้ำวา้เก็บไวท้ี่อุณหภูมิ 5±2°C ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานที่สุดเปน็เวลา 30 วัน เมื่อเทียบกับกล้วยที่เก็บไว้
ที่อุณหภูมิ 25±2°C สามารถเก็บไดน้าน 15 วนั ผลการศึกษาพบว่า ผลไม้ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 10±2°C สามารถชะลอ
การสูญเสียนำ้หนัก สังเกตการเปลี่ยนสีของเปลือกบนผลกล้วยในระหว่างการสุก และทำให้การสุกแก่ช้า 
คำสำคัญ: กล้วย "นำ้ว้า", ยืดอายุ, เน่าเสีย, คุณภาพ 
 
Abstract: Bananas "Namwa" are an important source of nutrients for many people. The problem of 
bananas "Namwa" is that they are highly perishable, shorten the shelf life, and release. Low 
temperatures are used to prevent harm to the fruit in storage and extend its shelf life. The aim of 
this study was to examine the effect of temperatures on the quality change of banana "Namwa" 
during storage. There were three treatments, then stored at 25±2 (control), 10±2 and 5±2°C with 
90% relative humidity. Samples were randomly collected every 10 days. The results showed that 
the peel color changes of bananas were expressed as L*, a* and b* values. This value was increased 
gradually during storage in the peel indicating the color of the fruit was changed from green to 
yellow. And weight loss of banana was increased during storage at all treatments. The banana 
"Namwa" fruits stored at 5±2°C extended the longest storage life for 30 days when compared with 
those stored at 25±2°C can be stored for 15 days. The result showed that fruits stored at 10±2°C 
decelerated weight loss, peel color change were observed on fruits during maturation and delayed 
ripening. 
Keywords: banana "Namwa", prolong, perishable, quality 
 

 
1 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น 40002 
  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002 
2 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น 40002 
  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002 
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ผลของการเคลือบผิวดวยเพคตินจากถั่วลิสงตอคุณภาพของมะนาวในระหวางการเก็บรักษาภายหลังการ
เก็บเกี่ยว 

The effect of pectin coating from peanut on quality of lime during postharvest storage 
 

อินทิรา ลิจันทรพร0

1* กฤติกา รุงแจง1 และ กัญญารตัน เสือศรีเสริม1 
Intira Lichanporn1*, Kritika Rungjae1 and Kanyarat Suesriserm1 

 

บทคัดยอ: งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารเคลือบผิวดวยเพคตนิที่สกัดไดจากถ่ัวลิสงตอคุณภาพของ
มะนาวในระหวางการเก็บรักษา งานวิจัยนีใ้ชสารเพคตินที่สกัดจากถ่ัวลิสงซึ่งมปีริมาณเพคตนิเทากับ 18.50% 
ความชื้น 6.93% เมทอคซิล 9.76% เอสเทอริฟเคชัน 64.28% และเถา 2.31% ซึ่งมีคุณสมบัตใิกลเคียงกับเพคตินทาง
การคา นำผลมะนาวมาจุมในสารสกัดเพคตินจากถ่ัวลิสงที่ความเขมขนระดับตางๆ (0 0.5 1.0 1.5 และ 2.0% น้ำหนัก
ตอปริมาตร) และเปรียบเทียบกับสารเพคตินทางการคา 0.5% เปนเวลา 1 นาที ตอมานำผลมะนาวทัง้ที่เคลือบผิวและ
ไมเคลือบผิวมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (25+2 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ 65+2%) เปนเวลา 16 วัน และ
วิเคราะหผลการทดลองทางกายภาพและเคมีทุก 2 วนั ผลการทดลองพบวาผลจากการเคลือบผิวมะนาวดวยเพคติน
จากถ่ัวลิสงที ่ 2.0 % สามารถยืดอายุการเก็บรักษามะนาวไดนานถึง 16 วัน ภายใตอุณหภุมิหอง การเคลือบผิวผล
มะนาวดวยสารเพคตินแสดงใหเห็นถึงการสูญเสียนำ้หนักนอยกวาเมื่อเทียบกับชุดควบคุม โดยมะนาวไมเคลือบผิวมี
การสูญเสียนำ้หนักและปริมาณกรดแอสคอรบิกเทากับ 38.07% และ 21.35 มิลลิกรัม/100 กรัม ในขณะที่มะนาว
เคลือบดวยเพคตินจากถ่ัวลสิง 2.0% มีการสูญเสียน้ำหนักและปริมาณกรดแอสคอรบิกเทากับ 0.19% และ 33.84 
มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลำดบั ในวันที่ 8 ของการเก็บรักษา ดังนั้นจากการศึกษานี้การใชเพคตินที่สกัดจากถ่ัวลิสง
สามารถนำมาใชเปนสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุมะนาวได 
คำสำคัญ: มะนาว, เพคตินจากถ่ัวลิสง, คลอโรฟลล, การสูญเสยีน้ำหนัก   
 
Abstract: This work aimed to study the effect of pectin extracted from peanuts on the quality of 
lime (Citrus aurantifolia Swingle). The pectin extracts from peanut revealed 18.50% yield, 6.93% 
moisture, 9.76% methoxyl, a 64.28% degree of esterification, and 2.31% ash, which were similar 
properties to commercial pectin. Limes were coated by immersion in a peanut pectic extract at 
various concentrations (0, 0.5, 1.0, 1.5, and 2.0% pectin w/v) and 0.5% commercial pectin for 1 min. 
Subsequently, coated and uncoated (control) samples were stored in ambient storage (25+2oC and 
65+2% RH) for 16 days, and physical and chemical analyses were performed every 2 days. Lime 
fruits treated with 2% pectin peanut coating had the longest shelf life for 16 days under ambient 
storage. The coated limes demonstrated lower weight loss compared with the control samples. 
While uncoated lime showed weight loss and ascorbic acid content as 38.07% and 21.35 mg/100g 
on the 8th day of storage while as 2.0% peanut pectin coated lime presented weight loss and 
ascorbic acid content as 0.19% and 33.84 mg/100g, respectively. Therefore, this study highlights that 
2.0% pectin peanut can be introduced as an edible coating to prolong the shelf-life of fresh lime. 
Keywords: lime, pectin peanuts, chlorophyll, weight loss 
 

 
1 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 12130 
  Division of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani 
12130 
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น้้าหนักเนื้อแห้งตามอายุของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากบ้านห้วยสะพานหิน  
จังหวัดจันทบุรี กับมาตรฐานความบริบูรณ์ในปัจจุบัน 

Pulp dry weight at different maturities of Monthong durians from Ban Huai Saphan Hin, 
Chanthaburi as compared to the current maturity standard 

 
วัชรพล ปญัญาอักโข1* และ จริงแท้ ศริิพานิช1 

Watcharaphon Panya-Akkho1*and Jingtair Siriphanich1 
 

บทคัดย่อ: สภาพอากาศปัจจบุนัแปรปรวนสูง การดูแลรักษาต้นทุเรียนขณะมีผลเปลี่ยนไปจากอดีต ซึ่งอาจท าให้วัน
เก็บเก่ียวและคุณภาพผลเปลี่ยนไปจากเดิม การใช้น้ าหนักเนื้อแห้งอย่างน้อย 32% เป็นมาตรฐานความบริบูรณ์ขั้นต่ า
อาจไม่เหมาะสมในปัจจบุัน จึงท าการศึกษาโดยเก็บเก่ียวผลทุเรียนหมอนทองจากศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (ห้วยสะพานหิน) ต าบลบ่อเวฬุ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 เมื่ออายุ
ประมาณ 99 106 113 120 และ 127 วันหลังดอกบาน น ามาวิเคราะห์หาน้ าหนักเนื้อแห้งผลดิบ และบ่มเพื่อประเมิน
คุณภาพการรับประทานผลสุก ผลการศึกษาพบว่า ผลทุเรียนอายุ 99 วัน มีน้ าหนักเนื้อแห้งเท่ากับ 18% และเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 120 วัน มีปริมาณน้ าหนักเนื้อแห้งสูงที่สุดเท่ากับ 36.7% หลังจากนัน้น้ าหนักเนื้อแห้งลดลง
เล็กน้อย เมื่อพิจารณาคะแนนที่ได้จากการชิมผลสุกในระดบัทีย่อมรับได้ขั้นต่ า 6 จาก 10 คะแนน รวม 5 ลักษณะ 
พบว่าควรเก็บเกี่ยวเมื่อทุเรียนมีน้ าหนักเนื้อแห้งเฉลี่ยเท่ากับ 31.8%  ซึ่งตรงกับผลอายปุระมาณ 115 วัน จากข้อมูล
ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่ามาตรฐานน้ าหนักเนื้อแห้ง 32% ยังคงเป็นมาตรฐานความบรบิูรณ์ข้ันต่ าที่เหมาะสมในปัจจุบนั 
ค้าส้าคัญ: น้ าหนักเนื้อแห้ง, ความบริบูรณ,์ ทุเรียน 
 
Abstract: The current weather is highly variable. Caring durian trees at the fruiting stage has 
changed from the past. These situations may cause the harvesting date and fruit quality to differ 
from the past. Using the 32% minimum dry weight as the standard for mature durian may not be 
appropriate. Therefore, this study was conducted by harvesting Monthong durian from the Eastern 
Economic Fruit Tree Development Center (Huai Saphan Hin), Bo Welu Sub-district, Khlung District, 
Chanthaburi Province at 99, 106, 113, 120 and 127 days after flowering (DAF), between May to 
June 2021. The fruit were analyzed for dry pulp weight at harvest and for eating quality at the ripe 
stage. The results showed that durian fruit at 99 DAF had a dry weight of 18% and continued to 
increase until 120 DAF, with the highest content of 36.7%. After that, the dry weight decreased 
slightly. When considering the scores obtained from tasting the fruit with a total of five attributes, 
at a minimum acceptable level of 6 out of 10 hedonic scales, it was found that durians should be 
harvested when the dry weight of the pulp is 31.8%, which corresponded to approximately 115 
DAF. Based on these data, it was concluded that the current 32% minimal dry weight standard is 
still valid. 
Keywords: dry weight, maturity, durian 
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การประเมินปริมาณของแขง็ที่ละลายน ้าได้ กรดแอสคอร์บิก และแคลเซียมของผลสับปะรดด้วยเทคนิค
เนียร์อนิฟาเรดสเปกโทรสโกปี 

Quantification of total soluble solid, ascorbic acid and calcium content in pineapple 
fruity by Near infrared spectroscopy technique 

 
กมลวรรณ แสงสร้อย1,2* จริงแท้ ศิริพานิช1,2 และเกียรตสิุดา เหลืองวิลัย1,2  

Kamonwan Sangsoy1,2* Jingtair Siriphanich1,2 and Kietsuda Luengwilai1,2 
 

บทคัดย่อ: การใช้เทคนิคเนียร์อนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี (NIR) ร่วมกับวิธี Partial Least Squares Regression (PLSR) 
เพื่อสร้างสมการทํานายปริมาณของแข็งที่ละลายน ําได้ (TSS) กรดแอสคอร์บิก และแคลเซียม แบบไม่ทําลายผลิตผล 
สําหรับนําไปใชใ้นขั นตอนการควบคุมคุณภาพผลสับปะรด การสร้างสมการเบื องต้นจากสเปกตรัมที่ได้จากเครื่อง
Fourier-transform near-infrared spectrometer (FT-NIRS) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ของค่า TSS, 
กรดแอสคอร์บิก และแคลเซียม ที่ทํานายได้และค่าจริงของพนัธุ์ปัตตาเวยี คอื 0.81- 0.86 ของพันธุ์ตราดสีทอง คือ 
0.59-0.89  ส่วนข้อมูลสเปกตรมัที่ได้จากเครื่อง DLP NIRscan Nano Evaluation Module นั น สามารถนาํมาสร้าง
เป็นสมการทํานาย TSS ในพันธุ์ปัตตาเวยีเท่านั น โดยมีค่า R เท่ากับ 0.82 ทั งนี เมือ่พิจารณาค่าสัดส่วนความผิดพลาด
มาตรฐานที่ทํานายได้จาก NIRs กับค่าผิดพลาดมาตรฐานที่ไดจ้ากการวิเคราะห์จริง (residual predictive deviation 
หรือ RPD) จากทุกสมการ พบวา่ ค่า RPD น้อยกว่า 2.4 แสดงให้เห็นว่า NIR มีประสิทธิภาพต่าํในการทํานาย TSS, กรด
แอสคอร์บิก และแคลเซียม ของสับปะรดแบบไม่ทําลายผลิตผล 
ค้าส้าคัญ: ปัตตาเวีย, ตราดสทีอง, Fourier-transform near-infrared spectrometer (FT-NIRS), DLP NIRscan 
Nano Evaluation Module 
 
Abstract: Near infrared spectroscopy (NIR) and Partial Least Squares Regression (PLSR) were 
investigated as rapid and non-destructive methods for quantifying total soluble solids content (TSS), 
ascorbic acid and calcium concentration of fresh pineapple fruit. Models were developed using 
Fourier-transform near-infrared spectrometer (FT-NIRS). The calibration model was subsequently 
used to predict TSS, ascorbic acid and calcium concentration providing correlation coefficient (R) of 
predicted versus actual values of 0.81-0.86 for ‘Pattavia’ and 0.59-0.89 for ‘Trad Sri Thong’. For DLP 
NIRscan Nano Evaluation Module instrument, the calibration model was not sufficient to 
subsequently use to generate the prediction model, except for TSS of ‘Pattavia’ fruit, of which R 
was 0.82. However, the ratio of standard deviation of TSS between the prediction set and the actual 
value, or residual predictive deviation (RPD), of all models in this study was lower than 2.4. These 
results showed that NIR was insufficience for non-destructive prediction of TSS, ascorbic acid and 
calcium concentration in pineapple fruit. 
Keywords: ‘Pattavia’, ‘Trad Sri Thong’, Fourier-transform near-infrared spectrometer (FT-NIRS), DLP 
NIRscan Nano Evaluation Module 
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คณุภาพหลงัการเกบ็เก่ียวอินผลมัพนัธุบ์ารฮี์เพื่อการบริโภคเป็นผลสด 
 

Postharvest quality of date palm cv. Barhi for consumption as fresh fruit 
 

สุกญัญา เอ่ียมลออ1* นพพล เลิศวฒันาสกลุ2 และวิศณีย ์โพธ์ิหล้า1 
Sukanya Aiamla-or 1*, Noppon Lertwattanasakul2 and Wisanee Polar 1 

 
บทคดัย่อ: ประเทศไทยมพีืน้ทีก่ารปลูกและปรมิาณการผลติอนิทผลมัเพื่อบรโิภคเป็นผลสดเพิม่ขึน้ทุก ๆ ปี แต่
ยงัมขีอ้มลูไม่มากนักเกีย่วกบัคุณภาพของผลอนิทผลมัสดระหว่างการเกบ็รกัษา การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์
ในการเกบ็ขอ้มลูคุณภาพหลงัการเกบ็เกีย่วผลอนิผลมัเพื่อการบรโิภคเป็นผลสด โดยเกบ็เกีย่วผลสุกแก่ระยะ
การคา้ (สปัดาหท์ี ่22-26 หลงัการผสมเกสร) วดัขนาดของผล น ้าหนักผล ความฝาด และการเปลีย่นแปลงหลงั
การเกบ็เกีย่ว เช่น สเีปลอืกผล (L*, a*, b*, Hue) ความแน่นเนื้อของผล การหลุดร่วงของผลย่อย ปรมิาณ
ของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมดและปรมิาณ แทนนินของเนื้อผลอนิทผลมัพนัธุบ์ารฮ์ ี และเกบ็รกัษาในสภาพ
บรรยากาศดดัแปลงทีอุ่ณหภูม ิ 132 องศาเซลเซยีส พบว่าผลสดเกบ็เกีย่วสปัดาหท์ี ่ 24 หลงัการผสมเกสร มี
ขนาดของผลทัง้ความกวา้ง ความยาวและน ้าหนักสดของผลมากทีสุ่ด แต่ผลสดเกบ็เกีย่วสปัดาหท์ี ่25 หลงัการ
ผสมเกสร มค่ีาน ้าหนักแหง้ของเนื้อสงูสุด ผลทีม่อีายุการเกบ็เกีย่วต่างกนัมค่ีา L* และ b* ของสเีปลอืกไม่
แตกต่างกนั เมื่อผลแก่มากขึน้ ค่า a* มค่ีาเพิม่ขึน้และค่า Hue มค่ีาลดลง สว่นความแน่นเนื้อของผล ปรมิาณ
แทนนินและความฝาดมค่ีาลดลงในผลทีม่อีายุการเกบ็เกีย่วเพิม่มากขึน้และในระหวา่งการเกบ็รกัษา แต่ปรมิาณ
ของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมดมค่ีาเพิม่ขึน้ เมื่อเกบ็เกีย่วผลทีค่วามแก่เพิม่ขึน้พบการหลดุร่วงของผลย่อยมาก
ขึน้ นอกจากนี้ ผลทีอ่ยู่สว่นโคนของช่อผลมปีรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมดมากกว่าผลทีอ่ยู่กลางและ
ปลายช่อผลซึง่ตรงกนัขา้มกบัปรมิาณแทนนิน ดงันัน้ การเกบ็เกีย่วผลอนิทผลมัเพื่อบรโิภคสดตอ้งพจิารณาสี
เปลอืกผล ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมด และปรมิาณแทนนิน 
ค าส าคญั: อนิทผลมั, ระยะสกุแก่ของผล, ความฝาด, แทนนิน 
 
Abstract: Thailand has an increase in planting area and quantity of fresh date palms for consumption 
every year, but there is not much information on the quality of fresh date palms during storage. The 
purpose of this study was to collect postharvest quality data of date palms for consumption as fresh 
fruits. Fruits were harvested at commercial stage (22-26 weeks after pollination), measured fruit size, 
fruit weight, astringency, and postharvest changes, such as peel color (L*, a*, b*, Hue), firmness of the 
fruit, the fruitlet drop, total soluble solids, and tannins of Barhí date pulp, and stored in modified 
atmosphere package at 132 C. The results showed that fruits harvested at 24 weeks after pollination 
had the greatest size both width and length and fresh weight of the fruits, but fruits harvested at 25 
weeks after pollination had the highest dry weight of fruits. Fruits with different harvesting maturities 
had the same L* and b* values of peel color. As the fruit matures, the a* value increases and the Hue 
value decreases during storage. Fruit firmness, tannins, and astringency were decreased at increased 
harvesting maturity and during storage, but the total soluble solids were increased. When the fruit was 
harvested with increased harvesting maturity, there was more drop off of the fruitlet. In addition, fruits 
at the base of the bunches contained more total soluble solids than those at the center and the tips of 
the bunches, which is in contrast to the amount of tannins. Therefore, when harvesting date palms for 
fresh consumption, the peel color, total soluble solids and tannins must be considered. 
Keywords: Date palm, fruit maturity, astringency, tannin 
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ผลของการลดปริมาณไนโตรเจนต่อการสะสมคาโรทีนอยด์ และการแสดงออกของยีนในเนื้อผลสม้โอ 
ที่เพาะเลี้ยงในสภาวะจ าลอง 

Effect of ½Nitrogen treatments on carotenoid accumulation and carotenogenic gene 
expression in pumelo juice sacs in vitro 

 
นพรัตน์ ทัดมาลา1* สมัคร แก้วสุกแสง2 Gang Ma 3 Lancui Zhang3 และ Masaya Kato3 

Nopparat Tatmala1*, Samak Kaewsuksaeng2, Gang Ma3 Lancui Zhang3 and Masaya Kato3 
 

บทคัดย่อ: ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ‘Siam Red Ruby’ (Citrus grandis) เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ทุกคนรู้จักกันดีใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และส้มโอเบนนิมาโดก้า ‘Benimadoka’ (Citrus grandis Osbeck) ซึ่งเป็นส้มโอสายพนัธุ์
ญี่ปุ่นท่ีมีเนื้อผลสีแดง มีการสะสมปริมาณ Lycopene ในเนื้อผลเท่า 46.55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับส้มโอ
ทับทิมสยาม ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงเลือกใช้ส้มโอทั้งสองสายพันธุ์เพื่อเปรียบเทียบผลการลดปริมาณไนโตรเจนเพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของการสะสมของปริมาณคาโรทีนอยด์ที่แตกต่างกัน โดยการวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาผลของการ
ลดปริมาณไนโตรเจน (1/2Nitrogen) ต่อการกระตุ้นการสะสมคาโรทีนอยด์ในเนื้อผลส้มโอทับทิมสยาม พบว่าการลด
ปริมาณไนโตรเจน สามารถกระตุ ้นการสะสมปริมาณคาโรทีนอยด์ ได้แก่ lycopene, β-carotene และ β-
cryptoxanthin นอกจากนี้ได้ท าการศึกษาการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการสะสมคาโรทีนอยด์ในเนื้อผลส้มโอ
ทับทิมสยาม และส้มโอเบนนิมาโดก้า พบการแสดงออกของยีนที่ส าคัญ 5 ยีน คือ CitPSY, CitPDS, CitZED, CitZ-
ISO และ CitCRTISO ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการสะสมคาโรทีนอยด์ ดังนั้นจากการศึกษาข้อมูลข้างต้นสามารถน า
ข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในแปลงปลูกต่อไปได้ 
ค าส าคัญ: ส้มโอทับทิมสยาม, ส้มโอเบนนิมาโดก้า, การสะสมคาโรทีนอยด์, การแสดงออกของยีน 
 
Abstract: In the present study, to investigate the mechanisms regulating carotenoid accumulation 
in pumelo, a culture system was set up in vitro with juice sacs of two pumelo varieties, ‘Siam Red 
Ruby’ (Citrus grandis) and ‘Benimadoka’ (Citrus grandis Osbeck). The juice sacs of all the two pumelo 
varieties enlarged gradually with carotenoid accumulation. The changing patterns of carotenoid 
content and the expression of carotenoid metabolic genes in juice sacs in vitro were similar those 
ripening on trees in the two pumelo varieties. Using this system, the changes in the carotenoid 
content and the gene expression related to carotenoid mechanism in response to environmental 
factors were investigated. The results showed that carotenoid accumulation and the expression of 
genes related to carotenoid biosynthesis; the contents of lycopene, β-carotene and β-cryptoxanthin 
all-trans-violaxanthin and 9-cis-violaxanthin were induced by ½ Nitrogen treatment in the two 
pumelo varieties. In addition, gene expression results showed that an increase in the expression of 
upstream genes (CitPSY, CitPDS, CitZED, CitZ-ISO, and CitCRTISO) in two pumelo varieties.  
Keywords: Siam Red Ruby, Benimadoka pumelo, Carotenoid Accumulation, Gene expression 
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The morphology associated with the senescence of Siam Red Ruby Pumelo   

(citrus grandis) 
Nopparat Tatmala1*, Samak Kaewsuksaeng2 Narit Taochan 3  

 

 Abstract  

 The objective of this study is to evaluate fruit morphological characteristics and potential 

production of ‘Siam Red Ruby’ pumelo from Pak Panang district, Nakhon Si Thammarat Province 

compared between normal and senescence peel of fruit. Three years old tree was selected to evaluate 

fruit morphological characteristics and a harvesting index at 90, 120, 150, 180 and 210 days after fruit 

setting. The result showed anatomical association to senescence of ‘Siam Red Ruby’ pumelo using peel 

of normal and senescence zone using compound microscopy. The ‘Siam Red Ruby’ pumelo was show 

a green color inside a peel in 90 days after fruit setting and in a peel showed a trichome or hair covered 

all of the fruit (100 %) then decreased during fruit development until 210 days after fruit setting showed 

the hair cover 20 % in all fruit compared with immature stage. During the ripening stage, the pulp was 

yellow-colored from 90 to 120 days after fruit setting. From 150 days after fruit setting, the pulp turned 

red gradually. In addition, the structure of peel was changed during senescence. The first day of the 

peel or normal zone showed high firmness and peel green color. On the senescence zone, the peel 

change to the yellow color In addition, titratable acidity (TA) decreased from 90 to 210 days after fruit 

setting and related with total soluble solid (TSS) increased from mature fruit (90 days after fruit setting) 

to ripening fruit (210 days after fruit setting). In reflective sheet treatment cloud induce the red color in 

pulp of ‘Siam Red Ruby’ pumelo. 

 

Keywords: Siam Red Ruby pumelo, Morphology, Quality 
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ผลของออกชินและวคัซีนพืชต่อการเจริญเติบโตส่องฟ้าในสภาพปลอดเช้ือ 
Effects of auxins and plant vaccine on in vitro growth of Song Fa 

ศภุณัฏฐ ์กาญจนวฒันาวงศ ์1* สุวนันท ์พนัธพ์รม2  และ ราฮีมา วาแมดีซา3  
Supanath Kanjanawattanawong1*, Suwanan Phanphrom2, Raheema and Wamaedeesa3  

 
บทคดัย่อ: สอ่งฟ้า (Clausena guillauminii Tanaka) เป็นสมนุไพรทีม่สีรรพคุณแกท้อ้งอดื ทอ้งเฟ้อ แกไ้ข ้ปวด
ศรีษะ และใบมตี่อมน ้ามนัหอมระเหยจ านวนมาก ขยายพนัธุด์ว้ยการเพาะเมลด็ แต่สามารถเจรญิเป็นตน้ไดน้้อย 
ทัง้นี้ศูนยแ์พทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลพนา มคีวามตอ้งการใชส้อ่งฟ้าในการพฒันาผลติภณัฑเ์อกลกัษณ์ใหม ่ซึง่
ตอ้งใชต้น้พนัธุจ์ านวนมาก จงึไดศ้กึษาผลของออกซนิและวคัซนีพชืในการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของยอดอ่อน
ในสภาพปลอดเชื้อ โดยตดัชิ้นส่วนตาข้างไปเลี้ยงบนอาหารกึ่งแขง็สูตร MS ที่เติมวคัซนีพชื (Big3®) ความ
เขม้ขน้ 0, 2, 4 และ 8  ml/l รวม 4  กรรมวธิ ีจ านวน 5 ซ ้า ซ ้าละ 2 ขวด เป็นเวลา 8 สปัดาห ์พบว่า อาหารสตูร
ทีเ่ตมิวคัซนีพชืสามารถสง่เสรมิใหเ้กดิยอดจ านวน 1.10-1.20 ยอดต่อชิน้ ซึง่สงูกว่าการไม่เตมิวคัซีนพชือย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ(p ≤0.05) เมื่อน าชิน้ส่วนยอดมาชกัน าใหเ้กดิรากบนอาหารสตูร MS  ทีเ่ตมิ  IBA หรอื IAA 
ทีร่ะดบัความเขม้ขน้  0, 0.1, 0.3 และ 0.5 mg/l การทดลองละ 4  กรรมวธิ ีจ านวน 5 ซ ้า ซ ้าละ 2 ขวด เป็นเวลา 
8 สปัดาห ์พบว่าทุกกรรมวธิมีจี านวนชิน้ส่วนทีเ่กดิรากไม่ต่างกนั (20%) และชิน้ส่วนทีเ่พาะเลีย้งบนอาหารกึ่ง
แขง็สตูร MS ทีเ่ตมิ IBA ความเขม้ขน้ 0.1 mg/l หรอืเตมิ IAA ความเขม้ขน้ 0.3 mg/l เกดิจ านวนรากสงูสดุ (2.0 
ราก) ด้วยวธิกีารนี้ จะสามารถช่วยในการเพิม่ความสมบูรณ์ของต้นอ่อนส่องฟ้าส าหรบัผลติพนัธุ์ต้นส่องฟ้า
จ านวนมากเพือ่สง่เสรมิการปลกูต่อไป 
ค าส าคญั: สอ่งฟ้า, เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่, สารควบคุมการเจรญิเตบิโต, วคัซนีพชื 
 
Abstract: Song Fa (Clausena guillauminii Tanaka) is a medicinal plant used for the therapeutic of 
flatulence, bloating, fever, and headache. Its leaves also have numerous essential oil glands. Plants 
are typically propagated by seeds, but they grow into plants at a lower rate. However, the Phana Thai 
Traditional Medicine Center, Pana Hospital, requires the use of numerous plants as raw materials for 
new unique products. Therefore, shoot and root growth-promoting plant vaccine and auxins were studied 
in vitro. The lateral bud explants (2 cm in length) were cultured for 8 weeks on semi-solid MS medium 
supplemented with plant vaccine (Big3®) at concentrations of 0, 2, 4, and 8 ml/l in 4 treatments with 5 
replications each of 2 bottles. The results showed that all concentrations of plant vaccine treatments 
induced a higher number of shoots (1.10-1.20 shoots/explant) than those in control with a statistically 
significant difference (p ≤0.05). Then, root formation was induced on MS media adding with IBA or IAA 
at concentrations of 0, 0.1, 0.3, and 0.5 mg/l for 4 treatments, each with 5 replications of 2 bottles for 
8 weeks. Findings revealed that all treatments presented the same root formation rate (20%). Moreover, 
the explants cultured on semi-solid MS medium added with 0.1 mg/l of IBA or 0.3 mg/l of IAA produced 
the highest number of roots (2.0 roots). Consequently, the output of this study could facilitate an increase 
in the healthy plantlets of Song Fa for further cropping extension. 
Keywords: Clausena guillauminii, plant growth regulators, tissue culture, plant vaccine 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข่าตาแดงเพื่อผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรค 
In vitro Galangal (Alpinia nigra (Gaerth.) B. L. Burtt.) to Produce Disease-Free Plants 

 
วาสนา สุภาพรหม1* มนัสชญา สายพนัส1 และ วราพงษ์ ภิระบรรณ์1 

Watsana Supaprom1*, Manuschaya Saipanus1 and Warapong Priraban1 
 

บทคัดย่อ 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข่าตาแดงเพื่อผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรค เพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการ

ชักน าให้เกิดและเพิ่มปริมาณยอด และการชักน าให้เกิดรากของข่าตาแดง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร การชัก
น าให้เกิดและเพิ่มปริมาณยอด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 6 กรรมวิธี ได้แก่ ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 
และเติม BA ความเข้มข้น 1.0 2.0 3.0 4.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า การเพาะเลี้ยงช้ินส่วนตายอดบนอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS เติม BA ความเข้มข้น 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จ านวนยอดและความสูงยอดมากที่สุด 2.83 ยอด และ 
6.22 เซนติเมตร หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ การชักน าให้เกิดราก วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 7 กรรมวิธี 
ได้แก่ ไม่เติม NAA และ IAA และเติม NAA หรือ IAA 0.5 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า การเพาะเลี้ยงช้ินส่วน
โคนต้นอ่อนบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS เติม BA ความเข้มข้น 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ IAA ความเข้มข้น 2.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จ านวนต้นมากที่สุด 2.42 ต้น และส่งเสริมการเกิดรากมากที่สุด 2.50 ราก หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 
สัปดาห์ 
ค าส าคัญ: ข่าตาแดง, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, สารควบคุมการเจริญเติบโต, พืชปลอดโรค 

 
Abstract 

The objective was to study the effect of plant growth regulators on shoot multiplication and 
root induction to produce disease-free Galangal at Phichit Agricultural Research and Development 
center. The shoot multiplication experiment design was CRD six treatments without a plant growth 
regulator and BA concentrations of 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0 mg/L. The result showed that shoot bud 
explants cultured on MS medium containing BA 5.0 mg/L had the highest shoot number and a shoot 
height of 2.83 shoots and 6.22 cm after being cultured for 12 weeks. The root induction experiment 
design was CRD with seven treatments without NAA and IAA and NAA or IAA concentrations of 0.5, 1.0 
and 2.0 mg/L. The result indicated that shoot explants cultured on MS medium supplemented with 
BA 5.0 mg/L and IAA 2.0 mg/L had the highest shoot number of 2.42 shoots. And the highest root 
number of 2.50 roots was cultured for 8 weeks. 
Keywords: galangal, in vitro, plant growth regulators, disease-free plants 
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ผลของความเข้มข้นกรดฮิวมิครวมกับเอ็นเอเอในลูกบอลปกชำตอการชักนำใหเกิดรากและยายออกปลูกของ
ยอดสับปะรดพันธุ LP1 ท่ีไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 

Effect of humic acid with naphthyl acetic acid concentrations in cutting-ball on root 
initiation and transfer of pineapple var. LP1 shoot from tissue culture 

 
เพียงพิมพ ชิดบุรี1* พิทักษ พุทวรธชัย3 ศิริพรรณ สารินทร2 และอภิชาติ ชิดบุรี3 

Piengpim Chidburee1*, Pitak Phuttawanchai3 Siripun Sarin2 and Aphichat Chidburee3 
 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของกรดฮิวมิค (Humic acid, HBC) รวมกับเอ็นเอเอ 
(Naphthyl acetic acid, NAA) ในลูกบอลปกชำ (Cutting-ball) ตอการชักนำใหเกิดรากและยายออกปลูกของยอด
สับปะรดพันธุ LP1 ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทำการวางแผนการทดลองแบบปจจัยรวมในสุมสมบูรณ (Factorial in 
Completely Randomized Design, CRD) มี 2 ปจจัย คือ ความเข้มข้นของสาร HCB (0.20, 0.60 และ 1.80 มก./ล.) 
รวมกับความเข้มข้นของสาร NAA (0.25, 0.50 และ 1.00 มล./ล.) เปรียบเทียบกับที ่ไมเติมสาร HBC และ NAA  
(ชุดควบคุม; control) โดยมีทั้งหมด 10 กรรมวิธีๆ ละ 15 ซ้ำ หลังจากเพาะเลี้ยงได 4 สัปดาห พบวา ยอดสับปะรดพันธุ 
LP1 ในลูกปกชำที่เติม HBC และ NAA ที่ระดับความเข้มข้น 0.60 มก./ล. และ 1.00 มก./ล. สามารถถูกชักนำใหเกิดราก
ไดดี มีเจริญและพัฒนาของยอด โดยการสังเกตจากพื้นที่ใบและดัชนีความเขียวของใบ และไมพบการปนเปอนของ
เชื้อจุลินทรียในระหวางที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังพบวา การใช้เทคนิคลูกบอลปกชำในขั้นตอนเดียวกับการชักนำ
การเกิดรากและยายออกปลูกของยอดสับปะรด สามารถลดระยะเวลาในข้ันตอนของการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือได 30 วัน 
คำสำคัญ: กรดฮิวมิค เอ็นเอเอ ลูกบอลปกชำ สับปะรด 
 

Abstract 

This study aimed to examine the effects of the concentration levels of humic acid (HBC) in 
combination with NAA (Naphthyl acetic acid) in cutting-ball, where plantlet shoot from tissue culture 
was plugged in and transferred to soil, on rooting and transfer of pineapple var. LP1 shoot. Experiment 
design use was factorial in completely randomized design (CRD) with 2 factors including the 
concentrations of HBC (0.20, 0.60 and 1.80 ml/l) in combination with the concentration of NAA (0.25, 
0.50 and 1.00 mg/l) and the treated test were compared with the control (without HBC and NAA). Ten 
treatments, 15 replications per treatment, were carried on in the experiment. After four weeks of culture, 
the results showed that the pineapple var. LP1 shoot from tissue culture plugged in the cutting-ball 
with 0.60 mg/l of HBC and 1.00 mg/l of NAA contributed the best transferred growth and development 
(leaf area and SPAD index) with no microbial contamination. Moreover, the consequence cutting-ball 
technique into the method of the root initiation and transfer stage could reduce the procedure time of 
tissue culture propagation by 30 days. 
Keywords: Humic acid, NAA, Cutting-ball, Pineapple 
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ผลของคารบอนไดออกไซดตอการเจริญและพัฒนาของเน้ือเย่ืออนูเบียสบารเทอรีท่ีเพาะเล้ียงใน 
ระบบไบโอรีแอคเตอรจมช่ัวคราวในสภาพปลอดเช้ือ 

Effect of CO2 on growth and development of Anubias Barteri var. barteri in the temporary 
immersion bioreactor in vitro tissue culture  

 
อภิชาติ ชิดบุรี1* พิทักษ พุทธวรชัย1 ศิริพรรณ สารินทร2 และเพียงพิมพ ชิดบุรี3 

Aphichat Chidburee1* Pitak Puttawarachai1 Siripun Sarin2 and Piengpim Chidburee3 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่ออนูเบียสบารเทอรี (Anubias Barteri var. 
barteri) ท่ีทำการเพาะเล้ียงในไบโอรีแอคเตอรจมช่ัวคราวท่ีมีการเติมคารบอนไดออกไซดเปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงบน
อาหารกึ่งแข็ง Murashige and Skoog (MS) 1962 และในอาหารเหลวบนเครื่องเขยา โดยวางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (completely randomized design, CRD) จำนวน 3 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ำ หลังจากเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห 
พบวา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนูเบียสบารเทอรีในไบโอรีแอคเตอรจมชั่วคราวที่ใหอาหาร 8 ครั้งตอวัน และมีการเติมก๊าซ 
CO2 ที่ความเข้มข้น 500 พีพีเอ็ม มีจำนวนยอดตอชิ้นสวนมากที่สุดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ 10.15±0.44  
ยอดตอชิ้นสวน และมีจำนวนใบ 5.35±0.33 ใบตอชิ้นสวน ไมมีอาการฉ่ำน้ำของชิ้นสวนเนื้อเยื่อ และไมพบการปนเปอน
ของเช้ือจุลินทรีย เม่ือเปรียบเทียบกับเพาะเล้ียงบนอาหารก่ึงแข็งและในอาหารเหลว 
คำสำคัญ: ไบโอรีแอคเตอรจมช่ัวคราวแบบเติม CO2 อนูเบียสบารเทอรี 

 

Abstract 
The study aimed to investigate the growth and development of Anubias Barteri var. barteri tissue 

culture in a temporary immersion bioreactor system (TIB) with carbon dioxide adding compared with 
those produced through conventional semi-solid Murashige and Skoog (MS) 1962 medium and in shaking 
liquid Murashige and Skoog (MS) 1962 medium. The experiment design used was a completely 
randomized design (CRD) with 3 treatments, and 4 replications per treatment were carried on in the 
experiment. After culturing for 4 weeks, the results showed that  Anubias Barteri var. barteri tissue 
culture in the TIB fed with medium adding 500 ppm of CO2 eight times a day significantly (P<0.05) 
increased the shoots number by about 10.15±0.44 shoot per explant and the number of 5.35±0.33 
leaves per explant when compared with both the cultures grown on the semi-solid medium and in the 
liquid medium placed on the shaker. There was also no vitrification of explant and microbial 
contamination in the TIB system. 
Keywords: TIB bioreactor add CO2, barteri 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต่า Thalassia hemprichii  
(Ehrenberg) Ascheron 

Cultivation of the seagrass Thalassia hemprichii  
สุรินทร บุญรอด 1* สมภพ  ยี่สุ่น 2  และสุภาวดี กลับใหม่ 3 

Surinthon Bonrod 1*, Sompop Yeesun 2 and Supawadee Klabmai 3 
 

บทคัดย่ อ 

การศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต า่Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascherson ศึกษา   การ
ฟอกฆ าเช้ือช้ินส วนเนื้อเยื่อของหญ้าทะเลที่เหมาะสม จากการศึกษาการฟอกฆ าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ ในสูตร  ที่่1-4 
เป็นการฟอกฆ าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์่ ที่ระดับความเข้มข้น่20 เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่5,10,15 และ่20 นาที และสูตรที่่5-
7 เป็นการฟอกฆ าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ ครั้งที่่1 ที่ระดับความเข้มข้น่8, 10 และ12 เปอร์เซ็นต์     เป็นเวลา่10 นาที 
และครั้งท่ี่2 ที่ระดับความเข้มข้น่4, 5 และ่6 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา่15 นาที่พบว าการฟอกฆ าเช้ือ่   วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือวิธี
ท่ี่3่คือการฟอกฆ าเช้ือด้วยไฮเตอร์ความเข้มข้น่20่เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่15่นาที่มีการรอดชีวิต ช้ินส วนของใบ 26.67 
เปอร์เซ็นต์่(8.00±0.41) ช้ินส วนโคนใบ 23.33 เปอร์เซ็นต์่(7.00±0.44) และช้ินส วนล าต้นใต้ดิน 21.10 เปอร์เซ็นต์่
(6.33±0.50) พบว าการฟอกฆ าเชื้อด้วยไฮเตอร์ ความเข้มข้น่20่เปอร์เซ็นต์่เป็นเวลา่15่นาที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด่
คือมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ต่ าที่สุด่และจากการศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มี   ความเหมาะสมต อการพัฒนาเนื้อเยื่อ
หญ้าชะเงาเต า่(Thalassia hemprichii) (Ehrenberg) Ascherson ที่ระดับ   ความเข้มข้นต างๆของ่BA (6-Benzyl 
aminopurine) ระดับความเข้มข้น่0, 0.5, 1.0, 2.0่และ่3.0่มิลลิกรัมต อลิตร และ่NAA (Naphthalene acetic acid) 
ระดับความเข้มข้น่0, 0.5, 1.0, 2.0่และ่3.0่มิลลิกรัมต อลิตร ภายในระยะเวลา่ 2่เดือน พบว าเปอร์เซ็นต์ การรอดชีวิต
ช้ินส วนของใบ ที่ระดับความเข้มข้นต างๆของ่BA ระดับความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร และ่NAA ระดับความเข้มข้น่2.0่
มิลลิกรัมต อลิตร ร้อยละ่0.77 (0.23±0.40) เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตช้ินส วนของโคนใบ ที่ระดับความเข้มข้นต างๆของ่BA 
ระดับความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร และ่NAA ระดับความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร ร้อยละ่0.80 (0.24±0.31) และ
เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตช้ินส วนของล าต้นใต้ดิน ที่ระดับความเข้มข้นต างๆของ่BA ระดับความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร 
และ่NAA ระดับความเข้มข้น่2.0่มิลลิกรัมต อลิตร ร้อยละ 0.87 (0.26±0.33)  และมีการเจริญเป็นต้นใหม จ านวน่1 ต้น่ 

คําสําคัญ :  หญ้าชะเงาเต า (Thalassia hemprichii), การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การฟอกฆ าเช้ือ, สารควบคุม  การเจริญเติบโต                        
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระชายเพื่อผลิตตน้พันธุ์ปลอดโรคและ microrhizome  
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf in vitro culture for disease-free plantlet and 

microrhizome. 
 

กันต์กมล เทพทอง1*, ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์1 

Kankamon Thepthong1*, Supanath Kanjanawattanawong1 

 

บทคัดย่อ: กระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf) เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายอย่าง มีงานวิจัยพบสาร
สกัดกระชายมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ ทั้งนี้การนำกระชายไปใช้สำหรับสกัดสารสำคัญ จำเป็นต้องปลูกในระบบ
เกษตรอินทรีย์และใช้ต้นพันธุ์ปลอดโรคเพื่อลดปัญหาโรคที่ติดมากับเหง้า จึงศึกษาการผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรคในสภาพ
ปลอดเชื้อโดยเพาะเลี้ยงตาข้างของกระชาย ในอาหารสังเคราะห์สูตร ½ MS ที่เติม BAP (BAP อย่างเดียว และ/หรือ
ร่วมกับ NAA 0.1 mg/L) ความเข้มข้นต่าง ๆ ได้แก่ 0, 1, 3, และ 5 mg/L เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าการเติม BAP 1 และ 
5 mg/L สามารถชักนำจำนวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้นได้ดีที่สุด (3.45 และ 2.91 ยอด  ตามลำดับ) และทุกกรรมวิธีมีร้อยละการ
เกิดยอด 90-100 ยกเว้นอาหารที่เติม BAP 1 mg/L ร่วมกับ NAA 0.1 mg/L (ร้อยละ 56.7) แต่ละกรรมวิธีมีความยาว
ยอดเฉลี่ย และจำนวนใบเฉลี่ยต่อชิ้นแตกต่างกันทางสถิติ  (P<0.05)  จากนั้นศึกษาผลของแสงสี LEDs (แสงสีขาว และ
แสงสีแดง) และความเข้มข้นซูโครส (30, 60 และ 90 g/l) ต่อการเกิด microrhizome (MRZ) โดยวางแผนการทดลอง
แบบแฟคทอเรียล 2 ปัจจัย (2x3 factorial in CRD) ด้วยการเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร ½ MS ที่เติม BAP 
เข้มข้น 1 mg/L เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าความเข้มข้นของซูโครสและแสงสีที่พืชได้รับมีผลต่อการเกิด MRZ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยอาหารที่เติมซูโครส 30 g/L ร่วมกับการให้แสงสีขาวมีอัตราการเกิด MRZ ร้อยละ 92 
และจำนวน MRZ ต่อชิ้นและต่อขวดสูงสุด (1.68 MRZ ต่อชิ้นและ 4.6 ต่อขวด) นอกจากนี้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิด
จำนวนยอด 2.31 ยอดต่อชิ้น และความสูงยอดเฉลี่ย 10.83 เซนติเมตร จากการศึกษานี้สามารถช่วยผลิตต้นพันธุ์กระชาย
ปลอดโรคและชักนำให้เกิด MRZ จำนวนมากในสภาพปลอดเชื้อได้ และนำไปสู่การผลิตสารทุติยภูมิจาก MRZ เพื่อใช้เป็น
ส่วนผสมในยาสมุนไพรในอนาคต  
คำสำคัญ: สภาพปลอดเชื้อ, ต้นพันธุ์ปลอดโรค, สมุนไพร, โควิด 
 
Abstract: Fingerroot (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf) is a medicinal plant with various therapeutic 
properties. The extract has been shown in clinical trials to be effective against the COVID-19 virus. 
However, using fingerroot for extracting important bioactive compounds is necessary to grow in an 
organic farming system and use disease-free seedlings to reduce the problem of rhizome-infected 
diseases. The production of disease-free fingerroot plantlets was performed under sterile conditions. 
The explants bud of fingerroot were cultured on ½ MS medium supplemented with different 
concentrations of BAP 0, 1, 3, 5 and/or NAA 0.1 mg/L for 4 weeks. The results showed that the 
concentrations of 1 and 5 mg/L BAP increased the highest shoot numbers averaging 3.45 and 2.91, 
respectively. Each treatment had a statistically significant difference (P<0.05) in the average shoot length 
and number of leaves/explant. Moreover, all treatments induced 90-100 % of shoot formation, except 
for the explants cultured on ½ MS medium supplemented with 1 mg/L BAP and 0.1 mg/L NAA having 
56.7% shoot formation. Each treatment had a statistically significant difference (P<0.05) in the average 
shoot length and number of leaves/explant. The effect of LED lights (white and red lights) and sucrose 
concentrations (30, 60, and 90 g/L) on microrhizome (MRZ) induction was conducted using a 2x3 factorial 
in CRD experimental design. The explants were cultured on ½ MS media (supplemented with BAP 1 
mg/L) for 12 weeks. It was found that the different LEDs and sucrose concentrations had statistically 
significant effects on MRZ formation (P<0.05). Moreover, culturing the explants on ½ MS medium with 
the addition of 30 g/L sucrose and white LED light increased the MRZ formation rate by 92% and 1.68 
MRZ/explant. In addition, this treatment also enhanced the shoot number and height averaging 2.31 
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shoots/explant and 10.83 cm height, respectively. Consequently, this research could be facilitated the 
production of disease-free plantlets, and the induction of MRZ in vitro. This will lead to the production 
of secondary metabolites from MRZ to be used as an ingredient in herbal medicine in the future.  
Keywords: in vitro, disease-free plantlet, medicinal plant, covid 
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การประเมินผลผลิตและตรวจสอบยีนต้านทาน Ty-2 และ Ty-3 ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลในมะเขือเทศ
อุตสาหกรรมต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ (TYLCV)  

Yield evaluation and validated markers associated with Ty-2 and Ty-3 resistant genes in 
processing tomato against Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) 

 
ศิริพร เอียสกุล1 นวรัตน์ พรโสภิณ1 สชุลีา เตชะวงค์เสถยีร1 และ ธญัญารัตน์ ตาอินต๊ะ2* 

Siriporn Earsakul1, Nawarat Pornsopin1, Suchila Techawongstien1 and Tanyarat Tarinta2* 
 

บทคัดย่อ: โรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ (TYLCV)        เป็นโรคไวรัสที่มีการระบาดรุนแรงและสร้างความเสียหาย
ที่สุดในมะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) ในการผลิตมะเขือเทศอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่การผลติมาก การใช้
พันธุ์ต้านทานเปน็วิธีการควบคมุโรคที่ประสิทธิภาพ ใช้ต้นทุนต ่า และสามารถลดการสูญเสยีผลผลิตได้ดทีี่สุด งาน
ทดลองนี้จึงมุง่คัดเลือกมะเขือเทศที่มียีนต้านทานต่อโรคไวรสัใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ และประเมินผลผลิตและ
คุณภาพของผลผลิตในมะเขือเทศจ านวน 23 สายพันธุ์ ร่วมกับพันธุ์ต้านทาน 1 สายพนัธุ์และพันธุ์อ่อนแอ 1 สายพันธุ์
ในสภาพแปลง โดยวางแผนงานทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อค จ านวน 3 ซ า้ ซ า้ละ 10 ต้น ตรวจสอบยนีต้านทาน 
Ty-2 และ Ty-3 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล จ านวน 2 เครื่องหมาย จากการศึกษาสามารถคัดเลือกมะเขือเทศ
อุตสาหกรรมที่มียีนต้านทานทั้ง Ty-2 และ Ty-3 เช่นเดียวกับพันธุ์ต้านทานเปรียบเทียบ รวมทั้งมีผลผลิตและคุณภาพ
ของผลผลิตทีด่ีจ านวน 5 สายพนัธุ์ คือ KKU-11030 KKU-23160 KKU-23164 KKU-23155 และ KKU-23177 โดยทั้ง 
5 สายพันธุ์ให้ผลผลิตสงู (3.61 3.74 3.38 3.23 และ 3.23 กิโลกรัม/ต้น) น ้าหนักผลมากกว่า 80 กรัม (103.36 126.71 
136.91 118.32 และ 109.7 กรัม) เนื้อแน่น (ความแน่นเนื้อ 5.01 4.87 4.76 4.85 และ 4.35 นิวตัน) และมีเนื้อผล
หนา (6.86 8.62 5.96 7.21 และ 7.68 มิลลิเมตร) ตามล าดับ ดังนั้นทั้ง 5 สายพันธุน์ี้จึงเปน็พนัธุ์ที่มีศักยภาพสามารถ
น ามาใช้ในกระบวนการพฒันาพนัธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมต้านทานต่อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศต่อไปได้ 
ค าส าคัญ: มะเขือเทศโรงงาน, บีโกโมไวรัส, เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR, พันธุ์ต้านทาน 
 
Abstract: Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) is the most invasive and destructive viral disease on 
tomatoes (Solanum lycopersicum L.). Resistant varieties of processing tomatoes are the most 
effective, low-cost, and reduce yield losses with large production areas. The aim of this study was 
to evaluate the tomato for resistance to TYLCV with good agronomic traits. In this experiment, yield 
and yield components of 23 accessions were evaluated in the field conditions compared with one 
resistant and one susceptible variety during dry season (October 2021-February 2022). The 
Randomized completed block design with three replications and 10 plants of each was designed. 
The Ty-2 and Ty-3 resistance genes were examined using two molecular markers. Five processing 
tomato accessions were found to have the same resistance genes for both Ty-2 and Ty-3 as the 
resistance check and have a good yield and yield quality is KKU-11030, KKU-23160, KKU-23164, KKU-
23155, and KKU-23177. All 5 accession have high yields (3.61, 3.74, 3.38, 3.23, and 3.23 kg./plant), 
fruit weight greater than 80 g (103.36, 126.71, 136.91, 118.32, and 109.7 g.), firm texture (firmness 
5.01, 4.87, 4.76, 4.85, and 4.35 N.), and The flesh of the fruit was thick (6.86 8.62 5.96 7.21 and 7.68 
mm), respectively. Therefore, these five accessions should be used as high-potential accession for 
improving the new variety of processing tomatoes resistant to TYLCV. 
Keywords: Processing tomato, Begomovirus, SCAR marker, Resistant varieties 
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การประเมินลกัษณะปรากฏร่วมกบัลกัษณะทางพนัธกุรรมของเกสรเพศผูเ้ป็นหมนัในพริกเผด็   
Evaluation of phenotypic and genotypic of male sterility in hot pepper 

  
นวรตัน์ พรโสภิณ1 ศิริพร เอียสกลุ1 สุชีลา เตชะวงคเ์สถียร1 และ ธญัญารตัน์ ตาอินต๊ะ2* 

Nawarat pinsopin1 Siriporn  earsakul 1 Suchila Techawongstien1, Tanyarat Tarinta2* 
บทคดัย่อ:  

ลกัษณะเกสรเพศผูเ้ป็นหมนัถูกน ำมำประยกุตใ์ชใ้นกำรผลติเมลด็พนัธุล์กูผสมทีม่ตีน้ทุนกำรผลติใน
ดำ้นแรงงำนต ่ำ กำรใชร้ะบบควำมเป็นหมนัแบบ CGMS ในอุสำหกรรมพบปัญหำควำมไมเ่สถยีรทำงพนัธุกรรม
ของพนัธุเ์ป็นหมนั (A-line) และพนัธุร์กัษำเพศผูเ้ป็นหมนั (B-line) งำนทดลองนี้จงึท ำกำรประเมนิควำมเสถยีร
ของเชือ้พนัธุกรรมพรกิโดยตรวจสอบลกัษณะปรำกฏรว่มกบัลกัษณะทำงพนัธุกรรมเกสรเพศผูเ้ป็นหมนั ในพรกิ
เผด็ 12 สำยพนัธุ ์(6 คู)่ วำงแผนกำรทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ภำยในบลอ็ก จ ำนวน 3 ซ ้ำๆ ละ 5 ตน้ ตรวจสอบ
ควำมมชีวีติของละออกเกสรเพศผู ้ และตรวจสอบพนัธุกรรมดว้ยเครือ่งหมำยโมเลกุล SCAR130 ผลจำก
ประเมนิควำมมชีวีติของละอองเกสรรว่มกบักำรใชเ้ครือ่งหมำยโมเลกุลในพรกิ A-line ทัง้ 6 สำยพนัธุ ์ พบวำ่มี
เพยีง 3 สำยพนัธุค์อื CGMS3-A CGMS4-A และCGMS6-A มคีวำมเสถยีรทำงพนัธุกรรมสงูสดุ 100 % โดยไม่
พบควำมมชีวีติของละอองเกสรเพศผู ้และปรำกฏแถบดเีอน็เอที ่130 bp (S-cytoplasm) นอกจำกนี้พบ 3 สำย
พนัธุ ์ คอื CGMS2 CGMS3 และCGMS4 ทีม่คีวำมเสถยีรทำงพนัธุกรรมคอ่นขำ้งต ่ำมคีำ่ 33.33, 33.00 และ 
15.00% ตำมล ำดบั โดยปรำกฏแถบดเีอน็เอที1่30 และ140 bp (S-cytoplasm และ N-cytoplasm) อยำ่งไรก็
ตำมในพรกิกลุ่ม B-line ทัง้ 6 สำยพนัธุค์อื CGMS1-B CGMS2-B CGMS3-B CGMS4-B CGMS5-B และ
CGMS6-B พบว่ำคำ่ควำมเสถยีรทำงพนัธุกรรม100 % และปรำกฏแถบดเีอน็เอที ่ 140 bp เป็นต ำแหน่งของ 
(N-cytoplasm)  
ค าส าคญั: ลกัษณะควำมเป็นหมนัควบคุมดว้ยยนีในไซโตพลำสซมึ และนิวเคลยีส, เครือ่งหมำยโมเลกุลชนิด 
SCAR130, เชือ้พนัธุกรรมพรกิ  
 
Abstract:  

Commercial hybrid pepper seeds are produced by male sterility (MS) system. The exploitation 
of MS reduces the labor needed, and decreases hybrid seed costs. Currently, cytoplasmic genetic 
male sterility (CGMS) is available in pepper seed production, which male sterile line (A-line) and 
maintainer line (B-line) are not stable. The objective of this study was to evaluate of phenotypic and 
genotypic of CGMS in hot pepper. In this experiment, the reported 12 hot pepper germplasms with 
different genetic sources were evaluated with fertility scoring test and molecular marker assisted 
selection (SCAR130). All germplasms were tested by using randomized complete block design 
(RCBD) with 3 replications and 5 plants per replication. The results showed that the three A-line, 
CGMS3-A CGMS4-A, and CGMS6-A gave the highest stability percentage (100%), which were 
showed amplification results of S-cytoplasm (130 bp). However, the other three A-line, CGMS2 
CGMS1 and CGMS5 gave low stability percentage (33.33, 33.00, and 15.00 %, respectively), which 
were showed amplification results of S-cytoplasm (130 bp) and N-cytoplasm (140 bp). Moreover, All 
B-line (CGMS1-B, CGMS2-B, CGMS3-B, CGMS4-B, CGMS5-B, and CGMS6-B) gave the highest 
stability percentage (100%), which were showed amplification results of N-cytoplasm (140 bp). 
Keywords: Cytoplasmic genetic male sterility, SCAR130 marker, pepper germplasm 
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การเปรียบเทียบพันธุ์มันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง 
Varietal Comparison of Orange Fleshed Sweet potato for High Beta-carotene 

 
วราพงษ์ ภิระบรรณ1์* มนัสชญา สายพนัส1  กุหลาบทิพย์ ชาหอมชื่น2 และ รุ้งลาวัลย ์อินต๊ะวงค์3 

Warapong Priraban1*, Manaschays Saipanus1, Kularbthip Chahomchuen2 and Runglawam Intawong3 
 

บทคัดย่อ: มันเทศพันธุป์ลูกสว่นใหญ่ยังใช้พันธุ์พืน้เมืองของแต่ละท้องถิ่น มีสีเนื้อหลายหลายส ีคุณภาพการบรโิภคที่ด ี
แต่ยังมีคุณค่าทางอาหารต่ำ โดยเฉพาะสารเบต้าแคโรทีนในมันเทศเน้ือสีเหลืองและสีส้ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
พิจิตร ได้ทำการปรับปรุงพนัธุ์มนัเทศ เพื่อให้ได้มันเทศพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะสารเบต้า
แคโรทีน ปี 2560-2561 ทำการผสมข้ามและคัดเลือกพันธุ์แบบ clonal selection ได้มันเทศลกูผสมที่ผา่นการคัดเลือก 
จำนวน 6 สายต้น ได้แก่ COFSP60-01-2 COFSP60-01-6  COFSP60-03-24  COFSP60-03-72 COFSP60-03-83 
และ COFSP60-03-85 ปี 2562-2563 ทำการเปรียบเทียบพนัธุ์ทั้ง 6 สายตน้ ร่วมกับพันธุ์การค้า วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block; RCB) จำนวน 4 ซ้ำ 7 กรรมวิธีดำเนินการ 3 สถานที่ 
ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  
จากการปลูกเปรียบเทียบ ทั้ง 2 ปี ในแต่ละสถานที่ พบว่า พันธุ์และสถานที่มีปฏสิัมพันธ ์ (interaction) ต่อ
ผลผลิตและสารเบต้าแคโรทีน พนัธุ์การค้าให้ผลผลติสงูสุด 2,681 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ COFSP60-03-83 และ 
COFSP60-01-6  ให้ผลผลิต  2,575 และ 2,316 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่สารเบต้าแคโรทีน จากแปลงทดสอบทั้ง 3 
แหล่ง พบว่า สายต้น COFSP60-03-83  ให้สารเบต้าแคโรทีนสูงสดุ 15.9 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักสด 100 กรัมมากกว่า 
พันธุ์การค้าที่ให้สารเบต้าแคโรทนี 11.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักสด 100 กรัม หรือมากกว่าร้อยละ 37.5 ซึ ่งจากการ 
เปรียบเทียบพันธุ์ได้มันเทศลูกผสมเนื้อสีส้มสำหรับปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร จำนวน 2 สายต้น ได้แก่ CO 
FSP60-03-83 และ COFSP60-03-85   
คำสำคัญ: มันเทศ, เปรียบเทียบพันธุ์, สารเบต้าแคโรทนี 
 
Abstract: The local sweet potato cultivars are mainly cultivated for consumption. They vary for flesh 
color with low nutritional value., especially beta-carotene in yellow and orange flesh. Phichit 
Agriculture Research and Development Center has a sweet potato breeding program for getting new 
varieties with high yield and beta-carotene. Six parents were crossed in 2017. Six clones, COFSP60-
01-2 COFSP60-01-6 COFSP60-03-24 COFSP60-03-72 COFSP60-03-83 and COFSP60-03-85 were chosen 
through clonal selection in 2018. Varietal comparison was conducted at three locations, Phichit 
Agriculture Research and Development Center, Roi Et Agriculture Research and Development Center 
and Sukhothai Horticultural Research Center in 2019-2020. Six selected clones were compared with 
commercial variety (check). The experimental design was Randomized Complete Block; RCB with 
four replications. The results revealed that total yield and beta-carotene have interaction 
between variety and location. Check gave the highest yield, 2,681 kg./rai. which higher than 
selected clones, COFSP60-01-6 and COFSP60-03-83 (2,575 and 2,316 kg./rai.). Similarly, COFSP60-
03-83 has the highest beta-carotene, 15.9 mg/100 gFW (37.5% higher than check). Therefore, two 
clones, COFSP60-03-83 and COFSP60-03-85 were chosen to test on farmer’s field. 
Keywords: Sweet potato, Varietal comparison, Beta-carotene 
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การขยายพันธุกระทอม (Mitragyna speciosa Korth.) ในสภาพปลอดเช้ือ 

In vitro propagation of Kratom (Mitragyna speciosa Korth.) 

สุธี เพชรฤทธิ์¹* อุษณีย นามบัวศรี1 และ ศุภณฏัฐ กาญจนวัฒนาวงศ1 

Sutee Petrit¹*, Usanee Numbuasri1 and Supanath Kanjanawattanawong1 

บทคัดยอ: กระทอม (Mitragyna speciosa Korth.) มีสารสําคัญ คือ ไมทราไจนีน (mitragynine) ออกฤทธิ์กด

ประสาทสวนกลางและมีการนําใชประโยชนทางการแพทย เชน บรรเทาความเจ็บปวด การขยายพันธุกระทอมนิยม

ปลูกดวยเมล็ด แตพบวามีการกระจายตัวทางพันธุกรรมสูง สงผลใหคุณภาพผลผลิตไมสม่ําเสมอ จึงไดศึกษาการ

ขยายพันธุกระทอมดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อใหไดตนกระทอมตรงตามสายพันธุและใชใน

การพัฒนาสายพันธุ งานวิจัยนี้เร่ิมตนจากการเพาะเมล็ดจากฝกสดบนอาหารสูตร ½ MS ที่เติม BAP ที่ความเขมขน 0, 

0.5, 1, 3 และ 5 mg/L นาน 4 สัปดาห พบวาอาหารที่ไมเติม BAP มีจํานวนซ้ําของเมล็ดที่งอกสูงที่สุด (73.3%) 

ขณะที่การเติม BAP มีการงอกเพียง 20-40% แตจํานวนเมล็ดที่งอก/ขวด ไมแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) จากนั้น

ศึกษาผลความเขมขนของ BAP ที่มีผลตอการเกิดยอดของตาขางกระทอมจากตนปลอดเชือ้ บนสูตรอาหาร ½ MS ที่

เติม BAP 0, 0.5, 1, 3 และ 5 mg/L นาน 4 สัปดาห พบวา อาหารที่เติม BAP ความเขมขน 0, 0.5 และ 3 mg/L มี

อัตราการรอดสูงที่สุด (100%) การเติม BAP 0.5-3 mg/L ไมมีผลตอจํานวนยอด/ชิ้นพืช และความยาวยอดสูงสุด แต

แตกตางทางสถิติกับชุดควบควบคุม (P<0.05) การเติม BAP ความเขมขน 1 และ 3 mg/L มีผลใหยอดมีจํานวนใบ/

ชิ้น (9.6-10.0 ใบ/ชิ้น) สูงกวาการไมเติม BAP  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จากการศึกษาข้ันตนนี้สามารถตอ

ยอดสูการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุกระทอมในสภาพปลอดเชื้อตอไปได 

คําสําคัญ: กระทอม, ไมทราไจนีน, สารควบคุมการเจริญเติบโต, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 

Abstract: Kratom (Mitragyna speciosa Korth.)  contains the main substance, mitragynine.  It acts on 
central nervous system depressants and uses for medicinal purposes such as pain relief. Kratom is 
usually propagated by seeds which cause a high genetic variation resulting in intermittent yield 
quality. Therefore, in vitro culture was preliminary studied to produce true-to-type plants for crop 
improvement. Firstly, seeds were isolated from fresh pods and cultured on ½ MS medium 
added with  0, 0.5, 1, 3, and 5 mg/L of BAP for 4 weeks. The MS medium without BAP provided the 
highest germination replication ( 7 3 . 3  %) , while all BAP-added treatments showed only 2 0 - 4 0 %. 
However,  the number of germinated seeds/bottle was not statistically different (P<0.05). After that, 
the multiple shoot induction of cleaned lateral buds was studied by culturing on ½ MS medium 
added with 0, 0.5, 1, 3, and 5 mg/L of BAP for 4 weeks. The data showed that the culture on media 
containing 0 , 0 . 5 , and 3  mg/L of BAP revealed the highest survival rate (1 0 0 % ) .  Moreover, the 
addition of BAP at 0.5-3 mg/L had no statistical effect on the number of shoots/explant and the 
highest shoot length, whereas a statistical difference was found in those with the control (P<0.05 ). In 
addition, the concentration of 1 and 3 mg/L  BAP promoted a statistically significantly higher number 
of leaves/explant (9.6-10.0 leaves) than those without BAP (P<0.05 ) .  Consequently, the finding of 
this study could be utilized for the rapid mass propagation and breeding of Kratom in sterile 
conditions. 
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ผลของBAPและNAAต่อการเจริญเติบโตของโสมไทยในสภาพปลอดเชื้อ 
Effects of cytokinin and auxin on the growth of Thai ginseng in vitro culture. 

นฤพร นวลศรี1*  ดวงหทยั   เกษมพงษ์1และศภุณัฏฐ์ กาญจนวฒันาวงศ์1 

Narueporn Nualsri1* Duanghatai Kasempong1 and Supanath Kanjanawattanawong1 

บทคดัย่อ: โสมไทย (Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn) เป็นพืชสมุนไพรไทย มีสรรพคุณหลากหลาย 
สามารถใชแ้ทนโสมจนีได ้แต่ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัจงึและเสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ ดงันัน้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงเป็น
ทางเลอืกหนึ่งในการอนุรกัษ์และผลติสมุนไพรใหไ้ดคุ้ณภาพสงู งานวจิยันี้เป็นการศกึษาผลของ BAP และ NAA 
ต่อการเจรญิเตบิโตของโสมไทยในสภาพปลอดเชื้อ โดยเพาะเลี้ยงส่วนขอ้บนอาหารกึ่งแขง็สูตร ½ MS  ทีเ่ตมิ 
BAP เขม้ขน้ 0, 1, 3, และ 5 mg/L นาน 30 วนั พบว่า การเติม BAP  3 mg/L สามารถชกัน าให้เกดิยอดได้ดี
ทีสุ่ด (6.05 ยอด/ชิ้นส่วน) ส่วนอาหารทีไ่ม่เติม BAP มคีวามยาวยอดสูงสุด (3.16 cm) และใหจ้ านวนใบสูงสุด 
(7.33 ใบ/ยอด) นอกจากนี้ อาหารทีเ่ตมิ BAP 1 mg/L ชกัน าแคลลสัไดด้ทีีสุ่ด (97.50%) โดยมเีสน้ผ่าศูนยก์ลาง 
1.10 เซนติเมตร และน ้าหนักเฉลี่ย 0.65 กรมั/ชิ้นส่วน ซึ่งแตกต่างกบักรรมวิธีอื่นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) จากนัน้ศึกษาความเข้มข้นของ NAA ในการชกัน าให้เกิดรากโสมไทย โดยเพาะเลี้ยงส่วนข้อบน
อาหารกึ่งแขง็สูตร ½ MS ที่เติม NAA ความเขม้ขน้ 0, 0.1, 0.3 และ 0.5 mg/L เป็นาน 30 วนั พบว่า อาหาร
สูตรทีไ่ม่เตมิและเตมิ NAA  0.1 mg/L ชกัน าใหม้จี านวนรากสูงสุด (4.61-5.53 ราก/ชิ้นส่วน) แต่อตัราการเกดิ
ราก จ านวนราก ความยาวยอด จ านวนยอด และจ านวนใบเฉลีย่ ทุกรรมวธิไีม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) 
วธิกีารนี้จะเป็นแนวทางในการขยายพนัธุแ์ละผลติสารทุตยิภูมขิองโสมไทยในสภาพปลอดเชือ้ไดใ้นอนาคต 
ค าส าคญั: เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ, สารควบคุมการเจรญิเตบิโต, สมุนไพร 
 
Abstract: Thai ginseng (Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn) is a medicinal plant that originated in 
Thailand. Thai ginseng is equivalent to Chinese ginseng, which can be used instead. However, little is 
known about the use of Thai ginseng, which is at risk of extinction. Tissue culture is an alternative 
approach to conserving plants and producing high-quality herbs. Hence, the effect of BAP and NAA on 
Thai ginseng growth in vitro culture was studied. Nodal segments were cultured on semi-solid ½ MS 
media supplemented with 0, 1, 3, and 5 mg/L of BAP for 30 days. As a result, adding 3 mg/L of BAP 
offered the perfect shoot induction ( 6.05 shoots/explant) with a statistically significant difference 
(P<0.05). Furthermore, the medium without BAP produced the highest shoot length and leave number 
(3.16 cm and 7.33 leave/shoot). The highest callus formation was observed when cultured on the media 
added 1 mg/L of BAP at 97.50% formation rate, 1.10 cm diameter, and 0.65 g/explant biomass. Next, 
the concentration of NAA at 0, 0.1, 0.3, and 0.5 mg/L was investigated for suitable root induction of 
nodal fragments for 30 days.  The results showed that the medium without NAA and with 0.1 mg/L NAA 
could induce the greatest root number (4.61-5.53 roots/explant) with a statistically significant difference 
(P<0.05). However, there was no statistically significant (P<0.05) difference in root formation rate, root 
number, shoot length, shoot number, and leaf number found between the four treatments. This method 
will be a guideline for the in vitro propagation and secondary metabolite production of Thai ginseng in 
the future. 
Keywords: tissue culture, plant growth regulators, medicinal plant 
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การขยายพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-2 ด้วยเทคนิคการชักน าให้เกิดเป็น 
โซมาติกเอ็มบริโอ 

In vitro propagation of hybrid macapuno coconut (Cocos nucifera L.) cv. 
Chumphon 84-2 through indirect somatic embryogenesis 
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บทคัดย่อ 

การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ (somatic embryogenesis) เป็นกระบวนการพัฒนาของเซลล์ร่างกายของพืช 
(somatic cells) จนเกิดเป็นเอ็มบริโอ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ประสบความส าเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์
มะพร้าว ท าให้ได้มะพร้าวตรงตามสายพันธุ์ งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์มะพร้าวมะพร้าวลูกผสม
กะทิพันธุ์ชุมพร 84-2 ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากเอ็มบริโออ่อน ( immature embryos) ของมะพร้าวอายุ 10 และ 
11 เดือน โดยการชักน าให้เกิดเป็นเอ็มบริโอเจนิกแคลลัส (embryogenic callus) บนอาหารสังเคราะห์ Y3 และ MS ที่
เติม 2,4-D ความเข้มข้น 100-600 µM เป็นเวลา 20 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า อาหาร Y3 ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 
300 µM และ อาหาร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 600 µM สามารถชักน าให้เอ็มบริโออ่อนของมะพร้าวกะทิ อายุ 10 
เดือน เกิดเป็นแคลลัส 70 และ 80% ตามล าดับ ส่วนอาหาร Y3 ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 400 µM และอาหาร MS ที่
เติม 2,4-D ความเข้มข้น 500 µM สามารถชักน าให้เอ็มบริโออ่อนของมะพร้าวกะทิ อายุ 11 เดือน เกิดเป็นแคลลัส 80% 
ซึ่งลักษณะของแคลลัสที่พบเป็นแบบเกาะกันแน่น (compact callus) และแบบร่วน (friable callus) นอกจากนี้ได้
ศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเกิดต้นที่สมบูรณ์จากแคลลัส โดยเลี้ยงแคลลัสบน
อาหารแข็งสูตร Y3 และ MS ที่เติม 2,4-D เข้มข้น 0.5 1 2 และ 3 µM ร่วมกับ BA เข้มข้น 5 µM เป็นเวลา 55 สัปดาห์ 
พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 3 µM และ BA ความเข้มข้น 5 µM สามารถชักน าให้แคลลัสเกิดยอด
ได้ 
ค าส าคัญ: มะพร้าวกะทิ เอ็มบริโอ แคลลัส   

 
Abstract 

Somatic embryogenesis is the process by which embryos are formed from somatic cells. The 
somatic embryo-inducing technique has succeeded in coconut propagation, which can be produced 
true-to-type coconuts. This research aimed to study in vitro propagation of a hybrid macapuno 
coconut cv. Chumphon 84-2 by culturing the 10- and 11-month immature embryos. The embryos 
were induced into embryogenic calluses on Y3 and MS media supplemented with 100-600 µM 2,4-D 
for 20 weeks. The results showed that Y3 medium supplemented with 300 µM 2,4 -D and MS medium 
with 600 µM 2,4-D induced the 10-month immature embryos to calluses by 70 and 80%, respectively. 
Besides, the 11-month embryos were induced to 80% calluses on Y3, and MS added 400 and 500 µM 
2,4-D, respectively. The compact and friable calluses were observed on both media. The effect of 
culture media and plant growth regulators on plant regeneration was investigated. The derived 
calluses were cultured on Y3, and MS media supplemented with 0.5, 1, 2, and 3 µM 2,4 -D plus 5 µM 
BA for 55 weeks. It was found that the coconut shoot was regenerated on MS medium with 3 µM 2,4 -
D and 5 µM BA. 
Keywords: Macapuno, embryo, callus  
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ความสมัพนัธท์างพนัธกุรรมของมะม่วงพนัธุไ์ทย พนัธุต่์างประเทศ และพนัธุ์ลูกผสม 
ในศนูยวิ์จยัพืชสวนศรีสะเกษ 

Genetic Relationship of Thai, Introduced and Hybrid Mangos  
in Si Sa Ket Horticultural Research Centre 
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บทคดัย่อ: การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลายพมิพด์เีอน็เอของมะม่วงพนัธุไ์ทย พนัธุต์่างประเทศ และ
พนัธุล์ูกผสม 24 พนัธุ/์สายพนัธุ ์ โดยใชเ้ครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท ์ จ านวน 50 ไพรเมอร ์ สามารถเพิม่
ปรมิาณดเีอน็เอได ้ 48 ไพรเมอร ์ พบแถบดเีอน็เอทีใ่หค้วามแตกต่าง 185 แถบ หลงัจากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ป
วเิคราะหห์าค่า similarity coefficient แลว้สรา้งเดนโดรแกรมดว้ยโปรแกรม NTSYS pc 2.1 เพื่อศกึษาหา
ความสมัพนัธท์างพนัธุกรรม และศกึษาโครงสรา้งภายในของลายพมิพด์เีอน็เอของมะม่วงสายพนัธุต์่างๆ ดว้ย
โปรแกรม Structure v.2.3  ผลการทดลองพบว่า ตวัอย่างมะม่วงมค่ีาสมัประสทิธิค์วามเหมอืนระหว่าง 47-96   
เปอรเ์ซน็ต ์ สามารถจดักลุ่มมะม่วงเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มที ่ 1 ประกอบดว้ย น ้าดอกไม ้ ศก.0072 ออสเตรเลยี 
น ้าดอกไมส้ทีอง และออนซอน กลุ่มที ่2 ประกอบดว้ย Aroomanis ศก.0083 อกร่องตาเปรื่อง น ้าดอกไมต้าเลีย๊บ 
ศก.0080 ศก.0005A ศก.0005B ศก.0082 ศก.0095 และ Sensation กลุ่มที ่3 คอื India เลก็ และ Keitte กลุ่มที ่
4 คอื Salam กลม Kensington และ R2E2 กลุ่มที ่5 คอื Kent และ Lippen กลุ่มที ่6 และ กลุ่มที ่7 มเีพยีงพนัธุ์
เดยีว คอื  Salam ยาว และ India ใหญ ่ ตามล าดบั โดยพบว่า มะม่วงลูกผสมเป็นลูกผสมในกลุ่มน ้าดอกไม้
ทัง้หมด  
ค าส าคญั: ความหลากหลายมะม่วง, ลายพมิพด์เีอน็เอ, การวเิคราะหล์กัษณะทางพนัธุกรรม 
 
Abstract: This study aimed to study on DNA fingerprint of Thai, introduced and hybrid mangos. DNA 
fingerprint were analyzed in 24 mangos with 50 microsatellite primers. The experiments were studied 
in 24 of Thai, introduced and hybrid mangos. The DNA was amplified by 48 primer pairs which showed 
185 polymorphic DNA bands. The DNA bands were analyzed for similarity coefficient and clustering 
using NTSYS pc 2.1.  The genetic analysis and DNA structure were analyzed by STRUCTURE v2.3. 
The results indicated mango samples had similar coefficients ranging from 47-96 percent. According to 
the dendrogram, mango samples were divided into 7 groups. Group 1 included ‘Namdokmai’, ‘SK0072’, 
‘Australia’, ‘Namdokmai Sithong’ and ‘On Son’. Group 2 were ‘Aroomanis’, ‘SK0083’, ‘Okrong 
Taprueang’, ‘Namdokmai Taliab’, ‘SK0080’, ‘SK0005A’, ‘SK0005B’, ‘SK0082’, ‘SK0095’ and ‘Sensation’. 
Group 3 included ‘India (small)’ and ‘Keitte’. Group 4 were ‘Salam (round)’, ‘Kensington’ and ‘R2E2’. 
Group 5 were ‘Kent’ and ‘Lippen’. Group 6 and 7 had only one cultivar as ‘Salam (long)’ and ‘India 
(big)’, respectively. It was found that hybrid mango varieties were in the entire ‘Namdokmai’ group.  
Keywords: Mango variation, DNA fingerprint, Genetic analysis 
 

 
1 ศูนยวิ์จยัพืชสวนศรีสะเกษ ต ำบลหนองไผ่ อ ำเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
  Si Sa Ket Horticultural Research Centre, Nong Phai, Mueang, Si Sa Ket, 33000, Thailand 
2 ศูนยวิ์จยัพืชไร่ขอนแก่น ต ำบลศิลำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 
  Khon Kaen Field Crop Experiment Center, Sila, Mueang, Khon Kaen, 40000, Thailand 
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การขยายพันธุ์เอเดลไวส์ที่ปลูกเลี้ยงในพื้นที่โครงการหลวงโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
In Vitro Propagation of Edelweiss (Leontopodium alpinum) Grown in the Royal 

Project’s Area through Tissue Culture 
 

สิริสุภาพร คำสุกดี1* สุทิน มุนินทร์1 และประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย1  
Sirisupaporn Khamsukdee1*, Sutin Munin1 and Prapassorn Arayakitcharoenchai1 

 
บทคัดย่อ: การขยายพันธุ์เอเดลไวส์ (Edelweiss; Leontopodium alpinum) ทีป่ลูกเลี้ยงในพืน้ที่โครงการหลวง โดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มุ่งเน้นศึกษาสูตรอาหารและวิธีการทีเ่หมาะสมในการเพิ่มปริมาณตน้พันธุ์ในสภาพปลอดเชือ้ 
โดยใช้ส่วนปลายยอด (shoot tip) และส่วนข้อ (node) ขนาด 2-3 มิลลิเมตร นำไปเลี้ยงบนอาหาร MS (Murashige 
and Skoog, 1962) สูตรดัดแปลงที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ในห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 25±2 องศาเซลเซียส 
ให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี ที่ความเข้มของแสง 4,000 ลักซ์ 16 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อชิ้นสว่นพชืปลอดจากเชื้อ จึงย้ายลง
อาหาร MS ที่เติม BAP 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังเพาะเลี้ยง 4 สัปดาห์ ตน้เอเดลไวส์มีการแตกตาข้างเปน็จำนวนมาก 
ในระยะนี้ตดัแยกชิ้นส่วนเปน็ตน้เดี่ยวเพื่อทวีจำนวน จากนัน้ชกันำรากด้วยอาหาร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจรญิ 
เติบโตพืชเปน็เวลา 4 สัปดาห์ เมื่อต้นเจริญเติบโตและมีรากสมบูรณ์ ย้ายปลูกในวัสดปุลกูที่ประกอบด้วยพีทมอส 
และขุยมะพร้าวที่ฆ่าเชื้อแล้ว ในอัตรา 2:1 ในห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน เป็น
เวลา 2-3 สัปดาห์ หลังจากนั้นนำไปปลูกเลี้ยงในโรงเรือน 2-3 สัปดาห์ เมื่อต้นกลา้เอเดลไวส์สามารถตั้งตัวได้ จึงนำไป
ปลูกเลี้ยงในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถได้วิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ ์
และเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมเอเดลไวส์ในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการศึกษาวิจัยเชิงลึกในด้านอ่ืนๆ ต่อไป  
คำสำคัญ: เอเดลไวส์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ 

 
Abstract: Edelweiss (Leontopodium alpinum) micropropagation was successfully conducted 
through tissue culture. The research focused on suitable medium and method for propagation 
by in vitro technique. Shoot tip and nodal segments, about 2- 3 mm long, were cultured on 
modified MS medium (Murashige and Skoog, 1962) without growth regulator, under 25±2oC with 
16 hours per day of 4,000 lux lighting from LED lamps. Sterilized shoots were then transferred 
to MS plus 0.1 ppm BAP. Multishoot proliferation was observed after 4 weeks of cultur ing. Single 
shoots were consecutively transferred to fresh medium for further shoot multiplication. Root 
induction was achieved from the cultures in hormone free MS for 4 weeks. Plantlets were later 
transplanted to sterilized planting medium consisted of 2:1 peat moss and coconut coir, and 
kept under 25±2oC at 16 hours intervals for 2-3 weeks. Healthy plants were finally grown in the 
Royal Project’s area. Results obtained from this study could represent a suitable propagation 
method and conservation through tissue culture for further research studies in other fields.  
Keywords: Edelweiss, Tissue culture, In Vitro Propagation 
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การขยายพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นในหลอดทดลอง 
In Vitro propagation of sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) 

 
เยาวพรรณ สนธิกุล1* สุคนฑา มาสู่สุข1 และ สุรพล ฐติิธนากุล1 

Yaowaphan Sontikun1*, Sukonta   Masoosuk1 and Suraphon Thitithanakul1 
 

บทคัดย่อ: การปลูกมนัเทศญี่ปุน่ในประเทศไทยได้รับความสนใจมากข้ึนในช่วงไม่กี่ปทีี่ผา่นมา เนื่องจากรสชาติของหัว
ที่มีความอร่อย มีวิตามนิ และนำ้ตาลสูงเปน็ที่ต้องการของผู้บรโิภค อย่างไรก็ตามในการปลูกเกษตรกรยังประสบปัญหา
เร่ืองคุณภาพของท่อนพันธุ์ และต้นทนุของท่อนพันธุน์ำเข้าที่มรีาคาสูง ดังนั้นจึงมีการนำเทคนคิการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มาใช้เพื่อผลิตท่อนพนัธุ์คุณภาพให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ การทดลองนี้จึงได้ศึกษาการชักนำแคลลสั และ
การชักนำยอดในมนัเทศญี่ปุน่ จากการทดลองพบว่าการเพาะเลี้ยงชิน้ส่วนใบและหัวบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 
ความเข้มข้น 1.0 มก/ล ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 1.0 มก/ล สามารถสร้างแคลลสัได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แคลลัสที่ได้มี
ขนาด 1.31 และ 1.51 ซม ตามลำดับ ส่วนชิน้ส่วนข้อที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ปราศจากสารควบคุมการ
เจริญเติบโตสามารถสร้างยอดทีม่ีความยาวยอดสงูสุด 2.66 ซม และมีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด 80 เปอร์เซ็นต์  
 
คำสำคัญ: สารควบคุมการเจรญิเติบโต, แคลลัส, ยอดรวม, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 
Abstract: Japanese sweet potato (Ipomea batatas) production has increased dramatically. In recent 
years, the interesting in Thailand because of a delicious root with high vitamin and sugar content.  
However, major production constraints are quality and cost of planting material. Therefore, 
micropropagation techniques are useful for producing higher quality plant material. The aims of the 
present study were to determine the optimal medium formulation for callus induction and shoot 
multiplication of Japanese sweet potato explants. The result revealed 100 % callus induction in 
leave discs and tuber explants with callus diameter 1.31 and 1.51 cm respectively when cultured 
on MS medium containing 1.0 mg/l BA and 1.0 mg/l NAA. The highest shoot length was observed in 
nodal explants cultured on MS free medium (2.66 cm) and 80 % shoot induction.  
 
Keywords: plant growth regulator, callus, multiple shoots, tissue culture 
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การควบคุมทางพันธุกรรมของลักษณะความทนทานต่อโรค Tomato Leaf Curl New Delhi virus ใน
ประชากรบวบเหล่ียมรุ่น F2 

Genetic control of Tomato Leaf Curl New Delhi virus tolerance in F2 Ridge gourd 
populations 

 
นารีรัตน์ คล้ายตั้น1* และ ปวีณา ชื่นวาริน1 

Nareerat Khaytan1* and Paweena Chuenwarin1 
 

บทคัดย่อ:  
บวบเหล่ียม เป็นพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกเมล็ดพันธ์ุ ซ่ึง

ปัญหาสําคัญท่ีพบในการผลิตบวบเหล่ียมคือเช้ือ Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV) ท่ีสร้างความ
เสียหายให้กับผลผลิตของบวบเหล่ียมเป็นอย่างมากเน่ืองจากเม่ือมีการติดเช้ือรุนแรงจะทําให้ต้นบวบเหล่ียมหยุดการ
เจริญเติบโต ในการทดลองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความทนทานต่อเช้ือ ToLCNDV ในประชากรบวบเหล่ียม
พันธ์ุพ่อท่ีเป็นพันธ์ุทนทาน (LA80A) พันธ์ุแม่ท่ีเป็นพันธ์ุอ่อนแอ (LA051) และลูกผสมในช่ัวรุ่นท่ี 2 โดยประเมินอาการ
ท่ี 4 สัปดาห์หลังการให้เช้ือ  ToLCNDV ด้วยแมลงหว่ีขาวในสภาพโรงเรือน ทําการประเมินโรคจากการให้คะแนน
ระดับ 0-4 โดย ระดับ 0  คือไม่มีอาการของโรค 1-2 คือมีการแสดงอาการใบเหลืองเป็นโมเสกแต่ต้นมีการเจริญเติบโต
เป็นปกติ 3-4 คือแสดงอาการใบม้วนงอสีเหลืองโมเสคต้นมีลักษณะแคระแกรนและหยุดการเจริญเติบโต พบว่าพันธ์ุพ่อ
และแม่ มีระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 1 และ 3 ตามลําดับ ในรุ่น F2 จํานวน 312 ต้น พบว่าท่ีระดับคะแนน 0-2 (กลุ่ม
ทนทาน) มีจํานวน 224 ต้น และท่ีระดับคะแนน 3-4 (กลุ่มอ่อนแอ) มีจํานวน 62 ต้น เม่ือทดสอบอัตราส่วนการกระจาย
ตัวด้วยวิธีไคสแควร์ระหว่างจํานวนต้นท่ีต้านทานต่อจํานวนต้นท่ีอ่อนแอเท่ากับ 3:1 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 99% ดังน้ัน
สามารถสรุปได้ว่าลักษณะท่ีควบคุมความต้านทานต่อเช้ือ ToLCNDV ในบวบเหล่ียมถูกควบคุมด้วยยีนเพียง 1 
ตําแหน่ง โดยลักษณะทนทานถูกควบคุมด้วยยีนเด่นข่มสมบูรณ์ต่อยีนด้อยท่ีควบคุมลักษณะอ่อนแอ 
คําสําคัญ: พืชต้านทานโรค, พืชวงศ์แตง, เบโกโมไวรัส, ประเมินโรค 
 
Abstract:  

The ridge gourd is an economically valuable crop because the seed export gains income for 
the country. The major problem of ridge gourd production is the problem of pathogenic pathogens, 
especially Tomato Leaf Curl New Delhi (ToLCNDV), a virus that can substantially lower the 
productivity of ridge gourd crops because the infection causes ridge gourd plant stunting. The 
objectives of this experiment were to evaluate the ToLCNDV tolerance in the paternal (LA80A), 
maternal (LA051), and F2 ridge gourd populations at four weeks after ToLCNDV inoculation with 
whitefly in greenhouse conditions. The symptom scored on a scale of 0-4, where 0 was no disease, 
1-2 was starting to have mosaic yellowing, plants grow usual, and 3-4 the plants have leaf curl 
mosaic yellow and stunted. It found that the paternal and maternal have a scoring average of 1 and 
3, respectively. In the F2 populations of 312 plants, there were 224 plants at the score 0-2, and at 
the score level 3-4, there were 62 plants. The ratio of resistant plants was determined to be 3:1. 
Chi-squared test dispersion ratio gave 99% significant confidence. Therefore, it could interpret that 
the ToLCNDV tolerance is controlled by a gene in ridge gourds in which the resistance traits were 
dominant over recessive genes controlling susceptibility. 
Keywords: disease resistance, Cucurbitaceae, Begomovirus, evaluation 
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การผสมผสานการควบคุมโรคกรีนน่ิงของส้มเปลือกล่อนในสภาพแปลงปลูกส้มเดิม 
Integrate Management Control for Citrus Greening Disease in Rangsit Plantation 
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บทคัดย่อ: การทดลองการผสมผสานการควบคุมโรคกรีนนิ ่งของส้มเปลือกล่อนในสภาพแปลงปลูกส้มเดิม มี
วัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการจัดการแปลงส้มเปลือกล่อนเพื่อลดความเสียหายจากโรคกรีนนิ่ง ดําเนินการในปี 2559-
2562 ที่แปลงเกษตรกร อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี จํานวน 4 ซํ้า 
ได้แก่ 1) ดูแลแปลงตามวิธีเกษตรกรและฉีดสารแอมพิซิลินเข้าลําต้น (trunk injection) อัตรา 800 มิลลิลิตรต่อต้นทุก
เดือน 2) ดูแลแปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อนไม่ฉีดสารแอมพิซิลิน 3) ดูแลแปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อนและฉีดสาร
แอมพิซิลิน อัตรา 500 – 600 มิลลิลิตรต่อต้น ทุก 3 เดือน 4) ดูแลแปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อนและพ่นสารละลาย 
salicylic acid 0.25% อัตรา 2 ลิตรต่อต้น ทุก 3 เดือน และ 5) ดูแลแปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อน ฉีดสารแอมพิซิลิ
นร่วมกับการพ่น salicylic acid 0.25% ทุก 3 เดือน พบว่า กรรมวิธีที่ 3) การจัดการแปลงปลูกตามคําแนะนํา GAP 
และฉีดสารแอมพิซิลลินเข้าสู่ลําต้นอัตรา 500 – 600 มิลลิลิตรต่อต้น ทุก 3 เดือน ทําให้ผลผลิตส้มเฉล่ียและขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางผลดีกว่าทุกกรรมวิธี และไม่พบสารแอมพิซิลลินตกค้างในส้มทั้งผล แต่อย่างไรก็ตาม จากการสุ่มเก็บใบ
ส้มเพ่ือนําไปตรวจสอบเช้ือสาเหตุของโรคโดยเทคนิค PCR ยังคงพบเช้ือสาเหตุโรคในทุกกรรมวิธีการทดลอง  
คําสําคัญ: แอมพิซิลิน, GAP ส้มเปลือกล่อน, กรดซาลิไซลิค, เทคนิค PCR  
 
Abstract: Study on integrate management control for citrus greening disease will be carried out in 
Nong Suea District, Patum Thani Province from year 2016 to 2019. The experimental design was a 
randomized complete block design with 5 treatments and 4 replications, including 1) farmers' 
methods and inject ampicillin into the trunk 800 ml/tree/month 2) GAP recommendations (GAP) and 
do not inject ampicillin 3) GAP and inject ampicillin into the trunk 500-600 ml/tree/month 4) GAP 
and spray Salicylic acid 0.25%, 2 liters per plant every 3 months 5) GAP and inject ampicillin and 
spray salicylic acid 0.25% acid every 3 months. The result showed as management was carried out 
GAP recommendations and ampicillin injected into the trunk at the rate of 500-600 ml every three 
months made average yield and fruit diameter better than those of all treatment and ampicillin was 
not found in fruits. However, the pathogens were still found in all experimental methods. 
Keywords: ampicillin, GAP citrus, salicylic acid, PCR technique 
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สมบัติของถ่านชีวภาพจากของเหลือใช้ในสวนมะพร้าวและการใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
Properties of biochar from coconut plantation waste and application in agriculture 
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บทคัดย่อ 

ของเหลือใช้ในสวนมะพร้าวมีปริมาณมากจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน การน าของเหลือใช้ในสวน
มะพร้าวมาผลิตเป็นถ่านที่อุดมไปด้วยคาร์บอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของถ่านชีวภาพจากของเหลือใช้ในสวน
มะพร้าวและการน าถ่านชีวภาพไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดหอม โดย
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของถ่านชีวภาพ และผลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของถ่านชีวภาพต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม ท าการวางแผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ มี 3 ทรีตเมนท์ คือ ไม่ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์เติมโพแทสเซียมฮิวเมท ทรีตเมนท์ละ 4 ซ  า พบว่า ถ่านชีวภาพจาก
กะลามะพร้าวมีความหนาแน่นรวม ความพรุนรวม ความสามารถในการอุ้มน  า ค่า C/N ration และความชื นมากที่สุด 
เท่ากับ 0.58 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร, 56.50%,  54.25%, 67% และ 2.41% ตามล าดับ ถ่านชีวภาพจาก
ทางมะพร้าวมีช่องว่างอากาศ pH ค่าการน าไฟฟ้า อินทรีย์คาร์บอน ปริมาณฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียมมาก
ที่สุด เท่ากับ 13.50%, 9.90, 2.34 dS/m, 58.94%, 0.12%, 1.25% และ 2.26%ตามล าดับ ถ่านชีวภาพจากมะพร้าว
ผลอ่อนที่หลุดร่วงมีอินทรียวัตถุ การแลกเปล่ียนประจุบวก ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสมากที่สุด เท่ากับ 72.37% , 
36.19 cmol/kg, 0.57% และ 2.11% ตามล าดับ ผลของการใส่ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการเตมิโพแทสเซียม
ฮิวเมทท าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดหอมสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (p<0.05) โดยสูตรที่มีการเติม
โพแทสเซียมฮิวเมทท าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดหอมสูงที่สุด (p<0.05) 
ค าส าคัญ ถ่านชีวภาพ ของเหลือใช้ทางการเกษตร ถ่านมะพร้าว 
 
Abstract 

Coconut plantation waste were at massive quantity affecting the environment in the 
community.   Hence, the coconut plantation was the charcoal full of carbon.  The objective of this 
research was to study the properties of biochar from coconut plantation waste and consequences 
of adopting the biochar to mix with the organic fertilizer on the growth and lettuce productivity by 
analyzing physical and chemical properties of biochar from coconut plantation waste .  In regards to 
the organic fertilizer mixed with the biochar results on lettuce growth and productivity, it used the 
Latin Square design (LSD) test planning which divide into three treatments: no application of organic 
fertilizer (control), the application of organic fertilizer, and the application of organic fertilizer added 
with Potassium Humate.  The result shown that biochar from coconut shells had the total density, 
total porosity, water holding capacity, the C/N ration and humidity at the highest level which equaled 
to 0.58 gram/cubic centimeter, 56.50%, 54.25%, 67% and2.41%, respectively. The biochar from the 
coconut leaves had the highest air gap, the pH conductivity, organic carbon, phosphorus, calcium, 
magnesium quantity, respectively ( 13.50% , 9.90, 2.34 dS/ m, 58.94% , 0.12% , 1.25% , and 2.26% , 
respectively). The biochar from the fallen young coconut fruits had organic matter, cation exchange, 
nitrogen and phosphorus quantity at the highest level:  72.37% , 36.19 cmol/kg, 0.57% , and 2.11% 
respectively.  The results of the organic fertilizer mixed with biochar and potassium humate added 
formula led to the growth and productivity in all 3 types of lettuce more than not applying organic 
fertilizers (p<0.05) and formula which added potassium humate causing growth and productivity of 
lettuces at the highest level (p<0.05). 
Keywords:  Biochar, Agricultural waste, Coconut charcoal 
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การปลูกประเมินพันธุ์กัญชงเส้นใยพันธุ์อาร์พีเอฟหนึ่ง (RPF1) และอาร์พีเอฟสาม
(RPF3 ) ท่ีปลูกภายใต้สภาพแปลงปลูกในจังหวัดขอนแก่น 

Evaluation of fiber hemp RPF1 and RPF3 varieties under open field 
condition at Khon Kaen province 
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บทคัดย่อ 
 

กัญชงเส้นใย (Cannabis sativa L.) ก ำลังเป็นที่น่ำสนใจในงำนวิจัยโดยเฉพำะด้ำนอุตสำหกรรมและทำงกำร
แพทย์ เป็นพืชเศรฐกิจใหม่ที่ได้รับควำมสนใจในกำรปลูก สร้ำงประโยชน์แก่เกษตรกร และส ำหรับกำรผลิตภัณฑ์เชิง
พำณิชย์ ซ่ึงประกอบด้วย เครื่องนุ่งห่ม ยำรักษำโรค อำหำร อำหำรสัตว์ เชื้อเพลิงชีวภำพ พลำสติกที่ย่อยสลำยได้ และ
วัสดุก่อสร้ำง ในกำรศึกษำครั้งน้ี ได้ท ำกำรปลูกประเมินลักษณะกัญชงเส้นใยสองพันธ์ุ และหำปริมำณสำระส ำคัญในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น วำงแผนกำรทดลองแบบ 2×2 Factorial in RCBD มี 3 ซ้ ำ โดยมีปัจจัยที่ 1 คือ พันธ์ุกัญชงพันธ์ุอำร์พี
เอฟ 1 (RPF1) และพันธุ์อำร์พีเอฟ 3 (RPF3) ปัจจัยที่ 2 ลักษณะเพศ (กัญชงเพศผู้ และเพศเมีย )จำกผลกำรศึกษำ 
พบว่ำ กัญชงทั้งสองพันธ์ุมีกำรเจริญเติบโตทำง ล ำต้น ใบ ยอดอ่อนและรำก ที่ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ แต่พบว่ำมี
ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนกำรเจริญเติบโตทำงด้ำน ล ำต้น ใบ และยอดอ่อน ระหว่ำงต้นเพศผู้  และต้นเพศเมียทั้งสองพันธ์ุ 
นอกจำกนี้ ยังพบปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพันธุ์ และกำรแสดงออกของเพศกัญชง มีผลต่อกำรเจริญเติบโต ล ำต้น และยอด
อ่อน ซ่ึงแตกต่ำงทำงสถิติกับต้นเพศผู้ นอกจำกน้ียังพบปริมำณสำรแคนนำบินอยด์ ในกัญชงเพศผู้ พันธ์ุอำร์พีเอฟหน่ึง ให้
ปริมำณสำรทั้งสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล และกัญชงพันธ์ุอำร์พีเอฟสำมเพศผู้มีสำรแคนนำบิไดออล สูงที่สุด 

 
ค าส าคัญ: กัญชงเส้นใย, สำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล, สำรแคนนำบิไดออล  
 

Abstract 
Hemp fiber is becoming interesting in research, especially in the industrial and medical 

fields . I t is a new economic crop that has been growing interest in benefit farmers and for 
commercial products which consists of clothing, medicine, food, animal feed, biofuels biodegradable 
plastic and building materials. Evaluation of fiber hemp varieties under open field condition different 
cultivars, an experiment was set up as a 2×2 factorials in RCBD design 3 replications, which are 
bacterial type (variety RPF1 and RPF3) and sex (male female).it was found that hemp growth cultivar 
exert an in fluence on stem leaves shoot and root growth  at statistically contradicting . But was 
found different statistically on stem leaves shoot and root growth. between species, male and 
female both cultivars in addition .  And also encounter interaction representative of sex (male 
female).and effective, side growth to stem leaves shoot and root  statistically different , with the 
male. However, still found cannabinoid content in male more than female. RPF1 variety give amount 
of substance tetrahydrocannabinol and variety RPF3 cannabidiol, the highest 

 
Keywords: Hemp fiber, Tetrahydrocannabinol, Cannabidiol 
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ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกัญชาภายใต้การปลูกในกระถางในระบบปิด 
The growing substrates media on the growth of Cannabis in an indoor pot cultivation  
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บทคัดย่อ: สารแคนนาบนิอยด ์ (cannabinoids) ที่สามารถสกัดได้มาจากกัญชามีคุณสมบัติในทางการแพทย์และทาง
เภสัชวิทยา และการผลิตกัญชาที่กำลังมีการขยายตัวสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ในทั่วโลก แต่ในอดีตกัญชาเปน็พืช
ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ส่งผลให้ขาดเอกสารหรือข้อมูลที่เก่ียวกับการเพาะปลูกกัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
เก่ียวกับวัสดุปลูกซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและและการให้ผลผลติของกัญชา เพื่อประเมินวัสดุปลูกที่สามารถ
กำหนดการเจริญเติบโตและปรมิาณแคนนาบนิอยด์ของกัญชา การทดลองได้ดำเนินการในระบบปิด มีการใช้วสัดุปลูก
ที่เป็นพีทหยาบ (WP), กาบมะพร้าวสับ (CC), ขุยมะพรา้ว (CCD), พีทหยาบ + กาบมะพร้าวสับ (1:1), กาบมะพร้าวสบั 
+ ขุยมะพร้าว (1:1) และพีทหยาบ + ขุยมะพร้าว (1:1) วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design 
(CRD) เป็นจำนวน 6 ทรีตเมนท์ ทรีตเมนท์ละ 8 ซำ้ โดยทำการวัดการเจริญเติบโตในดา้นของความสูง ขนาดทรงพุ่ม 
จำนวนกิ่ง คา่ SPAD และทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยโปรแกรม Statistix 10 นอกจากนี้ ในงานทดลองนี้มีการ
ตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารทีม่ีในวัสดุปลูกแต่ละชนิด เมื่อสิ้นสุดการทดลองจึงทำการวัดนำ้หนักสดและนำ้หนักแห้ง
ของกัญชา จากการทดลองพบวา่ การเจริญเติบโตสงูสุดของพืชทำไดโ้ดยการใช้พทีเท่านัน้ (WP) รองลงมาคือ พีทหยาบ 
+ ขุยมะพร้าว (1:1) และเมื่อในอนาคตจะมีความต้องการการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนพีทเนื่องจากเหตุผล
เก่ียวกับราคาต้นทนุของวัสดปุลกู จึงควรมีการศึกษาถึงวสัดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกัญชาเพื่อใช้
ร่วมกับพีทหรือทดแทนในเชิงพาณิชย์  
คำสำคัญ: กาบมะพรา้วสบั, ขุยมะพร้าว, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, พีทหยาบ 
 
Abstract: Given that cannabinoids, which are derived from Cannabis, have therapeutic properties, 
cannabis production is an expanding global enterprise for the medical industry. Historically speaking, 
cannabis has been an illegal crop in Thailand, which has resulted in a lack of scientific literature on 
cultivation, specifically with regard to the growing media substrate and to crop management. In order 
to evaluate the mixed growing substrates to determine the growth and cannabinoid content of 
cannabis production, the trials were conducted in an indoor system. Treatments with different 
compositions of growing substrate, consisting of six commercially available growth media [peat-
based/white peat (WP), coconut coir (CC), coconut coir dust (CCD), WP + CC (1:1), CC + CCD (1:1), 
and WP + CCD (1:1)], were investigated in order to determine  the plant heights, plant diameter, the 
numbers of branches and the SPAD values. The design of this experiment was Completely 
Randomized Design (CRD) and analyzed by Statistix 10. In addition, the nutrition contents of the 
substrate media. Furthermore, at the end of experiment, the fresh weight and the dry weight of the 
plants were measured based upon the different compositions of the growing substrates in an indoor 
pot cultivation system. The highest plant growth was achieved by only using white peat (WP), and 
this was followed by WP + CCD (1:1). In the future, there will be a demand for organic green fibers 
to partly replace fractionated peat, which showed a genotype-specific option for plant development 
given that there had been comparable plant growth when compared to the commercially peat-
based, which contain standard substrates 
Keywords: coconut coir, coconut coir dust, green fibers, peat-based  
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อิทธิพลของความหนาแน่นประชากรต่อผลผลิตเมล็ด  
และองค์ประกอบของกรดไขมันในเมล็ดกัญชง (Cannabis sativa L.) 

Effect of planting density on seeds yield  
and the composition of fatty acids in Hemp (Cannabis sativa L.) 

 
ปวริศา เประกันยา1* ชานนท์ ลาภจิตร1 และคมสร ลมไธสง2 

Pawarisa Perakunya1*, Chanon Lapjit1 and Khomsorn Lomthaisong2 

 
บทคัดย่อ: ระดับความหนาแน่นของประชากรกัญชงต่อพื้นที่ปลูกมีผลต่อการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิตเมล็ด 
และสัดส่วนของปริมาณกรดไขมันในเมล็ดกัญชง นอกจากนี้ในเมล็ดกัญชงมีกรดไขมันที่มีประโยชน์สามารถช่วย
ลดการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด รวมถึงป้องกันโรคมะเร็ง และโรคข้ออักเสบ งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษา
ระดับหาความหนาแน่นของประชากรกัญชงสายพันธุ์ มอดินแดงเบอร์ 1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อก
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) มีความหนาแน่นของประชากร 3 ระดับ คือ 666, 
1,000 และ 2,000 ต้นต่อไร่ พบว่าที่ระดับความหนาแน่นของประชากรกัญชงที่ 2,000 ต้นต่อไร่ มีความสูงต้น
กัญชงมากที่สุด และมีปริมาณผลผลิตเมล็ดต่อไร่มากกว่าที่ระดับความหนาแน่น 1,000 ต้นต่อไร่ และ666 ต้นต่อ
ไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนต้นต่อพื้นที่มาก ในทางกลับกันการปลูกกัญชงที่ความหนาแน่นของประชากร 1,000 
และ 666 ต้นต่อไร่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น น้ำหนักแห้งรวม ปริมาณผลผลิตต่อต้น และสัดส่วนปริมาณ
กรดไขมันโอเมก้า3 สูงกว่าระดับความหนาแน่น 2,000 ต้นต่อไร่ ดังนั้น ในด้านการผลิตเมล็ดกัญชงต้องปลูกกัญ
ชงที่ระดับความหนาแน่น 2,000 ต้นต่อไร่ และการปลูกเพื่อนำเมล็ดมาสกัดน้ำมันสำหรับใช้ทางการแพทย์ ควร
ปลูกที่ระดับความหนาแน่น 666 ถึง 1,000 ต้นต่อไร่ เนื่องจากเป็นระยะที่ให้ปริมาณสัดส่วนของกรดไขมันโอ
เมก้า 3 สูงท่ีสุด 
คำสำคัญ: ความหนาแน่นของประชากร กรดไขมันโอเมก้า3 และผลผลิตเมล็ดกัญชง 
 
Abstract: The Population density of hemp in experimental plots influenced growth, seed yield and fatty 
acid content in hemp seed. In addition, hemp seeds contain beneficial fatty acids that can help reduce the 
incidence of heart disease and stroke, as well as prevent cancer and arthritis. Therefore, an experiment was 
conducted to determine the optimum plant density in hemp the varieties was test: Modindaeng No. 1. The 
trial was a Randomized Complete Block Design; RCBD consists of three treatments: Plant densities were 
666, 1,000 and 2,000 plants per rai. Plant height in 2,000 plants/rai treatments higher than 666, 1,000 
plants/rai. It also results in the highest seed yield per rai. On the other hand, hemp cultivation with a low 
plant density per area such as 1,000 and 666 plants per rai has a stem diameter.  Total dry weight and the 

fatty acid content of Alpha-Linolenic acid was higher than the density of 2,000 plants per rai. Thus, in terms 
of seed yield per rai, planting with high density planting is a good choice and for the cultivation of seeds to 
extract oil for medical use it should be planted at a density of 666 to 1,000 plants per rai due to the high 
proportion of omega-3 fatty acids. 
Keywords: Plant density, Omega-3 fatty acids, Hemp seed yield 
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ประสิทธิภาพดินปลูกจากปุ๋ยหมักอินทรีย์แต่ละชนิดต่อสมบัติทางเคมีของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของผักสลัดเรดปัตเตเวีย 

The Efficiency of the Potting Soil from Each Type of Organic Compost on Soil Chemical Properties, 
Growth and Yield of Red Batevia Salad 

เกศศิรินทร์ แสงมณี1* และวโรดม คงพาละ1 

Katsirin Sangmanee1*and Warodom Kongpala1 

 
บทคัดย่อ : การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของดินปลูกแต่ละสูตรที่ผ่านกระบวนการหมัก 2 เดือน และ 3 
เดือน โดยใช้การเจริญของผักสลัดเรดปัตเตเวียเป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพของดินปลูก โดยมีการวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) โดยมีสิ่งทดลองดังนี้ ดินปลูกทั้งหมด 7 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 (ดิน : กาบ
มะพร้าวสับ : ถ่านชีวภาพจากแกลบ : มูลแพะ อัตรา 2 : 1 : ½ : 1) สูตรที่ 2 (ดิน : กาบมะพร้าวสับ : ถ่านชีวภาพจากแกลบ : มูล
วัว อัตรา 2 : 1 : ½ : 1) สูตรที่ 3 (ดิน : กาบมะพร้าวสับ : ถ่านชีวภาพจากแกลบ : มูลไก่แกลบ อัตรา 2 : 1 : ½ : 1) สูตรที่ 4 (ดิน : 
กาบมะพร้าวสับ : ถ่านชีวภาพจากแกลบ : มูลหนอนไหม อัตรา 2 : 1 : ½ : ½) สูตรที่ 5 (ดิน : กาบมะพร้าวสับ : ถ่านชีวภาพจาก
แกลบ : มูลไส้เดือน อัตรา 2 : 1 : ½ : ½ ) สูตรที่ 6 (ดิน : กาบมะพร้าวสับ : ถ่านชีวภาพจากแกลบ : ใบไผ่ อัตรา 2 : 1 : ½ : 1) 
และสูตรที่ 7 ดินปลูกสูตรการค้า จากการทดลองพบว่า การหมักดิน 2 เดือน โดบใช้ดินสูตรที่ 1 (ดิน : กาบมะพร้าวสับ : ถ่าน
ชีวภาพจากแกลบ : มูลแพะ อัตรา 2 : 1 : ½ : 1) มีสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม มากกว่าดินสูตรอ่ืน และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดปัตเตเวียดี
ที่สุด มีความกว้างทรงพุ่ม (18.88 เซนติเมตร) จ้านวนใบ (14.50 ใบ) น้้าหนักสดต้น (23.19 กรัม) และน้้าหนักสดรากมากที่สุด 
(2.80 กรัม)  
ค าส าคัญ : ดินปลูก ถ่านชีวภาพจากแกลบ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
 
Abstract : This research aimed to study chemical properties and nutrient contents of soil of a range of soil 
fermented for two and three months, and the growth of Red Batevia lettuce caused by soil were tested. The 
experimental as Completely Randomized Design : CRD, There were seven treatments of soil, including type 1 
(soil, coconut husk, rice husk biochar, and goat manure with 2:1:0.5:1 proportion), type 2 (soil, coconut husk, 
rice husk biochar, and cattle manure with 2:1:0.5:1), type 3 (soil, coconut husk, rice husk biochar, and chicken 
compost with 2:1:0.5:1), type 4 (soil, coconut husk, rice husk biochar, and silk worm fertilizer with 2:1:0.5:0.5 ), 
type 5 (soil, coconut husk, rice husk biochar, and vermicompost with 2:1:0.5:0.5, type 6 (soil, coconut husk, rice 
husk biochar, and dry bamboo leaves with 2:1:0.5:1). and type 7 (commercial soil) As a result, a treatment with 
soil, coconut husk, biochar, and goat compost (2:1:0.5:1 ratio) showed the most effective chemical properties 
of soil in pH, organic matter and nutrient contents (N, P, K, Ca and Mg) and the highest growth of the crop, in 
terms of canopy width (18.88 cm) , the number of leaves (14.50) , wet shoot (23.19 g) and root weights (2.80 g).  
Keywords : Potting soil, Rice husk biochar, Organic compost 
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กกาารรปปรระะเเมมินินดดัชัชนนีีพพืชืชพพรรรรณณดด้ว้วยยภภาาพพถถ่่าายยหหลลาายยชช่ว่วงงคคลลืื่น่นขขอองงโโดดรรนนใในนไไมม้ผ้ผลลยยืนืนตต้น้นเเขขตตรร้อ้อนน  
EEvvaalluuaattiioonn  ooff  VVeeggeettaattiioonn  IInnddeexx  UUssiinngg  MMuullttiissppeeccttrraall  IImmaaggiinngg  DDrroonnee  iinn  TTrrooppiiccaall  FFrruuiitt  TTrreeeess    

  
เเววธธนนี ี พพรรหหมมจจันันททรร์1์1,,  ออนนุธุธิดิดาา  ชชูแูแกก้ว้ว11,,  ชชุตุติกิกาาญญจจนน์ ์ แแสสนนเเสสนนาาะะ11,,  บบุญุญฑฑรริกิกาา  กกุลุลศศิลิลปป์์11,,  ธธรรรรมมนนูญูญ  หหงงสส์อ์อมมตตะะ11,,  รระะววี ี เเจจียียรรววิภิภาา11**    

แแลละะพพรรเเททพพ  ธธีรีระะววัฒัฒนนพพงงศศ์์22  
WWeetthhaanneeee  PPrroommcchhaann11,,  AAnnuutthhiiddaa  CChhooookkaaeeww11,,  CChhuuttiikkaarrnn  SSaaeennssaannoo11,,  BBuunnttaarriikkaa  KKuullaassiinn11,,  TThhaammmmaannoooonn  HHoonnggaammaattaa11,,    

RRaawweeee  CChhiiaarraawwiippaa11**  aanndd  PPoorrnntthheepp  TTeeeerraawwaattttaannaappoonngg22  
  

บบททคคัดัดยย่อ่อ:: โดรนจัดเปน็เทคโนโลยีที่สามารถใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรแม่นยำได้ การศึกษานี้จึงทดสอบการใช้ภาพถ่าย
จากโดรนด้วยกล้องหลายช่วงคลื่น (Multispectral camera) ในกลุ่มไม้ผลยืนตน้เขตร้อน 4 ชนิด คือ ทุเรียน กาแฟ   
โรบัสตา ส้มโอ และมังคุด ที่ปลูกร่วมสวนยางพาราแบบขยายแถวอายุ 4 ป ี โดยใช้วิธีถ่ายภาพที่ระดับความสูง 100 
เมตรจากพื้นดิน เพื่อประเมินคา่ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) ได้แก่ GNDVI, LCI, MCARI, NDRE และ NDVI 
ด้วยโปรแกรม PIX4Dfields ร่วมกับการประเมินความสัมพันธค์่าความเขียวใบ (Leaf greenness) และประสิทธิภาพ
การสังเคราะห์แสงของคลอโรฟลิล์ในใบ (Fv/Fm) ผลการทดลอง พบว่า สามารถวิเคราะห์กลุม่ค่าดัชนพีืชพรรณของ
กลุ่มไม้ผลยนืตน้เขตร้อน (ทุเรียน กาแฟโรบัสตา ส้มโอ และมังคุด) และยางพารา มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มค่าดัชนพีืชพรรณ
เท่ากับ 0.33, 0.22, 0.56, 0.17 และ 0.59 ตามลำดับ โดยใบส้มโอมีค่าความเขียวใบสูงทีส่ดุ (60.77) รองลงมา คือ 
มังคุด (48.37) ส่วนยางพารา กาแฟโรบัสตา และทุเรียน พบวา่ มคี่าใกล้เคียงกัน (38.69, 38.53 และ 39.23 ตามลำดับ) 
สอดคล้องกับค่าประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของคลอโรฟิลล์ (Fv/Fm) พบวา่ มีค่าสูงที่สดุในส้มโอ (0.81) แต่พบวา่
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับยางพารา (0.76) กาแฟโรบัสตา (0.76) และ ทุเรียน (0.75) ดังนั้นการใช้ภาพถ่ายจาก   
โดรนด้วยกล้องหลายช่วงคลื่นสามารถประเมินและบง่บอกความสมบูรณ์ลักษณะทางสรีรวิทยาของใบไม้ผลและไม้ยนื
ต้นเขตร้อนในสภาพแปลงปลูกขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว  
คคำำสสำำคคัญัญ:: อากาศยานไร้คนขับ, ดัชนีความแตกต่างพชืพรรณ, เกษตรแม่นยำ, พืชร่วม 
 
AAbbssttrraacctt::  Drones are a technology that can be used to develop precision agriculture. Therefore, a 
study was conducted to test the use of images by multispectral camera drones among four-year-
old four tropical perennial fruit trees (durian, Robusta coffee, pomelo, and mangosteen) planted as 
intercrops in rubber plantations. Vegetation index such as GNDVI, LCI, MCARI, NDRE, and NDVI were 
assessed using imaging methods at an altitude of 100 m from the ground. The relationship between 
leaf greenness and the chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) in leaves was also assessed. The mean 
vegetative index of the four tropical perennial fruit trees (durian, Robusta coffee, pomelo, and 
mangosteen) and rubber trees were 0.33, 0.22, 0.56, 0.17, and 0.59, respectively. Pomelo leaves had 
the highest leaf greenness (60.77), followed by mangosteen (48.37), while rubber, Robusta coffee, 
and durian showed greenness of 38.69, 38.53, and 39.23, respectively. Regarding the Fv/Fm, although 
there was no statistical difference among the trees, the pomelo had the highest value (0.81), 
followed by rubber (0.76), Robusta coffee (0.76), and durian (0.75), while the mangosteen had the 
lowest value (0.72). This study exhibited the performance of multispectral camera drone imaging 
system that could make a quick assessment and determine the physiological maturity of foliage and 
tropical perennials in large-scale plantations.     
KKeeyywwoorrddss::  Unmanned aerial vehicle, normalized difference vegetation index, precision agriculture, 
intercrop    
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การควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติในโรงเรือนขนาดเล็กส าหรับการตัดช ายอดมะเขือเทศ 
Roles of the Controlled Atmosphere Mini-Greenhouse for Topical Shoot Cutting of 

Tomato Propagation 
 

ก้องชณัฐ ชยูงค1์ ณัฐพล บุญน า2 บุญฑริกา ใจกระจ่าง3 สุรพล ฐิติธนากุล1*  
Kongchanat Chooyong1, Nathaphon Boonnam2, Buntarika Jaikrajang3 and Suraphon Thitithanakul1* 

 
บทคัดย่อ: การขยายพันธุ์มะเขือเทศโดยวิธีการตัดช าสามารถชว่ยให้เกษตรกรผลิตต้นพันธุ์ไดป้ริมาณมากและประหยัด
ต้นทุนคา่เมล็ดพันธุ์ ในขณะทีก่ารขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักช ายอดให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ
และความชื้นที่เหมาะสม งานวิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงเรือนขนาดเล็ก (ขนาด 
1x2x1.5 เมตร) เพื่อขยายพันธุ์มะเขือเทศด้วยวิธีปักช ายอด อุณหภูมิและความชืน้ในโรงเรือนถูกควบคุมด้วยบอร์ด 
Arduino UNO R3 โดยรับและประมวลผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นอากาศในโรงเรือนจากเซนเซอร์ DHT22 เมื่อ
อุณหภูมิในโรงเรือนสูงกว่า 32 องศาเซลเซียส หรือความชืน้ต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ระบบจะเปิดการท างานของ
เครื่องอัลตราโซนิกส าหรับท าหมอกและพัดลมระบายความร้อน เพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นให้อยู่ในระดบัที่
ก าหนด ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในโรงเรือนและอัตราการรอดของยอดมะเขือเทศที่ปักช าเปน็ระยะเวลา 10 
วัน พบว่าโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงสดุต่ ากวา่โรงเรือนไม่มีการควบคุม
สภาพแวดล้อมมีค่าเทา่กับ 37.9 และ 48.8 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมมี
ความชื้นต่ าสดุสูงกวา่โรงเรือนทีไ่ม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมมีค่าเท่ากับ 84.4 และ  64.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ผล
การปักช ายอดมะเขือเทศ พบว่าโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมสามารถผลิตยอดมะเขือเทศจากการปักช าได้
อย่างมีประสทิธิภาพ มีอัตราการรอดของยอดมะเขือเทศที่ 77.5 เปอร์เซ็นต์ (290 ต้น/รอบปักช า) ซึ่งสูงกว่าโรงเรือนที่
ไม่มีระบบควบคุมที่มีอัตราการรอดของยอดมะเขือเทศเพียง 55 เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ (211 ต้น/รอบปักช า)   โดยสรุป
ต้นทุนในการผลิตต้นพนัธุ์มะเขือเทศของทั้งโรงเรือนควบคุมและไม่ควบคุมสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน (1.09 และ 
0.96 บาท/ต้นพนัธุ์)  
ค าส าคัญ: ปักช ายอด, ต้นทุนคา่ต้นพนัธุ์มะเขือเทศ, โรงเรือนขนาดเล็ก, การควบคุมอัตโนมัต 
 
Abstract: Cutting propagation could facilitate farmers to produce a number of tomato seedling and 
save cost of seeds. However, temperature and humidity of environment are fundamental 
requirement conditions for the survival of cutting plants. The study determined the roles of 
controlled atmosphere mini-greenhouse for tomato cutting propagation. The temperature and 
humidity were controlled by DHT22 sensor and Arduino UNO R3 board. By this system, fog making 
and cooling fans will be activated either when temperature in the greenhouse more than 32 °C or 
the humidity not reach the optimal humidity range. Environmental indicators and survival rate of 
the Control and Uncontrol were compared for 10 days period after cutting. Results showed that 
temperature in Control and Uncontrol mini-greenhouse were as high as 37.9 and 48.8°C, respectively. 
Similarly, the Control mini-greenhouse had higher level of humidity than the Uncontrol one. 
Therefore, the survival rate of the cutting tomato in the Control mini-greenhouse was one-third 
higher than the Uncontrol one, 77.5% (290 plants/cutting time) and 55% (211 plants/cutting time), 
respectively. In conclusion, seedling cost of the seedlings in Control and Uncontrol mini-greenhouse 
about to be the same (1.09 and 0.96 baht/plant, respectively) 
Keywords: shoot cutting, cost of tomato seedling, mini-greenhouse, automatic climate control 
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 51 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ  ท้าวจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 52 รองศาสตราจารย์ ดร.ระวี  เจียรวิภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 53 ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  สมบูรณ์สุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 54 ศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์  สดุดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 55 อาจารย์ ดร.เจษฎา  โสภารัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 56 อาจารย์ ดร.ทัศนี  ขาวเนียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 57 อาจารย์ ดร.เทวี  มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 58 อาจารย์ ดร.นูรไอย์นี  สะแลแม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 59 อาจารย์บุณฑริก  นันทา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 60 อาจารย์ ดร.สุกัญญา  คลังสินศิริกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 61 อาจารย์ ดร.กรกวิน  เบญจศรี โรงเรียนบ้านลำาแพะ
 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์  จันจุฬา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย




