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บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

คํานํา 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน เป็นแรงผลักดันทํา

ให้เกิดการปรับตัวอย่างก้าวกระโดดในหลายด้าน  รวมทั้งในวงการผลิตพืชสวนก็มีการตื่นตัวนําเทคโนโลยีตลอดจน
ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกัน ศาสตร์และองค์ความรู้พื้นฐาน
ยังคงความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่สามารถมองข้ามไปได้  คณะเกษตร กําแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาพืชสวน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ภายใต้
หัวข้อ “พืชสวนก้าวไกล นําไทยมั่งคั่ง” การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพบปะของนักวิจัย ผู้ผลิต 
และผู้สนใจ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการสร้างเครือข่ายวิจัย ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการคิดต่อยอดอย่างรวดเร็ว นําไปสู่ความก้าวหน้าทางพืชสวนที่มั่นคงและก้าวไกล 
และเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความม่ังค่ังให้กับประเทศไทยต่อไป  

คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ และผู้สนใจ ที่เข้าร่วมประชุมและแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ทุกท่าน และขอขอบคุณ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้อย่างดียิ่ง  คณะผู้จัดการประชุมหวังว่าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการประชุมจะนําไปสู่การพัฒนาวงการพืชสวนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ   สินชยกุล 
 คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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และเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความม่ังค่ังให้กับประเทศไทยต่อไป  
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บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรชิมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบรุี 

 

วันอังคารท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 
07:30–9:00 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ หอ้ง  Richmond Ballroom II ชั้น 4 
09:00–09:25 พิธีเปิด: กล่าวตอ้นรับ โดย นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

 กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 กล่าวเปิด โดย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

09:25–09:30 พิธีมอบรางวัลนกัวิจัยเยาวชนพชืสวนดีเด่น ปี 2561 “กองทุนสวนวิจัยไพบูลยไ์พรีพ่ายฤทธิ์” 

09:30–10:10 การบรรยายพิเศษ 1: เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาพืชสวนไทย
โดย ดร.เสริมสุข สลกัเพ็ชร์ - อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

10:10–10:40 รับประทานอาหารว่าง 
10:40–11:20 การบรรยายพิเศษ 2: The Strength of Public – Private Consortia in Plant Sciences

โดย Prof.Dr.Hans de Jong, Wageningen University & Research, The Netherlands 
11:20–12:00 การบรรยายพิเศษ 3: New Breeding Technologies for Fruit Trees 

โดย Dr.Andrew Allan, School of Biological Sciences, University of Auckland, New Zealand 
12:00–13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
12:45–13:30 นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 1 (ผู้นําเสนอผลงานโปสเตอร์เลขค่ี) 

 การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย 
Richmond Ballroom II Peridot Room A Peridot Room B

ไม้ผล (1) พืชผกั (1) ไม้ดอก ไม้ประดับ
13:30–13:45 บรรยายพิเศษ 4: 

กล้วย ๆ ...ธุรกจิครบวงจร 
โดย คุณเกรียงศักด์ิ วิเลปะนะ 
และคุณเสาวน ีวิเลปะนะ 
บริษทั คิง ฟรุทส์ จํากัด 

บรรยายพิเศษ 5:
Postharvest Chilling Injury in 
Tomato - a Molecular & Physiology 
Investigation  
โดย Assoc.Prof.Dr.Diane Beckles, 
University of California, Davis, USA

OO-01

13:45–14:00 OO-02
14:00–14:15 OV-01 OO-03
14:15–14:30 OF-01 OV-02 OO-04
14:30–14:45 OF-02 OV-03 OO-05
14:45–15:00 OF-03 OV-04 -
15:00–15:30 รับประทานอาหารว่าง

 ไม้ผล (2) พืชผกั (2) สมุนไพร
15:30–15:45 OF-04 OV-05 OH-01
15:45–16:00 OF-05 OV-06 OH-02
16:00–16:15 OF-06 OV-07 -
16:15–16:30 OF-07 OV-08 ประชุมผู้แทนสถาบัน 16:30–16:45 OF-08 OV-09
16:45–17:30 - - ประชุมกรรมการ

วิชาการ AHC 2020
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บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

วันพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 
8:00–8:45 ลงทะเบียน / นําเสนอผลงานโปสเตอร์ 2 (ผู้นําเสนอผลงานโปสเตอร์เลขคู่) 

 การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย (ต่อ) 
Richmond Ballroom II Peridot Room A Peridot Room B

ทุเรียน (1) เชื้อพันธุกรรมพืช (1) ไม้ผล (3)
08:30–08:45 OD-01 - -
08:45–09:00 OD-02 - -
09:00–09:15 OD-03 บรรยายพิเศษ 6:

The origin and diversity of 
bananas cultivated in 
Thailand 
โดย Dr.Hugo Volkaert,  
Center for Agricultural 
Biotechnology, KU, Thailand 

OF-09
09:15–09:30 OD-04 OF-10

09:30–09:45 OD-05 บรรยายพิเศษ 7:
โครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพชื 
แห่งประเทศไทย 
โดย รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

OF-11
09:45–10:00 OD-06 OF-12

10:00–10:30 รับประทานอาหารว่าง 
 ทุเรียน (2) อภิปรายพิเศษ เชื้อพันธุกรรมพืช (2) ไม้ผล (4) 

10:30–10:45 “อุตสาหกรรมทุเรียนในอาเซยีน” 
ผู้อภิปราย: 

Prof.Tran Van Hau, Vietnam 
Prof.Sobir Ridwani, Indonesia 
Mr.Abd Rahman Johari, Malaysia 

ผู้ดําเนินการอภิปราย: 
ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

OG-01 OF-13
10:45–11:00 OG-02 OF-14
11:00–11:15 OG-03 OF-15
11:15–11:30 OG-04 OF-16
11:30–11:45 OG-05 OF-17
11:45–12:00 - OF-18

12:00–13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00–13:30 ทุเรียน (3) เสวนาทุเรยีน เชื้อพันธุกรรมพืช (3) ไม้ผล (5)
13:30–13:45 “จากเกษตรกรสู่นักวิจยั”

โดย: ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล 
 คุณวุฒิชยั  คณุเจตน์ 
 คุณธนบดินทร์  สิงหพันธุ ์
 คุณสุนทร ทิพย์ภักดี 

ผู้ดําเนินการเสวนา: 
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล

OG-06 OF-19
13:45–14:00 OG-07 OF-20
14:00–14:15 OG-08 OF-21
14:15–14:30 OG-09 OF-22
14:30–14:45 - -
14:45–15:00 - -

15:00–15:15 รับประทานอาหารว่าง
15:15–15:45 พิธีปิดการประชุม
 

วันพฤหัสบดท่ีี 7 พฤศจิกายน 2562   ทัศนศึกษา 
07:50 ผู้ร่วมทัศนศึกษาพบกันที่ Lobby โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุร ี
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บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
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การนําเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งท่ี 18 

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
ห้อง Richmond Ballroom II  ชั้น 4 

เวลา รหัส บรรยายพิเศษ ผู้นําเสนอ หน้า 
09:00–
09:30 

พิธีเปิด และพิธีมอบรางวัลนักวิจยัเยาวชนพืชสวนดีเด่น ปี 2561 “กองทุนสวนวิจัยไพบูลย์ไพรพี่ายฤทธิ์” 

09:30  การบรรยายพิเศษ 1: เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาพืชสวนไทย เสริมสุข  สลักเพ็ชร์ - 
10:40  การบรรยายพิเศษ 2: The Strength of Public – Private 

Consortia in Plant Sciences  
Hans de Jong 18 

11:20  การบรรยายพิเศษ 3: New Breeding Technologies for Fruit 
Trees   

Andrew C. Allan 19 

ไม้ผล (1) ห้อง Richmond Ballroom II  ชั้น 4   
ประธาน : ผศ.ดร.ลพ  ภวภูตานนท์ 
13:30–
14:15 

 บรรยายพิเศษ 4: กล้วย ๆ...ธุรกิจครบวงจร เกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ  
และ เสาวนี วิเลปะนะ 

- 

14:15 OF01 การแนะนําและการพัฒนาเซนเซอร์วัดการคายน้ําของพืชยืนต้น เจษฎา โสภารัตน์ 26 
14:30 OF02 อัตราการคายน้ําของพุทราพันธ์ุนมสดในระยะติดผล สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 27 
14:45 OF03 ผลของสภาพอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการคายน้ําของมะม่วง

พันธ์ุน้ําดอกไม้สีทอง 
ธนพนธ์ อดุลทิฐิพัชร 
 

28 

ไม้ผล (2) ห้อง Richmond Ballroom II  ชั้น 4 
ประธาน : ผศ.ดร.พีระศักด์ิ  ฉายประสาท 
15:30 OF04 ผลของการคว่ันต้นต่อการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธ์ุ Beauty 

Seedless  
จิระนิล แจ่มเกิด 
 

29 

15:45 OF05 เทคโนโลยีการตัดแต่งทรงพุ่มเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมังคุดคุณภาพ ชมภู จันที 30 
16:00 OF06 การสํารวจ จําแนกและคัดเลือกเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซา ท่ีละลาย

ฟอสเฟตได้จากดินสวนมังคุด 
ปิยะมาศ โสมภีร์ 31 

16:15 OF07 การศึกษาวิธีการปลูกและการจัดการสวนที่ดีเพ่ือเพิ่มผลผลิต 
กาแฟอราบิก้าท่ีปลูกในสภาพร่มเงา 

สุมานี  กันธวี 32 

16:30 OF08 ผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลต่อระบบสืบพันธ์ุเพศผู้และเพศเมีย
ของมะละกอสายพันธ์ุแขกดําเกษตรและปลักไม้ลาย 

ภานุวรรณ บัวทองจันทร์ 33 
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บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
ห้อง Richmond Ballroom II  ชั้น 4 

เวลา รหัส บรรยายพิเศษ ผู้น าเสนอ หน้า 
08:30 OD01 การบ่มผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองในสภาพจ้าลองการส่งออกทางเรือ

ภายใต้มาตรฐานสารพิษตกค้างและการชะลอการแตกของผล 
พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 20 

08:45 OD02 การติดตามโรคของทุเรียน ในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของ
ประเทศไทย 

รัติยา พงศ์พิสุทธา 21 

09:00 OD03 ประสิทธิภาพของน ้าหมักจากเปลอืกมังคุดต่อการควบคมุโรคทุเรียน มณีรตัน ์คูหาพิทักษ์ธรรม 22 
09:15 OD04 การศึกษาอิทธิพลของวัสดุห่อผลทีม่ีต่อการเจริญเติบโตและคณุภาพ

ของผลผลิตทุเรียน 
อรวินทินี  ชูศรี  23 

09:30 OD05 องค์ประกอบทางเคมีของเนื อผลทุเรียน ศุภอรรจ ศริิกันทรมาศ  24 

09:45 OD06 การคัดเลือกทุเรยีนพื นบ้านในภาคใต้ของประเทศไทย จรัสศรี นวลศร ี 25 
10:30-
12:00 

 ทุเรียน (2) อภิปรายพิเศษ “อุตสาหกรรมทุเรียนในอาเซียน”  
ผู้ด าเนินการอภิปราย: ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 

Tran Van Hau, Vietnam 
Sobir Ridwani, Indonesia 
Abd Rahman Johari, 
Malaysia 

- 

13:00-
15:00 

 ทุเรียน (3) เสวนาทุเรียน “จากเกษตรกรสู่นักวจิัย” 
ผู้ด าเนินการเสวนา: ผศ. ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 

ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล 
วุฒิชัย  คุณเจตน ์
ธนบดินทร์  สิงหพันธุ์ 
สุนทร ทิพย์ภักด ี

- 

15:15 พิธีปิดการประชุม  ห้อง Richmond Ballroom II  ชั้น 4 
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บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
พืชผัก (1)     Peridot  Room (A) ชั้น 3 
ประธาน :  ผศ.ดร.ปริยานุช  จุลกะ 
เวลา รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

13:30 OV0A บรรยายพิเศษ 5: Postharvest Chilling Injury in Tomato- 
a Molecular & Physiology Investigation 

Diane M. Beckles 66 

14:00 OV01 การเปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยาหลงัการเก็บเกี่ยวของเห็ดฟาง กนกวรรณ เสรภีาพ 67 
14:15 OV02 ผลของอุณหภูมิต่้าต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของ 

เห็ดฟาง 
อธิษฐาน บุญญรัตน ์ 68 

14:30 OV03 ผลของไอระเหยเอทานอลที่ปลดปล่อยในการบรรจุภณัฑ์
บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟและการเจาะรูบรรจุภณัฑต์่อคุณภาพ
การเก็บรักษาของพริกหวานสด 

นฤมล พิลาคณุ 69 

14:45 OV04 ระบบตรวจวัดและควบคมุสภาพแวดล้อมส้าหรับโรงเรือนปลูก
ผัก 

สุขสันติ์ หวังสถิตย์วงษ ์ 70 

พืชผัก (2)     Peridot  Room (A) ชั้น 3 
ประธาน :  ผศ.ดร.จตุรงค์  จันทร์สี่ทิศ 
15:30 OV05 บทบาทของ cuticular wax กับการเกิดโรคแอนแทรคโนส บน

ผลพริก 
ปริฉัตร์ บัวบาน 71 

15:45 OV06 Growth and Phytochemicals of Two Amaranth 
Microgreens under Different Light Spectra from LED 
Lights  

Soborn Meas  72 

16:00 OV07 ผลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุย๋เคมีต่อการเจริญเติบโตและ 
ผลผลติของกวางตุ้ง 

อมรรัตน์ ชุมทอง 73 

16:15 OV08 ผลของการลดปรมิาณโพแทสเซียมในสารละลายธาตุอาหารต่อ 
คุณภาพผลผลติมะเขือเทศเชอรี ่

อนงนาฏ ศรีประโชต ิ 74 

16.30 OV09 พัฒนาระบบการควบคุมการให้น า้อัจฉริยะส้าหรับผลิตมะเขือ
เทศภายใต้ โรงเรือนควบคมุ 

ลลิตา โปธา 75 
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บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
บรรยายพิเศษ Peridot  Room (A) ชั้น 3 
เวลา รหัส ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ หน้า 

09:00 OGA บรรยายพิเศษ 6: The Origin and Diversity of Bananas 
Cultivated in Thailand 

Hugo A. Volkaert 48 

09:30 OGB บรรยายพิเศษ 7: โครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย จุลภาค คุ้นวงศ ์ 49 
เชื้อพันธุกรรม (2) Peridot  Room (A) ชั้น 3 
ประธาน : อ.ดร. อารยา  อาจเจริญ เทียนหอม 
10:30 OG01 เครื่องหมาย SNPs ท่ีสัมพันธ์กับความต้านทาน โรคแอนแทรค

โนส ในเชื้อพันธุกรรมพริก 
วาสนา เกษหอม 50 

10:45 OG02 การสร้างแผนที่ลกัษณะเชิงปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับความต้านทาน 
โรคใบด่างของพริกในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์ของ พริก
ลูกผสม F1 ของ ('PEPAC7'×'PEPAC92') 

ณัฐรดา แซ่โก่ 51 

11:00 OG03 การเปรียบเทียบต้นทุนการปรับปรุงพันธ์ุมะเขือเทศเชอรี่แบบ 
ผสมกลับด้วยวิธีมาตรฐานและร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุล 

ต้นสัก โรจน์คําลือ  52 

11:15 OG04 การวิเคราะห์ความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศโดย 
ใช้เครื่องหมายพันธุกรรมแบบดาร์ทซีค 

เจนจิรา ดวงจิต 53 

11:30 OG05 การประเมินลักษณะต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม 
Meloidogyne incognita ในมะเขือเทศสําหรับใช้เป็นแหล่ง 
ของยีนในการปรับปรุงพันธ์ุต้านทานในประเทศไทย 

พรทิพย์ เรือนปานันท์ 54 

เชื้อพันธุกรรม (3)  Peridot  Room (A) ชั้น 3 
ประธาน : อ.ดร. ประภาษ  กาวิชา 
13:30 OG06 การศึกษาพันธ์ุฟักข้าวลูกผสม จรัญ ดิษฐไชยวงศ ์ 55 
13:45 OG07 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของบวบเหลี่ยมในเชื้อพันธุกรรม

ของประเทศไทย 
ปวีณา ชื่นวาริน 56 

14:00 OG08 ความหลากหลายทางพันธุกรรมในเชื้อพันธุกรรมกะเพรา ธนพัฒน์ นิลวรานนท ์ 57 
14:15 OG09 สมรรถนะในการรวมตัวของสายพันธ์ุและพันธุ์ถั่วฝักยาว จิระภา สําเภาเล็ก 58 
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บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
ไม้ดอก ไม้ประดับ  ห้อง Peridot Room (B) ชั้น 3 
ประธาน : ผศ.ดร.ภาณุพล  หงส์ภักดี 
เวลา รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

13:30 OO01 การยืดอายุปักแจกันดอกกล้วยไมส้กุลหวายพันธ์ุขาวสนานด้วยน า้
นาโนบับเบลิ 

อัญชิษฐา เพ็ชรเพ็ง 61 

13:45 OO02 ทดสอบเบญจมาศตัดดอกพันธุ์ใหม่ส้าหรับพื นราบ พฤกษ์ คงสวัสดิ ์ 62 
14:00 OO03 ความสามารถในการผสมตัวเอง ข้ามชนิด และข้ามสกลุ  

ของกล้วยไมส้กุล Eulophia บางชนิด 
เอกรัตน์ วสเุพ็ญ 63 

14:15 OO04 การศึกษาสตูรอาหารที่เหมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโตของต้นอ่อน 
กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซสิลูกผสมในสภาพปลอดเชื อ 

ทองหลั่ง เพ็ดชมพู 64 

14:30 OO05 ผลของไซโตไคนินบางชนิดและสภาพทางฟิสิกส์ของอาหารต่อการ
เจริญเติบโตของกระเจียวลูกผสมในสภาพปลอดเชื อ 

อรศิลิน ค้าหมื่น 65 

สุมนไพร  ห้อง Peridot Room (B) ชั้น 3 
ประธาน : รศ.ดร.เยาวภา  จิระเกียรติกุล 
15:30 OH01 ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลในพื นท่ีจังหวัดขอนแก่น ญาณิน สุปะมา  59 
15:45 OH02 ผลของช่วงคลื่นแสง LED และ ความเข้มข้นของ BA ต่อการชักน้า

ใหเ้กิดยอดจากแผ่นใบและข้อของยาสูบในสภาพปลอดเชื อ 
ภัทธิรา วิยาสิงห ์ 60 

กิจกรรมพิเศษ ห้อง  Peridot Room (B) ชั้น 3 

16:15 ประชุมตัวแทนสถาบัน 

16:45 ประชุม กรรมการวิชาการ AHC2020 
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บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
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วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
 ไม้ผล (3)  ห้อง Peridot Room (B) ชั้น 3 
ประธาน :  ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
เวลา รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

09:00 OF09 การศึกษาความต้องการผลิตภัณฑส์ับปะรดเพื่อส่งเสรมิการขาย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์  34 
09:15 OF10 จ้านวนและการงอกของละอองเรณูมะม่วงและผลของสารป้องกัน

ก้าจัดแมลงต่อการงอกของละอองเรณมูะม่วงน ้าดอกไมส้ีทอง 
ชามา พานแก้ว 35 

09:30 OF11 สถานะความอดุมสมบูรณ์ของดินและความเข้มข้นของธาตุอาหาร
ในใบกาแฟสายพันธ์ุโรบสัต้าบนพื นท่ีลาดชันเชิงซ้อนของเนิน 491 
จังหวัดชุมพร: กรณีศึกษาแปลงดั งเดิมปลูกพืช หลายชนิด 

พรทิวา กัญยวงศ์หา 36 

09:45 OF12 อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาตอ่คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวใน 
มะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง 

พงศ์รพี วิจิตรคุณานันท์ 37 

ไม้ผล (4)  ห้อง Peridot Room (B) ชั้น 3 
ประธาน :  ผศ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 
10:30 OF13 คุณภาพของผลพุทราพันธุ์นมสดในช่วงเวลาการเก็บเกีย่วและ การ

จัดชั นคุณภาพท่ีแตกต่างกัน 
ธนดล ธาตุโลหะ 38 

10:45 
OF14 ศึกษาการลดระดับปรมิาณรังสีที่เหมาะสมสา้หรับมะม่วงน ้าดอกไม้

สีทองฉายรังสีเพื่อการส่งออก 
พุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์ 

39 

11:00 OF15 สารระเหยในมะละกอดิบ 4 พันธุ์ วรางคณา บดินทรธ์นภัทร 40 
11:15 OF16 การจัดจ้าแนกกลุ่มมะม่วงโดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมท่ีมี 

ความจ้าเพาะ 
ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ 41 

11.30 OF17 การออกแบบเครื่องล้าเลยีงผลมะพร้าวร่วมกับระบบนับจ้านวนผล
ด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรด 

ปราโมทย์ กุศล 42 

11.45 OF18 วิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล อนุสรณ์ สุวรรณเวียง 43 
ไม้ผล (5)  ห้อง Peridot Room (B) ชั้น 3 
ประธาน :  ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง 
13:30 OF19 คาร์บอนฟุตพริ นท์ของส้มโอ: กรณีศึกษา ในอ้าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 
ปาจรีย์ โชติศริิคณุวัฒน์ 44 

13:45 OF20 การใช้วิธีการท้าลายยอดและตัดชอ่ดอกเพื่อเร่งการขยายพันธ์ุหน่อ
สับปะรด ‘MD2’ ในแปลงปลูก 

เสาวณีย์ ชูจิต 45 

14:00 OF21 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตสบัปะรดผลสดและส่งโรงงาน
พันธุ์ปัตตาเวีย กรณีศึกษา ต้าบลหนองพันธุ์จันทร์ อ้าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุร ี

ทัศนีย์  นาคเสนีย ์ 46 

14:15 OF22 Responsivity of Cocoa Seedlings (Theobroma cacao L.) 
to Arbuscular Mycorrhizal (AM) Fungi 

Nurhalisyah 47 
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การน าเสนอภาคโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ คร้ังที่ 18 

ภาคโปสเตอร์ สาขาไม้ผล (PF) 
รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 
PF01 ผลของหลังคาพลาสติกต่ออุณหภมูิและความเข้มแสงเหนือเรือนยอดองุ่น 

พันธุ์เพอร์เลท 
นวลปรางค์ ไชยตะขบ 78 

PF02 มะพร้าวน ้าหอมภายในทะลายเดียวกันมีระยะความบริบูรณ์แตกต่างกันหรือไม่ วชิรญา อ่ิมสบาย 79 
PF03 ผลของการบ่มผลหลังเก็บเกี่ยวต่อการงอกและการเจรญิเติบโตของตน้กล้า 

มะพร้าวน ้าหอม 
ปิยะณฎัฐ์ ผกามาศ 80 

PF04 การใช้ GA3 และ CPPU ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลติและคุณภาพของผลองุ่น 
พันธุ์ Shine Muscat 

ปาริชาติ พจนศิลป ์ 81 

PF05 ผลของต้นตอท่ีมตี่อปริมาณผลผลติและคณุภาพบางประการของผลมะนาว 
พันธุ์แป้นพิจิตร1 

สมยศ มีทา 82 

PF06 ผลของการพรางแสงและวสัดุปลูกต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้น
กล้ามะพร้าวน ้าหอม 

ปิยะณฎัฐ์ ผกามาศ 83 

PF07 การศึกษาผลผลิตของกาแฟโรบสัต้าภายใต้การปลูกแซมไมผ้ล วิมลฉัตร สมนยิาม 84 
PF08 การศึกษาเปรยีบเทียบเมล่อน 4 สายพันธ์ุ ที่ปลูกภายใตโ้รงเรือนในจังหวัด 

สงขลา 
ศุภัครชา อภิรติกร 85 

PF09 การจัดทรงพุ่มมะนาวพันธุ์แป้นต่อการเจรญิเติบโตและการให้ผลผลติใน 
เครื่องปลูกทราย 

มนูญ ศิรินุพงศ ์ 86 

PF10 สภาพภมูิอากาศต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู 
ในพื นที่จังหวัดนราธิวาส 

จักรพงศ์ จิระแพทย ์ 87 

PF11 คุณภาพของผลชมพู่พันธุ์ ‘ทับทิมจันทร์’ ระหว่างการพัฒนาของผล ธรรมธัช ตะก้อง 88 
PF12 การเกิดรากของกิ่งปักช้ามะนาวจากต้าแหน่งต่าง ๆ ของกิ่งกระโดง 

ที่มีความยาวต่างกัน 
สุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว 89 

PF13 การสะสมปริมาณฟีนอลิกและการต้านอนุมูลอสิระในพันธุ์และระยะ 
พัฒนาการของใบพลับ 

สุรินทร์ นลิส้าราญจติ 90 

PF14 การพ่น GA3 เพื่อเพ่ิมขนาดผลสับปะรดพันธ์ุภเูก็ต ภาสันต์ ศารทูลทตั 91 
PF15 การเจรญิเติบโตและมวลชีวภาพเหนือพื นดินของสวนป่าไมส้ักในพื นท่ี

ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ ้าเสอื อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
ทรงศักดิ์ ธรรมจ้ารสั 92 

PF16 การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนท่ีเหมาะสมส้าหรับอินทผลัม สุมิตร วิลัยพร 93 
PF17 สถานะความอดุมสมบูรณ์ของดินและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบ

สับปะรดพันธ์ุนางแล ปลูกบนชุดดนิเชียงแสนท่ีมีภูมิประเทศต่างกัน 
พรทิวา กัญยวงศ์หา 94 

PF18 การเพิ่มผลผลติในล้าไยพันธ์ุดอด้วยปุ๋ยทางใบสูตร 18-6-12 กรรณิการ์ แก้วส่องแสง 95 
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ภาคโปสเตอร์ สาขาไม้ผล (PF) 
รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

PF19 การทดสอบคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวานปลอดโรคจากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ อัจฉรา ภาวศุทธิ ์ 96 
PF20 การจัดการธาตุอาหารที่ไมเ่หมาะสมน้าไปสู่ความไม่พอดีของธาตุอาหารในใบ

ยางพารา อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรุ ี
นุจรี บุญแปลง 97 

PF21 ผลของสารละลายพลาสมาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว 
ล้าไยพันธ์ุดอ 

วรรณวรางค์ พัฒนะโพธ์ิ 98 

PF22 สารยับยั งเอทิลีนอะมโินเอททอกซไีวนิลไกลซีน (AVG) ชะลอการเหลอืง 
และแตกของผลทุเรยีนพันธุ์หมอนทอง ภายหลังเก็บรักษาในสภาพจา้ลอง
การขนส่งทางเรือ 

พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 99 

PF23 การท้านายอาการไสส้ีน ้าตาลของสับปะรดโดยใช้ Discriminant Analysis กมลวรรณ แสงสร้อย 100 
PF24 ศึกษาประชากรไรในสวนส้มโอทับทิมสยาม อ้าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
ทิพาวรรณ ทองเจือ 101 

PF25 คุณภาพผลมะละกอพันธุ์แขกด้าเกษตรในระยะดิบท่ีอายผุลต่างกัน ผกาวรรณ หาญขุนทด 102 

PF26 คุณภาพผลระยะสุกของเชื อพันธุกรรมมะละกอ 8 สายพันธ์ุ พัฒนาพร แสงจันทร์นวล 103 

PF27 การประเมินศักยภาพมะขามเปรี ยวสายพันธุ์ใหม่ สมพงษ ์สุขเขตต์  104 
PF28 การควบคุมของพันธุกรรมและความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะแคระ 

ของฝรั่ง 
สุภาวดี คงทับทิม 105 

PF29 การเปรยีบเทียบพันธุ์มะนาวพิจิตร 1 ที่มีเมลด็น้อยจากการฉายรังสแีกมมา มนัสชญา สายพนัส 106 
PF30 องค์ประกอบจีโนมและลักษณะ Parthenocarpic ของเชื อพันธุกรรมกล้วย 

พันธุ์ป่า 
จันทิมา พุฒศิร ิ 107 

PF31 การคัดเลือกลูกผสมข้ามสปีชีส์ของกล้วยป่าที่เกิดจากการผสมตามธรรมชาติ นนธกานต์ แดงสกุล 108 
PF32 การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกมะพร้าวเพื่อลักษณะความหอมใน

ประชากรผสมเปิดจากต้นลูกผสม มะพร้าวน ้าหอม x มะพร้าวแกง 
นวพล รุจิวงศ์  109 

PF33 การประเมินความต้านทานต่อโรคตายพรายของเชื อพันธุกรรมกล้วยตานี 
(Musa balbisiana) 

ประภาษ กาวิชา 110 

PF34 ผลของ BA และ NAA ต่อการชักน้ายอดของมะละกอแขกด้าเกษตรในสภาพ
ปลอดเชื อ 

ศุภธิดา อับดลุลากาซิม 111 

PF35 การรักษาเชื อพันธุกรรมระยะกลางของกล้วยน ้าว้าปากช่อง 50 ในสภาพ
ปลอดเชื อ 

อารยา อาจเจริญ เทียนหอม 112 

PF36 ขนาดและรูปแบบการตัดชิ นส่วนกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 ที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 

อารยา อาจเจริญ เทียนหอม 113 

PF37 การเพิ่มปริมาณยอดและการคัดเลอืกแคลลสักล้วยหอมทองทนต่อสภาวะ 
ขาดน ้าในสภาพปลอดเชื อ 

มณฑา วงศ์มณีโรจน ์ 114 
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ภาคโปสเตอร์ สาขาไม้ผล (PF) 
รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

PF38 การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าน ้ามัน
ปาล์มของประเทศไทย 

รุ่งรัตน์ แซ่หยาง 115 

PF39 การพัฒนาผลิตภณัฑส์ับปะรดเจลลี่พร้อมดืม่ ชนกภัทร ผดุงอรรถ 116 
PF40 การศึกษาการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมและไนโตรเจนต่อคณุภาพผลสับปะรดพันธุ์

ปัตตาเวีย 
นิชนันท์ ชูเกิด 117 

PF41 ผลของการให้น ้าด้วยระบบสปริงเกอร์กับสับปะรดบ้านคาพันธุ์ปัตตาเวีย 
จังหวัดราชบุรี ในช่วงฤดูแล้ง 

สันติ รกัษาวงศ ์ 118 

PF42 การยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียดว้ย
ถุงพลาสติกชีวภาพ PLA 

ณิชากร ปทุมรังสรรค ์ 119 

 

ภาคโปสเตอร์ สาขาพืชสมุนไพร และอ่ืน ๆ (PH) 
รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

PH01 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางการเกษตรของ
หญ้าหวาน 

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สวา่ง  120 

PH02 ผลของขนาดหัวพนัธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า 
กระชาย 

ปริญญา พลจันทร ์ 121 

PH03 ผลของน ้าตาลและความเข้มแสงต่อการสร้างไรโซมของวา่นนางค้าใน
สภาพปลอดเชื อ 

ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ 122 

PH04 ลักษณะสัณฐานวิทยา พันธุกรรม และพฤกษเคมีของมะกิ ง บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 123 
PH05 ผลของอุณหภูมิที่เก็บรักษาต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของไพล พิมพ์ใจ สีหะนาม 124 
PH06 อิทธิพลของอุณหภูมิการท้าแห้งต่อสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ 

และกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของใบหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana 
(Bertoni) Bertoni) 

สุริยา ตาเที่ยง 125 

PH07 ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจ้าพนัธุ์ และพฤกษเคมีของสัตตฤาษี 
(ตีนฮุง้ดอย) (Daiswa polyphylla Sm.) 

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สวา่ง  126 

PH08 ความหลากหลายของพนัธุกรรมและสารตา้นอนุมลูอิสระของ 
มะขามป้อมในแปลงรวบรวมพนัธุ์ของกรมวิชาการเกษตร 

วินัย สมประสงค ์ 127 

PH09 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวทิยาและการจัดกลุ่มของกะเพรา 
(Ocimum tenuiflorum L.) 

รัชนีกร นามบุดด ี 128 

PH10 ผลของ Methyl Jasmonate ต่อปริมาณสารตา้นอนุมลูอิสระ ของ
แคลลัสกะเพราแดง 

ณัฐนรี ไพสฐิสกุลนาท 129 
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ภาคโปสเตอร์ สาขาพืชสมุนไพร และอ่ืน ๆ (PH) 
รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

PH11 ผลของ Methyl Jasmonate ต่อปริมาณสารทุตยิภูมิของยอดหัว
ข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia Kunth.) ที่พัฒนาจากการ
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 

รัตนาพร พระชยั 130 

PH12 ศึกษาการขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับโดยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ สุภาภรณ์ สาชาต ิ 131 

PH13 ผลของ Thidiazuron ต่อการขยายพันธุว์่านหาวนอนในสภาพปลอดเชื อ จามจุรี โสตถิกุล 132 
PH14 ผลของแสง LED และน า้ตาลต่อการเจริญเติบโตและการสรา้ง

สารส้าคัญในรากโสมไทยที่เลี ยงในสภาพปลอดเชื อ 
วิภารัตน์ พิทักษ์ดา่นธรรม 
 

133 

 

ภาคโปสเตอร์ สาขาไม้ดอกไม้ประดับ (PO) 
รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

PO01 ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการงอกของเมล็ดแคคตัส ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 134 
PO02 ผลของ Nano-Bubbles Priming ต่อการงอกของเมล็ดดาวเรือง 

ฝรั่งเศส 
สลาลีวัลย์ แน่นแฟน้ 135 

PO03 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์บวัดินที่มีศักยภาพในการผลิตหัวพันธุ์ 
เพื่อจ้าหน่าย 

สิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิง่ 136 

PO04 ศึกษารูปแบบการงอกของเมล็ดและการพัฒนาเปน็ต้นอ่อนของ 
ฝาดแดง (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) 

สุมิตรา เอื อกิตติโรจน์ 137 

PO05 ผลของสารแพกโคลบิวทราซอลต่อการเจริญเติบโตและ 
การเปลี่ยนแปลงสณัฐานวิทยาของหญ้ามาเลเซียภายใต้สภาพการ 
พรางแสงที่แตกตา่งกัน 

ณัฐวุฒิ ชูเดชา 
 

138 

PO06 ผลของน ้าหมักชีวภาพทีน่ิยมในการท้าเกษตรอินทรีย์ต่อการ
เจริญเติบโตของดาวเรือง 

ปภัสรา นนัโท 139 

PO07 ผลของกรดซิตริก สารไฮดรอกซีควิโนลนี และน ้าตาลซโูครส  
ต่อคุณภาพ การปักแจกันของดอกดาหลา 

งามพิศ สุดเสน่ห์  140 

PO08 การคัดเลือกดาวเรืองพื นเมืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลล์ ญาณีนชุ กล่้าบุร ี 141 
PO09 การชักน้ายอดเบญจมาศพันธุ์ขาวมะลิจากแคลลสัภายใต้ชว่งคลื่นแสง 

ต่าง ๆ ในสภาพปลอดเชื อ 
อดิศักดิ์ แก้วค้า 142 

PO10 ผลของแสง LED ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกในสภาพปลอด
เชื อของม่วงไตรบุญ (Tribounia venosa) 

อธิชา ศรีศิลปสา้ราญ 143 
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ภาคโปสเตอร์ สาขาผัก (PV) 
รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 
PV01 อิทธิพลของไฟแอลอีดีที่ให้สีต่างกนัต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ 

แสงของมะเขือเทศเชอร์รี่ทีผ่ลติในระบบปิด 
ชานนท์ ลาภจิตร 
  

144 

PV02 ผลของหลอดแอลอีดีที่ให้สีแตกต่างกันต่อการเจรญิเตบิโตของพริกและ 
มะเขือเทศท่ีผลิตภายใตร้ะบบปดิ 

ชานนท์ ลาภจิตร 145 

PV03 ชีวภัณฑ์แบคทีเรียบาซลิลสัชนิดเกล็ดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ 
พริกจินดา 

พราวมาส เจรญิรักษ์ 146 

PV04 ผลของระยะปลูกต่อการเจรญิเติบโตและผลผลิตของฟักทองลายทอง ศุภสิน นิลสมุทร 147 
PV05 ผลของการตดัแต่งกิ่งต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลติมะเขือเทศเชอร์รี่  

(Solanum lycopersicum L.) ภายใต้สภาพแปลง 
นครินทร์ จี อาทิตย ์ 148 

PV06 การประเมินความทนร้อนของฟักทองด้วยเทคนิค Membrane Thermal 
Stability 

ปิยะณฎัฐ์ ผกามาศ 149 

PV07 จ้านวนช่ัวโมงแสงและอณุหภมูิต่อการชักน้าแอนโทไซยานินในผักไมโครกรีน
บางชนิด 

จุฑามาส คุ้มชัย 150 

PV08 อิทธิพลของนาโนบับเบิ ลที่ใช้ในระบบไฮโดรโปนิกสต์่อการเจริญเติบโตของ 
ผักกาดหอม 

อรทัย โกศล  151 

PV09 การจัดการสตูรปุ๋ยเพื่อผลติผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ไนเตรทต่้า 
ด้วยระบบ Plant factory ภายใตแ้สงเทียม 

อมรัตน์ ทองทวี  152 

PV10 ผลจากสีหลอดไฟแอลอีด ี(LEDs) ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณ  
แอนโทไซยานินของผักกาดหอมทีป่ลูกในระบบไฮโดรโปนิกสด์้วยระบบ 
Plant factory ร่วมกับแสงเทียม 

ธีรนุช จ้อยเล็ก  153 

PV11 อิทธิพลของการฉีดพ่นสารละลายแคลเซียมโบรอนทางใบต่อการเจรญิเติบโต 
ของพริกจินดา 

ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน ์ 154 

PV12 การเปลีย่นสีของเนื อบวบก่อนและหลังการปรุงสุกเกดิจากการเปลีย่นแปลง 
ลักษณะทางกายวภิาค 

ศุภสุตา การูจ ี 155 

PV13 คุณค่าทางโภชนาการและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดแมงลักงอก  
ที่ผลิตเมลด็พันธ์ุในฤดูหนาวและฤดูร้อน 

ปิยะณฎัฐ์ ผกามาศ 156 

PV14 การพ่นปุ๋ยทางใบที่มีโพแทสเซยีมสูงเพื่อเพ่ิมผลผลิตในข้าวพันธุ์ปทมุธานี 1 กรรณิการ์ แก้วส่องแสง 157 
PV15 ผลของปุ๋ยน ้าหมักจากมลูวัวและมลูแพะต่อการเจรญิเติบโตและผลผลิต  

ของผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ที่ปลูกในกระถาง 
ชินกร จิรขจรจริตกุล 158 

PV16 การผสมผสานเทคโนโลยีการป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูหน่อไมฝ้รั่งโดยชีววิธี สมชัย สุวงศ์ศักดิศ์ร ี 159 
PV17 การเข้าท้าลายและการถ่ายทอดผา่นทางเมล็ดของ Pepper Chat Fruit 

Viroid ในมะเขือเทศ 
ษมาภร ภูวิธกรณ ์ 160 

PV18 การท้านายค่าความหวานของมะเขือเทศเชอร์รี่ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี 
อินฟราเรดย่านใกล ้

ศศธร ศรีวิเชียร  161 
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ภาคโปสเตอร์ สาขาผัก (PV) 
รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 
PV19 การยืดอายหุลังเก็บเกีย่วและเก็บรกัษาของพริกขี หนูเขียวพันธุ์ดวงมณีและ 

พันธุ์ยอดสน 
ลดาวลัย์ เลศิเลอวงศ ์ 162 

PV20 การประเมินเชื อพันธุ์มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) ในสภาพ
แปลงที่จังหวัดขอนแก่น 

ชานนท์ ลาภจิต 163 

PV21 การผสมและคัดเลือกพันธุ์มันเทศเนื อสีส้มที่มสีารเบต้าแคโรทีนสูง วราพงษ์ ภิระบรรณ ์ 164 
PV22 การประเมินอายุการเก็บรักษาเชื อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศ 

ในห้องเก็บรักษาเมลด็พันธ์ุระยะกลาง 
อนุชา วงศ์ปราณีกุล 165 

PV23 การศึกษาวิธีชักน้าต้นกะเพรา 4N ในสภาพหลอดทดลองและลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา 

อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์  166 

PV24 ฐานข้อมูลเชื อพันธุกรรมมะเขือเทศ ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ 167 

PV25 มะเขือเทศสีดาสายพันธ์ุใหม่ศูนย์วจิัยพืชสวนศรสีะเกษ เสาวนี เขตสกุล 168 
PV26 การประเมินคณุภาพผลของฟักทองพันธุ์ KPS-10R ในสภาพน ้าท่วมขังใน

ระยะการเก็บเกี่ยว 
รัชชานนท์ ทองแผ่น  169 

PV27 การคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่เพื่อเพิ่มผลผลติในจังหวัด
ศรีสะเกษ 

วีรยุทธ ดัดตนรัมย ์ 170 

PV28 ผลของความเค็มต่อคณุภาพของเมล็ดพันธ์ุมะเขือ วิทยา สารคณุ 171 

PV29 ระบบฐานข้อมลูเชื อพันธุกรรมมะระและกลุม่กะเพรา โหระพา และแมงลัก สุรพงษ์ ด้ารงกิตติกุล 172 
PV30 การวิเคราะห์ปรมิาณสารฟีนอลิคของเชื อพันธุกรรมมะเขือเปราะที่รวบรวม 

โดยศูนย์วิจยัและพัฒนาพืชผักเขตร้อนในฤดูฝน 
ธนพงศ์ เง่าพิทักษ์กุล 173 

PV31 ความหลากหลายของปรมิาณสารต้านอนุมูลอสิระในกะเพราและ 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมท่ีประเมินด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SCoT 
และ SRAP 

สุขุมาล หวานแก้ว 174 

PV32 การศึกษาผลตอบแทนจากการด้าเนินงานโครงการของศูนย์วิจัยและพัฒนา 
พืชผักเขตร้อน 

อารีรัตน์ ภาคพิธเจรญิ  175 
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The Strength of Public – Private Consortia in Plant Sciences 
 

Hans de Jong1,2 

 
Abstract: Plant research undergoes a dramatic scientific progress. Advanced genomics, gene editing 
strategies and automatic complex phenotyping are among the most advanced disciplines that 
revolutionize the advancement of our biological understanding of plant models, field crops, major 
vegetables and ornamentals. Large-scale projects that scrutinize the fundamental basis of specific 
genes, and how they interact with other genes and their environment are no longer the territories 
of public institutions, including universities and research foundations, they are also in the interest of 
private industry, in particular breeding and seed producing companies, and those who are working 
in the field of agriculture, agronomy and greenhouse horticultural technologies. The need for 
concerted efforts between the public and private sectors is undisputable and lead to the foundation 
of many consortia combining the strengths of fundamental and applied research. The large number 
of researchers and company representatives lead to such multidisciplinary cooperations. In my 
presentation I will highlight some major aspects of public – private consortia on genomics projects 
of tomato, pepper and okra, using my experiences with university staff and the Dutch Centre for 
Genetic Resources, and colleagues of national and international breeding companies of the last 20 
years at Wageningen University, the Netherlands. 
 Most of the public – private partnerships are financially supported by governmental research 
foundation or NGOs, and lead to pre-competitive research. If the final products including knowledge, 
technology / protocol, or plant material, has a strategic value for the company then a bilateral 
follow-up with a restricted number of partners can be decided. In the most common mode of 
partnerships, a user committee with members of the companies and the university is established. 
The success of such a cooperation depends above all on respectful, transparent and open 
communication. The basis for such a consortium is a contract that all partners and their CEOs have 
signed. It includes clear and unequivocal arrangements about what the final outcome as deliverables 
or milestones of the partnership will be, but also about the rights of intellectual properties and 
eventual patents, the financial imbursements, the duration of confidentiality, and statements about 
commitment on best efforts basis vs. the obligation to produce. If the results of the work are sensitive 
to competition or are waiting patenting, the eventual publications in scientific papers can be 
postponed or the thesis can be published under embargo. If the success of an ambitious or novel 
project is uncertain, a go – no go formal check can be decided, upon which the participants may 
adjust the expectations or stop the project entirely. 
 Of special interest is the positive relation of the Dutch gene bank, the Centre for Genetic 
Resources, the Netherlands (CGN) in Wageningen, and the Dutch plant and animal breeding 
companies.  While CGN provide material and services to the companies (and also to other universities 
over the world), the companies advice, deliver and maintain, and provide in kind services such as 
seed multiplication and phenotyping, especially with regard to abiotic and biotic stress, and they 
support financially to collection missions in different countries after having obtained prior informed 
consent and having agreed on the terms under which the collected material can be used or passed 
on to third parties.  

                                           
1 Wageningen University & Research, Wageningen, The Netherlands 
2 Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140 
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New Breeding Technologies for Fruit Trees 
 

Andrew C. Allan1, 2 
 

 
Abstract: Many studies have focused on manipulating levels of secondary metabolites in fruit 
through both conventional breeding and GM approaches. However, New Breeding Technologies offer 
ways of providing step changes in consumer traits (in addition to grower traits) if the public will 
accept the resulting fruit.  Annualization of woody perennials has the potential to speed the breeding 
and production of fruit crops and rapidly improve horticultural species. Kiwifruit (Actinidia chinensis) 
is a recently domesticated fruit crop with a short history of breeding and tremendous potential for 
improvement. We used CRISPR/Cas9-mediated editing to target mutation of CENTRORADIALIS (CEN)-
like genes. Targeting these genes transformed a climbing woody perennial, which develops axillary 
inflorescences after many years of juvenility, into a compact plant with rapid terminal flower and 
fruit development. These changes have made kiwifruit amenable for accelerated gene-function 
testing, breeding, indoor farming and cultivation as an annual crop.  Using these plants, crossing has 
begun targeting higher levels of anthocyanins and carotenoids for future cultivars. 
Keywords: CRISPR-Cas9, editing, flowering 

                                           
1 The New Zealand Institute for Plant & Food Research Limited (PFR), Private Bag 92169, Auckland, New Zealand 
2 School of Biological Sciences, University of Auckland, Private Bag 92019, Auckland, New Zealand 
* presenter: Andrew.allan@plantandfood.co.nz 
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การบ่มผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองในสภาพจ าลองการส่งออกทางเรือภายใต้มาตรฐานสารพิษตกค้าง
และการชะลอการแตกของผล 

‘Monthong’ Durian Fruit Ripening in Simulated Sea Shipping  
under Pesticide Residues Regulation and Delaying Fruit Dehiscence  

 
พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล1,2* 

Peerapong Sangwanangkul1,2* 
 
บทคัดย่อ: ตลาดจีนต้องการผลทุเรียนที่สุกพร้อมบริโภคและจ าหน่ายได้ทันทีที่วางบนชั้นโดยผลไม่แตก ขณะที่
มาตรฐาน มกษ.9002-2556 และมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศได้ก าหนดให้ปริมาณสารเอทีฟอนตกค้างสูงสุด
ในผลทุเรียนมีได้ไม่เกิน 2 มก./กก. ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการส่งออกและป้องกันการกีดกันทางการค้า งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีบ่มผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองให้สุกสม่ าเสมอ วางจ าหน่ายได้นานโดยผลไม่สุกเกินไปและไม่
แตกระหว่างการส่งออกทางเรือที่อุณหภูมิ 15+1๐C เป็นเวลา 10 วัน และวางจ าหน่ายที่ 25๐C เป็นเวลา 1–7 วัน 
พบว่า ผลที่บ่มโดยการชุบผลด้วยสารละลายเอทีฟอนเข้มข้น 0.2% และ 0.4% มีสารตกค้างมากกว่าการป้ายขั้วผล
ด้วยเอทีฟอนเข้มข้น 1 ถึง 52% โดยพบสารตกค้างที่เปลือกมากที่สุด โดยผลอายุ 110 - 120 วัน สามารถบ่มโดย
การป้ายขั้วด้วยเอทีฟอนเข้มข้น 26% จ านวน 2 ครั้ง เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ผลทุเรียนที่ป้ายขั้วผลด้วย 
เอทีฟอน 26% จ านวน 2 ครั้ง ร่วมกับการรม  1-methyl cyclopropene (1-MCP) เข้มข้น 1,000 ppb เป็นเวลา 
3 ชั่วโมง สามารถเก็บรักษาท่ี 15๐C เป็นเวลา 10 วัน และผลสุกพร้อมจ าหน่ายเมื่อย้ายออกวางที่ 25๐C ได้เป็นเวลา 
3 ถึง 7 วันโดยผลไม่แตก เช่นเดียวกับผลที่ป้ายขั้วผลด้วยเอทีฟอน 26% จ านวน 2 ครั้ง ร่วมกับการจุ่มสารป้องกัน
เชื้อราผสมสารอะมิโนเอททอกซีไวนิลไกลซีน (AVG) เข้มข้น 100 หรือ 200 mg/L สามารถเก็บรักษาที่ 15๐C เป็น
เวลา 10 วัน และผลสุกภายหลังย้ายออกวางจ าหน่ายที่ 25๐C เป็นเวลา 3 วัน และแตกเมื่อวางเป็นเวลา 6.2 วัน 
ค าส าคัญ: เอทีฟอน สารยับยั้งเอทิลีน รีเทน 1-เอ็มซีพี อะมิโนเอททอกซีไวนิลไกลซีน 
 
Abstract: Chinese market requires ready-to-eat and marketable ripe durian fruit immediately 
displayed on shelf. In addition, the maximum residue limit (MRL) of ethephon in durian announced 
on TAS 9002-2556 and the Codex standard is 2 mg/kg. To promote exportation and to prevent trade 
barrier, this research was aimed to induce even ripening of ‘Monthong’ durian fruit and prolong 
shelf life without over ripening and husk dehiscence during sea shipping at 15+1๐C for 10 days, and 
then at display temperature of 25๐C for 1 – 7 days. Results showed that fruit ripening with whole-
fruit dipping method in 0.2% and 0.4% a.i. ethephon contained higher residue than those smearing 
with 1 to 52% a.i. ethephon on peduncle-cut, the maximum residue was found in the husk. Fruits 
at 110 – 120 DAP could be ripened by smearing peduncle-cut with 26% a.i. ethephon twice. Fruits 
treated twice with 26% ethephon on the peduncle-cut in combination with 1,000 ppb 1-
methylcyclopropene (1-MCP) fumigation for 3 hours could be stored at 15๐C for 10 days and was 
perfectly ripe and marketable for 3 – 7 days on display at 25๐C without any dehiscence. Fruit 
treated twice with 26% ethephon on the peduncle-cut in combination with whole fruit dipping in 
a mixture of fungicides and 100 or 200 mg a.i./L  aminoethoxyvinylglycine (AVG) could also be 
stored at 15๐C for 10 days and ripe after 3 days transferring to display temperature at 25๐C, then 
started cracking after 6.2 days on shelf. 
Keywords: ethephon, ethylene inhibitor, retain, 1-MCP, aminoethoxyvinylglycine 
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1 Postharvest Technology Center, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaengsaen, Kasetsart University,    
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การติดตามโรคของทุเรียนในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย 
Tracking of Durian Diseases in Eastern and Southern Parts of Thailand 

 
รัติยา พงศ์พิสุทธา1* ชัยณรงค์ รตันกรีฑากุล1 สัณฐิต ิบินคาเดอร์1 กนกพร ฉตัรไชยศิร1ิ  

พัชรี บญุเรืองรอด1 กาญจนา ถมจังหรีด1 และ อาภัสรา หดีรอด1 
Ratiya Pongpisutta1*, Chainarong Rattanakreetakul1, Santiti Bincader1, Kanokphorn Chatchaisiri1  

Patcharee Boonruengrod1, Kanchana Thomchangrit1 and Arphatsara Heedrod1 
 

บทคัดย่อ: จากการส ารวจโรคของทุเรียนในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย จาก 3 จังหวัด ได้แก่ 
จันทบุรี ตราด และชุมพร พบปัญหาของโรคทุเรียนที่ส าคัญในพื้นที่นี้ และน ามาแยกเชื้อ ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา
และเครื่องหมายอณูชีวโมเลกุลของเชื้อราสาเหตุโรค แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คือ Oomycetes group และ 
Fusarium group สามารถระบุ ชนิด เชื้ อ รา กลุ่ ม  Oomycetes group ที่ ไ ด้ เป็ น  6  สปี ชี ส์  ไ ด้ แก่  Pythium 
cucurbitacearum, P. deliense, P. inflatum P. splendens, P. vexans และ Phytophthora palmivora) และ
ระบุชนิดเชื้อรากลุ่ม Fusarium group ได้ 3 สปีชีส์ ได้แก่ Fusarium incarnatum, F. mangiferae และ F. solani 
ท าการทดสอบความสามารถในการท าให้เกิดโรค โดยปลูกเชื้อจากส่วนที่ต่างกันของต้นกล้าทุเรียนอายุ 6 เดือน (ใบที่
ตัดจากกิ่ง – Oomycetes group และ ต้น - Fusarium group) ทั้งแบบท าแผลและไม่ท าแผล จากการปลูกเชื้อทั้ง 2 
แบบ พบว่าเชื้อราใน Oomycetes group ทั้ง 6 สายพันธุ์ ท าให้ใบทุเรียนเกิดอาการใบไหม้ ส่วนเชื้อราใน Fusarium 
group พบเพียง Fusarium incarnatum และ F. solani เท่านั้น ที่ท าให้เกิดอาการกิ่งแห้ง  
ค าส าคัญ: โรคทุเรียน  Fusarium Pythium  Phytophthora 
 
Abstract: Durian diseases from eastern and southern parts of Thailand, three provinces as 
Chanthaburi, Trat and Chumphon were investigated. Curious diseases were collected in these areas 
and isolated. Fungal plant pathogens were examined using morphology and molecular markers. Two 
main groups were divided into Oomycetes and Fusarium groups. Fungi of Oomycetes group were 
identified in 6 species as Pythium cucurbitacearum, P. deliense, P. inflatum P. splendens, P. vexans 
and Phytophthora palmivora) and of Fusarium group were recognized 3 species as Fusarium 
incarnatum, F. mangiferae and F. solani. Pathogenicity test was inspected on different 6-month-old 
durian seedling parts and inoculated (detached leaves – Oomycetes group and stems - Fusarium 
group) which were treated by either wounding or non-wounding. Results showed that after 
inoculation using both methods, 6 species of Oomycetes group causing leaf blight. Whilst Fusarium 
group, both Fusarium incarnatum and F. solani were the main cause of die back symptom.  
Keywords: durian diseases, Fusarium, Pythium, Phytophthora 
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ประสิทธิภาพของน ้าหมักจากเปลือกมังคุดต่อการควบคุมโรคทุเรียน 
Efficacy of Mangosteen Pericarp Bio-extract in Controlling Durian Disease 

 
มณีรัตน์ คูหาพิทักษธ์รรม1 

Maneerat Koohapitagtam1 
 

บทคัดย่อ: เปลือกมังคุดมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส าคัญ 2 ชนิด ได้แก ่ สารแซนโทน และ สารแทนนิน ซึ่งมีฤทธิ์
สามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเปลือกมังคุดที่เหลือใช้ด้วยการ
พัฒนาเป็นน้ าหมักส าหรับควบคมุโรคในทุเรียน การเตรียมน้ าหมักจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการควบคุมโรคทุเรียน  
มีส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี ้1. เปลือกมังคุดสด 2. น้ าตาลทราย 3. จุลินทรีย ์EM และ 4. น้ าสะอาด หมักเปลือกมังคุด
เป็นระยะเวลานาน 3 เดือน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้ าหมักจากเปลือกมังคุดต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใย
เชื้อ Phytophthora palmivora และเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรครากเน่าและโคนเนา่ของ
ทุเรียน เชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคราสชีมพู และเชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุโรคใบติดของทุเรียน ใน
สภาพห้องปฏิบัติการ พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชือ้ราทั้ง 4 ชนิด ได้ 100% เทียบเท่าสารเคมีที่เกษตรกร
ใช้อยู่เป็นประจ า ผลการทดสอบประสทิธิภาพของน้ าหมักจากเปลือกมังคุดต่อการควบคุมโรครากเน่าและโคนเนา่ของ
ทุเรียนและโรคราสชีมพูในสภาพแปลงปลูก ด้วยการฉีดพ่นหรอืทาน้ าหมักบริเวณที่เปน็โรค ทกุ ๆ 3-7 วัน พบวา่น้ า
หมักจากเปลือกมังคุดสามารถรักษาโรคทั้ง 2 ชนิดนี้ได้ โดยท าให้แผลโรครากเน่าและโคนเน่าและโรคราสชีมพูแห้ง
สนิท หลังจากการใช้เปน็ระยะเวลานาน 1 เดือน 
ค้าส้าคัญ : น้ าหมัก, โรคทุเรียน, โรครากเน่า, โรคใบติด, โรคราสีชมพ ู

 
Abstract: Mangosteen pericarp has two important bio-active compounds including xanthones and 
tannin that were known to inhibit growth of many plant pathogenic fungi. This research is aimed to 
add value to mangosteen pericarp by converting them into fermented bio-extract for controlling 
durian diseases. The materials include mangosteen pericarp, refined sugar, effective microorganism 
and water, composted for 3 months. Laboratory studies in testing the efficacy of the bio-extract on 
mycelium growth of Phytophthora palmivora and Lasiodiplodia theobromae,  causing root and 
stem rot disease, Fusarium spp., causing pink disease and Rhizoctonia solani  causing leaf blight 
disease of durian showed that mycelium growth of all fungi tested was 100% inhibited, equivalent 
to that of fungicides commonly used by farmers. The field test of root rot and stem rot disease and 
pink disease revealed that spraying or painting the bio-extract onto the affected areas every 3-7 days 
prevent diseases development. The affected area became dry after one month of application. 
Keywords: bio-extract, diseases, root rot, leaf bright, pink disease 
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การศึกษาอิทธิพลของวัสดุห่อผลที่มีต่อการเจริญเติบโต  และคุณภาพของผลผลิตทุเรียน  
Effect of Fruit Bagging Material on Growth and Quality Durian  

 
ศิริพร วรกุลด ารงชัย1 วีรญา เตม็ปตีิกุล1 อรวินทินี ชูศรี1* และ อุษา สิทธิฤทธิ์1 

Siriporn Vorakuldumrongchai1, Veeraya Tempeetikul1, Orawintinee Chusri1* and Usa Sitthilit1 

 
บทคัดย่อ: การห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุห่อผลชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันโรคและแมลงที่เป็นศัตรูทีส่ าคัญของผลทุเรียน  เพื่อ
เสริมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพทุเรียนระยะปลูกชิด 13 x 3 เมตร ของศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก อ. ขลุง จ.จันทบุรี ความสงูต้นไม่เกิน 5 เมตร ตั้งแต่ปี 2559-2561 วางแผนการทดลองแบบ RCB  
ประกอบด้วย  8  กรรมวิธี  การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ด้วยการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ตามค าแนะน าของ ศูนย์วิจัยพชืสวนจันทบุร ี ตั้งแต่การเตรียมต้น-เก็บเก่ียว (ไม่ห่อผล)  ร่วมกับการห่อผลเมื่อผลอาย ุ
1.5 เดือนจนถึงเก็บเก่ียวด้วยวัสดุห่อผลชนิดตา่งๆ ได้แก่ ถุงกระดาษห่อขนุน, ถุงกระดาษคารบ์อน 2 ชั้น, ถุงกระดาษ
คราฟท์ห่อกล้วย, ถุงรีเมย์,  ถุงตาข่ายไนล่อนสีน้ าเงิน, ถุงพลาสติก Polyethylene แบบใส และถุงพลาสตกิ 
Polyethylene สีน้ าเงนิ  เปรียบเทียบกับการพน่สารฆ่าแมลงทุก 7- 10 วัน   พบว่าทุกกรรมวิธีสามารถป้องกันก าจดั
โรคและแมลงศัตรูทุเรียนได้ 100 %  การห่อผลช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการใชส้ารเคมี   ท าให้สามารถลดจ านวน
คร้ังในการพ่นสารเคมีได้อย่างนอ้ย 5 คร้ัง   โดยวัสดุชนิดต่างๆ ไม่มีผลต่ออายุการเก็บเก่ียวเมื่อเทียบกับการไม่ห่อผล  
รวมทั้งสามารถช่วยปกป้องและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผลผลิตทุเรียน พบว่าผลทุเรียนทีห่่อด้วยกระดาษคาร์บอน 
2 ชั้นผิวผลมีสีเหลือง  ส่วนผลทุเรียนที่ห่อด้วยวัสดุห่อที่เหลือผิวผลมีสีเขียว  ส่วนลักษณะภายในและคุณภาพการ
บริโภคทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ: ทุเรียน  ระบบปลูกระยะชิด การห่อผล     

Abstract: Durian fruit were bagged with several materials in order to prevent them from diseases 
and insects. The objectives were to increase production efficiency and lower production cost of 
durian in the high density plantation (13x3 m) and height not exceed 5 m.   The study was conducted 
at Center of Economic Fruit Development in the Eastern Region, Amphor Klung, Chanthaburi during 
2016-18.  The experimental design was RCB with 8 treatments. Integrated pest control was applied 
throughout production season. Seven fruit bagging materials (paper bag for jackfruit, 2 layers- carbon 
paper bag, craft paper bag, RemayR bag,  blue nylon bag, clear – polyethylene plastic bag and blue 
polyethylene plastic bag) were compared to no bagging (insecticide spray every 7-10 days). Bagging 
started when fruits were 1.5 months old.   The results showed that all treatments were 100% free 
from diseases and insects. Bagging helps reduce production cost and chemical use.  The chemical 
application was reduced at least 5 times. Bagging materials had no effect on fruit maturation, 
compared with no bagging. Moreover, bagging could increase market value of durian. Durian fruits 
bagged with 2 layers- carbon paper bag had yellow rind, while fruits in other bagging materials 
remained green. Internal characteristics and eating quality were not statistically different. 
Keywords: Durio zibethinus Murr., high density plantation, fruit bagging    
 
 
 
 
_________________________ 
1 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต าบลตะปอน อ าเภอขลุง จันทบุรี 22110 
1 Chantaburi Horticultural Center, Ta-pbon sub-district, Klueng district, Chantaburi 22110 
* ผู้น าเสนอ 
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การศึกษาอิทธิพลของวัสดุห่อผลที่มีต่อการเจริญเติบโต  และคุณภาพของผลผลิตทุเรียน  
Effect of Fruit Bagging Material on Growth and Quality Durian  

 
ศิริพร วรกุลด ารงชัย1 วีรญา เตม็ปตีิกุล1 อรวินทินี ชูศรี1* และ อุษา สิทธิฤทธิ์1 

Siriporn Vorakuldumrongchai1, Veeraya Tempeetikul1, Orawintinee Chusri1* and Usa Sitthilit1 

 
บทคัดย่อ: การห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุห่อผลชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันโรคและแมลงที่เป็นศัตรูทีส่ าคัญของผลทุเรียน  เพื่อ
เสริมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพทุเรียนระยะปลูกชิด 13 x 3 เมตร ของศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก อ. ขลุง จ.จันทบุรี ความสงูต้นไม่เกิน 5 เมตร ตั้งแต่ปี 2559-2561 วางแผนการทดลองแบบ RCB  
ประกอบด้วย  8  กรรมวิธี  การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ด้วยการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ตามค าแนะน าของ ศูนย์วิจัยพชืสวนจันทบุร ี ตั้งแต่การเตรียมต้น-เก็บเก่ียว (ไม่ห่อผล)  ร่วมกับการห่อผลเมื่อผลอาย ุ
1.5 เดือนจนถึงเก็บเก่ียวด้วยวัสดุห่อผลชนิดตา่งๆ ได้แก่ ถุงกระดาษห่อขนุน, ถุงกระดาษคารบ์อน 2 ชั้น, ถุงกระดาษ
คราฟท์ห่อกล้วย, ถุงรีเมย์,  ถุงตาข่ายไนล่อนสีน้ าเงิน, ถุงพลาสติก Polyethylene แบบใส และถุงพลาสตกิ 
Polyethylene สีน้ าเงนิ  เปรียบเทียบกับการพน่สารฆ่าแมลงทุก 7- 10 วัน   พบว่าทุกกรรมวิธีสามารถป้องกันก าจดั
โรคและแมลงศัตรูทุเรียนได้ 100 %  การห่อผลช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการใชส้ารเคมี   ท าให้สามารถลดจ านวน
คร้ังในการพ่นสารเคมีได้อย่างนอ้ย 5 คร้ัง   โดยวัสดุชนิดต่างๆ ไม่มีผลต่ออายุการเก็บเก่ียวเมื่อเทียบกับการไม่ห่อผล  
รวมทั้งสามารถช่วยปกป้องและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผลผลิตทุเรียน พบว่าผลทุเรียนทีห่่อด้วยกระดาษคาร์บอน 
2 ชั้นผิวผลมีสีเหลือง  ส่วนผลทุเรียนที่ห่อด้วยวัสดุห่อที่เหลือผิวผลมีสีเขียว  ส่วนลักษณะภายในและคุณภาพการ
บริโภคทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ: ทุเรียน  ระบบปลูกระยะชิด การห่อผล     

Abstract: Durian fruit were bagged with several materials in order to prevent them from diseases 
and insects. The objectives were to increase production efficiency and lower production cost of 
durian in the high density plantation (13x3 m) and height not exceed 5 m.   The study was conducted 
at Center of Economic Fruit Development in the Eastern Region, Amphor Klung, Chanthaburi during 
2016-18.  The experimental design was RCB with 8 treatments. Integrated pest control was applied 
throughout production season. Seven fruit bagging materials (paper bag for jackfruit, 2 layers- carbon 
paper bag, craft paper bag, RemayR bag,  blue nylon bag, clear – polyethylene plastic bag and blue 
polyethylene plastic bag) were compared to no bagging (insecticide spray every 7-10 days). Bagging 
started when fruits were 1.5 months old.   The results showed that all treatments were 100% free 
from diseases and insects. Bagging helps reduce production cost and chemical use.  The chemical 
application was reduced at least 5 times. Bagging materials had no effect on fruit maturation, 
compared with no bagging. Moreover, bagging could increase market value of durian. Durian fruits 
bagged with 2 layers- carbon paper bag had yellow rind, while fruits in other bagging materials 
remained green. Internal characteristics and eating quality were not statistically different. 
Keywords: Durio zibethinus Murr., high density plantation, fruit bagging    
 
 
 
 
_________________________ 
1 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต าบลตะปอน อ าเภอขลุง จันทบุรี 22110 
1 Chantaburi Horticultural Center, Ta-pbon sub-district, Klueng district, Chantaburi 22110 
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องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อผลทุเรียน 
Chemical Composition of Durian Fruit Pulps  

 
ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ1* 

Supaart Sirikantaramas1* 
 

บทคัดย่อ: เนื้อผลทุเรียนมีเอกลักษณ์ในด้านเนื้อสัมผสัและกลิน่รส ถึงแม้ว่ามีการศึกษาถึงโปรไฟล์ขององค์ประกอบ
ทางเคมีของกลิ่นในเนื้อผลทุเรียน ยังไม่มีการรายงานถึงเมแทบอไลต์ที่เก่ียวข้องกับรสชาติ กลุ่มวิจัยของเราเร่ิมใช้วิธี
ทางเมแทโบโลมิกส์ Capillary Electrophoresis (CE)- and Gas Chromatography (GC)-Mass Spectrometry 
(MS) เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในเนื้อผลทุเรียนพนัธุ์หมอนทองและชะน ีเราพบเมแทบอไลต์มากกว่า 170 ชนดิ 
ซึ่งรวมทั้ง กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน สารประกอบก ามะถัน เป็นตน้ และพบปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระทีส่ าคัญคือ 
กลูตาไธโอน (GSH) (~2 mg/g DW)  และแกมมา-กลูตามลิซิสเทอีน (gEC) (~8 mg/g DW) ในปริมาณสูง ซึ่งไม่พบใน
พืชชนิดอื่น ทัง้ GSH และ gEC เป็นสารที่เรียกว่าโคคุมิ หรือตัวกระตุ้นรสชาติพืน้ฐาน นอกจากนี้ กลูตาเมตซึ่งให้รส 
อุมามิ และกาบา ก็มีปริมาณสงูในเนื้อผลทุเรียนเชน่กัน สารเหล่านี้ที่เก่ียวข้องกับรสชาติ รวมทั้งน้ าตาล ถือได้วา่เป็น
กลิ่นรสพื้นฐานและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทีส่ าคัญของเนื้อผลทุเรียน ที่อาจเก่ียวข้องกับความชอบของผู้บริโภคและ
อาจน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของเนื้อผลได้ 
ค าส าคัญ: เนื้อผลทุเรียน, กรดอะมิโน, สารประกอบก ามะถนั, กลิ่นรส 
 
Abstract: Durian fruit pulps exhibit unique textures and flavors. Although chemical profiles related 
to the pulp odor have been extensively studied, metabolites contributing to the taste remain 
elusive. Our group initiated Capillary Electrophoresis (CE)- and Gas Chromatography (GC)-Mass 
Spectrometry (MS) based metabolomics approaches to reveal chemical composition in pulps of 
durian fruit cv. Monthong and Chanee. Over 170 metabolites, including organic acids, amino acids, 
sulfur compounds, etc., have been annotated and high amounts of master antioxidants glutathione 
(GSH) (~2 mg/g DW) and its precursor, namely gamma-glutamylcysteine (gEC) (~8 mg/g DW) have 
been identified in the pulps of both cultivars. To our knowledge, the unusually high amount of 
bioactive gEC has not been found in other plants. Both GSH and gEC can also act as kokumi 
substances, enhancers of the basic tastes. In addition, glutamate, the taste of umami, and GABA 
were accumulated at high levels. These taste-related compounds together with sugars, considered 
as important flavor basis and bioactive constituents of durian pulps, might be related to consumer 
preferences and could be exploited for pulp quality improvement.        
Keywords: durian pulp, amino acid, sulfur compound, flavor 
 

                                           
1 หน่วยปฏิบัติพืชผลในระดับโมเลกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
  Molecular Crop Research Unit, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University 254 Phayathai Road,  
  Pathumwan, Bangkok 10330 
* ผู้น าเสนอ: supaart.s@chula.ac.th  
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การคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองในภาคใต้ของประเทศไทย 
Selection of Native Durian in Southern Thailand 

 
จรัสศรี นวลศรี 1* อุษณีย์ พิชกรรม2 กรกช นาคคนอง1 เสาวภา ด้วงปาน1 ครรชิต จดุประสงค์3และ ปฎิมาพร ปลอดภัย1 

Charassri Nualsri1*, Aussanee Pichakum2, Korakot Nakkanong1, Saowapa Duangpan1, Kunchit Judprasong3  
and Patimaporn Plodpai1 

       
บทคัดย่อ: ทุเรียน (Durio zibethinus L.) เป็นไม้ผลเศรษฐกจิที่ส ำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรำย
ใหญ่ที่สุดของโลก ทุเรียนในประเทศไทยมีหลำกหลำยสำยพันธุ์ แต่พันธุ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด และเป็นที่นิยมของทั้งผู้ปลูกและ
ผู้บริโภคคือพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนพื้นเมืองภำคใต้นับเป้นแหล่งควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของทุเรียนในประเทศไทย มี
ควำมหลำกหลำยทั้งขนำดและรูปทรงผล รสชำติ ลักษณะเนื้อและสีผล ภำคใต้จึงเป็นแหล่งพันธุกรรมของทุเรียนที่มีคุณค่ำ 
เปิดโอกำสให้นักวิจัยสำมำรถคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะดี และส่งเสริมในเชิงพำนิชย์ รวมทั้งสำมำรถใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมใน
กำรปรับปรุงพันธุ์ ดังนัน้วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยคือกำรเก็บรวบรวมพันธุ์ ประเมินลักษณะต่ำงๆที่ส ำคัญของผลทุเรียน
พื้นเมืองภำคใต้เพื่อกำรคัดเลือกพันธุ์ดีที่มีศักยภำพในกำรบริโภค และคัดเลือกพันธุ์ส ำหรับใช้ต้นตอต้ำนทำนโรครำกเน่ำโคน
เน่ำจำกเชื้อรำไฟทอปธอรำ Phytophthora palmivora โดยท ำกำรเก็บตัวอย่ำงผลทุเรียนจำกต้นทุเรียนพื้นเมืองมำกกว่ำ 
300 ต้นในพื้นที ่8 จังหวัด บันทกึพิกัดของแต่ละต้น บันทึกข้อมูลลักษณะผลทั้งลักษณะปริมำณและลักษณะคุณภำพรวม 32 
ลักษณะ ท ำกำรศึกษำลักษณะพันธุกรรมของแต่ละต้นโดยใช้เครื่องหมำย SSR ด้วยไพรเมอร์จ ำนวน 16 คู่ไพรเมอร ์หลังจำก
นั้นน ำเนื้อผลจำกต้นที่ผำ่นกำรคัดเลือกไปวิเครำะห์คุณค่ำทำงโภชนำกำร ธำตุอำหำร กรดไขมัน สำรออกฤทธิ์และกำรต้ำน
อนุมูลอิสระ และท ำกำรคัดเลือกต้นส่วนหนึ่งทดสอบกำรต้ำนทำนต่อโรครำกเน่ำโคนเน่ำที่เกิดจำกเชื้อไฟทอปธอรำ เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรท ำตน้ตอ 
ค าส าคัญ: ทุเรียนพื้นเมืองภำคใต้ ควำมหลำกหลำยของทุเรียน ต้นตอ โรครำกเน่ำจำกเชื้อไฟทอบธอรำ 
 
Abstract: Durian (Durio zibethinus L.) is one of the most economic important fruit crop in Thailand, the 
world largest exporter of durian. There are many varieties of durian in Thailand, but Monthong is 
generally known as Thailand’s most famous durian. Native durian in southern Thailand is the large source 
of durian genetic diversity with a different various characteristics such as size and shape, taste, texture 
and pulp color etc. These value sources provide an opportunity for researcher to select elite clones 
and manage for further commercial scale, as well as for breeding program. The aims of our research are 
to collect and evaluate the many different native durian accessions in southern Thailand in an attempt 
to select high quality durian based mainly on the superior fruit traits and to select clones resistant to 
stem and root rot disease caused by Phytophthora palmivora.   More than 300 accessions of native 
durian from various regions in 8 provinces have been collected and their GPS locations were captured. 
The samples were recorded for 32 quantity and quality fruit traits and were genotyped using SSR markers 
with 16 primer pairs. Nutrients, fatty acids, bioactive compounds and antioxidant activities of selected 
accessions were analyzed.  Some accessions were selected to test for stem and root rot disease 
resistance used for elite rootstocks. 
Key words: southern Thailand native durian, durian diversity, rootstock, Phytophthora root rot 
_________________________  
1 คณะทรัพยำกรธรรมชำติ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  1 Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University 
2 คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล  2 Faculty of Science, Mahidol University 
3 สถำบันโภชนำกำร   มหำวิทยำลัยมหิดล 3 Institute of Nutrition, Mahidol University 
* ผู้น ำเสนอ 
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การแนะน้าและการพัฒนาเซนเซอร์วัดการคายน ้าของพืชยืนต้น 
Introduction and Development of Sap Flow Probe for Transpiration Measurement  

of Perennial Trees 
 

เจษฎา โสภารตัน์1* จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ2 อุษณีย์ พิชกรรม2 นิลุบล นวลจันทร์คง4 และ วิจติรา เชื อพราหมณ1์ 
Jessada Sopharat1*, Charturong Chanseetis2 Aussanee Pichakum2 Nilubol Nuanjunkong4 and Wichittra Chueapram1 

 
บทคัดย่อ: เซนเซอร์ Sap flow เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ส้าหรับศึกษาการคายน า้ของพืชยืนต้น โดยเฉพาะ
พืชในเขตอบอุ่น แต่การศึกษากบัพืชเขตร้อนยังค่อนข้างจา้กัด เพื่อที่จะพัฒนาเทคนิคความรู้ด้าน Sap flow ส้าหรับพืช
เมืองร้อน การศึกษานี จึงทา้การพัฒนาหัวเซนเซอร์ Sap flow ชนิดน้าพาความร้อน เพื่อทดสอบการใช้งาน โดยพฒันา
เซนเซอร์ชนิด 2 หัว หรือแบบมาตรฐาน ทดสอบการบันทึกข้อมูลกับต้นล้าไย และพฒันาเซนเซอร์ชนิด 1 หัว ตรวจสอบ
ความแม่นย้ากบัไมผ้ล 4 ชนดิ ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ลองกอง และมังคุด พบวา่ เซนเซอร์ชนิด 2 หัว 
ที่จ่ายไฟกระแสตรงแบบคงที ่ ให้ค่าข้อมูลการคายน ้าได้ตรงตามทฤษฎี ส่วนเซนเซอร์ชนิด 1 หัว ที่จ่ายไฟกระแสตรง 
โดยสลบัการ ปิด-เปดิ การให้ความร้อน ให้ค่าความแม่นยา้สูงใน ทุเรียน มะม่วง และลองกอง (R2= 0.92, 0.82 และ 
0.79 ตามล้าดบั) แต่ให้ค่าความแม่นย้าต่า้ในมังคุด (R2= 0.21) ผลการทดสอบชี วา่เซนเซอร์ Sap flow ชนิดน้าพาความ
ร้อนที่พัฒนาขึ น มีความสามารถใช้กับการศึกษาการคายน า้ไมผ้ลเมืองร้อนได้ อย่างไรก็ตามต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
ต่อไปสา้หรับการประยุกต์ใชง้านในอนาคต 
ค้าส้าคัญ: เซนเซอร์วัดการคายน ้า, การน้าพาความร้อน, ไม้ผลเมืองร้อน 
 
Abstract: Sap flow has been used widely to investigate water use particularly in temperate trees. 
However, such investigations were limited in tropical species. To extend the application and mitigate 
such problem, the dual and single thermal dissipation probe had been developed. The dual probes 
were installed and tested with longan tree (Dimocarpus longan). The single probe was calibrated 
with four tropical fruit species; durain (Durio zibethinus L.), mango (Mangifera indica), 
longkong (Lansium domesticum Corr.) and mangosteen (Garcinia mangostana Linn.). The results 
showed that the dual probes supplied with constant DC power were able to record daily 
transpiration in agreement with the theory. The single probe supplied with DC transient power 
provided high correlation coefficient (R2) in durian, mango and longkong (R2= 0.92, 0.82, 0.79, 
respectively) and low correlation in mangosteen (R2=0.21). Our results confirm that the homemade 
sap flow probes are able to monitor water use of the favored tropical fruit trees. However, more 
research in applications is further required. 
Keywords: sap flow probe, thermal dissipation, tropical fruit trees 
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อัตราการคายน ้าของพุทราพันธุ์นมสดในระยะติดผล  
Transpiration Rate of Jujube ‘Nom Sod’ in the Fruit Setting Stage 

 
สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยธุยา1* สมยศ มทีา1 และ ร้าไพ นามพิลา1 

Supat Isarangkool Na Ayutthaya1*, Somyot Meetha1 and Rumpai Nampila1 
 
บทคัดย่อ: การศึกษาอัตราการคายน ้าของพุทราพันธุน์มสดในระยะติดผล มีวัตถปุระสงค์เพื่อประเมินปริมาณน ้าที่ควร
ให้แก่พุทราส้าหรับการพัฒนาผลอย่างสมบูรณ์ ท้าให้ได้ผลผลติที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดย
ท้าการศึกษาในแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพุทราในอ้าเภอค้าม่วง จงัหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 3 สวน ซึ่งทุกสวนมีการติดตั ง
ระบบการให้น ้าแก่พุทรา แต่ละสวนทา้การคัดเลือกพุทรา จ้านวน 3 ต้น เพื่อติดตั งหัวตรวจวัดการไหลของน ้าในท่อน า้ 
(xylem sap flux density) ตามวิธี transient thermal dissipation method ซึ่งพุทราแต่ละตน้ท้าการติดตั ง
หัวตรวจวัดสูงจากพื นดินประมาณ 1 เมตร เก็บข้อมูลอัตราการไหลของน ้าในท่อน า้รายคร่ึงชัว่โมง ตั งแต่เดือน มกราคม 
ถึงเดือน มีนาคม 2562 และเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความชื นในดิน และสภาพอากาศ ต่อเนื่องตามการเก็บข้อมูล
อัตราการไหลของน ้าในท่อน ้าดว้ย  พบว่าอัตราการคายน า้ของพุทราในระยะติดผล มีคา่ในชว่ง 4.0 - 17.0 L tree-1 
day-1 โดยในรอบวัน อัตราการคายน า้ของพุทราจะต่้าในช่วงกลางคืน (มีค่าเข้าใกล้ศูนย์) และเพิ่มสูงขึ นจนอัตรา 
การคายน ้าถึงคา่สูงสุดในช่วงเทีย่งวัน และจากการหาความสัมพันธ์ของจ้านวนใบบนทรงพุ่มกับอัตราการคายน า้ พบวา่ 
อัตราการคายน ้าของพุทราเพิ่มขึ นตามจ้านวนใบในทรงพุ่ม  
ค้าส้าคัญ: อัตราการไหลน า้ในทอ่น ้า, จ้านวนใบ, ความชื นในดิน, สภาพอากาศ 
 
Abstract: Transpiration rate in the fruit setting stage of jujube ‘Nom Sod’ was studied. The objective 
of this work was to evaluate the water amount that would be needed to supply for complete fruit 
development. The end goal was high quality product according to consumer requirement. This study 
was conducted in 3 farmer’s plantations located at Kham Muang district, Kalasin province. All 
plantations were irrigated. In each plantation, the 3 sampled jujube trees were selected for sap flux 
density measurement according to transient thermal dissipation method. The sap flow probe was 
inserted in the trunk at 1 m above ground. Sap flux density was measured every half an hour. The 
range of this experiment was during January – March 2019. Also, the soil moisture and climatatic 
data were collected in the same period of sap flux density recording. The result showed that the 
jujube transpiration rates in the fruit setting stage were ranged from 4.0 - 17.0 L tree-1 day-1. The 
diurnal pattern showed the low value of transpiration rate (closed to zero) in the night time and 
exhibited high value of transpiration rate in the day time. The maximum transpiration expressed 
during midday. Moreover, the relation of number of leaves and transpiration rate indicated that the 
transpiration rate increased with the number of leaves in the canopy.    
Keywords: xylem sap flux density, number of leaves, soil moisture, climate 
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บทคัดย่อ: การศึกษาอัตราการคายน ้าของพุทราพันธุน์มสดในระยะติดผล มีวัตถปุระสงค์เพื่อประเมินปริมาณน ้าที่ควร
ให้แก่พุทราส้าหรับการพัฒนาผลอย่างสมบูรณ์ ท้าให้ได้ผลผลติที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดย
ท้าการศึกษาในแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพุทราในอ้าเภอค้าม่วง จงัหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 3 สวน ซึ่งทุกสวนมีการติดตั ง
ระบบการให้น ้าแก่พุทรา แต่ละสวนทา้การคัดเลือกพุทรา จ้านวน 3 ต้น เพื่อติดตั งหัวตรวจวัดการไหลของน ้าในท่อน า้ 
(xylem sap flux density) ตามวิธี transient thermal dissipation method ซึ่งพุทราแต่ละตน้ท้าการติดตั ง
หัวตรวจวัดสูงจากพื นดินประมาณ 1 เมตร เก็บข้อมูลอัตราการไหลของน ้าในท่อน า้รายคร่ึงชัว่โมง ตั งแต่เดือน มกราคม 
ถึงเดือน มีนาคม 2562 และเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความชื นในดิน และสภาพอากาศ ต่อเนื่องตามการเก็บข้อมูล
อัตราการไหลของน ้าในท่อน ้าดว้ย  พบว่าอัตราการคายน า้ของพุทราในระยะติดผล มีคา่ในชว่ง 4.0 - 17.0 L tree-1 
day-1 โดยในรอบวัน อัตราการคายน า้ของพุทราจะต่้าในช่วงกลางคืน (มีค่าเข้าใกล้ศูนย์) และเพิ่มสูงขึ นจนอัตรา 
การคายน ้าถึงคา่สูงสุดในช่วงเทีย่งวัน และจากการหาความสัมพันธ์ของจ้านวนใบบนทรงพุ่มกับอัตราการคายน า้ พบวา่ 
อัตราการคายน ้าของพุทราเพิ่มขึ นตามจ้านวนใบในทรงพุ่ม  
ค้าส้าคัญ: อัตราการไหลน า้ในทอ่น ้า, จ้านวนใบ, ความชื นในดิน, สภาพอากาศ 
 
Abstract: Transpiration rate in the fruit setting stage of jujube ‘Nom Sod’ was studied. The objective 
of this work was to evaluate the water amount that would be needed to supply for complete fruit 
development. The end goal was high quality product according to consumer requirement. This study 
was conducted in 3 farmer’s plantations located at Kham Muang district, Kalasin province. All 
plantations were irrigated. In each plantation, the 3 sampled jujube trees were selected for sap flux 
density measurement according to transient thermal dissipation method. The sap flow probe was 
inserted in the trunk at 1 m above ground. Sap flux density was measured every half an hour. The 
range of this experiment was during January – March 2019. Also, the soil moisture and climatatic 
data were collected in the same period of sap flux density recording. The result showed that the 
jujube transpiration rates in the fruit setting stage were ranged from 4.0 - 17.0 L tree-1 day-1. The 
diurnal pattern showed the low value of transpiration rate (closed to zero) in the night time and 
exhibited high value of transpiration rate in the day time. The maximum transpiration expressed 
during midday. Moreover, the relation of number of leaves and transpiration rate indicated that the 
transpiration rate increased with the number of leaves in the canopy.    
Keywords: xylem sap flux density, number of leaves, soil moisture, climate 
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ผลของสภาพอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการคายน ้าของมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทอง  
Effect of Climates on Changes of Transpiration Rate of Mango ‘Nam Dok Mai Si Thong’ 

 
ธนพนธ์ อดุลทิฐิพัชร1* สุภัทร์ อิศรางกรู ณ อยุธยา1 สมยศ มีทา1 และ ร้าไพ นามพิลา1 

Tanapon Adultithipat1*, Supat Isarangkool Na Ayutthaya1, Somyot Meetha1 and Rumpai Nampila1 
 

บทคัดย่อ: น ้ำเปน็ปัจจัยที่สำ้คัญในกำรผลิตผลไม้ให้ได้คุณภำพดี โดยกำรให้น ำ้แก่พืชควรให้ในระดับที่เหมำะสมตำม
ควำมต้องกำรของพืช กำรศึกษำวิจัยนี จึงต้องกำรหำอัตรำกำรคำยน ้ำของมะม่วง เพื่อใช้ในกำรประเมินปริมำณน ้ำ 
ที่ต้องให้แก่พืชเพื่อชดเชยกำรสูญเสียน ้ำของมะม่วงโดยกระบวนกำรคำยน ำ้ โดยทำ้กำรตรวจวัดอัตรำกำรไหลของน ้ำ
ในท่อน ้ำ (xylem sap flux density) ในมะม่วงพันธุน์ ้ำดอกไม้สีทองอำยุ 8 ปี ทีป่ลูกในสวนเกษตรกร อ้ำเภอ 
บ้ำนแฮด จงัหวัดขอนแก่น ท้ำกำรติดตั งหัวตรวจวัดที่ลำ้ต้นมะม่วงสูงจำกพื นดนิ 60 เซนติเมตร ตำมวิธี transient 
thermal dissipation method จ้ำนวน 4 ต้น ด้ำเนนิกำรวจิัยในช่วงที่ดินมีควำมชื นสูง (volumetric soil water 
content มีค่ำมำกกว่ำ 0.2 m3 m-3) ระหว่ำงเดือนเมษำยน-มิถุนำยน 2562  พบว่ำ อัตรำกำรไหลของน ้ำในท่อน ้ำ
มะม่วงในรอบวันมีคำ่ประมำณ  25-29 L dm-2 h-1 และเมื่อน้ำมำค้ำนวณปริมำณกำรคำยน ้ำของมะม่วงต่อต้น พบวำ่
มะม่วงมีกำรคำยน ้ำอยู่ในช่วง 30-34 L tree-1 day-1 ส้ำหรับควำมสัมพนัธ์ของอำกำศต่อกำรคำยน ำ้ของมะม่วง พบวำ่
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ นในเวลำกลำงวนั สอดคล้องกับกำรลดลงของปริมำณควำมชื นสัมพัทธ ์ ท้ำให้ปริมำณของค่ำ 
กำรขำดควำมดันไอน ำ้ของอำกำศเพิ่มขึ น ส่งผลให้มะม่วงมีกำรคำยน ำ้เพิ่มขึ น ส่วนในเวลำกลำงคืนซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ้ 
และควำมชื นสัมพัทธ์สงู ท้ำให้มะม่วงมีกำรคำยน ้ำเข้ำใกล้ศูนย์ 
ค้าส้าคัญ: อุณหภูมิ, ควำมชื นสมัพัทธ์, อัตรำกำรไหลน ำ้ในท่อน ำ้ 
 
Abstract:   Water is an important factor for high fruit quality production. Water supply to a plant 
should be optimal based on its requirement. This research, therefore, investigated the transpiration 
rate of mango. The goal would be to evaluate water requirement for compensation of the water 
loss by transpiration. The experiment was done in the 8 years old mango cv. Nam Dok Mai Si Thong 
planted in the farmer's plantation located at Ban-Had district, Khon Kaen province. The study was 
conducted by measuring xylem sap flux density according to transient thermal dissipation method. 
The sap flow probes were inserted in the trunk at 60 cm above soil level. The period of investigation 
ranged between April to June, 2019 which had high soil moisture (volumetric soil water content was 
greater than 0.2 m3m-3). The result showed that the diurnal sap flux density was around 25-29 L dm-
2 h-1. Then, calculation of tree transpiration found that the transpiration rate of a mango tree was 
around 30-34 L tree-1 day-1. Moreover, the relation between climate and transpiration showed that 
the increasing of temperature and decreasing of relative humidity during the day time increased the 
vapor pressure deficit. As a result, it induced the increasing of transpiration. In the night time with 
low temperature and high relative humidity, the transpiration of mango was closed to zero.  
Keywords: temperature, relative humidity, xylem sap flux density 
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ผลของการคว่ันต้นต่อการเพิ่มคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless  
Effects of Trunk Girdling on Fruit Quality of Grapes cv. Beauty Seedless  
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Jiranil Jaemkerd1*, Achara Pawasut1, Nichakorn Jansewee1, Komsan Outama1, Supawadee Sriwongpet1  
and Wirat Prapthuk1 

 
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการควั่นตน้ที่สามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิตขององุ่นพันธุ์ Beauty 
Seedless โดยท าการศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2559 - เดือนมิถุนายน 2561 ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ าเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 4 กรรมวิธี 
ประกอบด้วย กรรมวิธีไม่ควั่นตน้ (control) ควั่นต้นที่ระยะหลงัดอกบาน 35 วันก่อนให้ผลผลติในฤดูหนาว ก่อนให้ผล
ผลิตในฤดูฝน และก่อนให้ผลผลิตทั้ง 2 ฤดู พบว่าการควัน่ต้นก่อนให้ผลผลิตในฤดูหนาวส่งผลให้ผลผลิตในฤดูหนาวมี
น้ าหนักของผล และปริมาณ TSS มากกว่าการไม่ควัน่ตน้ และสง่ผลให้ผลผลิตในฤดูฝนมีน้ าหนกัช่อน้อยกว่าการไม่ควั่น
ต้น การควั่นตน้ก่อนให้ผลผลติในฤดูฝนส่งผลให้ผลผลติในฤดูฝนมีน้ าหนักของผล และคา่ C* ของสีผิวผลมากกว่าการ
ไม่ควั่นตน้ แต่ไมส่่งผลต่อคุณภาพผลผลิตในฤดูหนาว การควั่นต้นก่อนให้ผลผลิตทัง้ 2 ฤดู ส่งผลให้ผลผลิตใน 
ฤดูหนาวมีค่า L* และค่า C* ของสีผิวผลน้อยกว่าการไม่ควั่นตน้ และส่งผลให้ผลผลิตในฤดฝูนมีค่า L* และค่า C* ของ
สีผิวผลมากกว่าการไม่ควั่นตน้ นอกจากนี้การไม่ควัน่ต้นสง่ผลให้ผลผลิตในฤดูฝนมีเปอร์เซ็นต์ช่อผลที่มีผลแตกและ 
เน่าเสียต่อต้น (35.45 เปอร์เซ็นต์) มากกว่าการควั่นต้นทุกกรรมวิธี 
ค าส าคัญ: องุ่น การควั่นตน้ คณุภาพผลผลิต   
 
 
Abstract: This research aims to study trunk girdling methods to increase fruit quality of 'Beauty 
Seedless' grape. The experiment was conducted in a Completely Randomized Design (CRD) with 4 
treatments; without girdling (control), trunk girdling before yielding in winter season, rainy season 
and both seasons at 35 days after full bloom, from September 2016 to June 2018 at Pangda Royal 
Agricultural Station, Samoeng District, Chiang Mai. The results showed that early girdling before 
yielding in winter affected on yield in winter with berry weight and TSS higher than those from the 
without girdling treatment and yield in the rainy season had cluster weight less than that of the 
without girdling treatment. Early girdling before yielding in rainy season affected on yield in rainy 
season with berry weight and C* of berry skin color higher than those from the without girdling 
treatment but did not effect on yield in winter. Early girdling before yielding in both seasons affected 
on yield in winter with L* and C* of berry skin color less than those of the without girdling treatment 
and yield in the rainy season had higher L* and C* of berry skin color than those from the without 
girdling treatment. Moreover, the without girdling treatment affected on yield in the rainy season 
with higher percentage of cluster damage (berry cracking and berry rot) per vine (35 percentage) 
which was higher than those from all girdling treatments. 
Keywords: grape, girdling, yield quality 
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เทคโนโลยีการตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อเพิ่มผลผลิตมังคุดคุณภาพ 
Canopy Management Technology for Increasing High Quality Mangosteen Production 

 
ชมภ ูจันท1ี* อรวินทินี ชูศร1ี ศิริพร วรกุลด ารงชัย1 นิสสา หวานเสนาะ1 และ ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล2 

Chompoo Jantee1*, Orawintinee Chusri1, Siriporn Vorakuldumrongchai1, Nissa Wansanoh1  
and Theerawut Chutinanthaku2 

 
บทคัดย่อ:  การศึกษาเทคโนโลยีการตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อเพิ่มผลผลติมังคุดคุณภาพ มีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาวิธีการ
จัดการทรงต้นที่เหมาะสม สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตมังคุดคณุภาพให้มากข้ึน  ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรี ในปี 2554-2558 เปรียบเทียบความแตกตา่งของกรรมวิธีด้วย t-test ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการทรงพุม่ 
4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม (control) 2) ตัดแต่งทรงครึ่งวงกลม ความสูงล าตน้ 5 เมตร 3) การตัดแต่ง
ทรงครึ่งวงกลม ความสูงล าตน้ 4 เมตร และ 4) การตัดแต่งทรงครึ่งวงกลม ความสูงล าตน้ 3 เมตรพบว่า การตัดแต่ง
ทรงครึ่งวงกลม ทั้ง 3 รูปแบบท าให้ปริมาณผลผลิตมงัคุดคุณภาพเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม การ
ตัดแต่งทรงครึ่งวงกลมความสูงล าต้น 5 เมตร มีจ านวนผล/ตน้เฉลี่ย 444 ผล ผลผลิต/ตน้เฉลี่ย 42.60 กิโลกรัม ผลผลิต/
ไร่ เฉลี่ย 1,866 กิโลกรัม มีรายได้/ไร่ เท่ากับ 76,574 บาท/ไร่ มกี าไรสุทธิ/ไร่ เท่ากบั 52,536 บาท/ไร่ และมีอัตราสว่น
ของรายได้ต่อการลงทนุ (BCR) เท่ากับ 3.18 มีผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาด 74.59% ของผลผลิตทั้งหมด และมี
น้ าหนักผลเฉลี่ย 97.89 กรัม มากกว่าการไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม ซึง่น้ าหนักผลเฉลี่ยมีความสัมพนัธ์กับจ านวนผล/ตน้ ปีทีต่้น
มังคุดมีจ านวนผล/ตน้มาก จะมนี้ าหนักผลเฉลี่ยน้อยลง และปริมาณผลผลิตมังคุดคุณภาพจะลดลงตามไปดว้ย การตัด
แต่งทรงพุ่มต้นมังคุดไม่ได้มีผลโดยตรงต่อจ านวนผล/ต้น แต่มสี่วนชว่ยท าให้มังคุดมปีริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน
และสามารถให้ผลผลิตต่อเนื่องทุกปี 
ค าส าคัญ: มังคุด, การตัดแต่งทรงพุ่ม, มังคุดคุณภาพ, ทรงครึ่งวงกลม 
 
Abstract:  This research on mangosteen canopy management aimed to investigate canopy size 
influencing on high quality fruit production.  The experiment was carried out from 2011 to 2015 at 
Chantaburi Horticultural Research Station with four treatments including 1) no-pruning (control),  2) 
pruning to 5 m-tall with half-sphere canopy, 3) pruning to 4 m-tall with half-sphere canopy and 4) 
pruning to 3 m-tall with half-sphere canopy and compared the difference of treatments with t-test. 
The data revealed that all pruning treatments increased high quality fruit yield/tree compared to 
no-pruning trees (control).  The pruned 5 m-tall trees had average fruit number of 444 fruit/tree, 
average yield of 42.60 kg/tree or 1866 kg/rai resulting in the income of 76,574 baht/rai and net profit 
of 52,536 baht/rai with benefit cost ratio (BCR) of 3.18. The marketable fruit was 74.59% of total 
produce with average fruit weight of 97.89 g/fruit. The fruit number/tree was negatively correlated 
with fruit weight.  As fruit number increased, the lower fruit weight and lesser quality fruit obtained. 
The canopy pruning did not directly influence fruit number/tree but promoted an increase in quality 
fruit yield and ensured continuous productivity every year. 
Keywords: mangosteen, canopy management, quality produce, half-sphere canopy 
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การส ารวจ จ าแนกและคัดเลือกเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซาที่ละลายฟอสเฟตได้จากดินสวนมังคุด  
Survey, Classification and Selection of Phosphate-solubilizing 

Ectomycorrhiza from Mangosteen Orchard Soils 
 

ปิยะมาศ   โสมภีร1์* ปวริศร์ อินทพุก1 และ เฉลิมพล   เอี่ยมพลับ2 
Piyamat Somphee1*, Pawarit Intapook2 and Chalermpol Eiamplub2 

 
บทคัดย่อ: งานวจิัยนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อคัดเลือกเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซาในกลุ่มเห็ดขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในการ
ละลายฟอสเฟตได ้ โดยมีวธิีการคือ ส ารวจเห็ดในสวนมังคุดของศูนย์วิจัยพืชสวนจนัทบุรี ศูนย์พัฒนาไมผ้ลเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก และแปลงเกษตรกร ในจังหวัดจันทบุรี จากนั้นน ามาคัดแยกเชื้อบรสิุทธิ์ จ าแนกและคัดเลือกเฉพาะเชื้อ
ราเอ็คโตไมคอร์ไรซามาท าการทดสอบประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตบนอาหาร PDA ที่เติม Ca3(PO4)2 ที่ระยะ 3 
5 7 9 และ 11  วัน และท าการทดสอบหาปริมาณการละลายฟอสเฟตบนอาหาร PDB ที่เติม Ca3(PO4)2 ที่ระยะ
เช่นเดียวกัน ผลการทดลองพบว่า ส ารวจพบเห็ดทั้งหมด 161 ชนิด สามารถคัดแยกให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ 33 ชนิด และเมื่อ
น ามาจ าแนกพบว่าเป็นเห็ดเอ็คโตไมคอร์ไรซา 5 ชนิด คือ Laccaria fraternal (No.109), Clavaria vermicularis 
Fr. (No.134), Amanita hemibapha [Berk.&Br.] Sacc.javanica Cor.&Bas (No.144), Termitomyces 
tylerianus Otieno (No.146)  และ Boletus griseipurpureus Corner (No.148) เมื่อน ามาทดสอบความสามารถ
ในการละลายฟอสเฟตบนอาหาร PDA ผสม Ca3(PO4)2 พบว่า ไอโซเลทที่ 134, 144, 146 และ 148 สามารถสร้างวง
ใสได้ และในอาหาร PDB ผสม Ca3(PO4)2 พบวา่ ไอโซเลทที่ 144 มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตได้มากทีสุ่ดที่
ระยะ 3 วัน โดยให้ปริมาณฟอสฟอรัส 15.39±3.43 %ฟอสฟอรัส/กรัมน้ าหนักแห้งของเชื้อ 
ค าส าคัญ: เอ็คโตไมคอร์ไรซา, มังคุด, เชื้อราละลายฟอสเฟต 
 
Abstract:  This research aimed to select potential phosphate solubilizing ectomycorrhizal fungi from 
surveying in mangosteen orchards of Chanthaburi Horticultural Research Center, Eastern Fruit Crop 
Development Center and Chanthaburi growers.  The mushroom fruiting bodies were isolated, 
classified and selected as ectomycorrhizas then evaluated for phosphate solubilizing efficiency and 
amount of solubilized phosphate gained on PDA and PDB supplemented with Ca3(PO4)2 at 3, 5, 7, 9 
or 11 days.  There were 161 mushroom species found and 33 species of which were able to be 
isolated into pure culture.  Only five ectomycorrhizas were classified as Laccaria fraternal (No.109), 
Clavaria vermicularis Fr. (No.134), Amanita hemibapha [Berk.&Br.] Sacc.javanica Cor.&Bas (No.144), 
Termitomyces tylerianus Otieno (No.146)  and Boletus griseipurpureus Corner (No.148).  After being 
tested on PDA added with Ca3(PO4)2, the isolation no. 134, 144, 146 and 148 could provide clear 
zone.  Testing on PDB added with Ca3(PO4)2, the isolation no. 144 could most solubilize phosphate 
at 3 days yielding 15.39±3.43%P/g fungal DW. 
Keywords: ectomycorrhizal, mangosteen, phosphate solubilizing fungi  
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การศึกษาวิธีการปลูกและการจัดการสวนที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิก้าที่ปลูกในสภาพร่มเงา 
Study on Cultivation and Farm Management on Yield of Arabica Coffee  

Grown under Shade Conditions  
 

สิทธิเดช ร้อยกรอง1* และ สุมานี กันธวี1 
Sithidech Roygrong1 and Sumanee Kuntawee1 

 
บทคัดย่อ: กาแฟเป็นพชืเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งส าหรับบนพื้นที่สูง มีความส าคัญต่อการสร้างรายได้ของเกษตรกร 
แต่ยังมีข้อจ ากัดต่างๆ ในการใช้พื้นที่ท าเกษตรรวมถึงการขยายพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มจ านวนผลผลิตกาแฟอราบิก้าด้วย 
ดังนั้นจงึมีการศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลติด้วยระบบการปลูกและการจัดการสวนเดิม ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีวิธีการ
จัดการสวนกาแฟภายใต้ร่มเงา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ประเด็น ท าการศึกษาในพืน้ที่ศนูย์พัฒนาโครงการหลวงปา่เมี่ยง
และตีนตก ดังนี้ ประเด็นที่ 1) วิธีการปลูกกาแฟในสภาพร่มเงา โดยปลูกตน้กาแฟในระยะ 1.5x2.0 เมตร จ านวน 2 ไร ่
ปลูกภายใต้ไม้ร่มเงาและไม้ท้องถิ่นที่มีระดับร่มเงา 70 เปอร์เซ็นต์ ปลูกกล้วยและต้นลิงลาวเสรมิเพื่อเป็นร่มเงาและเป็น
รายได้ มีการจัดการธาตุอาหารตามปฏิทนิการดูแลรักษา โดยเปรียบเทียบกบัแปลงปลูกใหม่ของเกษตรกร จ านวน 2 ไร ่
(ชุดควบคุม) ประเด็นที่ 2) การศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตกาแฟแปลงเดิมด้วยวิธีการตัดแต่งกิ่ง หลังการตัดแต่ง ริดหน่อ
ใหม่ให้เหลือ 1-2 หน่อ บ ารุงตน้ด้วยการให้ธาตุอาหารที่เหมาะสม ควบคู่กับการจัดการร่มเงาดว้ยการปลูกไม้ให้ร่มเงา
เพิ่ม เช่น กล้วย จันทร์ทองเทศ อาโวคาโด ผลการศึกษาพบวา่ในแปลงกาแฟปลูกใหม่ที่มีการจดัการสวนที่ดี ต้นกาแฟ
อายุ 2 ปี มีการเจริญเติบโตไดด้ีกว่าแปลงของเกษตรกรที่เป็นชุดควบคุม โดยมีความสูงเฉลี่ย 115 เซนติเมตร ขนาด 
ทรงพุ่มกว้าง 117.2 เซนติเมตร มีการออกดอกและให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 1.2-1.7 กิโลกรัมต่อต้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ต้นกาแฟในชุดควบคุมพบว่ามผีลผลิตเฉลี่ย 1-1.5 กิโลกรัมต่อต้น น้อยกว่าอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับสวนกาแฟ
เดิมต้นกาแฟก่อนการตัดแต่งกิ่งให้ผลผลิตต่อต้นต่ า คือน้อยกว่า 0.5 กิโลกรัม และในตน้กาแฟทีต่ัดแต่งกิ่งอายุ 2 ปี เพิ่ม
ผลผลติกาแฟได้เฉลี่ย 0.9-2 กิโลกรัมต่อต้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 12,000-15,000 บาทต่อไร่ ขณะที่แปลงเดิม
ของเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 0.5 กิโลกรัมต่อต้น คิดเป็นรายได ้3,000 –5,000 บาท ต่อไร ่ 
ค าส าคัญ : กาแฟอราบิก้า, การปลูก, การจัดการสวน, ร่มเงา 
 
Abstract:  Coffee is one of the important crops for highland communities providing farmers income. But 
farmers in highland areas have limitation in land use and in expansion of areas to increase the production 
of Arabica coffee. The study was conducted to increase productivity by cropping system, management of 
existing plantation and integrating management technology for coffee plants grown under the shade. The 
study was conducted in the area of Royal Project Development Center Pa Miang and Teen Tok consisting 
of 2 activities: 1) Cultivation of coffee plants under shade with plant spacing of 1.5x2.0 m in the area of 2 
rai.  Shading level was 70 percent provided by local plants. Banana and Ling lao plants were grown into 
the area to provide shade and income. Nutrient management was practiced according to the maintenance 
calendar.  This cultivation was compared with the newly planted coffee trees in farmer’s plantation with 
the areas of 2 rai (control).  2) The study to increase coffee productivity by pruning method by trimming 
trees to have 1-2 new shoots. Nutrients were properly managed and shade was provided by additional 
planting of banana, avocado and Chan Thong Thet. The results showed that the new plantation with good 
management had better growth than control with an average height of 115 cm, canopy width of 117.2 
cm and yielding 1.2-1.7 kg/tree.  The control plants had significantly lower yield, 1-1.5 kg/tree. The coffee 
trees before pruning had low yield, which was less than 0.5 kg/plant. The new coffee trees (2 years old) 
had increased yield, averaged 0.9 to 2 kg/tree generating 12,000-15,000 baht/rai of income while the 
original plots with an average yield of 0.5 kg/tree had income between 3,000 - 5,000 baht/rai. 
Keywords: Arabica coffee, cultivation, orchard management, shade 
                                                           
1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
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ผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย 
ของมะละกอสายพันธุ์แขกด าเกษตรและปลักไม้ลาย 

The Effects of Seasonal Variation to the Development of Male and Female 
Reproductive Systems of Papaya in Khak Dum Kaset and Pluk Mai Lie Cultivars  

 
ภานุวรรณ บัวทองจันทร์1* ปาริชาติ เบิร์นส2,3 และ เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์1 

Panuwan Buathongjan1*, Parichart Burns2,3 and Kriengsak Thaipong1 
 

บทคัดย่อ:  มะละกอ (Carica papaya L.) เป็นไม้ผลโตเร็ว ที่มีถิ่นก ำเนิดในทวีปอเมริกำ ซึ่งมีกำรน ำไปปลูก และ
ได้รับควำมนิยมในเขตร้อนและกึ่งร้อน กำรศึกษำที่มีมำก่อนรำยงำนควำมแปรผันของรูปร่ำงและคุณภำพของผล
ในรอบปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อรำคำและปริมำณมะละกอที่ผลิตได้ เพื่อศึกษำผลของกำรเปลี่ยนแปลงของฤดูกำลต่อ
ระบบสืบพันธุ์ของมะละกอ คณะผู้วิจัยปลูกมะละกอเพศกะเทย 2 สำยพันธุ์ ได้แก่ แขกด ำเกษตรและปลักไม้ลำย 
ศึกษำกำรพัฒนำของดอก ตรวจสอบระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย และตรวจสอบคุณภำพของผล (น  ำหนักผล 
ควำมหนำเนื อ และปริมำณเมล็ดในผล) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในฤดูร้อนควำมมีชีวิตและเปอร์เซ็นต์กำรงอกของ
ละอองเกสรต่ ำที่สุดในมะละกอแขกด ำเกษตรและปลักไม้ลำยทั งดอก elongata และ reduced elongata ใน
มะละกอพันธุ์แขกด ำเกษตรไม่พบเมล็ดสมบรูณ์ในผลที่เกิดจำกดอกที่พัฒนำในฤดูร้อน นอกจำกนั นน  ำหนักผลยัง
ต่ ำที่สุด ในฤดูฝนมีปริมำณไข่และเปอร์เซ็นต์กำรงอกของละอองเกสรไม่แตกต่ำงกันในมะละกอทั ง 2 สำยพันธุ์ ใน
ฤดูหนำวจ ำนวนละอองเกสรที่มีชีวิตและเปอร์เซ็นต์กำรงอกของละอองเกสรสูงที่สุดในมะละกอทั ง 2 สำยพันธุ์ ทั ง
ในดอกชนิด elongata และ reduced elongata ในมะละกอพันธุ์แขกด ำเกษตรมีคุณภำพผลสูงที่สุดในฤดูหนำว 
ดังนั นสรุปได้ว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงฤดูกำลมีผลต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของมะละกอ โดยสำยพันธุ์แขก
ด ำมีกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของฤดูกำลมำกกว่ำสำยพันธุ์ปลักไม้ลำย 
ค าส าคัญ: มะละกอ, ละอองเกสร, ดอกมะละกอ 
 
Abstract: Papaya (Carica papaya L.) is a fast growing fruit tree native to Central America. It is now 
widely grown in tropical and subtropical areas. Previous studies indicated the variation of papaya fruit 
quality throughout the year. This greatly impacts the price and availability of papaya fruit. In this study, 
the effects of seasonal changes on papaya reproductive systems were investigated in hermaphrodite 
plants of two papaya cultivars, Khak Dum Kaset and Pluk Mai Lie. The flower development as well as 
male and female reproductive systems and fruit development (fruit weight, flesh thickness and seed 
number) were determined. The study indicated that percentage of viable pollen and pollen 
germination in summer were lowest in Khak Dum Kaset and Pluk Mai Lie cultivars in both elongata and 
reduced elongata flower types. In Khak Dum Kaset, fruits developed from flowers in summer did not 
have any seed and the average fruit weight was the lowest. In rainy season, there was no significant 
difference in numbers of ovules and pollen germination rate. In winter, percentage of viable pollen 
and pollen germination were highest in both cultivars in elongata and reduced elongata flower types. 
In Khak Dum Kaset, fruit quality was highest in winter season. Therefore, it can be concluded that 
seasonal variation affected the development of papaya male and female reproductive systems. Khak 
Dum Kaset cultivar was more responsive to seasonal variation than Pluk Mai Lie cultivar. 
Keywords: Carirca papaya, pollen, papaya flower   
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การศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่อส่งเสริมการขาย 
A Study of the Market Demand Side for Pineapple Products for Sales Promotion 

 
พิมม์ญภทัร สุพรรณพงศ์1* ณัฐวด ีสวา่งงาม2 และประภัสสร มีน้อย3  

Pimyapat Supunpong1*, Nuttavadee Swangngam2 and Prapatsorn Meenoi3  
 

บทคัดย่อ: งานวิจัยเร่ืองนี้เปน็การศึกษาความต้องการของตลาดผลิตภัณฑส์ับปะรด โดยใช้องค์ความรู้ต่อเนื่องจาก
โครงการวิจัยเชิงพืน้ที่ในปีก่อนหน้าโดยเฉพาะด้านความต้องการพัฒนายกระดับการตลาด  การวิจัยคร้ังนี้เปน็การวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม โดยหน่วยงานที่ร่วมวจิัยประกอบด้วย มหาวทิยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านคา กลุ่มเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในช่องทางการจัดจ าหน่าย 4 จังหวัด
ประกอบด้วย กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ทั้งด้านราคาขาย ยอดขาย และยอดสั่งซื้อ  
มีลักษณะที่มีความสัมพนัธ์และไปในแนวทางเดียวกันคือ มยีอดสูงที่สุดในช่วงเดือน มี.ค.-ก.ค. จึงเร่ิมถดถอยและยอด
สั่งซื้อจะเพิ่มข้ึนอีกครั้งที่เดือน พ.ย. ประเด็นส าคัญที่ตลาดต้องการให้ผลิตภัณฑ์จากอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบรุ ี
ปรับตัวคือ คุณภาพสนิค้าต้องคงที่ บรรจุภัณฑ์นา่สนใจ และเพิ่มความแปลกใหม่ของรายการสินค้าโดยเน้นไปที่ตลาด
สุขภาพ แนวทางการพัฒนาทีก่ลุ่มเกษตรกรมองว่าสามารถด าเนินการได้ต่อไปได้โดยไม่ขัดต่อทรัพยากรและข้อจ ากัด
ของพื้นที่ประกอบด้วย 1) ผลสดควรมีการพัฒนาระบบ/กระบวนการที่สามารถควบคุมผลผลิต คุณภาพ และสามารถ
ก าหนดระยะเวลาเก็บเก่ียวให้ตรงความต้องการของตลาด 2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปควรพัฒนาตนเองและขยายตลาดไปที่
ตลาดสุขภาพเป็นหลักเพราะเปน็กลุ่มที่มีก าลงัจ่าย และเกษตรกรเคยศึกษาวิธีการท าไซรัปสับปะรดไว้แล้ว อาจใช้เป็น
ส่วนประกอบทดแทนน้ าตาลในการผลิตสนิค้ารายการใหม่ส่งเข้าสู่ตลาดต่อไป 
ค าส าคัญ: ความต้องการของตลาด, ผลติภัณฑ์สบัปะรด, การสง่เสริมการขาย 
 
Abstract: This research studies about the market demand of pineapple products by combining and 
utilizing the knowledge from the previous area based research project, focusing on the improvement of 
marketing plan. This research is considered as a qualitative research by applying the Participatory Action 
Research (PAR) approach.  Organizations participated in this research are Muban Chombueng Rajabhat 
University, Ban Kha District Agricultural Extension Office, grower group and those involved in distribution 
channel. The final products are distributed among four provinces which are Kanchanuburi, Ratchaburi, 
Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan. According to the research, it was found that the relationship of 
selling price, sales and orders went in the same direction. The highest point was in March to July before 
the selling price, sales and orders slightly dropped afterwards. In addition, orders rose again in November. 
It was clearly shown that the quality, packaging and additional innovation of the products were the main 
issues. Hence, the products from Ban Kha District, Ratchaburi needed to be improved. The expansion of 
the market should be focusing on the health market as it was fashionable among people nowadays. The 
direction of development that was feasible and did not conflict with natural resources and the limitation 
of agricultural areas was proposed by the grower group as followed: 1) For the fresh pineapple, there 
should be an improvement plan for the production in order to control the yield and quality and to 
determine the right harvesting period with the market demand, 2) The processed product should keep 
improving itself for market expansion in order to attract the target customers in a health market because 
this target group is willing to pay for a quality product. Moreover, the growers perceived how to make 
pineapple syrup, new product line, as a sugar substitute to the market soon. 
Keywords: market demand side, pineapples products, sales promotion 
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จ ำนวนและกำรงอกของละอองเรณูมะม่วงและผลของสำรป้องกันก ำจัดแมลง 
ต่อกำรงอกของละอองเรณูมะม่วงน  ำดอกไม้สีทอง 

Number and Germination of Mango Pollen Grain and Effect of Insecticides on Pollen 
Grain Germination of ‘Nam Dok Mai Si Thong’ Mango 

 
พัชรินทร์ จุ้ยกลิ่น1 เจนจิรำ ชุมพูค ำ2 และ ชำมำ พำนแก้ว1* 

Patcharin Juiklin1, Jenjira Chumpookam2 and Chama Phankaew1* 
 

บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ท าการศึกษาจ านวนและการงอกของละอองเรณูมะม่วง 5 สายพนัธุ์ ในจงัหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก ่
น้ าดอกไม้สทีอง มันเดือนเก้า ฟา้ลั่น โชคอนนัต์ และเขียวเสวย โดยพบว่ามะมว่งทั้ง 5 สายพนัธุ์ มีจ านวนละอองเรณู
ต่ออับเรณูแตกต่างกันทางสถิติ โดยสายพนัธุ์เขียวเสวยมีจ านวนละอองเรณูมากที่สุดเทา่กับ 361.80 ละอองเรณูต่อ 
อับเรณู รองลงมา คือสายพันธุ์โชคอนันต์ ฟ้าลั่น และสายพันธุ์มนัเดือนเก้ามีจ านวนละอองเรณูเท่ากับ 354.30 331.50 
และ 325.35 ละอองเรณูต่ออับเรณู ตามล าดับ ส่วนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองมีจ านวนละอองเรณูน้อยที่สุด และการงอก
ของละอองเรณูมะม่วงทั้ง 5 สายพันธุ์ เทา่กับร้อยละ 50 - 65.56 ซึ่งไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติ การศึกษาความเปน็
พิษของสารก าจัดแมลง ได้แก่ ฟิโปรนลิ (fipronil) อะบาเม็กตนิ (abamectin) คาร์บาริล (carbaryl) ไซเพอร์เมทริน 
(cypermethrin) อิมิดาคลอพริด (imidacloprid) คลอไพริฟอส (chlorpyrifos) และ เดลทาเมทริน (deltamethrin) 
ต่อการงอกของละอองเรณูมะม่วงน้ าดอกไมส้ีทองในจังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้สารในอัตรา
แนะน า และใช้น้ ากลั่นเปน็ชุดควบคุม จากการทดลองพบวา่สารทั้ง 7 ชนิด มีผลต่อการงอกของละอองเรณูทั้ง 2 พื้นที ่
โดยสารทีท่ าให้การงอกของละอองเรณูลดลงมากที่สุด คือ ไซเพอร์เมทริน ซึ่งมีร้อยละการงอกของละอองเรณูในจังหวัด
กาญจนบุรีเทา่กับ 35 และฉะเชิงเทรา 42.22 เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่มีการงอกของละอองเรณูเท่ากับ 53.33 และ 
61.11 ตามล าดบั 
ค ำส ำคัญ: การงอกของละอองเรณู, สารป้องกันก าจัดแมลง, น้ าดอกไม้สีทอง, ไซเพอร์เมทริน 
 
Abstract: This study was to evaluate the pollen grain number and pollen germination of 5 mango 
cultivars, ‘Nam Dok Mai Si Thong’, ‘Chok Anan’, ‘Khiao Saweai’, ‘Falan’ and ‘Man Duen Kaw’ in 
Chachoengsao province. We found that the number of pollen grains per anther of 5 mango cultivars 
were significantly different. The highest pollen grain number was found in Khiao Saweai mango, 
contained of pollen grain per anther around 361.80, followed by Chok Anan mango (354.30), Falan 
(331.50) and Man Duen Kaw (325.35), respectively. The lowest pollen grain number was found in 
Nam Dok Mai Si Thong mango. The percentage of pollen grain germination of 5 mango cultivars 
ranged from 50-65.56 and no significant difference among cultivars. The toxicity of 7 insecticides 
including fipronil, abamectin, carbaryl, cypermethrin, imidacloprid, chlorpyrifos and deltamethrin on 
pollen grain germination of ‘Nam Dok Mai Si Thong’ mango in Kanchanaburi and Chachoengsao 
provinces was studied. Each insecticide at recommended rate on the label was used and distilled 
water was served as control. The lowest pollen grain germination percentage, 35% from 
Kanchanaburi and 42.22% from Chachoengsao was found in cypermethrin treatment, while the 
pollen grain germination percentage in control treatment showed 53.33% and 61.11% from 
Kanchanaburi and Chachoengsao, respectively.      
Keywords: pollen grain germination, insecticide, ‘Nam Dok Mai Si Thong’ mango, cypermethrin 

                                                           
1  ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  
1  Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
2  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
* ผู้น าเสนอ 
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สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบกาแฟ สายพันธุ์โรบัสต้า 
บนพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนของเนิน 491 จังหวัดชุมพร: กรณีศึกษาแปลงดั้งเดิมปลูกพืชหลายชนิด 

Soil Fertility Status and Nutrient Concentrations of Robusta Coffee Leaf on Slope Complex   
of High 491, Chumphon Province: A Case Study on the Original Multicropping Orchard 

 
ปรัชนิดา ขันธ์ชัย1, พรทิวา กัญยวงศ์หา1*, อนงนาฏ ศรีประโชต2ิ และ นุจรี บุญแปลง1 

Pratchanida Khanchai1, Pornthiwa Kanyawongha1*, Anongnat Sriprachote2 and Nutcharee Boonplang1 
 
บทคัดย่อ: การศึกษาสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบกาแฟสายพันธุ์โรบัสตา้ ของ
สวนกาแฟดั้งเดิม อายุ 30 ปี ซึ่งปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกัน บนทีล่าดชนัเชิงซ้อนของ “เนิน 491” (High 491) 
จังหวัดชุมพร ได้เลือกพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 3 แปลง จากสวนเดียวกัน แปลง 1 (19 ต้น) และแปลง 2 (16 ต้น) อยู่บนไหล่
เขา 2 ด้าน ในขณะที่แปลง 3 (14 ต้น) อยู่บนเชิงเขา สมบัติทางเคมีของดินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก ่
ค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายดนิ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน ์ เหล็ก แมงกานีส และ สังกะสี(ทีส่กัดได้) ดินทั้ง 3 แปลง 
เป็นกรดจัดมาก ค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายดิน อยู่ในเกณฑ์ “ไม่เค็ม” มีอินทรียวัตถุปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์สูงมาก เบสที่สกัดได้ อยู่ในเกณฑ์ต่ า (โพแทสเซียม) และต่ ามาก (แคลเซียม และแมกนีเซียม) จุล
ธาตุเหล็กที่สกัดได้อยู่ในเกณฑ์สูงมาก และปริมาณที่พบผนัแปรอย่างมาก ในขณะที่แมงกานีสที่สกัดได้ของแปลง 1 อยู่ใน
เกณฑ์สูงมาก ส่วนแปลง 2 และแปลง 3 อยู่ในเกณฑ์สูง ส่วนทองแดงและสังกะสีที่สกัดได้อยู่ในเกณฑ์ต่ ามากถึงต่ า ความ
เข้มข้นของธาตุอาหารในใบกาแฟ (รูปทั้งหมด) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม 
แมงกานีส และ สังกะสี  โดยไนโตรเจน เหล็ก และแมงกานีส ของทุกแปลงอยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน “พอเพียง” 
เช่นเดียวกับโพแทสเซียมและแคลเซียม อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของโพแทสเซียมและแคลเซียมค่อนไปทางต่ า ความ
เข้มข้นของฟอสฟอรัสอยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน “พอเพียง” (แปลง 1 และแปลง 2) ถึงสูงกว่าพอเพียง (แปลง 3) ความ
เข้มข้นของแมกนีเซียมต่ ากว่าค่ามาตรฐาน “พอเพียง” อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ทองแดงและสงักะสีอยู่ในระดับต่ ากว่า
มาตรฐานพอเพียง ถึง พอเพียงค่อนไปทางต่ า ตามล าดบั เพื่อการจัดการธาตุอาหารอย่างเหมาะสม ควรใส่ปูนโดโลไมต์ 
ค าส าคัญ: ความเข้มข้นของธาตอุาหาร, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, กาแฟสายพันธุโ์รบัสตา้, จังหวัดชุมพร 
 
Abstract: To examine soil fertility status and nutrient concentrations of “Robusta” coffee leaf of the 
multi-cropping orchard grown on slope complex of High 491, Chumphon Province, three plots on the 
same orchard were selected for detailed studies. Plot 1 (n=19) and Plot 2 (n=16) located on both sides 
of the shoulder of the hill whereas Plot 3 (n=14) on the footslope. Soil chemical properties including 
electrical conductivity (EC), available phosphorus, iron, manganese and zinc (extractable form) were 
significantly different. In average, soils of all plots had very strongly acid. The low electrical conductivity 
of them referred to “non-saline”. They had moderate organic matter. The available phosphorus rate was 
very high. Extractable bases (Ca, Mg, K, Na) were low for potassium and very low for the remaining 
elements. High variability of iron was clearly noticed and their rates were very high. Plot 1 had very high 
manganese whist high rate for Plot 2 and Plot 3. Copper and zinc of them were very low to low.  Leaf 
nutrient concentrations (total form), magnesium, manganese and zinc were significantly different. In 
average, total nitrogen, iron and manganese of all plots were in “adequate” ranges, together with total 
potassium and calcium. However, the concentrations which determined in the latter two elements quite 
closed to the lower limit of the adequate ranges. Total phosphorus rates were high (Plot 1 and Plot 2) 
to very high (Plot 3). The magnesium concentrations were far lower than an adequate range, whilst the 
copper and zinc of them were deficient to barely adequate. For proper management, application of 
dolomitic limestone was suggested. 
Keywords: nutrient concentration, soil fertility, Robusta coffee, Chumphon province 
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อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวในมะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง 
Effect of Gamma Radiation on Postharvest Quality in ‘Nam Dok Mai Si Tong’ Mango 

 
พงศ์รพี วิจิตรคุณานันท์1,2* และ พีระศักดิ์ ฉายประสาท1,2 

Phongrapi Wichitkunanan1,2* and Peerasak Chaiprasart1,2 

 
บทคัดย่อ: มะม่วงเป็นไม้ผลที่มคีวามส้าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ทา้รายได้ให้กับประเทศไทย โดยมะม่วงน ้าดอกไม้
สีทองเป็นสายพนัธุ์ที่มีความต้องการของตลาดสูง ตลาดในสหรัฐอเมริกามีการน้าเข้ามะม่วงผลสด แต่จ้าเปน็ต้องผา่น
การฉายรังสี เพื่อก้าจัดและป้องกันการระบาดแพร่กระจายแมลงศัตรูพืชทีป่นเปื้อนไปกบัผลผลิต ในระหว่างการฉาย
รังสีนั นผลไม้จะได้รับรังสี ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของเมมเบรน และคุณภาพ ดังนั น คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาอิทธิพลของ
การฉายรังสีแกมมา ต่อสรีรวิทยาและคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวมะม่วงน า้ดอกไม้สทีอง โดยการฉายรังสีแกมมาที่
ปริมาณ 0, 200 และ 400 Gy ที่ระยะเก็บเก่ียว 80 และ 90% พบว่ามะม่วงทุกกรรมวิธีมคี่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย
น ้าหนักผลไม่แตกต่างกันหลังจากเก็บรักษาเป็นเวลา 0, 3, 9 และ 12 วัน ที่อุณหภูมิ 13-15 °C ความชื นสัมพัทธ์ 98% 
นอกจากนี หลังจากหลังจากเก็บรักษาเป็นเวลา 12 วัน พบวา่มะม่วงที่อายุเก็บเก่ียว 80% ที่ผา่นการฉายรังส ี200 Gy 
มีความแน่นเนื อมากที่สุด (0.26 N) ขณะที่มะม่วงที่อายุเก็บเก่ียว 90% ที่ผ่านการฉายรังสี 400 Gy มีความแนน่เนื อ
น้อยที่สุด (0.08 N) และพบว่า มะม่วงทุกกรรมวิธีมีปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ต่อปรมิาณกรดที่ไทเทรตได้ ไม่
แตกต่างกันในวนัสุดทา้ยของการเก็บรักษา และมะม่วงทีผ่่านการฉายรังสีจะมีอัตราการเกิดโรคแอนแทรกโนสน้อยกว่า
มะม่วงที่ไมผ่่านการฉายรังสี 
ค้าส้าคัญ: มะม่วงน ้าดอกไมส้ีทอง การฉายรังสี ยืดอายุเก็บรักษา รังสีแกมมา 

 
Abstract: Mango is an important economic fruit that can generate income for Thailand.  In addition, 
mango can be grown in all regions of the country. ‘Nam Dok Mai Si Tong’ mango is a cultivar with 
high market demand. In United State of America, imported mango for fresh consumption requires 
gamma ray irradiation treatment to eliminate pest. During gamma irradiation, the fruit is exposed to 
radiation, which may affect the membrane deterioration and cause quality problems of exported 
mango fruit. Therefore, our team studied the effect of gamma radiation with 0, 200 and 400 Gy at 
the harvesting stage of 80 and 90% on postharvest quality. The result showed that all treatments 
had no different of weight loss percentage at day 0, 3, 9 and 12 of storage. The mango irradiated 
with 200 Gy at the harvesting stage of 80% with 12 days of storage had the highest firmness (0.26 N). 
In contrast, mangoes irradiated with 400 Gy at the harvesting stage of 90% had the lowest firmness 
(0.08 N). All treatments had no different in content of total soluble solids and titratable acidity ratio 
on the last day of storage. In addition, irradiated mangoes had anthracnose disease score less than 
the non-irradiated mangoes. 
Keywords: ‘Nam Dok Mai Si Tong’ mango, irradiation, extend shelf life, gamma ray 
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คุณภาพของผลพุทราพันธุ์นมสดในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวและการจัดชั้นคุณภาพที่แตกต่างกัน 
Fruit Quality of Jujube ‘Nom Sod’ in Different of Harvesting Period and Fruit Grading  

 
ธนดล ธาตุโลหะ1* สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา1 สมยศ มีทา1 และ ร าไพ นามพิลา1 

Thanadol Thatloha1*, Supat Isarangkool Na Ayutthaya1, Somyot Meetha1 and Rumpai Nampila1 
 
บทคัดย่อ:  การวิจัยคร้ังนี้ตอ้งการศึกษาช่วงเวลาการเก็บเก่ียวและการจัดชั้นคุณภาพผลที่มผีลต่อคุณภาพผลพุทรา
พันธุ์นมสด เพื่อให้ทราบช่วงเวลาที่สง่ผลให้พุทรามีคุณภาพผลดีที่สุด และความสัมพนัธ์ของชัน้คุณภาพกับคุณภาพผล
ของพุทรา โดยท าสุ่มเก็บผลผลติพุทราระหว่างเดือนธนัวาคม 2561 – กุมภาพันธ์2562 จากแปลงเกษตรกรผู้ผลิตพุทรา
เชิงการค้า ในอ าเภอค าม่วง จงัหวัดกาฬสินธุ์ ท าการสุ่มเก็บตวัอย่างผลตามการจัดชั้นคุณภาพของเกษตรกร ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ คือ จัมโบ้, A, B และ C โดยการศึกษาชว่งเวลาการเก็บเก่ียวต่อคุณภาพของผลท าการศึกษาเฉพาะ
ชั้นคุณภาพ A แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ตั้งแต่กลางเดือนธนัวาคม 2561 – ปลายเดือนกมุภาพันธ์ 2562 พบวา่ 
ช่วงเวลาการเก็บเก่ียวที่ผลพุทรามีคุณภาพผลดีที่สดุอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 สว่นการศึกษาผลของชั้น
คุณภาพที่มีผลต่อคุณภาพของผลพุทรา โดยเก็บข้อมูลคุณภาพผลในเดือนมกราคม 2562 พบว่า ผลในชัน้จัมโบ้, A และ 
B มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงกวา่ผลในชัน้เกรด C แต่ผลชั้นจัมโบ้มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ 105.8 กรัม 
ค าส าคัญ: เกรดผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้  
 
Abstract: This aim of this research was to study the effect of harvesting period and fruit grading on 
jujube ‘Nom Sod’ fruit quality. The goals of this research were to determine the appropriated 
harvesting period and the relation of fruit grading to fruit quality. The sampled jujube fruit were 
randomly collected during December 2018 to February2019 from commercial plantation located at 
Kham Muang district, Kalasin province. Then, the sampled fruit were separated according to the 
grading procedure of farmer in 4 levels including special grade, A, B and C. The Grad A level fruit 
were harvested 4 periods during December 2018 to February2019 to observe the harvesting period 
effect. The result showed that the harvesting period in the late January 2019 gave the highest fruit 
qualities. The effect of fruit grading on fruit quality, studied in the period of harvesting on January 
2019, found that the special grade, A and B had higher in total soluble solid than grade C. However, 
the largest fruit size was in the special grade (105.8 g fruit-1).  
Keyword: fruit grading, fruit size, total soluble solid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002. 
  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Tumbon Naimeaung, Aumpur Meaung, Khon Kaen 40002 
* ผู้น าเสนอ 
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ศึกษาการลดระดับปริมาณรังสีที่เหมาะสมส าหรับมะม่วงน  าดอกไม้สีทองฉายรังสีเพื่อการส่งออก 
Study of Low-dose Irradiation on Quality of Mango cv. Nam Dok Mai Si Thong for Export 

 
พุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์1* พงษ์ศักดิ์ จิณฤทธิ์1 มลนิภา ศรีมาตรภิรมย์1 ศิรกานต์ ศรีธัญรัตน์1 และ สุกัญญา อินทร์สวัสดิ์2  

Phuttipong Phangrerk11* Pongsak Jinarite1 Monnipa Srimartpirom1 Siragan Srithanyarat1 and Sukanya Insawat2 
 

บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณรังสีที่เหมาะสมที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของมะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง  
เพื่อการส่งออก และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านการก้าจัดแมลงศัตรูพืชกักกัน  ด้วยวิธีการฉายรังสี
ต่อไป การศึกษาในครั้งนี้ใช้มะม่วงพันธุ์น้้าดอกไม้สีทองจากสวนเกษตรกร  ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP บรรจุในกล่องกระดาษ
ลูกฟูก  เช่นเดียวกับการส่งออก จากนั้นน้ามาฉายรังสีแกมมาที่ระดับปริมาณรังสี 200 300 และ 400 เกรย์ เปรียบเทียบ
กับมะม่วงทีไ่ม่ผา่นการฉายรังสี และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13+2oC ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 14 วัน
ผล  การศึกษา พบว่าการฉายรังสีแกมมา ที่ระดับปริมาณรังสีที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะม่วง เพิ่มมาก
ขึ้นโดย การฉายรังสีที่ระดบั 200 และ 300 เกรย์ มีผลต่อคุณภาพของมะม่วงไม่แตกต่างกับมะม่วงที่ไม่ผ่านการฉายรังสี มะม่วง
มี ลักษณะปรากฏภายนอกที่ดีและมีการสุกที่สม่้าเสมอ มะม่วงที่ฉายรังสีที่ระดับ 200 เกรย์ และมะม่วงที่ไม่ผา่นการฉายรังสี
สามารถเก็บรักษาได้นาน 14 วัน ส่วนมะม่วงที่ฉายรังสีที่ระดบั 300 เกรย์ เก็บรักษาได้นาน 7 วัน เนื่องจากผลมะม่วง
สุก ส้าหรับการฉายรังสีที่ระดบั 400 เกรย์ ภายหลังการฉายรังสีผลมะม่วงมีความแน่นเนื้อต่้ากว่ากรรมวิธีอื่น และเปลือกของ
มะม่วงมีจุดสีดา้กระจายทั่วผล มะม่วงสุกไมส่ม่้าเสมอ และพบรอยปื้นสนี้้าตาลภายในผลส่วนเนื้อมะม่วงมีลักษณะคล้าย
เจลนิ่ม รสชาติจืดและไม่เปน็ที่ยอมรับของผู้บริโภค   
ค าส าคัญ: มะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง ลดระดับปริมาณรังสี รังสีแกมมา  

 
Abstract: The objective of this research is to find the proper dose of gamma irradiation for 
study the quality of ‘Nam Dok Mai Si Thong’ mango for export and use as basic information to 
further study for irradiation disinfestation of quarantine pest . Mango (Mangifera indica L.) fruit cv. 
Nam Dok Mai Si Thong were taken from the Good Agriculture Practices (GAP), packing mangoes in 
corrugated boxes as well as exporting . Fruit were irradiated with 200, 300 and 400 Gy gamma 
irradiation compared with un-irradiated control mangoes and stored at 13±2oC, 90-95 % relative 
humidity for 14 days. The results indicated that gamma irradiation at 400 Gy affected on 
qualities of mangoes, while at 200 and 300 Gy did not show the external abnormal symptoms. 
No differences could be found in irradiated mangoes at low doses (200 and 300 Gy) compared 
with un-irradiated control. At 200 Gy, irradiated mangoes and un-irradiated mangoes could be 
stored for 14 days, and at 300 Gy, irradiated mangoes could be stored solely for 7 days, due 
to ripening. At 400 Gy, irradiated mango fruit had lower firmness, with uneven ripening and 
were infected from black spots spread over the peel. In addition, the internal quality of 400 Gy 
irradiated fruit showed browning, gel, soft, tasteless, and unmarketable accepted . 
Keywords: ‘Nam Dok Mai Si Thong’ mangoes, low-dose Irradiation, Gamma ray  
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สารระเหยในมะละกอดิบ 4 พันธุ์ 
Volatile Substances in Green Fruit of Four Papaya Cultivars 

 
วรางคณา บดินทร์ธนภัทร1* เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์1 นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร2 และ เกียรติสุดา เหลืองวิลยั1 

Warangkana Bodinthanaphat1*, Kriengsak Thaipong1, Napapan Pongpoungphet2 and Kietsuda Luengwilai1 
 

บทคัดย่อ: คุณภาพของผลไม้มผีลมาจากหลายปัจจัย แต่เนื้อสมัผัส และกลิน่ที่เฉพาะตัวของผลไม้ ถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลโดยตรงต่อรสชาต ิ และความชอบของผูบ้ริโภค แต่การศึกษาเร่ืองกลิ่นและสารระเหยในมะละกอดิบมีอยู่อย่าง
จ ากัด จึงท าการศึกษาสารระเหย และปริมาณสารระเหยที่พบในมะละกอดิบพันธุ์การค้า 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แขกด า
เกษตร พันธุ์แขกนวล พันธุ์ครั่งเหลือง และพันธุ์แขกด าด าเนนิ โดยน ามะละกอระยะท าส้มต าทีอ่ายุผล 75 วันหลังดอก
บาน มาท าการวิเคราะห์ชนดิและปริมาณสารระเหยด้วยเครื่อง Gas chromatography-Mass spectrometry (GC-
MS) ประเมินกลิ่นดว้ยประสาทสัมผัส และปริมาณน้ ายาง จากการทดสอบพบว่า มะละกอดิบมีสารระเหยจ านวน 15 
ชนิด โดยในพันธุ์แขกนวล พนัธุค์ร่ังเหลือง และพันธุ์แขกด าด าเนินพบ ethanol, benzyl alcohol, nonanal, methyl 
octanoate, benzyl isocyanate, decanal, eugenol, benzyl isothiocyanate, dihydropseudoionone, 
butylated  hydroxytoluene, isopropyl  myristate, methyl  palmitate, dibutyl phthalate, isopropyl 
palmitate และ methyl  heptadecanoate ซึ่งสารระเหยทีพ่บมากในมะละกอทุกพันธุ์คือ benzyl alcohol ในขณะ
ที่ในมะละกอพันธุ์แขกด าเกษตรเพียงพันธุ์เดียวที่พบสาร benzaldehyde และไม่พบสาร isopropyl myristate ทั้งนี้
มะละกอทั้ง 4 พันธุ์ มีคะแนนกลิ่นยาง และปริมาณน้ ายางไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
ค าส าคัญ: ส้มต า, กลิน่ผลไม้, GC-MS  
 
Abstract: Many factors contribute to fruit quality. Of which, texture and the unique aroma of the 
fruit are important factors that directly affect the taste and consumer preferences. However, study 
of the smell and volatile substances in green papaya is limited. Therefore, this study aimed to 
determine volatile substances and their amount in green papaya fruit by Gas chromatography-Mass 
spectrometry (GC-MS). Fruit at immature stage or 75 days after flowering of four cultivars, including 
‘Khak Dam Kaset’, ‘Khak Nuan’, ‘Krang Lueng’ and ‘Khak Dam Damnoen’, were studied. In addition, 
smell scored by a sensory panal and amount of latex were also evaluated. From the GC-MS relults, 
15 volatile compounds, i.e., ethanol, benzyl alcohol, nonanal, methyl octanoate, benzyl isocyanate, 
decanal, eugenol, benzyl isothiocyanate, dihydropseudoionone, butylated hydroxytoluene, 
Isopropyl myristate, methyl palmitate, dibutyl phthalate, isopropyl palmitate and methyl 
heptadecanoate were found in green fruit of ‘Khak Nuan’, ‘Krang Lueng’ and ‘Khak Dam Damnoen’. 
Among all identified volatile substances, benzyl alcohol was the most abundant substance in all 
four cultivars. As for the green fruit of ‘Khak Dam Kaset’, all, except isopropyl myristate, volatile 
substances were found along with benzaldehyde that was not found in other cultivars. No 
differences in the smell score and the amount of latex were observed. 
Keywords: papaya salad, fruit smell, GC-MS 
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การจัดจ าแนกกลุ่มมะม่วงโดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมที่มีความจ าเพาะ 
Identification Mango Germplasm using Specific DNA Markers 

 
หทัยภัทร วงษ์ไทยวรรณ1,2 สุภาวดี วิลติ3 ขวัญหทัย ทนงจิตร4 เจนจิรา ดวงจิต3 และ ภูมิพัฒน์ ทองอยู่1,2* 

Hathaiphat Vongthaiwan1,2, Supawadee Wilit3, Kwanhatai Tanongjid4, Janejira Duangjit3 and Pumipat Tongyoo1,2* 
 

บทคัดย่อ: มะม่วงเป็นไม้ผลเขตร้อนยืนต้นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกที่
ยาวนาน ท าให้เป็นอุปสรรคในการการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ทั้งนี้เทคโนโลยีชีวภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล
จีโนมในปัจจุบันสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว จึงสามารถน าเทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอมาร่วมใช้ในการ
คัดเลือก ปรับปรุง รวมทั้งการอนุรักษ์สายพันธุ์ ของมะม่วงรวมทั้งพืชยืนต้นอ่ืน ๆ ได้ ท าให้ประหยัดเวลาและ
งบประมาณในการดูแล การทดลองนี้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมมะม่วงที่เก็บรวบรวมสายพันธุ์ไว้ที่สถานีวิจัย
ปากช่องจ านวน 94 สายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยี DArTseq ซึ่งแสดงข้อมูลความแปรปรวนของล าดับนิวคลีโอไทด์ 2 
ชนิดคือ คือ ข้อมูล Single Nucleotide Polymorphism (SNP) และ ข้อมูล SilicoDArT จากการศึกษา
โครงสร้างของกลุ่มประชากร พบว่าสามารถแยกมะม่วงออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจนคือ กลุ่มอินเดีย และกลุ่มอิน
โดจีน นอกจากนี้ยังน าข้อมูลจาก DArTseq มาใช้จ าแนกมะม่วงในสายพันธุ์ที่เก็บรวบรวมได้ออกเป็นกลุ่มตาม
ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สีเปลือกผลสุก และสีเนื้อผลสุก ดังนั้น DArTseq มีความสามารถในการพัฒนาเป็น
เครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกสายพันธุ์มะม่วง หรือใช้ในการจัดการการอนุรักษ์พันธุ์มะม่วงต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: มะม่วง การเก็บเชื้อพันธุกรรม เครื่องหมายทางพันธุกรรม การจัดกลุ่มประชากร 

 
Abstract: Mango is a perennial plant that is widely grown in Southeast Asia.  The major problem 
in the breeding program of this type of plant is time-consuming. Fortunately, a biotechnology 
and genome sequencing technology nowadays, allow us to easily develop a DNA marker for 
facilitating in screening, selecting, as well as manipulating plant germplasm . A high throughput 
DNA sequencing known as DArTseq was used for exploring DNA variation in 94 mango cultivars 
which were collected in Pakchong Research Station. There are 2 types of DArTseq data which 
are Single Nucleotide Polymorphism (SNP) and SilicoDArT. The population structure analysis 
result illustrated that mango from Indochinese and India are clearly separated into 2 groups. 
Furthermore, DArTseq marker can also use for classifying mango group based on their physical 
properties that are ripe peel colors and ripe flesh colors indicated a potential of using DArTseq 
as DNA marker for physical properties screening in the breeding program as well as for 
germplasm manipulation purpose. 
Keywords: Mango, Germplasm Collection, DNA markers, Population Structure 
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การออกแบบเครื่องล าเลียงผลมะพร้าวร่วมกับระบบนับจ านวนผลด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรด 
Design of Coconut Conveyor Machine Together with Infrared Sensor Counting System 

 
ปราโมทย์ กุศล1* วินัย กล้าจรงิ1 และ  มนสิชา ติปะวรรณา2 

Pramote Kuson1 and Monsicha Tipawanna2 
 
บทคัดย่อ: งานวิจยันี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อ ศึกษาและออกแบบเครื่องล าเลียงผลมะพร้าวด้วยสายพาน ร่วมกับระบบนบั
จ านวนผลด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรด โดยประมวลผลจากบอร์ด Arduino สายพานล าเลียงได้ถกูออกแบบส าหรับติดตั้ง
ตะแกรงตักผลมะพร้าวลงบนสายพานจ านวน 10 ตะแกรง ซึ่งสามารถตักผลมะพร้าวได้ทีละผลอย่างต่อเนื่อง ตัวเคร่ือง
มีขนาด กวา้ง ยาว และสูง 93×300×178 เซนติเมตร ตามล าดบั ระบบขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากับชุดเกียร์ทด 1/30 
ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลต์ และความเร็วรอบของชุดขับเคลื่อนสายพานด้วยมู่เล่ย์ให้มีความเร็วรอบ 38 50 และ 
62 รอบต่อนาที การทดลองใชผ้ลมะพร้าวมา 3 ขนาด โดยพจิารณาขนาดจากผลมะพรา้วตามมาตรฐานสินคา้เกษตร
ประกอบด้วยขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ท าการประเมินหาประสิทธิภาพจากความเร็วรอบของชุดขับเคลื่อน
สายพานล าเลียงผลมะพร้าว และประสิทธิภาพความแม่นย าของชุดเซนเซอร์นับจ านวนผลมะพร้าว ผลการทดลอง
พบว่าที่ความเร็วรอบ 50 รอบต่อนาที มีคา่ประสิทธิภาพการล าเลียงผลมะพรา้วดีทีสุ่ดคอื 90.89 เปอร์เซ็นต์ 
ประสิทธิภาพความแมน่ย าของชุดเซ็นเซอร์นับจ านวนผลมะพร้าวสูงสุดคือ 98.89 เปอร์เซ็นต์ และมีสมรรถนะการ
ล าเลียงมะพร้าว 1,669 ผลต่อชัว่โมง 
ค าส าคัญ: เครื่องล าเลียงผลมะพร้าว, ระบบนับจ านวนผลด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรด 
 
Abstract: The objective of this research was to study and design a coconut conveyor machine with 
belt together with infrared sensor counting system from the Arduino processing board. The conveyor 
was designed to install a scooper on the conveyor belt which could continuously scoop a coconut 
fruit one by one. The machine dimensions were 93×300×178 cm in width, length and height, 
respectively. The electric motor drive system was used together with the reduction gearbox at 1:30 
ratio, 2 HP, 3 phase and 380 volts and the speed adjustment of the belt driven by the pulleys to 
have the rotational speed at 38, 50 and 62 RPM.  The experiment used 3 sizes of coconut fruits, 
according to the standards of agricultural products, consisting of small, medium and large sizes. The 
efficiency of rotational speeds of the conveyor drive systems and the accuracy of the coconut 
counting system were evaluated. The results found that the rotational speed of 50 RPM was the 
best coconut conveying with the efficiency of 90.89%. The highest accuracy of the coconut counting 
system was 98.89% with conveying performance of 1,669 fruit/hr. 
Keywords: coconut conveyor machine, infrared sensor counting system 
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วิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล 
Research and Development of Cocoa Bean Separating Machine 

 
อนุสรณ์ สุวรรณเวยีง1* พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์1 สากล วีรยิานันท1์ บัณฑิต จติรจ านงค1์ และ ธนาวัฒน์  ทิพย์ชิต1 

Anusorn Suwanviang1*, Puttinun Jarruwat1, Sakol Weeriyanun1 Bundit Jitjumnong1 and Thanawat Tipchit1 
 
บทคัดย่อ: วิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล สามารถช่วยลดการใช้แรงงานคน ลดเวลาการท างานและ
เพิ่มก าลังการผลิตในขั้นตอนการแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผลสด ก่อนน าเมล็ดโกโก้เข้าสู่ขั้นตอนหมักเพื่อผลิตเมล็ดโกโก้
แห้ง และน าไปเปน็วัตถุดบิในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผลมีขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร  
สูง 1.8 เมตร ใช้ต้นก าลังมอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรงม้า ประกอบดว้ยชุดผา่ผลโกโก้และชุดคัดแยกเมล็ดโกโก้ โดยชดุผ่าผล
โกโก้ ใช้ใบมีดท าจากวัสดุเหล็กชุบแข็ง ชุดคัดแยกเมล็ดโกโก้เปน็ระบบตะแกรงทรงกระบอกหมุนคัดแยก ท าจากวสัดุ 
สแตนเลส ผลการทดสอบพบวา่ เครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผลมีความสามารถในการท างาน 1,400 ผลต่อชั่วโมง  
สูงกว่าการใช้แรงงานซึง่มีความสามารถในการท างาน 225 ผลต่อชั่วโมงต่อคน การใช้พลังงานไฟฟ้าของเคร่ือง 0.6 
กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ความเร็วรอบในการท างานที่เหมาะสมของชุดคัดแยกเมล็ดโกโก้ 45 รอบต่อนาที ใช้แรงงานประจ า
เครื่อง 1 คน ผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่า เครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล  
มีต้นทุนการท างาน 84 บาทต่อกิโลกรัมเมล็ดแห้ง และจุดคุ้มทนุ 6,048 กิโลกรัมต่อปี ในขณะที่การใช้แรงงานมีต้นทนุ
การท างาน 86.50 บาทต่อกิโลกรัมเมล็ดแห้ง 
ค าส าคัญ: ผลโกโก,้ เมล็ดโกโก้, เครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล 
 
Abstract: Research and development of cocoa bean separating machine was conducted to reduce 
manual labor and reduce latency and increase capacity in the process of separating the cocoa beans 
from the fresh fruit prior to bean fermentation for dried cacao bean production and the use as 
ingredient in various products. The machine dimension was 1 m wide, 3 m long and 1.8 m high and 
run by one horsepower electric motor.  It consisted of a cacao pod cutting set and a bean separating 
set. The cutting blade was made of hardened steel. The bean separating set was cylindrical rotating 
sieve sorting made of stainless steel. The results showed that this machine was capable of running 
at 1,400 pods/hour compared to 225 pods/hour/labor. Power consumption was 0.6 kilowatts/hour. 
The optimal speed of the cocoa bean separating set was 45 rpm operated by 1 labor.  The cost 
benefit analysis in economic engineering revealed the operating cost of 84 baht/kg of dry beans with 
the breakeven point of 6,048 kg/year while the cost of manual cacao bean separation was 86.50 
baht/kg of dry beans. 
Keywords: cocoa, cocoa bean, cocoa bean separating machine 
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คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของส้มโอ: กรณีศึกษาในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
Carbon Footprint of Pomelo: A Case Study in Amphawa District, Samut Songkhram Province 
 

ปาจรีย ์โชติศิริคุณวัฒน์1* เรวด ีโรจนกนันท์2 และ นพพล อรุณรัตน์2 
Pajaree Chotsirikoonnawat1*, Raywadee Roachanakanan2 and Noppol Arunrat2 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการผลิตส้มโอและจ าแนกกิจกรรมที่ส่งผลต่อการปลดปล่อย
และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ประเมินและเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม จากกิจกรรมการผลิตส้มโอแบบใช้ปุ๋ยธรรมชาติและแบบใช้ปุ๋ยเคมี และเสนอแนวทางในการลดค่า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมการผลิตส้มโอ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ประกอบการของการปลูก 
ส้มโอแบบใช้ปุ๋ยธรรมชาติจ านวน 3 ครัวเรือนเกษตรกร และใช้ปุ๋ยเคมีจ านวน 3 ครัวเรือนเกษตรกร พบว่าคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ของการปลูกส้มโอในกิจกรรมประเภทที่ 1 มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 0.5363 tonCO2e/ha ในการ
ปลูกแบบใช้ปุ๋ยธรรมชาติ คิดเป็น 63.34% ของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ 15.8878 tonCO2e/ha ในการปลูกแบบใช้
ปุ๋ยเคมี คิดเป็น 98.77% ของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ส่วนมากมาจากกิจกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
รองลงมาคือ การเดินทางไปท างานของเกษตรกร 0.2527 tonCO2e/ha ในการปลูกแบบใช้ปุ๋ยธรรมชาติ และ 
0.1571  tonCO2e/ha ในการปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี โดยต้นส้มโอที่มีการปลูกแบบใช้ปุ๋ยธรรมชาติมีการกักเก็บคาร์บอน
เฉลี่ย 1.271 tonC และค่าคาร์บอนกักเก็บเฉลี่ยของการปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ที่ 0.957 tonC ส าหรับแนวทางการลดค่า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมการปลูกส้มโอ จ าแนกตามกิจกรรมต่างๆ ท าได้โดยการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติแทน รวมถึงการลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยใช้สารก าจัดศัตรูพืชที่ท าจาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการใช้แรงงานคนในการก าจัดวัชพืช โดยคุณภาพข้อมูลมีความไม่แน่นอนสูง ในการศึกษาเชิงลึก
สามารถศึกษาเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลที่ยังขาดความแม่นย าต่อไป 
ค าส าคัญ: ส้มโอ, คาร์บอนฟุตพริ้นท์, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยธรรมชาติ 
 
Abstract: This research aimed to study the process of pomelo production and identify activities that can 
affect emissions and sequestration of greenhouse gases and to evaluate and compare carbon footprint 
of the release and absorption of greenhouse gases both directly and indirectly from activities in orchards 
using natural fertilizer and chemical fertilizer. Ways to reduce carbon footprint in pomelo production 
were proposed. The purposive sampling method was used to obtain 3 farms using natural fertilizer and 
3 farms using chemical fertilizer. From the study, there were greenhouse gas emissions of 0.5363 
tonCO2e/ha or 63.34% of carbon footprint in farms using natural fertilizer and 15.8878 tonCO2e/ha or 
98.77% of carbon footprint in farms using chemical fertilizer. Most of carbon footprint came from 
chemical fertilizer and pesticides. In addition, the second highest greenhouse gas emissions came from 
working equipment in type 2 were 0.2527 tonCO2e/ha in farms using natural fertilizer and 0.1571 
tonCO2e/ha in farms using chemical fertilizer. The average carbon sink in farms using natural fertilizer and 
farms using chemical fertilizer were 1.271 tonC and 0.957 tonC, respectively.  Guidelines for reducing 
carbon footprint in pomelo production such as reducing the use of chemical fertilizer, promoting the use 
of natural fertilizer and pesticides made from natural products and hiring human labor for weeding must 
be encouraged. Due to uncertainty nature of the data, more in depth studies could be conducted to 
increase data accuracy.  
Keywords: pomelo, carbon footprint, chemical fertilizer, natural fertilizer 
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การใช้วิธีการท าลายยอดและตัดช่อดอกเพื่อเร่งการขยายพันธุ์หน่อสับปะรด ‘MD2’ ในแปลงปลูก 
Rapid Field Propagation of Pineapple var. ‘MD2’ by Apex Destruction 

 and Young Flower Removal Techniques  
 

เสาวณยี์ ชูจติ1,* และ สุทธิรักษ ์อ้วนศิริ2 
Saovanee Choojit1,* and Sutthirak Uansiri2 

 
บทคัดย่อ: สับปะรดพันธุ์ ‘MD2’ (Ananas comosus L.) เป็นสับปะรดทีเ่ป็นที่ตอ้งการสูงในตลาดผลไม้บริโภคสด แต่
อย่างไรก็ตาม พบข้อจ ากัดเกี่ยวกับหน่อพันธุ์ส าหรับการเพาะปลูก เนื่องจากธรรมชาติของสับปะรดสายพันธุ์นี้มีการ
ผลิตหน่อพันธุ์ได้จ านวนน้อยหรือไม่ผลิตเลยในพื้นที่เพาะปลูกเขตร้อน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ในแปลงด้วยวิธีการท าลายยอดและการตัดช่อดอกอ่อนต้นอายุ 6 เดือน ที่สมบูรณ์
พร้อมชักน าดอก โดยการเก็บข้อมูลร้อยละของจ านวนหน่อลูกต่อต้นและร้อยละของหน่อลูกที่มีขนาดยาวมากกว่า 40 
เซนติเมตร และมีน้ าหนักประมาณ 300-400 กรัม ซึ่งเป็นหน่อที่สมบูรณ์พร้อมส าหรับการน าไปปลูกในแปลงต่อไป 
ผลงานวิจัยพบว่า หน่อลูกเริ่มต้นจากการขยายพันธุ์ด้วยทั้งสองเกิดขึ้นภายใน 1 เดือน ในการเก็บผลผลิตชุดที่ 1 ที่
ระยะเวลา 3 เดือน พบว่า การขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการตัดช่อดอกอ่อนและการแคะยอด สามารถให้หน่อลูกเฉลี่ย 
จ านวน 2 และ 3 หน่อต่อต้น ที่ร้อยละ 55.4 และ 63.7 ตามล าดับ และสามารถเก็บผลผลิตหน่อลูกที่มีขนาดมากกว่า 
40 เซนติเมตร ที่ร้อยละ 30.3 และ 12.5 ตามล าดับ ส าหรับในการเก็บผลผลิตชุดที่ 2 การขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการตัด
ช่อดอกอ่อนและการแคะยอดยังคงให้หน่อลูกเฉลี่ย จ านวน 2 และ 3 หน่อต่อต้น ที่ร้อยละ 50.3 และ 61.4 ตามล าดับ 
และสามารถเก็บผลผลติหนอ่ลูกทีม่ีขนาดมากกว่า 40 เซนติเมตร ที่ร้อยละ 42.5 และ 58.7 ตามล าดบั จากการทดลอง
ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการตัดช่อดอกอ่อนและการแคะยอด มีประโยชน์ต่อการผลิตหน่อใหม่
อย่างยั่งยืน เพราะใช้เทคนคิง่าย สามารถลดระยะเวลาการผลติหนอ่พันธุ์และเพิ่มจ านวนหน่อพันธุ์สับปะรด ‘MD2’ ได้ 
ค าส าคัญ: เอ็มดีท,ู ขยายพันธุ์ในแปลง, แคะยอด, การท าลายยอด 
 
Abstract: The pineapple var. MD2 (Ananas comosus L.) is the highly demanded for fresh fruit in 
global markets. However, the plant material production is limited due to its natural behavior and 
warm climate. Therefore, this study aimed to evaluate the efficacy of on field propagation by apex 
destruction and young flower removal techniques. The percentage of new sucker number per 
plant and new sucker height were collected by the mature suckers which tall over 40 cm and 
weighing between 300-400 g which are suitable for plantings immediately. The new suckers were 
successfully initiated in one month from both methods.  In the 1st sucker collection at 3 months 
after treated; the apex destruction and young flower removal techniques provided the highest of 2 
and 3 suckers per plant at 55.4 and 63.7%, respectively. While the percentage of sucker height at 
over 40 cm of 30.3 and 12.5%, respectively. While at the 2nd sucker collection; the apex 
destruction and young flower removal techniques provided the highest of 2 and 3 plantlets per 
plant at 50.3 and 61.4%, respectively. While the percentage sucker height at over 40 cm of 42.5 
and 58.7%, respectively by over 90% of sucker production from both techniques. This research 
indicated that apex destruction and young flower removal techniques are the major advantage for 
sustainable propagation with field-practical method, time saving and getting more number of the 
propagule from vegetative plant of pineapple var. MD2 
Keywords: MD2, field propagation, apex destruction, gouging 
 
 
 
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150 
1Dept. of General Science, Fac. of Science and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University, Chombeung, Ratchaburi, 70150 
2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150 
2Dept. of Chemistry, Fac. of Science and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University, Chombeung, Ratchaburi, 70150 
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ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตสับปะรดผลสดและส่งโรงงานพันธุ์ปัตตาเวีย  
กรณีศึกษา ต าบลหนองพันธุ์จันทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

Costs and Returns of ‘Pattawia’ Pineapple Production for Fresh Fruit and Processing  
at Nong Phan Chan Sub-District, Ban Kha District, Ratchaburi Province 

 
ทัศนีย์ นาคเสนีย1์* รุจิรา แสงแข1 และ ภาสันต์ ศารทูลทัต2 

Tassanee Naksanee1*, Rujira Sangkhae1 and Parson Saradhuldhat2 
 

บทคัดย่อ: การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากผลตอบแทนและต้นทนุการผลิตได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตใน
แต่ละขั้นตอน ซึง่ประกอบด้วย การจ าแนกต้นทุนคงที ่และตน้ทุนผนัแปรในการผลิตสบัปะรด  ท าให้เกษตรกรทราบถึง
ความคุ้มค่าจากการผลิตสบัปะรด และสามารถวางแผนการผลติสับปะรดได้อยา่งแม่นย า ตลอดจนสามารถลดต้นทุน
การผลิตลงได้  ดังเชน่กรณีผูป้ลูกที่ต าบลหนองพนัธุ์จนัทร์ ต าบลบ้านคา จงัหวัดราชบุรี ซึ่งปลูกสบัปะรดสายพันธุ์
ปัตตาเวียเปน็หลัก เพื่อจ าหน่ายแบบผลสด และส่งโรงงาน โดยที่ส่วนใหญ่ปลูก 7,000 ต้น/ไร่ ใช้หน่อพันธุ์ในพื้นที ่ 
มี 5 ขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วย การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การบังคบัดอก และ การเก็บเก่ียวผลผลติ  
ผลการศึกษาพบว่า การผลิตสบัปะรดเพื่อจ าหนา่ยผลสด มตีน้ทุนการผลิตเฉลี่ย 24,646 บาท/ไร ่ มีรายไดจ้ากการ
จ าหน่าย เฉลี่ย 54,000 บาท/ไร ่และได้ก าไรเฉลี่ย 29,354 บาท/ไร่ ในขณะที่การปลูกสบัปะรดเพื่อส่งโรงงาน มีตน้ทุน
เฉลี่ย 23,049 บาท/ไร ่มีรายไดจ้ากการจ าหนา่ยผลผลิตเฉลี่ย 36,000 บาท/ไร่ และมีก าไรเฉลี่ย 12,951 บาท/ไร ่ดังนั้น
จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า การปลูกสบัปะรดเพื่อจ าหน่ายผลสดมีต้นทนุการผลิตสูงกวา่การปลูกสับปะรดส่งโรงงาน 
เฉลี่ย 1,597 บาท/ไร่ แต่ มีผลก าไรสูงกวา่ เฉลี่ย 16,403 บาท/ไร่ ซึ่งข้อมูลนีส้ามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการผลิตสบัปะรดของเกษตรกรต่อไป  
ค าส าคัญ: จ าหน่ายผลสด จ าหน่ายสง่โรงงาน 
 
Abstract: Precise analysis of production costs and returns, especially the cost of production in each 
step consisted of fixed costs and variable costs, assists the farmers to realize the worthiness of their 
pineapple production and to precisely plan pineapple cultivation as well as to reduce the 
production costs.  In the case of pineapple growers at Nong Phan Chan Subdistrict, Ban Kha District, 
Ratchaburi Province, ‘Pattawia’ (Smooth Cayenne) is a main cultivar grown for both fresh fruit and 
canning industry with density of 7,000 plants/rai (0.16 ha) using local planting materials.  Five 
cultivation steps include soil preparation, planting, care taking, flower induction and harvesting.  The 
study indicated that the average fresh fruit production cost, revenue and profit were 24,646, 54,000 
and 29,354 baht/rai, respectively while the processing fruit production cost, revenue, and profit were 
23,049, 36,000 and 12,951 baht/rai, respectively.  Therefore, it indicated that the production cost of 
fresh fruit was 1,597 baht/rai higher than that of canning fruit. However, the profit was 16,403 baht/rai 
greater, respectively. This information may assist the pineapple growers to make a precise decision 
on their pineapple production purpose. 
Keywords: fresh fruit sales, processing fruit sales 
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Responsivity of Cocoa Seedlings (Theobroma cacao L.)  
to Arbuscular Mycorrhizal (AM) Fungi 

 
Nurhalisyah1*, Ratiya Pongpisutta1, Chainarong Rattanakreetakul1 and Tarnrat Kaewgrajang2 

 
Abstract: The cocoa bean, fruit of the cocoa tree, has economic importance because it forms 
an essential element for the taste of chocolate. The objective of this research was to study 
cocoa seedlings growth responses after inoculation with AM fungi. Cocoa seedlings were 
planted in sterile peat-moss under greenhouse condition for 20 weeks. The results showed that 
AM fungi have colonization in roots with hypha, arbuscules, and vesicle. Characteristics of AM 
fungi were investigated. Based on morphology, selected two species were similar to  
Acaulospora spinosa and Glomus constrictum.  So, PCR technique with ALF 01 and NDL 22 
primers was applied. AM sequence was analyzed and confirmed that both species were  
A. spinosa and G. constrictum as using morphological markers.  Both AM fungi established 
symbiotic association with colonization in cocoa roots around 65 and 58%, respectively. Cocoa 
seedlings inoculated by G. constrictum showed higher growth response than inoculated by 
A. spinosa and without AM fungi (control), significantly. 
Keywords: Arbuscular Mycorrhizal Fungi, Cocoa, Seedlings 
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The Origin and Diversity of Bananas Cultivated in Thailand 
 

Hugo Alfried Volkaert1* 

 
Abstract: Depending on one’s definition of a cultivar, anywhere between 50 and 150 types of banana 
are cultivated in Thailand. The number of ramets that can be distinguished based on DNA sequence 
is much smaller: about 35. Most of the important cultivar groups such as Kluay hom, Kluay khai and 
Kluay namwa have given rise to a number of phenotypically distinguishable clones since their origin 
from wild ancestors somewhere in present day Malaysia or western Indonesia. Analysis of the 
haplotype sequences at 5 nuclear gene coding loci has revealed some unusual origins for some 
other cultivars. Kluay khai-thong-ruang, Kluay khai-pratabong, Kluay khai-khom, Kluay hom-jan and a 
few others have an A genome contribution from a wild ancestor to be found among the Musa 
acuminata ssp. burmannica / siamea from mainland Southeast Asia. As expected the Kluay 
theparod and Kluay leb-chaang-kud cultivars are very rich in B genomes, though they still contain 
some contribution by an A genome from mainland Southeast Asia. The most unusual genome 
composition has been found in the Kluay new-mu-nang cultivar. It clearly has a B genome aside 
from an A genome. But it also contains a genome from a third species and thus is tentatively assigned 
as ABX triploid hybrid. Also the A genome in this cultivar is rather unusual at one of the loci and 
might actually be a hybrid genome with Musa rubra. Thus the detailed analysis of haplotypes can 
reveal the composition of genomes in complex hybrids and give us clues about their origin. 
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โครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย 
Thailand Plant Genetic Resources Center Project 

 
จุลภาค คุ้นวงศ์1, 2, 3*  และ สริิกุล วะส2ี, 3 

Julapark Chunwongse1, 2, 3 and Sirikul Wasee2, 3 
 

บทคัดย่อ: เชื้อพันธุกรรมพืชเป็นรากฐานของการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาต ิ โครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย มีวัตถปุระสงค์เพื่อ
เป็นโครงการน าร่องในการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืช ตั้งแต่กระบวนการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืช การ
ประเมินลักษณะเบื้องต้น การปลูกขยายพันธุ์และเก็บรักษาอย่างเหมาะสม การประเมินลกัษณะเฉพาะเชน่ความ
ต้านทานโรค ปริมาณสารส าคญัต่าง ๆ เป็นตน้ การประเมินลักษณะจีโนไทป์ การจัดท าฐานข้อมูลและดาตาแวร์เฮ้าส ์
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะฟีโนไทป์และจีโนไทป ์ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการ
คัดเลือกลักษณะฟีโนไทป์เป้าหมาย และน าไปใช้ในการปรับปรงุพันธุ์พชืได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
Abstract: Plant genetic resources is the foundation for sustainable and international competitiveness 
of Agriculture and related industries. Thailand Plant Genetic Resources Center has an objective as a 
pilot project for plant germplasm management including plant introduction and collection, basic 
characteristics evaluations, proper propagation and storage, specific traits assessment such as 
biotic/abiotic stresses and chemical compositions. There are also genotyping and establishment of 
database and data warehouse, association of phenotypes and genotypes, development of DNA 
markers for Marker assisted selection for the target phenotype and efficient plant breeding. 
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เครื่องหมาย SNPs ที่สัมพันธ์กับความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในเชื้อพันธุกรรมพริก 
SNPs Associated with Anthracnose Resistance in Chili Germplasm 

 
วาสนา เกษหอม1,2* และ อรรตัน์ มงคลพร1,2,3 

Wassana Kethom1,2* and Orarat Mongkolporn1,2,3 
 

บทคัดย่อ:  การน าเชื้อพันธกุรรมพืชมาใช้ประโยชน์เป็นเปา้หมายหนึ่งของการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีเชื้อพนัธุกรรมพริกจ านวนมากกว่า 3,000 สายพันธุ ์ และได้มีการจัดท าเชื้อ
พันธุกรรมหลัก (core collection) ซึ่งมีพริกจ านวนประมาณ 849 สายพันธุ์ การศึกษานี้เปน็ส่วนหนึ่งของโครงการ
ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย โดยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อการจัดท าฐานข้อมูลของพริกใน
เชื้อพันธุกรรมหลัก ความต้านทานโรคแอนแทรคโนสเปน็หนึ่งในลักษณะส าคัญทีไ่ด้น ามาประเมินพันธุกรรมพริก  ใน
เบื้องต้น ผลการประเมินความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริก 105 สายพันธุ์ พบวา่ 48 สายพนัธุ์ แสดงลักษณะ
ต้านทาน (0% พื้นที่แผล) ที่เหลือแสดงลักษณะอ่อนแอ (1-83% พื้นที่แผล) การวิเคราะห์ genome-wide 
association พบเครื่องหมาย SNP (single nucleotide polymorphism) 4 ต าแหน่งที่มคีวามสัมพันธ์กับลักษณะ
ต้านทานโรคแอนแทรคโนส โดย 2 ต าแหน่งอยู่ในยีน และอีก 1 ต าแหน่งอยู่ใกล้ยีนที่เก่ียวข้องในกลไกการป้องกัน
ตัวเองของพืช  
ค าส าคัญ:  genome-wide association, กลไกการป้องกันตวัเอง, เชื้อพันธุกรรมหลัก 
 
Abstract: Utilization of plant germplasm is one of the ultimate goals of plant genetic resource 
conservation. A large chili germplasm collection, over 3,000 accessions, has been held at Kasetsart 
University, Kamphaeng Saen Campus. Within this collection, a core collection was set up with 849 
individuals. This study is part of the Project Thailand Plant Genetic Resource Center, aiming to 
construct a database for chili germplasm for the core collection. Anthracnose resistance is one of 
the key traits to be evaluated. So far, 105 chili accessions were assessed for anthracnose resistance, 
45 of which were resistant (0% lesion size), and the rest were susceptible (1-83% lesion size). 
Genome-wide association analysis identified 4 SNPs (single nucleotide polymorphism) associated 
with the resistance. Two of the four SNPs were located in and one was close to the genes involving 
plant defense. 
Keywords: genome-wide association, plant defense, core collection 
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การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคใบด่างของพริก 
ในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสม F1 ของ ('PEPAC7'×'PEPAC92') 

QTL Mapping of Cucumber Mosaic Virus Resistance  
of Double Haploid Pepper Population Derived from F1 of ('PEPAC7'×'PEPAC92') 

 
ณัฐรดา แซ่โก1่,2,* กมลสิร ิเพชรบูรณ1์,2 ณฏัยา ศรสีวัสดิ3์ อัญชลี รวีโรจน์วิบลูย1์,4 และ จลุภาค คุ้นวงศ1์,2,5 

Natrada Saeko1, 2,*, Kamonsiri Petchaboon1,2, Nattaya Srisawad3, Anchalee Raweerotwiboon 1,4  
and Julapark Chunwongse1,2,5 

 
บทคัดย่อ: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความต้านทานต่อโรคใบด่างในพริกที่เกิดจากเชื้อ Cucumber mosaic 
virus (CMV) ไอโซเลท KPS-10 กับจีโนไทป์จากเครื่องหมายชนิด SNP (single nucleotide polymorphism)  
ในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากลูกผสมของสายพันธุ์ PEPAC7 (อ่อนแอต่อเชื้อไวรัส CMV) × PEPAC92 
(ต้านทานต่อเชื้อไวรัส CMV) โดยประเมินระดับอาการของโรคในประชากรพริกจ านวน 101 สายพันธุ์, PEPAC7, 
PEPAC92 และ F1 ที่ระดับอาการต่าง ๆ ด้วยสายตาผู้ประเมิน โดยท าซ้ า 2 ครั้ง สกัดดีเอ็นเอเพื่อวิเคราะห์จีโนไทป์
ด้วยเทคนิค DArTSeq (DArT P/L) พบเครื่องหมายชนิด SNP จ านวน 9,025 ต าแหน่ง กรองข้อมูลด้วยค่า 
polymorphic information content (PIC) (≥ 0.8) และอัตราส่วนการกระจายตัวประชากรเปน็แบบ 1:1  
น าเครื่องหมายชนิด SNP ที่กรองแล้วจ านวน 2,572 ต าแหน่ง มาสร้างแผนที่พันธุกรรมครอบคลุม 12 กลุ่มลิงค์เกจ 
(linkage group) ด้วยโปรแกรม JoinMap เวอร์ชัน 4.1 วิเคราะห์ QTL ด้วยวิธี single marker analysis, interval 
mapping analysis และ MQM mapping analysis ใน MapQTL เวอร์ชัน 6 พบ QTLs ที่สัมพันธ์กับลักษณะความ
ต้านทานต่อโรคใบด่างในพริกอยู่บนลิงค์เกจที่ 6 และ 12 
ค าส าคัญ: พริก, ลักษณะเชิงปริมาณ (QTL), DArTSeq, โรคใบด่างของพริก 
 
Abstract:  Association of cucumber mosaic virus (CMV) resistance isolate KPS-10 with single 
nucleotide polymorphic (SNP) markers was performed in the double haploid (DH) pepper population 
derived from anther cultures of the F1 hybrid of PEPAC7 (susceptible to CMV) × PEPAC92 (resistance 
to CMV). Evaluation of disease scales from disease symptom of CMV in 101 DH lines together with 
parental and F1 lines were conducted with 2 repeats. DNA of the DH populations were extracted 
and genotypic data was analyzed using the genotype-by-sequencing technique, DArTSeq (DArT P / 
L). Nine thousand and twenty-five SNPs were obtained and then filtered by PIC value (≥ 0.8) and 
segregation ratio of 1:1 resulting in 2,572 SNP markers to be used in linkage analysis. The genetic 
map consisting of 12 linkage groups was constructed using JoinMap version4.1. The single marker 
analysis, interval mapping analysis and MQM mapping for traits were analyzed in MapQTL version6 
software. QTLs associated with the cucumber mosaic virus (CMV) resistance isolate KPS-10 were 
identified on linkage group 6 and 12.  
Keywords: Pepper, Quantitative trait loci (QTL), DArTSeq, Cucumber Mosaic Virus 
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การเปรียบเทียบต้นทุนการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่แบบผสมกลับ 
ด้วยวิธีมาตรฐานและร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุล 

A Cost Comparison for Cherry Tomato Breeding by Conventional Backcross Breeding 
and Incorporating Marker-Assisted Selection 

 
ต้นสัก โรจน์ค าลือ1* อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ2 จุลภาค คุ้นวงศ์1,3,4 และ อรอุบล ชมเดช3,4 

Tonsak Rojkhamlue1*, Areerat Pakpitjarean2, Julapark Chunwongse1,3,4 and Ornubol Chomdej3,4 
 

บทคัดย่อ: การเปรียบเทียบต้นทุนการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่แบบผสมกลับด้วยวิธีมาตรฐานร่วมกับการใช้
เครื่องหมายโมเลกุล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนจริงจากห้องปฏิบัติการและแปลง
ทดลองในช่วงเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ในการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่แบบผสมกลับด้วยวิธีมาตรฐาน 
(Conventional breeding) กับการใช้ เครื่องหมายโมเลกุลส าหรับคัดเลือกยีนเป้าหมาย (Marker-assisted 
selection; MAS) และวิธี MAS ร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลส าหรับคัดเลือก background (Marker-assisted 
backcrossing; MAB) ผลการศึกษาพบว่าการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี MAS มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 22.55% เมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีมาตรฐานโดยใช้เวลาที่เท่ากัน ส่วนการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี MAS ร่วมกับ MAB มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 27.19% เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน แต่ใช้เวลาในการปรับปรุงพันธุ์เร็วขึ้น 3 ชั่วรุ่นจากวิธีมาตรฐานที่ต้องใช้ถึง 6 ชั่วรุ่น ท าให้
ประหยัดต้นทุนในภาพรวมของการปรับปรุงพันธุ์    
ค าส าคัญ: ต้นทนุ, การผสมกลบั, MAS, MAB 
 
Abstract: A three year (2016-2018) of actual costs and time for both laboratory and field trials were 
analyzed and compared between conventional backcrossing alone for cherry tomato breeding and 
incorporating marker-assisted selection (MAS) and marker-assisted backcrossing (MAB). The results 
showed a 22.55% increase in cost for conventional backcrossing incorporating MAS for a target gene 
over conventional backcrossing alone, but no differences in the time required for evaluation for 
either method.  MAS with MAB showed a 27.19% cost increase compared to conventional 
backcrossing alone. However, the MAS with MAB approach required only 3 generations compared to 
6 generations with conventional backcrossing, therefore significantly reducing time requirements and 
overall cost.   
Keywords: Cost, Conventional backcrossing, Marker-assisted backcrossing   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140  
  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140 
2 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
  Department of Human and Community Resource Development, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, 
  Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140 
3 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
  Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140 
4  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ส านักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10900 
  Center of Excellence on Agricultural Biotechnology: (AG-BIO/PERDO-CHE), Bangkok 10900, Thailand 
* ผู้น าเสนอ: tonsak.ro@ku.th 

OG03 



53

บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

การวิเคราะห์ความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมแบบดาร์ทซีค 
Diversity Analysis of Tomato Germplasm Using Genome-wide DArTseq Markers 

 
รัญชน์ ตันติไพบูลยธ์นะ1, ภูมิพัฒน์ ทองอยู่1, เจนจิรา ดวงจิต2* 

Runch Tuntipaiboontana1, Pumipat Tongyoo1 and Janejira Duangjit2*  
 

บทคัดย่อ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมะเขือ
เทศไว้จ านวนมากมาย จวบจนถึงปัจจุบันไม่พบว่ามีการศึกษาความหลากหลายแบบครอบคลุมของเชื้อพันธุกรรม
เหล่านี้ด้วยการวิเคราะห์ทางโมเลกุล การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะใช้เทคโนโลยี  genotype-by-sequencing  
ที่เรียกว่า DArTseq เพื่อผลิตเครื่องหมายพันธุกรรมชนิดสนิปส์ (SNPs) ที่ครอบคลุมต าแหน่งต่าง ๆ ในจีโนมของ
มะเขือเทศจ านวน 356 สายพันธ์ุ เพื่อศึกษาโครงสร้างประชากรของเชื้อพันธุกรรมโดยการวิเคราะห์จัดกลุ่ม  
ผลจากการศึกษาความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมโดยโปรแกรม STRUCTURE บ่งชี้ว่าสามารถแบ่งสายพันธุ์
เหล่านี้ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย โดยกลุ่มย่อยที่ I II และ III มีจ านวนประชากร 189 121 และ 16 สายพันธุ์ ตามล าดับ 
และพบว่ามะเขือเทศ 30 สายพันธุ์เป็นพันธุ์ผสมระหว่างกลุ่มย่อย ผลการวิเคราะห์นี้ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจาก
การวิเคราะห์ความหลากหลายแบบ principle component analysis (PCA) และ neighbor-joining ผลที่ได้นี้
สามารถน าไปวิเคราะห์แบบ maximum length sub-tree เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนทางพันธุกรรม
และน าไปใช้ในการจัดการเชื้อพันธุกรรมได้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล NCBI โดยการวิเคราะห์ 
BLASTx แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายพันธุกรรม 969 เครื่องหมายมีความคล้ายคลึงกับโปรตีนจากพืชวงศ์มะเขือ 
การศึกษาออนโทโลยีของเครื่องหมายพันธุกรรมเหล่านี้ อาจช่วยสร้างสมมติฐานในการเชื่อมโยงเครื่องหมายแบบ 
สนิปส์เข้ากับลักษณะของมะเขือเทศต่อไป 
ค าส าคัญ: ดาร์ทซีค ความหลากหลายทางพันธุกรรม เชื้อพันธุกรรม มะเขือเทศ 

 
Abstract: The Tropical Vegetable Research Center (TVRC) at Kasetsart  University, has collected 
and maintained various accessions of tomatoes; however, no unified molecular analysis has 
been performed to assess their genetic diversity. This study aims to use a genotype -by-
sequencing called DArTseq to produce genome-wide single nucleotide polymorphisms (SNPs) 
markers for 356 tomato accessions to determine the population structure of this germplasm 
with clustering analyses. The result from STRUCTURE software indicated that the majority of 
the accessions can be divided into 3 subpopulations. While 30 accessions were found to be 
admixtures of the subpopulations, 189, 121, and 16 accessions were assigned to subpopulation 
I, II, and III, respectively. This result is consistent with results from principal component analysis 
(PCA) and neighbor-joining analysis. The maximum length sub-tree method can be applied to 
the clustering result to produce indices determining genetic redundancy in the germplasm. 
Through BLASTx analysis against the NCBI database, 969 SNP markers were found to be 
homologous to proteins of plants in the Solanaceae family. Further ontology of these markers 
may aid in hypothesizing the correlation between these SNPs and variation in traits.  
Keywords: DArTseq, genetic diversity, germplasm, tomato 
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บทคัดย่อ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมะเขือ
เทศไว้จ านวนมากมาย จวบจนถึงปัจจุบันไม่พบว่ามีการศึกษาความหลากหลายแบบครอบคลุมของเชื้อพันธุกรรม
เหล่านี้ด้วยการวิเคราะห์ทางโมเลกุล การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะใช้เทคโนโลยี  genotype-by-sequencing  
ที่เรียกว่า DArTseq เพื่อผลิตเครื่องหมายพันธุกรรมชนิดสนิปส์ (SNPs) ที่ครอบคลุมต าแหน่งต่าง ๆ ในจีโนมของ
มะเขือเทศจ านวน 356 สายพันธ์ุ เพื่อศึกษาโครงสร้างประชากรของเชื้อพันธุกรรมโดยการวิเคราะห์จัดกลุ่ม  
ผลจากการศึกษาความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมโดยโปรแกรม STRUCTURE บ่งชี้ว่าสามารถแบ่งสายพันธุ์
เหล่านี้ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย โดยกลุ่มย่อยที่ I II และ III มีจ านวนประชากร 189 121 และ 16 สายพันธุ์ ตามล าดับ 
และพบว่ามะเขือเทศ 30 สายพันธุ์เป็นพันธุ์ผสมระหว่างกลุ่มย่อย ผลการวิเคราะห์นี้ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจาก
การวิเคราะห์ความหลากหลายแบบ principle component analysis (PCA) และ neighbor-joining ผลที่ได้นี้
สามารถน าไปวิเคราะห์แบบ maximum length sub-tree เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนทางพันธุกรรม
และน าไปใช้ในการจัดการเชื้อพันธุกรรมได้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล NCBI โดยการวิเคราะห์ 
BLASTx แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายพันธุกรรม 969 เครื่องหมายมีความคล้ายคลึงกับโปรตีนจากพืชวงศ์มะเขือ 
การศึกษาออนโทโลยีของเครื่องหมายพันธุกรรมเหล่านี้ อาจช่วยสร้างสมมติฐานในการเชื่อมโยงเครื่องหมายแบบ 
สนิปส์เข้ากับลักษณะของมะเขือเทศต่อไป 
ค าส าคัญ: ดาร์ทซีค ความหลากหลายทางพันธุกรรม เชื้อพันธุกรรม มะเขือเทศ 

 
Abstract: The Tropical Vegetable Research Center (TVRC) at Kasetsart  University, has collected 
and maintained various accessions of tomatoes; however, no unified molecular analysis has 
been performed to assess their genetic diversity. This study aims to use a genotype -by-
sequencing called DArTseq to produce genome-wide single nucleotide polymorphisms (SNPs) 
markers for 356 tomato accessions to determine the population structure of this germplasm 
with clustering analyses. The result from STRUCTURE software indicated that the majority of 
the accessions can be divided into 3 subpopulations. While 30 accessions were found to be 
admixtures of the subpopulations, 189, 121, and 16 accessions were assigned to subpopulation 
I, II, and III, respectively. This result is consistent with results from principal component analysis 
(PCA) and neighbor-joining analysis. The maximum length sub-tree method can be applied to 
the clustering result to produce indices determining genetic redundancy in the germplasm. 
Through BLASTx analysis against the NCBI database, 969 SNP markers were found to be 
homologous to proteins of plants in the Solanaceae family. Further ontology of these markers 
may aid in hypothesizing the correlation between these SNPs and variation in traits.  
Keywords: DArTseq, genetic diversity, germplasm, tomato 
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การประเมินลักษณะต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ในมะเขือเทศ 
ส าหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทานในประเทศไทย 

Evaluation of Resistance to Root-knot Nematode (Meloidogyne incognita) in Tomato 
Germplasm for Using as Gene Source(s) in Breeding Resistant Cultivars in Thailand 

 
พรทิพย์ เรือนปานันท1์* ภูมิพัฒน์ ทองอยู่2 และ จุลภาค คุ้นวงศ2์,3 

Pornthip Ruanpanun1*, Pumipat Tongyoo2 and Julapark Chunwongse2,3 
 

บทคัดย่อ: ไส้เดือนฝอยรากปมชนิด Meloidogyne incognita เป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตมะเขือเทศ
ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ในขณะที่ประเทศไทยยังขาดมะเขือเทศพันธุ์การค้าที่ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมชนิด
ดังกล่าว งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการคัดพันธุ์มะเขือเทศต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม M. incognita ไอโซเลต KPS โดย
การศึกษาลักษณะต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ 198 accessions จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขต
ร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประเมินจากดัชนีการสร้างกลุ่มไข่และการเกิดปมหลังจากที่มีการปลูกตัวอ่อน
ระยะที่ 2 จ านวน 1,000 ตัว บริเวณรากของมะเขือเทศในสภาวะโรงเรือน พบ 2 accessions ได้แก่ LE177 และ 
LE440 มีระดับความต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมสูงสุดและ 19 accessions ต้านทานในระดับสูง อย่างไรก็ดี พบ 
96 accessions อ่อนแอต่อไส้เดือนฝอยชนิดดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อประเมินจากการพัฒนาตัวอ่อนและการชักน าให้
เกิดการสร้างปมในเซลล์รากมะเขือเทศของไส้เดือนฝอยรากปม ระหว่างในมะเขือเทศพันธุ์อ่อนแอและต้านทาน พบว่า
ไส้เดือนฝอยรากปมไม่สามารถพัฒนาตัวไปเป็นตัวเต็มวัยเพศเมีย และสูญเสียความสามารถในการชักน าให้เกิดการ
สร้างเซลล์ยักษ์ในรากของมะเขือเทศพันธุ์ต้านทาน สายพันธุ์ต้านทานที่ได้จากงานวิจัยนี้ถือเป็นแหล่งพันธุกรรมพืชที่
ส าคัญเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในประเทศไทย และเพื่อการน าไปใช้ใน
การจัดการไส้เดือนฝอยในระบบการเกษตรต่อไป 
ค าส าคัญ: ไส้เดือนฝอยรากปม, มะเขือเทศ, ความต้านทาน 
 
Abstract: The root-knot nematode Meloidogyne incognita is considered a major constraint on 
tomato production worldwide and is becoming a serious production problem in Thailand, in which 
resistant varieties are not currently available. To find sources of resistance to M. incognita isolate 
KPS, 198 accessions of tomato (Solanum lycopersicum) germplasm obtained from Tropical Vegetable 
Research Center, Kasetsart University, were screened to identify sources of resistance by evaluating 
“egg mass indices” and “galling indices” after inoculation with 1,000 infective-second stage juveniles 
of M. incognita in screen-house condition. Two accessions, i.e., LE177 and LE440, showed an immune 
level of resistance and 19 accessions were highly resistant to M. incognita. However, 96 accessions 
were susceptible to this nematode. Further examination of nematode development and root gall 
formation in resistant accessions in comparison with susceptible ones suggested that M. incognita 
failed to develop into adult females and could not induce giant cell in the tomato roots. The 
promising accessions found in this research will be useful for breeding of the nematode-resistant 
tomato cultivars in Thailand and for practical nematode management measures in the future. 
Keywords: root-knot nematode, tomato, resistance 
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การศึกษาพันธุ์ฟักข้าวลูกผสม 
Study of a F1 Hybrid Spiny Bitter Gourd (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) 

 
จรัญ  ดิษฐไชยวงศ์ 1* เกษร แชม่ชื่น2 พินิจ เขียวพุ่มพวง2 และ ศรีสุดา  โท้ทอง3 

Charan Ditchaiwong 1*, Kesorn Chaemcheun1, Phinit Kheawpoompuang1, and Srisuda Thothong2  
 

                         
บทคัดย่อ: เพื่อปรับปรุงพันธุ์ฟกัข้าวให้มีผลผลิตสงูและคุณภาพผลดี ได้สรา้งลูกผสมระหว่างพันธุ์ 'เชียงใหม่' และ 
'เวียดนาม' และน ามาปลูกเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกบัพันธุ์พ่อแม่ในปี 2561    ที่ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ พบว่า ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 'เชียงใหม่' × 'เวียดนาม' ให้น  าหนักผลสุก 
1,254 กรัมต่อผล น  าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดสด 184 กรัมต่อผล และน  าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 44 กรัมต่อผล แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์พ่อแม่  ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 ให้ปริมาณเบต้า-แคโรทีน 44.34 มิลลิกรัมต่อเยื่อหุ้ม
เมล็ดแห้ง 100 กรัม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติกับพนัธุ์พ่อแม่ แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตผลสุกต่อต้น 32.61 
กิโลกรัม และปริมาณไลโคปนี 118.92 มิลลิกรัมต่อเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพนัธุ์พ่อแม่  
ค ำส ำคัญ:  ฟักข้าว เยื่อหุ้มเมล็ด ไลโคปีน เบตา้-แคโรทีน   

Abstract: This research aimed to improve yield and quality of spiny bitter gourd ripe fruit. A F1 hybrid 
was produced by crossing two cultivars, 'Chiang Mai' ('CMI') and 'Vietnam' ('VN'). In 2018, the F1 hybrid 
'CMI' × 'VN' was compared with its parents at Phichit Agricultural Research and Development Center.  
A Randomized complete block design (RCBD) was applied to the study. The F1 hybrid had significantly 
higher yields of ripe fruit (1,254 g/fruit), fresh (184 g/fruit) and dry aril (44 g/fruit) than its parents'.  
The F1 hybrid had significantly higher contents of ß-carotene (44.34 mg./100 g dry aril) than its 
parents'. However, the F1 hybrid did not show significantly higher ripe fruit weight/plant (32.61 
kg/plant) and lycopene contents (118.92 mg/100 g dry aril) than its parents'. 
Keywords: Momordica cochinchinensis, aril, lycopene, beta-carotene 
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  Phichit Agricultural Research and Development Center, Muang, Phichit 66000 
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของบวบเหลี่ยมในเชื้อพันธุกรรมของประเทศไทย 
Genetic Diversity of Ridge Gourd in Germplasm Collected in Thailand 

 
ปวีณา ชื่นวาริน1,2,3* Grimar Abdel Perez4 ภูมิพัฒน์ ทองอยู่2,3 อนุชา วงศ์ปราณีกุล5 วราภรณ์ สินสถาพรพงษ5์ และ จุลภาค คุ้นวงศ1์,2,3 

Paweena Chuenwarin1,2,3*, Grimar Abdel Perez4, Pumipat Tongyoo2,3, Anucha Wongpraneekul5, 
Waraporn Sinsatapornpong5 and Julapark Chunwongse1,2,3 

 
บทคัดย่อ: บวบเหลี่ยม (Luffa acutangula)  และบวบหอม (Luffa cylindrical) เป็นผักทีน่ิยมรับประทานมากใน
ประเทศแถบเอเชีย ส าหรับประเทศไทยแล้ว บวบเหลี่ยมถือว่ามีความส าคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นแหล่งรายได้
ทางหนึ่งจากการส่งออกเมล็ดพนัธุ์บวบเหลี่ยม งานวิจัยนี้ได้ใช้เมล็ดพันธุบ์วบที่เก็บไว้ในฐานเชื้อพันธุกรรมที่รวบรวม
โดยศูนย์วิจัยและพฒันาพืชผักเขตร้อน เพื่อการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของบวบ โดยใชบ้วบเหลี่ยม 92 
เบอร์ และบวบหอม 2 เบอร์ ที่เก็บรวมรวมมาจากทั้งในประเทศไทย ประเทศจนี และประเทศเวียตนาม ในการศึกษา
นี้ใช้ข้อมูล Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) จากการท า DArTseq โดยท าการวิเคราะห์ค่าความแตกต่าง
กันของยีนในอัลลีลเดียวกนั (heterozygosity) วิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญ  (principal components analysis), 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (phylogenetic relationships) และโครงสร้างประชากร (population structure) จาก
ผลการทดลองพบวา่ค่า heterozygosity แสดงให้เห็นว่าอัลลลีส่วนใหญ่มีความตา่งกัน (heteromorphic) และจาก
การวิเคราะห์โครงสร้างประชากร พบว่าสามารถจัดกลุ่มได้เปน็กลุ่มประชากรย่อย 7 กลุ่ม กลุม่ที่ 1 เป็นกลุ่มของบวบ
หอมและบวบเหลี่ยมที่มีผิวเรียบ 4 กลุ่ม มีความสัมพนัธ์กับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย และอีก 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่
มีพันธุกรรมสัมพันธ์กับประเทศจีนและเวียตนาม 
ค าส าคัญ: บวบ, ความสัมพนัธท์างพนัธุกรรม, โครงสร้างประชากร, สนิปส ์
 
Abstract: Luffa acutangula (ridge gourd) and Luffa cylindrica (sponge gourd) are widely cultivated 
and cooked-consumed in Asia. In Thailand, the exportation of ridge gourd seeds can earn the income 
to the country. Tropical Vegetable Research Center (TVRC) has accumulated the seeds of luffa into 
their germplasm, which were used in this study to analyze their genetic diversity. Ninety-two 
accessions of L. acutangula and 2 accessions of L. cylindrica collected from Thailand, China and 
Vietnam were genotyped using a Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) from DArTseq. The data 
was analyzed for expected heterozygosity, principal components, phylogenetic relationships, and 
population structure. The expected heterozygosity showed that the samples were highly 
heteromorphic. Population structure analysis revealed 7 subpopulations. One showed a strong 
relation to the smoothness of luffa skin, four showed geographically-link to the different zone in 
Thailand, and two showed geographically-link to China and Vietnam. 
Keywords: Luffa sp., phylogenetics, population structure, SNPs 
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมในเชื้อพันธุกรรมกะเพรา 
Genetic Diversity in Holy Basil (Ocimum tenuiflorum L.) Germplasm 

 
ธนพัฒน์ นิลวรานนท์1* อรอุบล ชมเดช2,3 ภูมิพัฒน์ ทองอยู2่,3 อนุชา วงศ์ปราณีกุล4 และ จุลภาค คุ้นวงศ2์,3 

Thanapat Nilwaranon1, Ornubol Chomdej2,3, Pumipat Tongyoo2,3  
Anucha Wongpraneekul4 and Julapark Chunwongse2,3 

 
บทคัดย่อ: วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในเชื้อพันธกุรรมกะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) จ านวน 94 
accessions ที่เก็บรวบรวมจากทุกภูมิภาคในประเทศไทยโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพชืผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร ก าแพงแสน โดยใช้ข้อมูลจาก single nucleotide polymorphism (SNP) ที่กระจายตัวอยู่ในจโีนม
จ านวน 12,476 ต าแหน่ง ซึง่ไดจ้ากการตรวจสอบโดยเทคนิค DArTseq ผลจากการวิเคราะห์ในคร้ังนี้ได้แก่ ค่าเฮเทอโร
ไซโกซิตีในรูปคา่คาดคะเน (He) รูปค่าสังเกต (Ho) ค่า polymorphic information content (PIC) และทราบถึง
รูปแบบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่าง โดยข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้จะเปน็ประโยชน์ต่อการจัดการเชื้อพันธุกรรมกะเพรา
เช่น การจัดท าเชื้อพันธุกรรมหลัก และการวางแผนการปรบัปรุงพนัธุ์ของกะเพรา เครื่องหมาย SNPs ที่ได้จาก
การศึกษาคร้ังนี้สามารถน าไปวิเคราะห์ร่วมกับลักษณะปรากฏทีส่ าคัญต่าง ๆ ของกะเพรา เช่น ขนาดของใบ ลักษณะ
ความหอม จะท าให้ทราบต าแหน่งยีนที่สัมพนัธ์กับลักษณะนัน้ ๆ 
ค าส าคัญ: เชื้อพันธุกรรม, การวิเคราะห์จัดกลุ่ม, โครงสร้างประชากร 
 
Abstract: Genetic diversity analysis of 94 holy basil (Ocimum tenuiflorum L.) accessions collected 
from different places across Thailand by Tropical Vegetable Research Center (TVRC), Kasetsart 
University, was conducted using 12,476 SNP markers which genotyped by DArTSeq technique (DArT 
P/L, Australia). The results from this analysis included the expected heterozygosity (He), observed 
heterozygosity (Ho), polymorphic information content (PIC) and their genetic relationship of holy basil 
germplasm. This background information will be useful for holy basil germplasm management 
including to establish the core collection and breeding program for improvement Thai holy basil. 
These SNP markers can be used to study the genome-wide association to identify the candidate 
markers/genes related to important phenotypes, such as leaf size and aroma. 
Keywords: Germplasm, DArTseq-Based SNP markers, High-density SNP genotyping 
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สมรรถนะในการรวมตัวของสายพันธุ์และพันธุ์ถ่ัวฝักยาว  
Combining Ability of Yardlong Bean Lines and Cultivars  

 
จิระภา ส าเภาเล็ก1* ปราโมทย์ พรสุริยา2 ประพฤติ พรหมสมบูรณ์3 และ สุภาภรณ์ เอ่ียมเข่ง3 

Jirapa Sumpowlek1*, Pramote Pornsuriya2, Praprut Promsomboon3 and Supaporn leamkheng3 
 

บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและความสามารถในการรวมตัวของสาย
พันธุ์และ พันธุ์ถั่วฝักยาว เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกสายพันธุ์หรือลูกผสมที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในโปรแกรม
ปรับปรุงพันธุ์ ท าการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ (L1, L2 และ L3) กับพันธุ์การค้าซึ้งใช้เป็นพันธุ์ทดสอบ (T1  และ 
T2) โดยใช้แผนการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบ (line x tester analysis) ปลูกทดสอบพันธุ์พ่อแม่ 
5 (สายพันธุ์/พันธุ์) และลูกผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์/พันธุ์ จ านวน 6 ลูกผสม ในแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก
สมบูรณ์ (randomized complete block design: RCBD)  จ านวน 3 ซ้ า วิเคราะห์ผลทางพันธุกรรมตามวิธีการ
ของแผนการผสมพันธ์ุ ผลการประเมินค่าสมรรถนะการรวมตัวทั่วไป (GCA) ของทั้ง 5 สายพันธุ์และพันธุ์ พบว่า
ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ L2 มีสมรรถนะการรวมตัวทั่วไปที่มีนัยส าคัญในทางบวก โดยมีค่าเฉลี่ยของความยาวฝักสูง
ที่สุดคือ 63.58 เซนติเมตร และให้ผลผลิตสูงที่สุดคือ 1.41 ตัน/ไร่ จึงเป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพ ผลการประเมินค่า
สมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) ของลูกผสม 6 คู่ พบว่าไม่มีนัยส าคัญในทุกลักษณะ เมื่อพิจารณาความดีเด่น
ของลูกผสม พบว่าลูกผสม L2 x T2 ให้ค่าเฉลี่ยในลักษณะความยาวฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก จ านวนฝักต่อต้น และ
ผลผลิตสูงที่สุด และมีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่มีนัยส าคัญในทางบวก ดังนั้นเมื่อพิจารณา
ในการปรับปรุงพันธุ์ พบว่าสายพันธุ์ L2 และลูกผสม L2 x T2 เป็นประชากรที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการ
น าไปพัฒนาต่อไป 
ค าส าคัญ: ถั่วฝักยาว สมรรถนะการรวมตัว ความดีเด่นของลูกผสม   

 
Abstract: This research was conducted to determine heterosis and combining ability of 
yardlong bean lines and cultivars in order to choose appropriate lines or hybrids for the next 
breeding programs. Three parental lines (L1, L2 and L3) were crossed to 2 commercial cultivars 
used as testers (T1 and T2) in the line x tester mating design. The 5 parents and their 6 hybrids 
were arranged in a randomized complete block design with 3 replications. Genetical analysis 
was conducted based on line x tester analysis. The results revealed that GCA effects for lines 
and cultivars were significant. L2 line had positively significant GCA and it also possessed the 
highest pod length of 63.58 cm and the highest yield of 1.41 t/rai. Therefore, it was considered 
as highly potential for breeding program. SCA effects of the hybrids were not significant for all 
characters. The hybrid L2 x T2 gave the highest pod length, number of seeds per pod, pods 
per plant and yield. It also had positive significance of mid-parent heterosis. Therefore, 
considering for the breeding program, L2 line and L2 x T2 hybrid were suitable populations and 
had potential for further cultivar development. 
Keywords: yardlong bean, combining ability, heterosis   
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ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
Testing and Development of Appropriate Production Technology  

of Zingiber cassumunar in Khon Kaen Province 
 

ญาณิน สปุะมา1* ณัฐพร  ฉันทศักดา2 และ พรทิพย ์แพงจันทร1์ 
Yanin Supama1*, Nattaporn Chanthasakda2, and Porntip Pangjan1 

 
บทคัดย่อ:  ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต และ
คุณภาพผลผลิต โดยปลูกไพลพันธุ์หยวก ด้วยเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร (วิธีทดสอบ) เปรียบเทียบกับการปลูก
ไพลพันธุ์พื้นเมืองตามวิธีของเกษตรกร ด าเนินการทดสอบ ปี 2559 และ 2560 ในพื้นที่อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
เกษตรกรร่วมทดสอบในแต่ละวิธีการผลิต 13 และ 7 ราย ตามล าดับ พบว่า ผลผลิตจากวิธีของเกษตรกร และวิธี
ทดสอบคือ 1,272 และ 1,821 กก./ไร่ โดยวิธีทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกระดับผลผลิตได้ 
ร้อยละ 43.2 ให้ปริมาณน้ ามันหอมระเหย 1.01 และ 1.03 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก และ 1.25 และ 1.30 เปอร์เซ็นต์ 
โดยปริมาตร คิดเป็น 7.12 และ 9.72 ลิตร/ไร่ ตามล าดับ โดยวิธีทดสอบให้ปริมาณน้ ามันหอมระเหยสูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ในวิธีของเกษตรกรและวิธีทดสอบ มีรายได้ 29,847 และ 41,531 บาท/ไร่ ต้นทุน 5,228 และ 
5,968 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 24,619 และ 35,564 บาท/ไร่ สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน 5.97 และ 7.23 ตามล าดับ 
ทั้งสองวิธีมีความคุ้มค่าสามารถลงทุนได้ เกษตรกรยอมรับไพลพันธุ์หยวกที่น าเข้าไปทดสอบ เนื่องจากปรับตัวได้ดีใน
พื้นที่ ให้ปริมาณน้ ามันหอมระเหยสูง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่กลับไม่ยอมรับการใส่ปุ๋ยและสารเคมี แต่ยอมรับการใช้ชีว
ภัณฑ์เพื่อลดปัญหาโรคเห่ียว ดังนั้นในปี 2560 เกษตรกรจึงไม่มีการใส่ปุ๋ยและสารเคมีในการผลิต แต่ใช้ชีวภัณฑ์ DOA-
24 เพื่อป้องกันก าจัดโรคเห่ียว 
ค าส าคัญ: สมุนไพร  ไพล การทดสอบและพัฒนา  น้ ามันหอมระเหย  
 
Abstract: Production technology to increase yield and essential oil of Zingiber cassumunar was 
tested.  The production technology recommended by Department of Agriculture (DOA) using the 
introduced variety ‘Youk’ (test-method) was compared with the existing production technology using 
local variety (farmer method) in 2016 and 2017 at Si Chomphu district, Khon Kaen Province.  There 
were 13 farmers participated in the test method and 7 farmers in the farmer method, respectively. 
The results showed that the test method had significantly higher yield than the farmer method 1,821 
kg/rai vs. 1,272 kg/rai (43.2% yield increased).  The level of essential oils was 1.01 and 1.03% by 
weight or 1.25 and 1.30% by volume yielding 7.12 and 9.72 liters/rai of essential oils for the farmer 
method and the test method, respectively. The test method produced significantly higher essential 
oil content than the farmer method.  Economic analysis showed the income of 29,847and 41,531 
bath/rai, the production cost of 5,228 and 5,968 bath/rai, the return of 24,619 and 35,564 bath/rai 
and the BCR of 5.97 and 7.23, for the farmer method and the test method, respectively.  Investing 
was worth it for both methods. All participated farmers accepted the variety ‘Youk’ recommended 
by DOA because of its good adaptability to the area and high yield of essential oils. Most farmers 
did not accept the application of fertilizer and agrochemicals but they accepted biological control 
of wilt disease. In 2017, chemical fertilizer and pesticides were not applied and only Bacillus subtilis 
DOA-24 was used to prevent wilt disease.  
Keywords: herb, testing and technology improvement, Zingiber cassumunar, essential oils 
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ผลของช่วงคลื่นแสงจาก LED และ ความเข้มข้นของ BA   
ต่อการชักน าให้เกิดยอดจากแผ่นใบและข้อของยาสูบในสภาพปลอดเชื้อ  

The Effects of Various LED Wavelengths and concentration of BA  
on in Vitro Shoot Proliferation from Leaf and Node Explants of Tobacco  

 
ภัทธิรา วิยาสิงห1์* ธวัลรัตน์ ก าบญุเลิศ2 กาญจนาพร สินช่วยปราบ2 พันทิพา ลิ้มสงวน1 อดิศักดิ์ แก้วค า1 และ เสรมิศิริ จันทร์เปรม3 

Pattira Wiyasing1*, Dhawanrat Kumboonlert 2, Kanchanaphon Sinchuyprab 3 Pantipa Limsanguan1 Adisak Kaewkam1 
and Sermsiri Chanprame3 

 
บทคัดย่อ: การขยายพันธุ์พชืโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการเพิ่มปริมาณตน้พืชในเวลาสัน้ โดย
เพาะเลี้ยงภายใตส้ภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมในห้องปฏิบัติการ ซึ่งหนึ่งในนัน้คือแสง สว่นใหญ่ห้องปฏิบัติการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อจะใช้แหล่งก าเนิดแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานได้มีการพัฒนาและปรบัเปลี่ยน 
มาใช้แหล่งก าเนิดแสงจากหลอด LED เพิ่มมากขึ้น ท าให้ห้องปฏิบัติการต้องมีการปรับเปลีย่นเพื่อให้การผลิตพืชเกิด
ประสิทธิภาพและคุ้มคา่มากทีส่ดุ แต่เนื่องจากแสงมผีลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชมาก ดงันัน้งานวิจัยนี้
จึงศึกษาผลกระทบของแสง LED ช่วงคลืน่ต่างๆ ต่อการชักน าให้เกิดยอดจากแผ่นใบและข้อของยาสบู  โดยเพาะเลี้ยง
แผ่นใบและข้อของต้นยาสบูในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารแข็ง MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 
0, 1, และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้แสงที่แตกต่างกัน  คือ แสงจากหลอด LED สีขาว สแีดง และ สนี้ าเงิน โดย
เปรียบเทียบกับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์สีขาว เพาะเลี้ยงทีอุ่ณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
วางแผนการทดลองแบบ CRD จัดสิ่งทดลองแบบ factorial พบว่า แหล่งก าเนิดแสงส่งผลตอ่การเกิดยอดเฉพาะบน
แผ่นใบยาสูบเทา่นัน้ และอาหารเพาะเลี้ยงที่มีการเติม BA ส่งผลให้เกิดยอดได้ดีกว่าทีไ่ม่ไดเ้ติมทั้งในแผ่นใบและข้อ
ยาสูบ นอกจากนี้ยงัพบวา่ มีอิทธิพลร่วมระหว่างแสงกับความเข้มข้นของ BA ต่อการเกิดยอดของแผ่นใบยาสบูอีกด้วย 
ค าส าคัญ: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช, ยาสูบ, หลอดฟลูออเรสเซนต์, ไดโอดเปล่งแสง 
 
Abstract: Plant propagation by tissue culture is popular due to it can propagate the high number in 
a short period under environment control in the laboratory. One of the factors which plants require 
to grow was light. Almost of plant tissue culture laboratories commonly used fluorescent lamps, 
while the present energy-saving technology is using LED light. The changing light source may affect 
plant growth and development. Therefore, this study aimed to study the shoot proliferation of 
tobacco leaf and node under the various wavelength of LED. The in vitro tobacco leaf and node 
explants were cultured on solid MS medium supplemented with 0, 1, and 2 mg/L of BA. The plant 
cultures were incubated under fluorescent lamps and three different LED spectrums (white, red, and 
blue) at 25 ± 2°C for 4 weeks. The experimental design was factorial in CRD. The results demonstrated 
that light sources affected shoot proliferation only on leaf explants. Medium containing BA had 
better shoot proliferation than the BA-free medium on both tobacco leaf and node explants. There 
was the interaction of light sources and BA concentration to shoot proliferation on only leaf explants. 
Keywords: plant tissue culture, tobacco, fluorescent lamp, light emitting diode  
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การยืดอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนานด้วยน ้านาโนบับเบิล 
Extending the Vase Life of Cut Dendrobium ‘Khao-Sanan’ Flower by Using 

Nanobubbled Water 
 

อัญชิษฐา เพช็รเพ็ง1* สุวัชชยั จรัสโสภณ2 ธนกร วิรุฬมงคล2และ วชิรญา อ่ิมสบาย1,3 
Aunchitha Petchpeng1*, Suwatchai Jarussopphon2, Thanakorn Wirunmongkol2 and Wachiraya Imsabai1,3 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาการใช้น า้นาโนบับเบลิเพื่อยืดอายุการปกัแจกันและชะลอการเสื่อมสภาพของดอกกล้วยไม้สกุล
หวายพันธุ์ขาวสนาน ทดลองปกัแจกันช่อดอกกล้วยไม้ในน า้นาโนบบัเบิล (nanobubbles; NBs) เปรียบเทียบกับ 
ช่อดอกกล้วยไม้ที่ปักแจกันในน า้ดื่ม หรือสารละลาย Al2(SO4)3 25 mg/L + HQS 225 mg/L + sucrose 4% ใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิ 25๐C ความชื นสัมพัทธ์ 70-80% และได้รับแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่งนาน 8 
ชั่วโมง/วัน พบว่าน ้า NBs มีการละลายของออกซิเจนดีกว่าน ้าดื่ม และพบเชื อจุลินทรีย์ในน ้า NBs น้อยกว่าในน ้าดื่มในวันที่ 
14 ของการปักแจกัน อย่างไรก็ตามช่อดอกกล้วยไม้มีอัตราการดูดน ้าและการเปลี่ยนแปลงน ้าหนักสดไม่แตกต่างจากการ
ปักแจกันในน ้าดื่ม การใช้สารละลายสามารถชะลอการลดลงของการเปลี่ยนแปลงน ้าหนักสดและกระตุ้นการบานเพ่ิมของ
ดอกตูม นอกจากนั นช่อดอกกล้วยไม้ที่ปักแจกันในน ้า NBs และสารละลายมีการเสื่อมสภาพของดอกบานน้อยกว่าการ 
ปักแจกันในน ้าดื่ม จึงท้าให้ช่อดอกกล้วยไม้ที่ปักแจกันในน ้า NBs สารละลาย และน ้าดื่ม มีอายุการปักแจกันนานเท่ากับ 
17.2 19.0 และ 11.8 วัน ตามล้าดับ  
ค้าส้าคัญ: นาโนบบัเบลิ การเสื่อมสภาพ อายุปักแจกัน 

 
Abstract: The study of nanobubbles (NBs) water to extend the vase life and delay flower senescence 
of cut Dendrobium ‘KhaoSanan’ flowers was investigated by holding flower in NBs water comparing to 
holding in drinking water or vase solution [Al2(SO4)325mg/L + HQS 225 mg/L + sucrose 4%]. Drinking water 
were used for preparing NBs water and vase solution. The flowers were held in a temperature-controlled 
room at 25๐C, 75-85%RH and natural light supplemented with TL fluorescent lamp light for 8 hours/day. 
The result showed that the oxygen dissolved in NBs water more than that in drinking water. The 
microorganism in NBs water was lower than that in drinking water in day 14th of vase life. However, no 
significant differences were observed in water uptake and fresh weight change among treatments. Besides, 
treatment of vase solution delayed the decrease in fresh weight change and stimulated flower opening. 
Flowers holding in NBs water and vase solution had lower number of flower senescence than that 
holding in drinking water, resulting in the long vase life of 17.2 and 19.0 days, respectively, while flower 
holding in drinking water had 11.8 days of vase life. 
Keywords: nanobubbles, senescence, vase life  
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ทดสอบเบญจมาศตัดดอกพันธุ์ใหม่ส าหรับพื้นราบ  
  Testing for New Variety of Cut Chrysanthemum for Lowland  

 
พฤกษ์ คงสวัสดิ ์1* กมลทิพย์ สังขแ์กว้ 2 สุภาภรณ์ สาชาต ิ3 

Phruek Kongsawad 1*, Kàmontíp Sangkaew  2 and Supapong Sachit 3 
 

บทคัดย่อ:  เบญจมาศเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปัจจุบนัปลูกในพื้นที่ราบมากข้ึน แตย่ังขาดสายพันธุท์ี่เหมาะสม 
เกษตรกรใช้เบญจมาศพันธุ์ที่ปลกูบนที่สงูปลูกแทน ซึ่งดูแลยากและคุณภาพด้อยกว่าที่ปลูกบนที่สูง กรมวิชาการเกษตร
ได้ปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศที่ปรบัตัวได้ดีในพื้นที่ราบของไทย 5 พันธุ์ คือ ม่วงยะลา เหลืองยะลา เหลืองขมิ้น ขาวญี่ปุ่น 
และเรโซมี น ามาฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน โดยมีเกณฑ์คดัเลือก คือ อายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 120 วัน ความยาวช่อ
ดอกไม่น้อยกว่า 45 ซม. ความกว้างดอก ในกรณชีนิดดอกเดียว ไม่น้อยกว่า 10 ซม. และในกรณีชนิดดอกช่อ ไมน่้อย
กว่า 5 ซม. และวัดระดับความพงืพอใจของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วจิยัพืชสวนเลย ศูนย์วิจัย
พืชสวนศรีสะเกษ และแปลงเกษตรกรผู้ปลูกเบญจมาศจงัหวัดอุบลราชธานี และเลย ในปี 2560–2562 พบว่าสามารถ
คัดเลือกเบญจมาศตัดดอกพันธุด์ีเด่น 6 สายพันธุ์ คือ 1. ม่วงยะลา M1V5-ศก.-R1-35-1-5 2. เหลืองยะลา M1V5-ศก.-
R1-24-2-6 3. เหลืองขมิ้น M1V5-ศก.-R1-4-6-10 4. ขาวญี่ปุ่น M1V5-ศก.-R1-35-1-2 5. เรโซมี M1V5-ศก.-R1-3-1-
5 และ 6. เรโซมี M1V5-ศก.-R1-2-3-3 โดยทั้ง 6 สายพนัธ์ เป็นสายพันธุท์ี่ยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งจะ
เสนอขอรับรองเป็นเบญจมาศพนัธุ์แนะน าต่อไป 
ค าส าคัญ: ปรัปปรุงพันธุ์ เบญจมาศตัดดอก ฉายรังสีแกมมา     

 
Abstract: Chrysanthemums are important economic flowers, increasingly grown in lowland, but 
still lack the appropriate varieties. Farmers have been using highland varieties for the lowland 
production which is difficult to care for and inferior quality comparing to products from 
highland.  Department of Agriculture has developed 5 new chrysanthemums for the lowland 
of Thailand, i.e., Muang-Ya-La, Leuang -Ya-La, Leuang-Ka-Min, Kaao-Yee-Bpun and Ra-Soh-Mee 
by exposing to gamma irradiation. The selection criteria are harvesting age not exceeding 120 
days, inflorescence length of more than 45 cm, flower size in case of single type not less than 
10 cm and Spray type not less than 5 cm and assess the satisfaction levels of farmers and the 
general public. The tested varieties were grown at Sisaket Horticultural Research Center and 
Loei Horticultural Research Center and chrysanthemum growers at Ubon Ratchathani and Loie 
provinces in 2017–2019. We have selected the best 6 varieties, i.e., Muang-Ya-La M1V5.-SK- R1-
35-1-5, Leuang -Ya-La M1V5-SK- R1-24-2-6, Leuang-Ka-Min M1V5-SK- R1-4-6-10, Kaao-Yee-Bpun 
M1V5--SK- R1-35-1-2, Ra-soh-mee M1V5-SK- R1-3-1-5 and Ra-soh-mee M1V5-SK- R1-2-3-3, which 
are proposed to be certified as Chrysanthemum varieties. 
Keywords: Breeding, cut Chrysanthemum, gamma irradiation  
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ความสามารถในการผสมตัวเอง ข้ามชนิด และข้ามสกุล ของกล้วยไมส้กุล Eulophia บางชนิด 
Selfing Ability, Interspecific and Intergeneric Crossabilities of some Eulophia sp. 

 
เอกรัตน์ วสุเพ็ญ1,2* และ ณัฐา โพธาภรณ์1 

Ekarat Vasupen1,2* and Nuttha Potapohn1 
 

บทคัดย่อ: ศึกษาความสามารถในการผสมตัวเอง ข้ามชนิด และข้ามสกุลของกล้วยไม้สกุล Eulophia บางชนิด ได้แก ่ 
E. dufossei Guillaumin E. flava (Lindl.) Hook.f. และ E. pauciflora Guillaumin โดยน ามาควบคุมให้มีการผสม
ตัวเอง ผสมข้ามชนิด และการผสมข้ามสกุลระหว่าง E. flava กับ Cymbidium aloifolium (L.) Sw. และกบั 
Geodorum citrinum Jacks. พบวา่ E. flava และ E. pauciflora สามารถผสมตวัเองได้ 100% ขณะที ่ 
E. dufossei ให้ฝักที่ไม่มีเมล็ด การผสมข้ามชนิดระหว่าง Eulophia ทั้งสามชนิด พบวา่ คู่ผสมระหว่าง E. dufossei x 
E. flava E. pauciflora x E. flava และ E. flava x E. pauciflora ไม่ติดฝัก ขณะที่คู่ผสมระหว่าง E. flava x  
E. dufossei ติดฝัก 60% ส่วนการผสมข้ามสกุล พบว่า คู่ผสมระหว่าง E. flava x G. citrinum และ G. citrinum x 
E. flava ติดฝัก 40% ในขณะที่คู่ผสมระหว่าง E. flava x C. aloifolium ติดฝัก 25% แต่การผสมสลับพ่อแม่นัน้ไม่
ติดฝัก จากการตรวจสอบจ านวนโครโมโซมปลายรากของ Eulophia ทั้งสามชนิด พบวา่ E. dufossei และ E. flava มี
จ านวนโครโมโซมเทา่กันคือ 2n=54 ส่วน E. pauciflora มีจ านวนโครโมโซม 2n=56 การศึกษาวงจรการเจริญเติบโต 
พบว่า Eulophia ทั้งสามชนิดมชี่วงการบานของดอกไม่พร้อมกัน โดย E. dufossei ดอกบานในเดือนมกราคม E. flava 
ดอกบานในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน และ E. pauciflora ดอกบานในเดือนสิงหาคมถึง
กลางเดือนกันยายน 
ค าส าคัญ: กล้วยไม้ดนิ การผสมพันธุ์ วงจรการเจริญเติบโต 
 
Abstract: Selfing ability, interspecific and intergeneric crossabilities of some Eulophia spp., i.e.,  
E. dufossei Guillaumin, E. flava (Lindl.) Hook.f. and E. pauciflora Guillaumin, were studied. Selfing of 
E. flava and E. pauciflora were 100%, whereas selfing of E. dufossei produced pods without seeds. 
Interspecific hybridizations of three Eulophia species showed that E. dufossei x E. flava,  
E. pauciflora x E. flava and E. flava x E. pauciflora were not successful, whereas E. flava x  
E. dufossei had 60% fruit set. Intergeneric hybridizations showed that E. flava x G. citrinum and G. 
citrinum x E. flava had 40% fruit set. While fruit set of E. flava x C. aloifolium was 25% successful, 
that of reciprocal cross had none. Chromosome numbers in root tip cells of the three Eulophia 
species were investigated. The result showed that the chromosome number of E. dufossei and  
E. flava was 2n=54 and chromosome number of E. pauciflora was 2n=56. The study of growth period 
found that blooming period of the three Eulophia species were not in the same period.  
E. dufossei flowered in January, whereas E. flava did so in mid-May to mid-June, and E. pauciflora 
flowered in August to mid-September. 
Keywords: Terrestrial orchid, breeding, growth period 
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การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม 
ในสภาพปลอดเชื้อ 

Study on Suitable Media for In Vitro Seedling Development of Phalaenopsis Hybrids 
 

ทองหลั่ง เพ็ดชมพ1ู* จุฑามาศ พิลาด2ี จีระนันท์  ตาค า2 วัชราภรณ์  สุขข2ี 
Thonglang Phetxomphou1*, Jutamat Philadee2, Geeranan Takam2, Watcharaporn Sukkhee2 

 
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไมฟ้าแลน
นอฟซิสลูกผสม โดยน าตน้อ่อนอายุ 6 เดือน ที่เลี้ยงในอาหารสูตร VW ดัดแปลง มาเลี้ยงในอาหารทดลอง 7 สูตร ที่
ประกอบด้วยสูตร MS, VW, VW ดัดแปลงปุ๋ย Hyponex ที่ระดับความเข้มข้น 1 g/L, 2 g/L, 3 g/L และปุ๋ย 20-20-20 
ที่ระดับความเข้มข้น 1 g/L, ตามล าดับ ท าการเพาะเลี้ยงเปน็เวลา 6 เดือน พบว่า อาหารสูตร MS ท าให้ต้นอ่อนมีความ
สูงและมีจ านวนใบดทีี่สุด  P<0.01) อาหารสูตร VW ดัดแปลงท าให้ต้นอ่อนมีความกว้างของใบดีที่สุด  P<0.01) และ
อาหารสูตร MS และอาหารสูตร VW ดัดแปลงท าให้ต้นอ่อนมคีวามกว้างล าตน้และความยาวของใบดีที่สุด  P<0.01) 
อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตของต้นอ่อนที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร VW และสตูรปุ๋ยเคมี ไม่แตกต่างกันทางสถติ ิ
 P>0.01) 
ส าคัญ: กล้วยไม้  ต้นอ่อน  สตูรอาหาร  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 
Abstract: This study aimed to investigate suitable media for in vitro seedling development of 
Phalaenopsis hybrid orchid. Six-month-old seedling of Phalaenopsis hybrid in grown on modified 
VW was cultured on 7 media, including MS, VW, modified VW, Hyponex at the concentrations of      
1 g/L, 2 g/L, 3 g/L and Fertilizer 20-20-20 at the concentration of 1 g/L, respectively. After culturing 
for 6 months, it was found that the seedlings on the MS media showed the highest plant height and 
number of leaves  P<0.01). The seedlings on the modified VW media had the highest leaf length 
 P<0.01). The MS and modified VW media gave seedlings with the highest stem width and leaf length 
 P<0.01). However, in vitro seedling development of Phalaenopsis hybrid on the VW media and 
fertilizer media were not different  P>0.01). 
Keywords: orchid, seedling, media, cultured 
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ผลของไซโตไคนินบางชนิด และสภาพทางฟิสิกส์ของอาหารต่อการเจริญเติบโต 
ของกระเจียวลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ 

Effect of Some Cytokinins and Physical Condition of Media on  
In Vitro Growth of a Hybrid Curcuma 

 
อรศิลิน ค าหมื่น1* และ จามจุรี โสตถิกุล1,2 

Ornsilin Khammuen1* and Chamchuree Sotthikul1,2 
 
บทคัดย่อ: จากการน าชิ้นส่วนต้นอ่อนของกระเจียวลูกผสม มาเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS, 
1962) สภาพอาหารวุ้นและอาหารเหลว ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน ไดแ้ก่ BA ความเข้มข้น 0, 
0.5, 1, 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ TDZ ความเข้มข้น 0, 0.25, 0.5, 1 มิลลิกรัมต่อลิตร บันทึกผลเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
พบว่า อาหารที่เติม BA และ TDZ ส่งเสริมการเจริญเติบโตได้ดีกว่ากรรมวิธีควบคุม อาทิ BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สามารถกระตุ้นให้เกิดการแตกหน่อจ านวน 1.85 หน่อ โดยหน่อมีความสูง 1.66 เซนติเมตร ส่วน TDZ 1 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร กระตุ้นให้เกิดหน่อใหม่จ านวน 2.55 หน่อ ที่มีความสูงหน่อ 1.06 เซนติเมตร ส่วนสภาพทางฟิสิกส์ของอาหาร
ที่ต่างกันส่งผลต่อการเจริญเติบโต โดยกระเจียวลูกผสมที่เลี้ยงในอาหารเหลวมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่เลีย้งบน
อาหารวุ้น ทั้งดา้นความสงูต้น ความสูงหน่อ จ านวนหน่อ จ านวนใบ และจ านวนราก ทั้งนี้การเติม TDZ 1 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ร่วมกับการเลี้ยงในอาหารเหลวสามารถกระตุ้นให้เกิดการแตกหน่อได้จ านวนมากทีส่ดุ 3.4 หน่อ โดยหน่อ 
มีความสูง 1.56 เซนติเมตร ส่วนอาหารเหลวที่เติม BA 1 มิลลกิรัมต่อลิตร กระตุ้นการแตกหน่อได้จ านวน 2.6 หน่อ 
หน่อมีความสูง 2.5 เซนติเมตร และมีรากจ านวน 4.9 ราก 
ค าส าคัญ: กระเจียวลูกผสม สภาพทางฟิสิกส์ของอาหาร ไซโตไคนิน การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
 
Abstract:  Shoot explants of a hybrid Curcuma were cultured on liquid or solid Murashige and Skoog 
media (MS, 1962) supplemented with cytokinins i.e. 0, 0.5, 1, and 2 mg/L BA; 0, 0.25, 0.5, and 1 mg/L 
TDZ, for 6 weeks. It was found that media with either BA or TDZ promoted better growth of explants 
than the control, e.g. 1 mg/L BA induced 1.85 new shootlets having 1.66 cm in height and 1 mg/L 
TDZ induced 2.55 shootlets having 1.06 cm in height.  Different physical conditions of media affected 
growth. Explants cultured in liquid media were better in height of old shoots, height of shootlets, 
number of shoots, leaves, and roots. It was found that combination of 1 mg/L TDZ and liquid media 
could promote best number of new shootlets i.e. 3.4 shootlets with 1.56 cm in height. In addition, 
1 mg/L BA in liquid media induced 2.6 new shootlets with 2.5 cm in height and 4.9 roots. 
Keywords: hybrid Curcuma, physical conditions of media, cytokinins, micropropagation 
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2 H.M. the King’s Initiative Centre for Flower and Fruit Propagation, Hang Dong District, Chiang Mai 50230, Thailand 
* ผู้น าเสนอ: ornsilin.k@gmail.com  
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Postharvest Chilling Injury in Tomato - A Molecular & Physiological Investigation 
 

Karin Albornoz 1,2, Bixuan Chen1,3, Jiaqi Zhou1 and Diane M. Beckles1* 
 
Abstract: The demand for fruit and vegetables from tropical and subtropical regions is growing 
globally, representing an emerging market that could further transform the economies of many Asian 
countries including Thailand. The problem is that produce cultivated in, or that has ancestral origins 
in tropical regions, are cold-sensitive. This means that refrigeration, instead of maintaining and 
increasing shelf-life, paradoxically, reduces produce shelf-life and quality, limiting the options 
available for the long distance shipping and long-term storage. This chilling-induced damage of 
produce, called postharvest chilling injury (PCI) occurs in many economically important crops, and 
it contributes to postharvest waste and loss. Understanding the underlying mechanisms of PCI could 
help to develop robust and effective tools to mitigate this disorder. 

Tomato is a functional genomics model for fleshy fruit and is susceptible to, and therefore 
ideal for studying PCI. When fruit are stored at 0-12.5°C, typical PCI symptoms such as poor textural 
properties, undesirable aroma volatile production, surface pitting, uneven ripening and decay, result, 
due to the cold-induced metabolic and physiological dysfunction. We used tomato fruit to 
understand molecular aspects of postharvest chilling injury. First, we examined the spatio-temporal 
development of PCI in the fruit after storage at different times and temperatures. We hypothesized 
that there may be different patterns of PCI symptom development across tissue types. Second, we 
explored changes in tomato fruit DNA methylation status in relation to different postharvest 
handling, using methyl-sensitive amplification polymorphism. Here, we hypothesized that low 
temperature storage would lead to mis-regulation of ripening and that this would be accompanied 
by a higher methylation status. Finally, we developed tomato transgenic lines expressing CBF1 under 
an inducible promoter in the fruit. CBF1 is a member of the CBF family of transcription factors, 
important in regulating plant cold response. We hypothesized that ectopic expression of CBF1 would 
enhance chilling tolerance, and reduce the severity of PCI in the fruit. The results of these 
experiments will be shown and discussed in my talk. 

                                           
1 Department of Plant Sciences, University of California, Davis, USA 
2 Pontifical Catholic University of Chile, Santiago, Chile. 
3 United Genetics Seeds, Gilroy, CA 
* Presenter 
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การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของเห็ดฟาง 
Postharvest Physiological Changes of Straw Mushroom 

 
ธนัชชา สัจจาศีล1 และ กนกวรรณ เสรภีาพ2* 

Thanutcha Satjaseel1 and Kanogwan Seraypheap2* 
 

บทคัดย่อ: เห็ดฟางเป็นเห็ดที่นิยมน ามาประกอบอาหารสุขภาพ ท าให้ความต้องการผลผลิตของเห็ดฟางสดใน
ท้องตลาดเพิ่มสงูขึ้น อย่างไรก็ตามผลผลิตเห็ดฟางสดนัน้เนา่และสูญเสียคุณภาพไดง้่ายหลงัการเก็บเก่ียว โดยมีอายุ
หลังการเก็บเก่ียวสั้นเพียง 1-2 วันเท่านัน้ ท าให้การยืดอายกุารเก็บรักษาเห็ดฟางจึงยังคงเป็นปญัหาเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอย่างรวดเร็วหลังการเก็บเก่ียว ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
และชีวเคมีบางประการหลังการเก็บเก่ียวและกระบวนการวายของเห็ดฟางในแต่ละระยะที่อุณหภูมิห้อง  ผลการศึกษา
พัฒนาการการเจริญของเห็ดฟางพบว่าตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 7 หมวกเห็ดเร่ิมผลิแตกออกจนดอกเห็ดบาน ก้านยืด
ยาว เยื่อหุ้มดอกเห็ดเห่ียว เกิดการสูญเสียน้ าหนัก  กลิ่นและลักษณะสัมผสัเปลี่ยนแปลงระหว่างการเจริญพัฒนา
นอกจากนั้นอัตราการหายใจยงัเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณเอทิลีนเพิ่มสูงระหว่างการบานของหมวกเห็ดและลดลง
อย่างช้าๆ การเปลี่ยนแปลงของสีเห็ดฟางบริเวณส่วนหมวก ก้าน และเยื่อหุ้มเปลี่ยนเปน็สนี้ าตาลในระหวา่งการบาน
ของดอกเห็ด แต่เมื่อเห็ดฟางบานเต็มที่พบวา่หมวกมีสีขาวเกือบเทา การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอล- 
ออกซิเดส พบว่าเพิ่มข้ึนในระหว่างการเจริญเช่นเดียวกับปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ าได้ในเห็ดฟาง 
ค าส าคัญ: เห็ดฟาง, กระบวนการวาย, หลังเก็บเก่ียว, อุณหภูมิห้อง 
 
Abstract: Straw mushroom is a widespread health food, and its market demand is increasing. 
However, fresh straw mushroom is perishable and rapidly deteriorates after harvested. Shelf life of 
the straw mushroom is between 1-2 days hence extending the commercial period of this mushroom 
is still a problem since its physiological changes are rapid after harvested. In this study, physiological 
and biochemical changes involved in the deterioration of straw mushroom at ambient temperature 
were investigated. Results showed that from stage 1 to stage 7, several changes occurred including 
breaking and blooming of mushroom cap, stem elongation and turning of volva to brown along with 
weight change. During storage, the odor, color, and texture of mushroom continuously changed at 
each stage. Moreover, straw mushrooms showed incremental respiration rate until cap blooming in 
contrast of ethylene production that gradually increased in 24 hours at stage 2 then decreased. The 
color of the cap, stem, and volva turned brown but showed their white cap when bloomed. 
Polyphenol oxidase activity of the mushroom increased during senescence similar to soluble protein 
content. 
Keywords: straw mushroom, senescence, postharvest, ambient temperature 

 

 

                                                           
1 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน กรุงเพทมหานคร 10330 
1 Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. 
2 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน กรุงเพทมหานคร 10330 
2 Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. 
* ผู้น าเสนอ: Kanogwan.k@chula.ac.th 
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ผลของอุณหภูมิต่่ำต่อกำรเปลี่ยนแปลงหลังกำรเก็บเกี่ยวของเห็ดฟำง 
Effects of Low Temperatures on Postharvest Changes of Straw Mushroom 

 
อธิษฐำน บุญญรัตน์1* และ กนกวรรณ เสรีภำพ1 

Atisthan Boonyarat1* and Kanogwan Seraypheap1 
 

บทคัดย่อ: เห็ดฟาง (Volvariella volvacea) เป็นผลิตผลที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเกษตรกรและผู้บรโิภค อย่างไรก็
ตาม เห็ดฟางมีแนวโน้มที่จะสญูเสียคุณภาพทันทีหลังการเก็บเก่ียว แม้ว่าการใช้อุณหภูมิต่่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่นยิม
น่ามาใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาของเห็ดชนิดต่าง ๆ แต่อุณหภูมิต่่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของเห็ด
ฟางซึ่งสง่ผลต่อความเสียหายเนือ่งจากอุณหภูมิต่่าของเห็ดฟาง ดังนั้น งานวิจัยในคร้ังนีจ้ึงมุ่งเปรียบเทียบผลของ
อุณหภูมิต่่าต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่สง่ผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของเห็ดฟาง โดยคัดเลือกเห็ดฟางที่มี
คุณภาพสม่่าเสมอ ไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8, 16 และ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0, 6, 12, 24, 48 and 72 ชั่วโมง 
จากนั้นท่าการวิเคราะห์ร้อยละของการสูญเสียน้่าหนัก ค่าดชันีสีน้า่ตาล ความแน่นเนื้อ การร่ัวไหลของอิเล็กโทรไลต ์
ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ (malondialdehyde, MDA) และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (DPPH scavenging activity) ซึ่ง
จากการทดลองเมื่อเก็บรักษาเห็ดฟางที่อุณหภูมิต่่า พบว่ามีค่าดัชนีสนี้่าตาล คา่การรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ และ
ปริมาณ MDA เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ร้อยละของการสูญเสียน้่าหนักของเห็ดฟางที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส มีค่าสูงที่สุด ส่าหรับความแน่นเนื้อไม่มีความแตกตา่งทางสถิต ิส่วนฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระ พบว่าเห็ดฟางที่
เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสงูขึ้นที่ระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
ค่ำส่ำคัญ: เห็ดฟาง, อุณหภูมิต่่า, อาการสะท้านหนาว, หลังการเก็บเก่ียว   
 
Abstract: Straw mushroom (Volvariella volvacea) is a popular produce among farmers and 
consumers. However, straw mushroom tends to lose quality immediately after harvest. Low 
temperature effectively prolongs postharvest life of mushrooms but straw mushroom is easy to 
suffer from chilling injury (CI) resulting in postharvest physiological changes. Therefore, this research 
aimed to compare the effects of low temperatures on physiological changes of straw mushroom 
that affected the postharvest quality. Straw mushroom stored at 8, 16 and 25°C for 0, 6, 12, 24, 48 
and 72 hours were investigated. The results indicated that browning index, electrolyte leakage and 
MDA content increased in straw mushroom kept at low temperature while the percentage of weight 
loss of straw mushroom stored at 25°C was the highest. There was no significant difference in 
firmness among mushroom kept at different temperatures. As for the DPPH scavenging activity, it 
was found that straw mushroom stored at low temperatures had higher antioxidant activity at 48 
hour of storage periods. 
Keywords: Straw mushroom, Low temperature, Chilling injury, Postharvest 
 

                                           
1ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
1Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
* ผู้น่าเสนอ: atispor1995@gmail.com 
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ผลของไอระเหยเอทานอลที่ปลดปล่อยในการบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟ 
และการเจาะรูบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพการเก็บรักษาของพริกหวานสด 

Effects of Ethanol Vapour Released in Active Modified Atmosphere Packages  
as Well as Packaging Perforation on Storage Quality for Fresh Bell Pepper 

 
นฤมล พิลาคุณ1* วีรเวทย์ อุทโธ1,4 ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล2 และ เฉลิมชัย วงษ์อารี3,4 

Naruemol Pilakhun1*, Weerawate Utto1,4, Rittirong Pruthtikul 2 and Chalermchai Wongs-Aree3,4 
 

บทคัดย่อ: การวิจัยศึกษาผลของไอระเหยเอทานอลที่ปลดปลอ่ยในบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟ และการ
เจาะรูบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพการเก็บรักษาพริกหวานสด (Capsicum annuum) เก็บรักษาที ่25C เป็นเวลา 7 วัน 
ระบบแอคทีฟ คือ ซองขนาดเลก็ (ซองแอคทีฟ) ที่ควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลท าจากฟิล์ม LDPE และ Al/PE 
มีกระดาษกรองเป็นตัวพาเอทานอลเหลว ซองแอคทีฟบรรจุลงในถุงฟิล์ม LDPE พร้อมกับพริกหวาน ถุงพลาสติกเจาะรู
มีพื้นที่เจาะรูเทา่กับร้อยละ 0.6 มีเส้นผา่นศนูย์กลางของรูและจ านวนรู คือ 3 มิลลิเมตรและ 30 รู ตามล าดับ  ถุงทีไ่ม่
เจาะรูและไม่มีซองแอคทีฟเปน็สิ่งทดลองควบคุม ผลการศึกษาพบว่า ไอระเหยเอทานอลถูกปล่อยจากซองแอคทีฟและ
สะสมในบรรจุภัณฑ์และเนื้อเยื่อพริกหวาน ความเข้มข้นของเอทานอลสะสมในทั้งสองสถานะในถุงไม่เจาะรูมีค่าสูงกวา่
ในถุงเจาะรู พริกหวานในถุงเจาะรูมีการสูญเสียน้ าหนักที่สูงกวา่ แต่ความแน่นเนื้อและสีเขียวไมม่ีความแตกต่างกันเมื่อ
พิจารณาถุงที่ใช้พบวา่ ถุงเจาะรูลดการเกิดหยดน้ าในบรรจุภัณฑ์ได้ พริกหวานในสิง่ทดลองควบคุมมีการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย์และเน่าเสียสูงมากภายหลังเก็บรักษา 3 วัน ในขณะที่ถุงบรรจุซองแอคทีฟชะลอการเจริญของเชื้อ 
จุลินทรียไ์ด้ดีกว่า แตป่ริมาณเชือ้จุลินทรีย์ในถุงที่เจาะรูมีค่าสงูกว่าเล็กน้อย  
ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ, พริกหวาน, พลาสติกเจาะร,ู ซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอล 
 
Abstract: The research was undertaken to study effects of ethanol vapor released in active modified 
atmosphere packages as well as packaging perforations on storage quality of fresh bell peppers (Capsicum 
annuum) kept at 25C for 7 days. An active system utilized was a sachet (active sachet) that could control 
releases of ethanol vapor. The sachet was made of low density polyethylene (LDPE) and aluminum 
laminated polyethylene (Al/PE) film. It contained a filter paper as a liquid ethanol carrier. The sachet was 
packed into LDPE plastic bags together with pepper. Perforated bag had 0.6% perforated area i.e. individual 
hole diameter and number of holes were 3 mm and 30 holes, respectively. Non-perforated bags contained 
the bell peppers without sachets were designated as control. Experimental results showed that ethanol 
vapor was released from the sachet and accumulated in packages as well as in pepper tissues. 
Concentrations in both phases were found higher in non-perforated bags compared to those in the 
perforated ones. Whilst higher weight loss was measured among the peppers kept in perforated bag, 
firmness as well as green color was not clearly different regarding bag types. Perforated bags could limit 
condensation in the bag.  Higher microbial proliferation and rotten incidence were observed in the control 
after being kept for 3 days. Whilst both plastic bags containing the sachets could delay microbial 
proliferation compared to the control, microbial loads in the perforated bags were slightly higher. 
Keywords: active packaging, bell pepper, perforated plastic film, ethanol vapor controlled release sachet 
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ระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมส าหรับโรงเรือนปลูกผัก 
Environmental Monitoring and Control System for Greenhouse Vegetable Crops 

 
ถิระวรรธน์ สืบธนะวงษ1์ และ สุขสันติ์ หวังสถิตย์วงษ์1* 

Thirawad Suebtaanaawong1 and Suksan Wangsathiswong1* 
 

บทคัดย่อ: บทความนี้น าเสนอระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมแบบเวลาจริงส าหรับโรงเรือนปลูกผัก ระบบ
ประกอบด้วยเซนเซอร์วัดความสว่างแสง เซนเซอร์วัดความชื้น/อุณหภูมิอากาศ เซนเซอร์วัดความชื้น/อุณหภูมิดิน 
และกล้องวงจรปิดไอพี ข้อมูลสภาพแวดล้อมถูกส่งตามชนิดของเซนเซอร์และเก็บบันทึกในคลาวด์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จากทุกพื้นที่ที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้ ข้อมูลที่บันทึกถูกแสดงได้ด้วยกราฟและข้อความในแบบเวลาจริงและ
ข้อมูลย้อนหลังได้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาวิเคราะห์และพัฒนาการปลูกผักในคราวต่อไป ชุดควบคุมขนาดไมโคร
จะควบคุมค่าตัวแปรนี้และรักษาค่าให้อยู่ในช่วงที่ถูกก าหนดโดยผ่านรีเลย์ นอกจากนี้ค่าตัวแปรนี้ยังสามารถควบคุมได้
ด้วยมือจากระยะไกลผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ชุดรีเลย์ถูกประกอบต่อกับเคร่ืองสูบน้ าและโซลินอยด์รีเลย์
ส าหรับแยกกันควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้นอากาศและความชื้นในดิน ส่วนกล้องวงจรปิดไอพีเพื่อให้เห็นภาพการ
เจริญเติบโตของผักได้ตลอดเวลา ผลการท างานของระบบที่ออกแบบได้น าเสนอและสาธิตให้กับกลุ่มเกษตรกรในงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลลัพธ์ที่ได้จากกลุ่มเกษตรกรปรากฏว่าร้อยละ 70 มีความสนใจและต้องการระบบตรวจวัด
และควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกพืช ระบบดังกล่าวมีประโยชน์และจ าเป็นต่อการเกษตรสมัยใหม่ 
ค าส าคัญ: โรงเรือนปลูกผัก, ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม, ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, เซนเซอร์ในงานเกษตร 
 
Abstract: This paper presents a real-time environment monitoring and control system for 
greenhouse. The system consists of an illuminance sensor, a humidity/temperature sensor, a soil 
moisture/temperature sensor and an IP camera. The environmental data were sensed by respective 
sensors and saved in cloud storage. Users were able to access these data from any location with 
internet access. The recorded data were presented in graph and text of real-time and historical data. 
Such information was able to be analyzed and developed for the next crop. Microcontroller 
controlled these parameters and kept them at predefined levels using relay interfaces. In addition, 
these parameters were able to be remote manually controlled via computer or smart phone. These 
relays were connected to water pump and solenoid relays to separately control air 
temperature/humidity and soil moisture. The IP camera was installed to ensure that growing plants 
in greenhouse was 24/7 monitored. The designed system has been presented and demonstrated to 
growers in the workshops and seminars. The results from the experiments showed that 70% of the 
trainees were interested and needed such system to monitor and control the environments for 
growing crops. Furthermore, such system is useful and necessary for modern agriculture. 
Keywords: greenhouse vegetable crops, environmental monitoring system, environmental control 

system, sensors in agriculture 
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บทบาทของ cuticular wax กับการเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก 
Role of Cuticular Wax in Anthracnose Reaction on Chili Fruit  

  
ปริฉตัร์ บัวบาน1,2* และ อรรัตน์ มงคลพร2 

Parichat Buaban1,2* and Orarat Mongkolporn2 
 

บทคัดย่อ: โรคแอนแทรคโนสของพริกเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp. ที่พบมากบนผลพริก พริกที่ปลูกใน
ประเทศไทยยงัไม่มีพนัธุ์ต้านทาน ในธรรมชาติอาการโรคที่เกิดบนผลพริกต่างสายพนัธุ์มคีวามรุนแรงแตกต่างกัน       
จึงเป็นไปได้ว่าระบบป้องกันบนผลพริกมีบทบาทส าคัญต่อการป้องกันโรค ซี่งเป็นผลจากองค์ประกอบไขมันในชั้น     
คิวติเคิลบนผิวชั้นนอกของผลพริก การศึกษานี้จึงมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณไขมันที่เปน็องค์ประกอบ
ของ cuticular wax ของพริก 5 สายพนัธุ ์ จากผลพริกที่มีอายุต่าง ๆ ด้วยเทคนิค gas chromatography-mass 
spectrometry พบสารประกอบ 5 กลุ่ม ได้แก ่ alkanes, triterpenoids/sterols, fatty acids, ketones และ 
alcohols โดยที ่ alkanes และ triterpenoids/sterols เป็นองค์ประกอบหลักที่พบมากที่สุดประมาณ 45-50%  
สารประกอบในกลุ่ม triterpenoids/sterols และ fatty acids เป็นกลุ่มสารทีน่่าสนใจเพราะมีหมู่ฟังก์ชนั 
ในโครงสร้างโมเลกุลที่สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ นอกจากนี้ยังพบการเปลีย่นแปลงในระหวา่งการพัฒนาของผลพริก
ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในสายพนัธุ์พริกที่ไม่แสดงอาการโรคหลงัปลูกเชื้อ พบ triterpenoids/sterols เพิ่มข้ึนตามอายุ
ผลที่เพิ่มขึ้น ส่วนในพริกสายพนัธุ์ที่แสดงอาการโรค พบ fatty acids เพิ่มข้ึนเมื่ออายุผลมากข้ึน ชนิดและปริมาณของ
สารในกลุ่ม triterpenoids/sterols และ fatty acids อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ 
ค าส าคัญ: อายุผลพริก, triterpenoids/sterols, fatty acids, Colletotrichum 
 
Abstract: Chili anthracnose is a fungal disease mainly found on fruit and caused by Colletotrichum 
spp. In Thailand there is no resistant cultivar yet. Variations in anthracnose virulence occurred 
naturally are observed in various chili cultivars. Fruit cuticle possibly plays a defense role, which 
may be influenced by its compositional wax. The study was aimed to identify and quantify the 
cuticular wax composition of five chili cultivars at different fruit developmental stages, using a       gas 
chromatography-mass spectrometry. Five major classes of compounds extracted from the chili 
cuticular wax of all cultivars included alkanes, triterpenoids/sterols, fatty acids, ketones, and 
alcohols, the first two of which were found the most (45-50%). Triterpenoids/sterols and fatty acids 
were interesting compound classes as their molecular structures contained some functional groups. 
As well, during chili fruit development, these two wax compound classes accumulated differently 
in different chili cultivars. Triterpenoids/sterols increased toward fruit maturation in the chili cultivars 
that expressed no anthracnose symptoms after non-wound inoculation. Differently in the chili 
cultivars with anthracnose symptoms, fatty acids increased toward the fruit maturation. Types and 
quantity of the compounds in the triterpenoids/sterols and fatty acids classes are being analyzed. 
Keywords: chili fruit stages, triterpenoids/sterols, fatty acids, Colletotrichum 
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Growth and Phytochemicals of Two Amaranth Microgreens 
under Different Light Spectra from LED Lights 

 
Soborn Meas1*, Kietsuda Luengwilai1 Nathee Sukutamatunti2  

and Thammasak Thongket1 

 

Abstract: The effect of light spectrum on growth and quality of vegetables and fruits at mature 
stages have been often reported while for that of microgreens is still limited. This study was to 
determine the proper light spectrum that can enhance growth and nutritional values of amaranth 
microgreens by using light-emitting diodes (LEDs). Two amaranth cultivars; red and leafy vegetable 
amaranth were cultured for 10 days under different light spectra; white, blue (100B), red (100R) and 
red plus blue (70R:30B) with photon flux density of 130 µmol m-2 s-1 and photoperiod of 16 hrs.  The 
results indicated that 30B/70R gave the highest fresh weight, chlorophyll a, b and a+b contents, total 
carotenoids, anthocyanin and total antioxidants while blue spectrum gave the highest vitamin C for 
both amaranths. Genetic differences in the response to light spectrum were found.  In red amaranth, 
70R:30B spectrum gave the highest shoot fresh weight and anthocyanin content across light 
spectrum treatment while for leafy vegetable amaranth, 70R:30B was not different with the red 
spectrum for fresh weight and was not different with white spectrum for anthocyanin. Under the 
similar light spectrum, leafy vegetable amaranth had significantly higher fresh weight than rad 
amaranth while, in contrast, red amaranth had the higher anthocyanin, vitamin C and total 
antioxidant activity than leafy vegetable amaranth.  
Keywords: fresh weight, anthocyanin, carotenoids, vitamin C, total antioxidant activity 
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ผลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกวางตุ้ง  
Effects of Tablet Organic Combined with Chemical Fertilizers on Growth and Yield 

of Bok Choi (Brassica chinensis) 
 

อมรรัตน์  ชุมทอง1* และ อารวี ศิริวงศ์1 

Amornrat Chumthong1*and Arawee Siriwong1 

 
บทคัดย่อ: การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เป็นแนวทางที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนในระบบการเกษตร ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตขอ งกวางตุ้ง 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design; RCBD) มี 5 
สิ่งทดลอง  สิ่งทดลองละ 4 ซ้้า คือ 1) ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ (ชุดควบคุม) 2) ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 400 กิโลกรัมต่อไร่ 3) ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 800 
กิโลกรัมต่อไร่ 4) ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งของชุดควบคุม และ 5) ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด 800 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งของชุดควบคุม พบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 400 กิโลกรัม
ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งของชุดควบคุม มีแนวโน้มให้กวางตุ้งมีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูง โดยมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางทรงพุ่ม 28.35 มิลลิเมตร ความสูงต้น 36.20 เซนติเมตร จ้านวนใบ 11.30 ใบต่อต้น น้้าหนักสดต่อต้น 
112.25 กรัมต่อต้น และผลผลิต 2,873.60 กิโลกรัมต่อไร่ และมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p≤0.05) กับการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  400 กิโลกรัมต่อไร่ ที ่ให้การเจริญเติบโตและผลผลิตต้่าสุด (21.15 
มิลลิเมตร, 27.25 เซนติเมตร, 11.15 ใบต่อต้น, 45.00 กรัมต่อต้น และ 1,152.00 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ) 
ค าส าคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กวางตุ้ง การเจริญเติบโต ผลผลิต   
 
Abstract: Combined application of organic and chemical fertilizers supports agricultural 
sustainability. This research aimed to study the effects of tablet organic combined with chemical 
fertilizers on growth and yield of Bok Choi (Brassica chinensis). The experimental design was 
Randomized Complete Block Design (RCBD) with 5 treatments and 4 replications. Treatments were 
1) chemical fertilizer 46-0-0 at the rate 20 kg/rai + 15-15-15 at the rate 30 kg/rai (control) , 2) tablet 
organic fertilizer at the rate 400 kg/rai, 3) tablet organic fertilizer at the rate 800 kg/rai, 4) tablet 
organic fertilizer at the rate 400 kg/rai + chemical fertilizer ½ dose of control and 5) tablet organic 
fertilizer at the rate 800 kg/rai + chemical fertilizer ½ dose of control. The results showed that tablet 
organic fertilizer 400 kg/rai + inorganic fertilizer tended to give the highest growth and yield. Bok Choi 
grown with this treatment had plant diameter of 28.35 mm, height of 36.20 cm, leaf number 11.30 
leaves/plant, fresh weight after cutting of 112 .25  g/plant and 2 ,873 .60 kg/rai. While the Bok Choi 
grown with only organic fertilizer 400 kg/rai had gave the lowest growth and yield (21.15 mm, 27.25 
cm, 11.15 leaves/plant, 45.00 g/plant and 1,152.00 kg/rai), at p<0.05. 
Keywords: Tablet organic fertilizer, Brassica chinensis, growth, yield   
 
1 

 
 
 

                                           
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
1 Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University, Songkhla, 90000 
* ผู้น าเสนอ: amornrat.chu@skru.ac.th 
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ผลของการลดปริมาณโพแทสเซียมในสารละลายธาตุอาหารต่อคุณภาพผลผลิตมะเขือเทศเชอร่ี   
Effects of Reduced Potassium Concentration in Nutrient Solution  

on the Quality of Cherry Tomatoes 
 

กนกพร มานันตพงศ์1 อนงนาฏ ศรีประโชติ1* ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย2 รัฐพล ไกรกลาง3 และ พรทิวา กัญยวงศ์หา4  
Kanokporn Manantapong1, Anongnat Sriprachote1*, Sirirat Anutrakulchai2, Rattaphol Kraiklang3 and  

Pornthiwa Kanyawongha4  
  
บทคัดย่อ: โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease, CKD) เป็นภาวะที่หน่วยไตถูกท าลายจนไม่สามารถขับ 
โพแทสเซียมออกจากร่างกายได้สมบูรณ์    การบริโภคผักใบเขียวและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงจึงเป็นข้อจ ากัด ของ
ผู้ป่วย CKD ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมะเขือเทศเชอรี่ผลสด (พันธุ์สีแดง และ พันธุ์สีเหลือง) ให้มี
ปริมาณโพแทสเซียมต่ ากว่า 150 mg 100 g-1 FW ด้วยการลดปริมาณโพแทสเซียมไนเตรต (KNO3) ในสารละลาย
ธาตุอาหารพืช    การทดลองเป็นแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยปลูกมะเขือเทศในสารละลายธาตุอาหารพืช ที่มีปริมาณ
โพแทสเซียม 4 ระดับ คือ 3.00, 0.50, 0.25 และ 0 mM KNO3  ผลการทดลองพบว่า ปริมาณโพแทสเซียมใน
มะเขือเทศทั้งสองสายพันธุ์ มีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณโพแทสเซียมในสารละลายธาตุอาหารลดลง เมื่อเทียบกับ
ต ารับควบคุม (3 mM KNO3) ขณะที่ปริมาณของโซเดียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเจริญเติบโต น้ าหนักสด จ านวนผล 
และจ านวนช่อผลมีแนวโน้มลดลง  ส่วนปริมาณกรดซิตริก (0.42 %) และวิตามินซี (9.93 mg 100 g-1 FW) มี
ปริมาณต่ ากว่าค่ามาตรฐานก าหนดท่ี 0.50 % และ 20 mg 100 g-1 FW  น้ ามะเขือเทศมี pH 4.14 และความหวาน 
6.95 o Brix อยู่ในระดับมาตรฐาน 
ค าส าคัญ: โพแทสเซียม, มะเขือเทศเชอรี่, ไฮโดรโปรนิกส์, ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  
 
Abstract: Chronic kidney disease (CKD) is a condition in which the kidney unit is damaged and 
unable to completely excrete potassium from the body. High potassium green leafy vegetables 
and fruits are then a limitation for CKD patients to consume. This research aimed to produce 
low potassium content (below 150 mg 100 g-1 FW) in red and yellow cherry tomatoes using 
reduced potassium nitrate (KNO3) in plant nutrient solution.  The tomatoes were planted in 
four levels of KNO3 nutrient solution including 3.00, 0.50, 0.25 and 0 mM in a completely 
randomized experimental design. At low KNO3, Plant potassium content in both tomato 
cultivars tended to decrease, whereas sodium content increased. Plant growth, fruit fresh 
weight, fruit and inflorescence number decreased. Citric acid content (0.42%) and vitamin C 
(9.93 mg 100 g-1 FW) were lower than the standard values (0.50% and 20 mg 100 g-1 FW 
respectively). Tomato juice had pH 4.14 and sweetness 6.95 o Brix, which were acceptable. 
Keywords: potassium, cherry tomato, hydroponics, chronic kidney disease 
 
 
 
1 ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น  
  Department of Plant Science and Natural Resource, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University  
2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น  
  Department of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University   
3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น  
  Faculty of Public Health, Khon Kaen University  
4 ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
  Department of Plant Production Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang   
* ผู้น าเสนอ: anonsr@kku.ac.th    
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พัฒนาระบบการควบคุมการให้น ้าอัจฉริยะส้าหรับผลิตมะเขือเทศภายใต้โรงเรือนควบคุม 
Development of Smart Irrigation Controlling for Tomato 

(Lycopersicon esculentum Mill.) Production under Protected Cultivation 
 

ลลิตา โปธา1*, Nobuki Sakura2, Masashi Asano3, Satoshi Tahara4 และจตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ1 
Lalita Pota1*, Nobuki Sakura2, Masashi Asano3, Satoshi Tahara4 and Charturong Chanseetis1 

  
บทคัดย่อ: เทคโนโลยีการให้น า้อัจฉริยะช่วยควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้มีคุณภาพสูง แต่ยังขาดข้อมูลด้านการใช้
ระบบควบคุมการให้น ้าแบบแม่นย้าในการผลิตมะเขือเทศคุณภาพสูงในประเทศไทย งานวิจัยครั งนี แสดงให้เห็นถึง
การผลิตมะเขือเทศคุณภาพสูงสามารถทา้ได้โดยใช้เทคโนโลยีการให้น ้าอัจฉริยะ ที่สามารถควบคุมการให้น า้ได้อย่าง
แม่นยา้ มีการสา้รวจความต้องการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการการให้น า้ ด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกรที่สนใจใน
ระบบการให้น า้แบบแม่นยา้ แล้วจึงมีการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในบริหารจัดการ ทา้การพัฒนาระบบ
ควบคุมโดยน้าเอาค่าสะสมของแสงอาทิตย์ อุณหภูมิและความชื นมาใช้ในการก้าหนดโปรแกรมการให้น า้ จากนั นนา้
ระบบมาทด ลองปลูกมะเขือเทศสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นโดยการควบคุมการเพาะปลูกและให้น า้แก่มะเขือเทศ
ญี่ปุ่น โดยท้าการเปรียบเทียบเพื่อหารูป แบบการผลิตที่เหมาะสมในประเทศไทย โดยมีจ้านวนลา้ต้นผลิตที่แตกต่าง
กัน 3 ระดับ คือ จา้นวนล้าต้นผลิต 1 2 และ 3 ล้าต้นต่อหลุมก้าหนดการให้น า้ตามปริมาณลา้ต้นผลิต ทา้การบันทึก
ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ ผลการศึกษาพบว่าการปลูกแบบ 3 ล้าต้นผลิตต่อหลุม ให้ผลผลิตสูงสุดที่ 
914.92 กรัมต่อต้น ในขณะที่ปริมาณน า้ตาลที่ได้รับสูงสุดใน 1 ลา้ต้นผลิตต่อหลุมคือ 7.91 บริกซ์ แสดงให้เห็นว่า
ระบบการให้น า้แบบอัจฉริยะ สามารถใช้ในการผลิตมะเขือเทศให้มีรสชาติหวานจากสายพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่น และ
สามารถใช้ศึกษาในการผลิตพืชอ่ืน ๆ ในอนาคต ภายใต้โรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในจังหวัดกาญจนบุรี 
ค้าส้าคัญ: ระบบการให้น ้าอัจฉริยะ ควบคุมการเพาะปลูก มะเขือเทศ 
 
Abstract: The smart irrigation technology can enhance the quality of crops. But tool and scientific 
data for conducting precision irrigation for high quality tomato under protected cultivation in 
Thailand were lacking. This study showed production of high-quality tomato using smart irrigation 
system which can be controlled irrigation precisely.  The needs for irrigation technology were 
investigated by interviewing farmers who were interested in precision farming.  The development of 
smart irrigation for crop production has been highlighted and tested for Japanese mini-tomato 
production.  Function of cumulative solar radiation, temperature and humidity were used to program 
the irrigation. The experiment was conducted with 3 different number of production stems (1, 2 and 
3 stems/hill).  Growth parameters, yield and quality of tomato were recorded. The result showed 
that 3 production stems/hill produced highest yield of 914.92 g per plant while the highest sugar 
content of 7.91 Brix was obtained from 1 production stem/hill. Finally, smart irrigation system can 
be recommended for Japanese mini-tomato production and could be adapted to other crops under 
protected cultivation in Kanchanaburi province. 
Keywords: smart irrigation, controlled cultivation, high quality tomato 
 

                                                           
1 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 
  Division of Agricultural Science, Mahidol University, Kanchanaburi, 71150 Thailand 
2 JNC Corporation Minamata Research Center 1-1, Noguchi-Cho, Minamata, Kumamoto, 867-8501, Japan 
3 JNC Corporation , Shin Otemachi Bldg., 2-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8105, Japan 
4 Nekkoya Inc. 43-17 Sakaigi honcho, Yokohama, Kanagawa, 240-0033, Japan 
* ผู้น้าเสนอ: Lalita.nun06@gmail.com 
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ผลของหลังคาพลาสติกต่ออุณหภูมิและความเข้มแสงเหนือเรือนยอดองุ่นพันธุ์เพอร์เลท 
The Effect of Plastic Covering on Temperature and Light Intensity above Canopy  

of ‘Perlette’ Grapevine 
 
นวลปรางค์ ไชยตะขบ1* บุญร่วม จันทร์ชื่น2 และ วีระศรี เมฆตรง1 

Nuanprang Chaitakhob1, Boonluam Janchean2 and Weerasri Mektrong1 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้หลังคาพลาสติกที่มีต่อสภาพอากาศบางลักษณะ 
ได้แก่ อุณหภูมิและความเข้มแสง เหนือเรือนยอดองุ่นพันธุ์เพอร์เลท ปลูกด้วยระบบค้างตัวที ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี 2 การทดลอง คือ 1) การเปรียบเทียบอุณหภูมิและความเข้มแสง ภายใต้หลังคาพลาสติกที่
ความหนา 150 ไมครอน กับการไม่ใช้หลังคาพลาสติก ในช่วงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2553) และ 2) การ
เปรียบเทียบอุณหภูมิและความเข้มแสง ภายใต้หลังคาพลาสติกที่ความหนา 150 และ 200 ไมครอน กับการไม่ใช้
หลังคาพลาสติก ในช่วงฤดูฝน (มิถุนายนถึงกันยายน 2553) ผลปรากฏว่า ในช่วงฤดูร้อน การใช้หลังคาพลาสติกคลุม
ต้นองุ่นท าให้มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงขึ้น 1.08 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยลดลง 0.41 องศาเซลเซียส 
และเมื่อใช้พลาสติกในช่วงฤดูฝน จะมีอุณหภูมิลดลงตามขนาดความหนาของพลาสติก ส่วนความเข้มแสง เมื่อใช้
หลังคาพลาสติกขนาด 150 ไมครอน ในช่วงฤดูร้อน จะมีความเข้มแสงเพิ่มขึ้น แต่จะลดลงเมื่อใช้หลังคาพลาสติกใน
ฤดูฝน และเมื่อพลาสติกมีความหนามากขึ้นจะมีความเข้มแสงลดลง จะเห็นได้ว่า ฤดูกาลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิและความเข้มแสง ถึงแม้ว่าจะมีการใช้หลังคาพลาสติก ส่วนการใช้หลังคาพลาสติกที่ความหนาต่างกัน 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเข้มแสงเช่นกัน ดังนั้น การใช้หลังคาพลาสติกให้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
ค าส าคัญ: องุ่น หลังคาพลาสติก สภาพอากาศ 

 
Abstract: The aim of this study was to determine effect of plastic covering on some characteristics of 
environments above canopy of ‘Perlette’ grape; the plants were carried out using the trellis T system 
and planted at Kanchanaburi Research Station, Kanchanaburi province. The temperature and light 
intensity were determined in two experiments. The first experiment was a comparison of those in 150 
micron plastic cover and exposure condition as control in dry season (February to May 2010). The second, 
the plants which were covered with plastic covers of 150 and 200 micron thickness compared to the 
control in rainy season (June to September 2010). The result showed that using plastic cover of 150 
micron thickness built up the average maximum temperature by 1.08 0C and declined the average 
minimum temperature by 0.41 0C, comparing to control in dry season. When the plastic covers were 
carried on in rainy season, the temperatures were declined especially the thicker thickness. In particular, 
light intensity was increased when plastic cover of 150 micron thickness was utilized in dry season. In 
contrast, the plastic covering resulted in the decrease of light intensity depending on the thickness during 
the rainy season. These indicated that the season and plastic thickness can cause changes of temperature 
and light intensity; therefore, use of plastic covering for plant growth should be further studied to bring 
about useful and practical information. 
Keywords: grape, plastic roof, micro-climate  
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มะพร้าวน ้าหอมภายในทะลายเดียวกันมีระยะความบริบูรณ์แตกต่างกันหรือไม่  
Does the Aromatic Coconut Fruit within the Same Bunch  

Have Difference in Maturation Stages? 
 

วชิรญา อ่ิมสบาย1* อารยา สุขแดง1 และ กฤษณา กฤษณพุกต1์ 
Wachiraya Imsabai1*, Araya Sukdaeng1, and Krisana Krisanapook1 

 
บทคัดย่อ: มะพร้าวน้้าหอมจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกไป
จ้าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ มีค้ากล่าวในหมู่ชาวสวนที่ปลูกมะพร้าวว่า “มะพร้าวในทะลายเดียวกันมีระยะความ
บริบูรณ์ที่ไม่เท่ากัน” แต่ยังไม่เคยมีการพิสูจน์ จึงมีสมมติฐานว่าดอกเพศเมียในช่อดอกมะพร้าวทยอยบาน และได้รับ
การผสมเกสรไม่พร้อมกัน อาจส่งผลให้มะพร้าวในทะลายเดียวกันมีระยะความบริบูรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ท้าการศึกษาถึงระยะความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวน้้าหอมที่อยู่ภายในทะลายเดียวกัน โดยเก็บตัวอย่างมะพร้าว
น้้าหอม อายุประมาณ 6.5–7 เดือน จา้นวน 30 ทะลาย จากแปลงทดลอง 2 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน โดยบันทึกจา้นวนผลต่อทะลาย น้า้หนักผล ความหนา
ของเนื้อมะพร้าว ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้า้ได้ทั้งหมด (TSS) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (TA) และ อัตราส่วน 
TSS/TA ของน้้ามะพร้าว จากผลการศึกษาพบว่า มะพร้าวน้า้หอมมีจ้านวนผล 7-14 ผลต่อทะลาย น้า้หนักผลเฉลี่ย 
1.72 kg และ ความหนาเนื้อเฉลี่ย 0.42 cm ส่วนน้้ามะพร้าวมีปริมาณ TSS เฉลี่ย 7.46 °Brix ปริมาณ TA เฉลี่ย 
0.072% และ อัตราส่วน TSS/TA เฉลี่ย 107   ซึ่งผลมะพร้าวในทะลายเดียวกันมีน้า้หนักผล ความหนาเนื้อ ปริมาณ 
TSS ปริมาณ TA และอัตราส่วน TSS/TA ของน้้ามะพร้าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า ผลมะพร้าวน้า้หอม 
ในทะลายเดียวกันมีระยะความบริบูรณ์ไม่แตกต่างกัน 
ค้าส้าคัญ: มะพร้าวน้้าหอม, อายุผล, ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้า้ได้ 
 
Abstract: ‘Aromatic coconut’ is an economic crop which is popularly growing in Thailand. Aromatic 
coconut is consumed at local market and export to the oversea market. There is a saying that 
“Coconut within a bunch has different maturation stages”. However this farmers’ belief has never 
been proven. Therefore, we have a hypothesis that the female flowers in spadix gradually bloom 
and not being pollinated at the same time resulting in the coconut fruit in the same bunch having 
different maturation stages. This research aims to study the maturation stages of the coconut fruit 
within the same bunch. Thirty bunches of coconut were harvested at 6.5 - 7 months after full bloom 
from the experimental field 2, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng 
Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. The number of fruit per bunch, fruit weight, 
kernel thickness, total soluble solids (TSS) content, titratable acidity (TA) and TSS/TA ratio were 
determined. The result showed that the number of fruit per bunch was 7-14 fruit. The average of 
kernel thickness, fruit weight, TSS, TA, and the ratio of TSS/TA was 42 mm, 1.72 kg, 7.46◦Brix, 0.072%, 
and 107, respectively.  The fruit weight, kernel thickness, TSS, TA and TSS/TA ratio within the same 
bunch were not significantly different. It was concluded that the aromatic coconut fruit within the 
same bunch had the same maturation stage. 
Keywords: aromatic coconut, fruit age, total soluble solids 
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ผลของการบ่มผลหลังเก็บเกี่ยวต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะพร้าวน ้าหอม 
Effect of Curing Time after Harvesting on Germination and Growth of  

Aromatic Coconut Seedlings 
 

ปิยะณฎัฐ์ ผกามาศ1* กฤษณา กฤษณพุกต์1 ชนานนท์ หล่อวงศ์ตระกูล1 และ ศาศวัต ชวนะศักดิ1์ 
Piyanath Pagamas1*, Krisana Krisanapook1, Chananon Lorwongtrakool1 and Sassawat Chawanasak1 

 
บทคัดย่อ: มะพร้าวน้า้หอมถือเป็นผลไม้ส่งออกสา้คัญของไทยไปยังหลายประเทศทั่วโลก โดยพื้นที่ปลูกที่สา้คัญได้แก่ 
จังหวัดราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร หลังเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวน้า้หอมกระบวนการเมตาบอลิซึมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่นการสูญเสียน้้า และสารอาหารภายในผล ส่งผล
โดยตรงต่อการงอก จึงทา้การทดสอบผลของระยะเวลาการบ่มผลหลังเก็บเกี่ยวต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้ามะพร้าวน้า้หอม โดยเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวน้า้หอมที่อายุประมาณ 11 เดือนหลังดอกบาน น้าไปเพาะทันที
ในขุยมะพร้าว ภายใต้การพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับการบ่มผลไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 1 2 และ 3 สัปดาห์
ก่อนนา้ไปเพาะ บันทึกผลความงอก ดัชนีการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะพร้าวน้า้หอมทุกเดือนเป็นเวลา 
3 เดือนหลังงอก ผลการทดลองพบว่าการบ่มผลหลังเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์มีความงอกสูงสุดเท่ากับ 63.33 เปอร์เซ็นต์ 
และค่าดัชนีการงอกเท่ากับ 0.30 สูงกว่าการบ่มผลที่ระยะอ่ืนๆ แต่ไม่แตกต่างจากชุดควบคุม โดยการบ่มผลหลังเก็บ
เกี่ยวที่ระยะเวลาต่างกัน ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะพร้าวน้า้หอมในทุกอายุของต้นกล้าหลังงอก และมี
ค่าไม่แตกต่างจากการเพาะทันทีหลังเก็บเกี่ยว 
ค้าส้าคัญ: เปอร์เซ็นต์การงอก ระยะหลังเก็บเกี่ยว ต้นกล้า 
 
Abstract: Aromatic coconut is one of the important export fruit of Thailand to many countries 
around the world. The appropriate areas to plant are Ratchaburi, Nakhon Pathom and Samut Sakhon 
provinces. After harvesting, aromatic coconut fruits still maintain active metabolism and show some 
physiological changes such as losses of moisture and food reserves which effect the germination. 
This experiment was to determine the effect of time after harvesting on germination and seedling 
growth of aromatic coconut. The mature aromatic coconut fruits (~11 months after anthesis) were 
harvested and suddenly sowed in coconut coir dust under 50% shading (control) comparing with 
the fruits that were cured under shade for 1, 2 and 3 weeks before sowing. The germination 
percentage, germination index and seedling growth in each month for 3 months after germination 
were recorded. The fruits cured for 2 weeks after harvesting showed the highest germination of 
63.33% and germination index of 0.30 which was higher than that of other curing times but there 
was not significantly different from the control. However, the different curing times did not effect to 
the seedling growth of aromatic coconut after germination. 
Keywords: germination percentage, time of postharvest, seedling 
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การใช้ GA3 และ CPPU ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Shine Muscat 
Application of GA3 and CPPU for Increasing Berry Size and Quality of  

‘Shine Muscat’ Table Grape 
 

ปาริชาต ิพจนศิลป1์* สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรต1ิ และ อรรถพล รุกขพันธ2์ 
Parichart Potchanasin1*, Supattra Lertwatanakiat1 and Auttapon Rukkaphan2 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาการใช้จิบเบอเรลลิกแอซิด (GA3) และสาร 1-(2-chloro-4-pyridyl)N’-phenylurea; (CPPU) ใน
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพองุน่ญี่ปุน่สายพันธุท์านสด พันธุ์ Shine Muscat โดยการให้สาร 7 กรรมวิธี ได้แก่ GA3  25 
ppm, GA3 25 ppm + CPPU 5 ppm, GA3 25 ppm + CPPU 10 ppm, GA3 50 ppm, GA3 50 ppm  
+ CPPU 5 ppm, GA3 50 ppm + CPPU 10 ppm และน า้เปล่า (control) ใน 2 ครั ง คือ ครั งที่ 1 พ่นสารตาม
กรรมวิธี ที่ระยะดอกบานเต็มที ่และครั งที่ 2 พ่น CPPU 5 ppm หลังจากพ่นครั งแรก 14 วัน ในทุกกรรมวิธี ท้าการ
ทดลอง ณ ศูนย์วิจัยพชืสวนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 พบว่า 
กรรมวิธีที่ได้รับ GA3 50 ppm ร่วมกับ CPPU 10 ppm ให้ความยาวของผลองุ่น ความยาวและน ้าหนักของช่อผลสูงสดุ 
คือ 2.7 ซม., 14.8 ซม. และ 539.2 กรัม ตามล้าดับ รองลงมา คือกลุ่มกรรมวิธีที่ให้สาร GA3 25 ppm ร่วมกับ CPPU 
10 ppm และ GA3 50 ppm ร่วมกับ CPPU 5 ppm ให้น ้าหนกัช่อผลสูง เท่ากับ 465.9 และ 425.5 กรัม ตามล้าดบั 
ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีที่ให้สาร GA3 25 และ 50 ppm ที่มีน ้าหนักช่อผลเฉลี่ยเท่ากับ 250 และ 326 กรัม ตามล้าดบั และ
มากกว่ากรรมวิธีที่พ่นน า้เปลา่ (control) ที่ให้น ้าหนักช่อผลเฉลีย่น้อยที่สุด 211.1 กรัม และในทุกกรรมวิธีที่ให้สาร GA3 
และ CPPU มีปริมาณร้อยละน ้าตาล (TSS) อยู่ในช่วง 18.1 – 20.2 องศาบริกซ์ มากกว่ากรรมวิธีพ่นน า้เปลา่ที่มีปริมาณ 
TSS เท่ากับ 16.9 องศาบริกซ์ 
ค าส าคัญ: องุ่นญี่ปุน่สายพันธุท์านสด, ไชน์มัสคัส, จิบเบอเรลลกิแอซิด, ซีพีพียู 
 
Abstract:  The application of gibberellic acid (GA3) and Forchlorfenuron (1-(2-chloro-4-pyridyl) N’-
phenylurea; CPPU) to the Japanese table grape variety called ‘Shine Muscat’ was studied. The 
application of GA3 and CPPU were seven treatments including GA3 25 ppm, GA3 25 ppm + CPPU 5 
ppm, GA3 25 ppm + CPPU 10 ppm, GA3 50 ppm, GA3 50 ppm + CPPU 5 ppm, GA3 50 ppm + CPPU 
10 ppm and water (control). All treatments were sprayed at full-bloom stage and 14 days later with 
CPPU 5 ppm. The study was conducted at Srisaket Horticultural Research Center, Sisaket province 
during November 2017 to March 2018. The results showed that the treatment of GA3 application at 
a concentration of 50 ppm mixed with CPPU 10 ppm gave the largest berry, cluster length and 
cluster weight (2.7 cm, 14.8 cm and 539.2 g, respectively) followed by the application of GA3 25 ppm 
mixed with CPPU 10 ppm and the application of GA3 50 ppm mixed with CPPU 5 ppm showed high 
cluster weight of 465.9 g and 425.5 g, respectively. The applications of GA3 25 and 50 ppm gave the 
cluster weight of 250 g and 336 g, respectively while the untreated treatment gave the least cluster 
weight of 211.1 g. The application of GA3 mixed with CPPU gave the total soluble solids (TSS) 
between 18.1 – 20.2°Brix which was higher than the untreated one (TSS: 16.9°Brix). 
Keywords: Japanese table grape, Shine Muscat, gibberellic acid, CPPU 
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ผลของต้นตอท่ีมีต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพบางประการของผลมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร1 
Effect of Rootstocks on Yield and Fruit Quality of Lime cv. Pan Pichit 1 

 
สมยศ มีทา1* สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยธุยา1 และ สังคม เตชะวงค์เสถียร1 

Somyot Meetha1*, Supat Isarangkool Na Ayuttaya1 and Sungcom Techawongstein1 
 

บทคัดย่อ:   วัตถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตและคุณภาพบางประการของมะนาวพันธุ์
แป้นพิจิตร 1 ที่ต่อกิ่งบนต้นตอส้ม 5 ชนิด ได้แก่ มะนาวพวง มะนาวควาย มะกรูด มะสัง และส้มโอ เพื่อหาต้นตอที่ดี
ส าหรับการผลติมะนาว โดยปลกูทดลองในกระถางพลาสติกขนาดความจุ 64 ลิตร อายุ 2 ปี ท าการทดลองภายใน
หมวดไม้ผล สาขาวชิาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์
(Completely Randomized Design: CRD) มี 4 ซ้ า การศึกษาพบวา่มะนาวแป้นพิจิตร 1 ที่ต่อกิ่งบนตน้ตอมะสงั  
มีจ านวนผลผลิตเฉลี่ยสูงทีสุ่ด เท่ากับ 153.3 ผลต่อต้น รองลงมาคือ ต้นตอมะนาวพวงและต้นตอมะนาวควาย เท่ากบั 
135.0 และ 126.2 ผลต่อตน้ตามล าดบั การต่อกิ่งมะนาวแปน้พิจิตร 1 บนต้นตอมะกรูดและส้มโอ ให้จ านวนผลผลติ
เฉลี่ยต่อต้นต่ ามาก (69.8 และ 55.5 ผลต่อตน้) การเปรียบเทียบคุณภาพผล ได้แก่ น้ าหนักผล เส้นผ่านศนูย์กลางผล 
ความสูงผล ความหนาเปลือก ความหนาเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ปริมาณกรด และปริมาณวิตามินซี การใช้
ต้นตอมะสัง จะให้น้ าหนักผลเฉลี่ยต่ าทีสุ่ด ในขณะที่คุณภาพผลอื่น  มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังนัน้ต้นตอมะนาว
พวงหรือมะนาวควาย เหมาะส าหรับการผลิตมะนาวพนัธุ์แปน้พจิิตร 1 
ค าส าคัญ: ต้นตอ ยอดพันธุ์ดี การต่อกิ่ง ความเข้ากันได้ 
 
Abstract: The aim of this study was to compare of yield and fruit quality of lime cv. Pan Phichit 1 
top grafted on 5 Citrus sp  rootstocks; lime cv. Puang, lime cv. Kwai, kaffir lime, Feroniella and 
pomelo. The objective of this study was to identify suitable rootstocks for lime cv. Pan Phichit 1. 
The trees were planted in 64 L plastic pots for 2 years at Fruit Tree Division, Horticulture Section, 
Faculty of Agriculture, Khon Kean University. The experimental design was Completely Randomized 
Design (CRD) with 5 treatments and 4 replications. The results showed that lime cv. Pan Phichit 1 
grafted on Feroniella had highest yield (153.3 fruit per tree), followed by those grafted on the lime 
cv. Puang and lime cv. Kwai, 135.0 and 126.2 fruit per tree, respectively. The lime cv. Pan Phichit 1 
grafted on kaffir lime and pomelo showed very low in number of fruit per tree (69.8 and 55.5 fruit 
per tree). Fruit qualities including fruit weight, fruit diameter, fruit height, peel thickness, pulp 
thickness, total soluble solids, titratable acidity and vitamin c content were compared. Feroniella 
rootstock had lowest average fruit weight whereas there was no statistical difference for other fruit 
quality parameters. Therefore, the results indicated that the lime cv. Puang or lime cv. Kwai should 
be the suitable rootstocks for lime cv. Pan Phitchit 1. 
Keywords: rootstock, scion, grafting, compatibility 
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ผลของการพรางแสงและวัสดุปลูกต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะพร้าวน ้าหอม 
Effect of Shading and Growing Media on Germination and Growth  

of Aromatic Coconut Seedlings 
 

ปิยะณฎัฐ์ ผกามาศ1* กฤษณา กฤษณพุกต์1 และ เกษวรา สขุเกดิ1 
Piyanath Pagamas 1*, Krisana Krisanapook1 and Ketvara Sukkerd1 

 
บทคัดย่อ: ปริมาณแสงและชนิดของวัสดุปลูกเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์พืช จากการศึกษาผล
ของการพรางแสงและวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะพร้าวน  าหอม ระหว่างเดือน
มีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2561 ณ แปลงทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in CRD ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ปัจจัยที่หนึ่ง การพรางแสง มี 2 ระดับ ได้แก่ 
การพรางแสง 50 และ 70% ปัจจัยที่สอง ชนิดของวัสดุปลูกมี 4 ชนิด ได้แก่ ขุยมะพร้าว, ถ่านแกลบ ขุยมะพร้าวผสม
ทราย อัตราส่วน 1:1 และถ่านแกลบผสมทราย อัตราส่วน 1:1 ผลการทดลองพบว่า การพรางแสงทั ง 2 ระดับไม่มีผล
ต่อการงอกและดัชนีการงอกของมะพร้าวน  าหอม การใช้วัสดุปลูกถ่านแกลบให้เปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการงอกมี
ค่าสูงสุดเท่ากับ 66.7% และ 0.21 ตามล าดับ การเจริญเติบโตของต้นกล้ามะพร้าวน  าหอม พบว่าระดับการพรางแสง 
70% ให้ค่าความสูงต้นมากกว่าการพรางแสง 50% ในทุกระยะการเจริญเติบโต และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการ
พรางแสงและชนิดของวัสดุปลูก ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะพร้าวน  าหอม จากผลการทดลอง 
สรุปได้ว่า การใช้ถ่านแกลบเป็นวัสดุเพาะมะพร้าวน  าหอมมีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมะพร้าวน  าหอมมีการงอก
สูงและงอกได้เร็วที่สุด โดยสามารถพรางแสงได้ทั งระดับ 50 และ 70% ในระหว่างการเพาะ 
ค้าส้าคัญ: เมล็ดพันธุ์ เปอร์เซ็นต์การงอก ดัชนีการงอก 
 
Abstract: Light intensity and sowing media are the prominent factors affecting seed germination. 
This experiment was investigated the effect of shading levels and sowing media on germination and 
growth of aromatic coconut seedlings between March-September in 2018 at the experiment field of 
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University. The 
experimental design was 2x4 factorial in CRD with 2 factors as 1) 50 and 70% shading and 2) 4 types 
of sowing media (coconut dust, rice husk charcoal, coconut dust : sand 1:1 by volume and rice husk 
charcoal : sand 1:1 by volume). The results showed that shade had no significant effect on 
germination and germination index of aromatic coconut seedlings. The rice husk charcoal resulted 
in highest germination and germination index of 66.7% and 0.21, respectively comparing with other 
sowing media. The 70% shading gave higher plant height than 50% shading in every growth stage of 
seedlings. The relationship between shading levels and sowing media on germination and seedling 
growth was not found. The results suggested that the appropriate sowing media for aromatic coconut 
was rice husk charcoal which provided high germination percentage and fast germination under both 
50 and 70% shading levels. 
Keywords: seed, germination percentage, germination index 
 

                                                           
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom, Thailand 73140 
* ผู้น าเสนอ: piyanath@hotmail.com 

PF06 



84

บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

การศึกษาผลผลิตของกาแฟโรบัสต้าภายใต้การปลูกแซมไม้ผล  
The Study on Productivity of Intercropping Robusta Coffee with Fruit Trees 

 
วิมลฉัตร สมนิยาม1* ชวลติ รักษาริกรณ์ 1 ดรณุี นาคเสว1ี และ ณัฏฐ์ ผลพฤกษา1 

Vimolchat Somniyam1*, Chawalit Raksarikorn1, Darunee Naksavi1 and Nut Ponprueksa1 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาผลผลิตของกาแฟโรบัสต้าในแปลงปลูกไม้ผลของเกษตรกร อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   
วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ แบ่งสภาพพื้นที่บริเวณปลูกกาแฟในแปลงไม้ผลดังนี้ กรรมวิธีที่ 1) ปลูก
กาแฟแบบเชิงเดี่ยว  2) ปลูกกาแฟแซมระหว่างต้นทุเรียน และ 3) ปลูกกาแฟแซมระหว่างต้นกล้วย  ผลการศึกษา
พบว่าลักษณะต้นกาแฟโดยทั่วไป ด้านความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม และขนาดโคนต้นไม่มีความแตกต่างกันในแต่
ละสภาพแปลงปลูก พบว่ากาแฟที่ปลูกแซมสวนทุเรียนให้อัตราส่วนกิ่งแขนงต่อกิ่งหลักมากกว่า และสภาพแปลงปลูก
ไม่มีผลกับปริมาณใบต่อกิ่ง ความยาวกิ่ง จ านวนปล้องต่อกิ่ง และความยาวปล้อง ในด้านลักษณะการติดดอกผล
พบว่า กาแฟที่ปลูกแบบเชิงเดี่ยวและแซมในสวนกล้วยมีปริมาณกิ่งแขนงที่ติดดอกมากกว่า กาแฟที่ปลูกแซมสวน
ทุเรียนให้กิ่งด้านบนทรงพุ่มที่มีจ านวนกลุ่มผลต่อกิ่งมากกว่า แต่พบว่าปริมาณผลผลิตในกิ่งส่วนล่างของกาแฟที่ปลูก
แบบเชิงเดี่ยวกับแซมระหว่างสวนทุเรียนให้ปริมาณผลผลิตต่อกิ่งมากกว่า เมื่อน าข้อมูลมาประเมินปริมาณผลผลิต
พบว่าผลผลิตต่อต้นในแปลงปลูกทั้งสามแปลงไม่แตกต่างกัน กาแฟในระยะที่สีผลเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งผล ให้น้ าหนัก
สดสูงที่สุด ส่วนลักษณะผลแก่ของกาแฟในระยะสีต่าง ๆ กัน ด้านน้ าหนัก ขนาดความกว้างและความยาวของผล  
ค่าสี L a* b* และเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งผลกาแฟในแต่ละแปลงปลูกไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: กาแฟโรบัสต้า ผลผลิต พืชแซม 
 
Abstract: The comparative study on productivity of intercropping robusta coffee with fruit trees in 
Laplae District, Uttaradit Province was conducted in Randomized Complete Block Design consisting 
of 3 treatments as follows: 1) mono crop 2) intercropping in durian plantation and 3) intercropping 
in banana plantation. The result indicated that plant height, canopy width and trunk size were not 
different in each plot. It was found that the coffee grown in durian plantation had more branches 
(higher ratio of small branches/main branches).  Planting systems did not affect number of leaves 
per branch, branch length, number of internodes per branch and internode length.  Moreover, coffee 
planting in pure stand and in banana plantation had more percentage of flowering branches. The 
coffee planting in durian plantation had increased in the number of fruit clusters on the upper 
branches. When evaluating the yield data, it was found that the yield per plant in all three planting 
systems was not different. There was no difference in fresh weight of coffee fruit in all ripening stages 
in each plantation. The ripening fruit with red color had the highest fresh weight. In each maturity 
stage, fruit weight, fruit size, fruit color in L, a*, b* and percentage of fruit dry weight were not 
different in different planting systems. 
Keywords: Robusta coffee, coffee production, intercropping 
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การศึกษาเปรียบเทียบเมล่อน 4 สายพันธุ์ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนในจังหวัดสงขลา 
Comparative Study on 4 Muskmelon Varieties Cultivated  

under Greenhouse Conditions in Songkhla Province 
 

 ศุภัครชา อภิรติกร1* และคริษฐ์สพล หนูพรหม1 
Supakracha Apiratikorn1* and Karistsapol Nooprom1 

 
บทคัดย่อ: ศึกษาการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของเมล่อนญี่ปุน่ 4 สายพนัธุ์ ได้แก่ กาเลีย ทาคาม ิร็อกก้ีเขียว 
และ อิชิบะ โคจิ ที่ปลูกในสภาพโรงเรือนมุ้งตาข่ายหลังคาพลาสติก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ในป ีพ.ศ. 2561 (latitude 7°09'50.8"N, longitude 100°36'51.1"E) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์
(CRD) ให้พันธุ์เป็นสิง่ทดลอง จ านวน 4 สิ่งทดลองๆ ละ 10 ซ้ า พบวา่เมล่อนสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลติได้ดีมี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญของความกว้างและความยาวใบ เส้นผา่ศูนย์กลางล าต้น จ านวนใบ วันดอก
แรกบานของดอกตัวผู้และตัวเมยี โดยร็อกก้ีเขียวและกาเลียมีลกัษณะการเจริญเติบโตที่ดีกวา่ทาคามิ และอิชิบะ โคจ ิ
และพบวา่ร็อกก้ีเขียวมีความยาวผล ความยาวไส้ ค่าความแน่นเนื้อ น้ าหนักผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้มากที่สดุ 
มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้น้อยที่สุด และมีรปูร่างผลทรงรี สว่นพันธุ์อื่นๆ มีรูปรา่งผลกลม กาเลียมีเนื้อผลสีเขียวใสและ
เปลือกสีส้มอ่อน (เหลืองทอง) พันธุ์อื่นๆ มีเนื้อผลสีเขียวอ่อนและเปลือกสีเขียว การทดสอบทางประสาทสัมผสัมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจในสีเปลือกกาเลีย แต่มีความพึงพอใจร็อกกี้เขียวในสีเนื้อผล 
ความหอม เนื้อสัมผัส ความหวาน และความชอบโดยรวมมากทีสุ่ด ดังนัน้กาเลียและร็อกก้ีเขียวสามารถน ามาปลูกและ
แนะน าเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียงได้  
ค าส าคัญ: ทดสอบพันธุ์ เมล่อนญี่ปุ่น ผลผลิต คุณภาพผลผลิต การทดสอบทางประสาทสัมผสั 
 
Abstract: A study was to compare growth and yield qualities of four varieties of muskmelon. There 
were Galia, Takami, Green Rocky and Ichiba Kouji which were grown under the greenhouse at the 
Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University in 2018 (latitude 7°09'50.8"N, 
longitude 100°36'51.1"E). The experiment was laid out in a completely randomized design (CRD) with 
four varieties of muskmelon as treatments, and ten replications. The results showed that all four 
varieties of muskmelon were able to grow, providing good yield and quality. There were significant 
differences in the growth characteristics of leaf width, leaf length, stem diameter, number of leaves, 
the first flowering day of male flowers and female flowers. The Green Rocky and Galia varieties had 
better growth characteristics than Takami and Ichiba Kouji varieties. Moreover, Green Rocky had 
highest fruit length, fruit cavity length, firmness, weight, TSS and lowest TA. The Green Rocky had a 
broad elliptical fruit shape while other varieties had a spherical fruit shape. Galia had green to white 
color of pulp and its peel was light orange color. For the others, their pulp was light green color and 
green peel color. The results of sensory evaluation by 9-point hedonic scale of four muskmelons 
showed significant differences of appearance liking score of all treatments. Volunteer testers 
preferred light orange (gold yellow) peel of Galia variety and Green Rocky on aroma, texture, 
sweetness and overall taste. Therefore, the Green Rocky and Galia varieties are suitable for 
cultivation in Songkhla province and nearby. 
Keyword: cultivation test, Muskmelon, yield, fruit quality, sensory evaluation 
 
 
 
                                                           
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสงขลา ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
1 Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University, Songkhla Campus, Khao Roob Chang, Mueang, Songkhla 90000 
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การจัดทรงพุ่มมะนาวพันธุ์แป้นต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในเครื่องปลูกทราย 
Training System of Lime (Citrus aurantifolia Swingle) cv. Pan 

on Growth and Yield in Sand Culture 
 

มนูญ ศิรินุพงศ1์* ลุตฟีย ์  มะแตหะ1 และ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์1 
Manoon Sirinupong1*, Lutfee  Mataeha1 and Pattanasuda Sirinupong1 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาการจัดพุ่มต้นแบบตัววาย   แบบเปิดกลาง แบบดัดแปลงยอดกลาง และการไม่จัดทรงพุ่ม  
ที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ของมะนาวพันธุ์แป้นในเครื่องปลูกทราย ณ แปลงปฏิบัติการแผนก
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2561 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) พบว่า การตัดแต่งกิ่งแบบเปิด
กลางพุ่มมีการเจริญทางด้านความสูงมากกว่าไม่จัดทรงพุ่ม ในด้านการตัดแต่งกิ่งแบบตัววาย  มีผลท าให้มีจ านวน 
ตาใบ ความยาวตาใบ และปริมาณไนโตรเจนมากที่สุด ส่วนจ านวนดอกต่อต้น จ านวนผลต่อต้น และพื้นที่ใบ  
ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ค าส าคัญ: มะนาว, การจัดพุ่มต้น, การตัดแต่งกิ่ง, เครื่องปลูกทราย 
 
Abstract: A study of training systems (Y shape, open center, modified leader and no training) on 
growth and yield of lime (Citrus aurantifolia Swingle) cv. Pan in sand culture was conducted. The 
experiment was carried out at Division of Agricultural Technology, Department of Technology and 
Industries, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus, during 
August – December, 2018. The experimental design was Completely Randomized Design (CRD). It 
was found that the open center training method had more increase in plant height than the no 
training control. In the Y shape training, it had the highest number of axillary buds, length of new 
axillary buds and nitrogen content. But, there were not significantly different in leaf area, number of 
flowers and fruits per tree among training systems. 
Keywords: lime, training system, pruning, sand culture 
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สภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู 
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

Climate on Growth and Development of Guava (Psidium guajava) cv. Kimju  
in Narathiwat Province 

 
จักรพงศ ์ จิระแพทย1์* ธนกฤต ใจด2ี และ สดุารตัน์ พูลเทพ2 

Jakkrapong Jirapaet1*, Thanakrit Jaidee2 and Sudarat Poonthep2 
 

บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจูใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยท าการศึกษาในแปลงทดลองปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร์ ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศ ประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด ตั้งแต่เดือน
มกราคม-เมษายน 2562 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฒันาการทางล าตน้ แต่ละระยะการ
เจริญเติบโต ประกอบด้วย ความยาวยอดใหม่ ขนาดดอก และขนาดของผล สุ่มเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตแต่ละส่วน 
จ านวน 5 ตัวอย่างต่อต้น จ านวน 30 ต้น น าข้อมูลการเจริญเติบโตและพฒันาการของส่วนตา่งๆ ของฝรั่ง มาศึกษา
ความสัมพันธ์กับช่วงเวลา ด้วยการวิเคราะห์ค่า linear regression พบวา่ อุณหภูมิสูงสุด – ต่ าสุด และปริมาณน้ าฝน
ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจ ู และในแต่ละช่วงระยะ
ของการพัฒนาการส่วนยอดใหม่ ดอก และการพัฒนาผลมีความสัมพันธ์กันกบัช่วงเวลา ซึ่งมีรปูแบบการเจริญเติบโต
เป็นแบบ Sigmoid curve 
ค าส าคัญ: สภาพภูมิอากาศ, การเจริญและพัฒนาการ, ฝรั่งกิมจ ู  
 
Abstract: The objective of this research is to study the effect of climate on growth and development 
of guava (Psidium guajava) in Narathiwat Province.  The study was conducted at the economic fruit 
crop experiment field, Faculty of Agriculture, Princess of Naradhiwas University. Weather data, 
consisting of rainfall, maximum – minimum temperature from January - April 2019 was recorded. 
Growth and development in each growth phase were observed and the length of new shoots, flower 
size and fruit size were randomly measured from 30 trees, 5 samples for each plant part/tree. The 
relationship between growth and development data and time were analyzed by linear regression. It 
was found that the maximum - minimum temperatures and rainfall in Mueang District, Narathiwat 
Province affected growth and development of ‘Kimju’ guava, and in each growth phase the growth 
and development of new shoots, flowers and fruit were related to the time period, showing a 
sigmoid curve growth pattern.  
Keywords: climate, growth and development, ‘Kimju’ guava  
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คุณภาพของผลชมพู่พันธุ์ ‘ทับทิมจันทร์’ระหว่างการพัฒนาของผล 
Quality of ‘Tab Tim Chan’ Rose Apple Fruit during Fruit Development 

 
ธรรมธัช ตะก้อง1*พัฒนาพร แสงจันทรน์วล1ผกาวรรณ หาญขุนทด1และ เกรยีงศักดิ์ ไทยพงษ1์ 

Thammathuch Takong1*, Pattanaporn Sangchannual1, Pakawan Hankhunthod1 and Kriengsak Thaipong1 
 
บทคัดย่อ: การทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลในระหว่างการพัฒนาของผลมปีระโยชน์ต่อการน ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการเก็บเก่ียวผลในระยะที่เหมาะสมและการจัดการเพือ่เพิ่มคุณภาพผลผลิตได้ จึงประเมินคุณภาพผลชมพู่
พันธุ์ทับทิมจันทร์ที่ให้ผลผลติในฤดูร้อนปี 2562 จากสวนใน อ.บางแพ จ.ราชบุรี ตัง้แต่ระยะดอกบานจนถึงระยะเก็บ
เก่ียว สัปดาห์ละ 10 ผล พบวา่ ผลชมพู่พันธุท์ับทิมจนัทร์มีระยะการพัฒนาของผล 7 สัปดาห์ โดยน้ าหนักผล ความ
กว้างผล ความยาวผล และขนาดช่องวา่งภายในผล มีค่าเพิ่มข้ึนตามอายผุลที่เพิ่มขึ้น ผวิผลเริม่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็น 
สีแดงเมื่ออายุ 5 สัปดาห์หลังดอกบาน ปริมาณกรดลดลงตามอายุผลที่เพิ่มข้ึนจนถึงสปัดาห์ที ่ 5 หลังจากนั้นเร่ิมคงที ่
ในขณะที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้และปริมาณวิตามนิซี ไม่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงทีช่ัดเจน โดยระยะเก็บเก่ียว
มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักผล 137.4 กรัม ความกว้างผล 4.9 เซนติเมตร ความยาวผล 8.5 เซนติเมตร ขนาดช่องวา่งภายในผล
กว้างและยาว 1.3 และ 1.2 เซนติเมตร ตามล าดับ ค่าสีแดง (ค่า a) ของผิวผล 11.7 ปริมาณกรด 0.16 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 12.8 องศาบริกซ์ และปริมาณวติามินซี 24.2 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด 
ค าส าคัญ: การเจริญเติบโตของผล, การสุกแก่ของผล, การเปลีย่นแปลงคุณภาพผล 
 
Abstract: Information of fruit quality changes during fruit development is advantage to predict an 
appropriate harvesting stage and to manage cultural practices for improving fruit quality. Therefore, 
fruit quality of ‘Tab Tim Chan’ rose apple during development in summer season from a rose apple 
orchard in Bang Phae, Ratchaburi was determined from flowering to harvesting stage with 10 
replications (fruit) per week. The development period of fruit of ‘Tab Tim Chan’ rose apple from 
flowering to harvesting stage was 7 weeks. The fruit weight, fruit width, fruit length and fruit cavity 
size gradually increased with maturity. Fruit peel began to change from green to red at 5 weeks after 
flowering (WAF). Titratable acidity slightly decreased with maturity until 5 WAF and remained 
constant afterwards while the changes of total soluble solids and ascorbic acid content were 
uncertain. The fruit weight, fruit width, fruit length, fruit cavity width, fruit cavity length, peel color 
(a value), titratable acidity, total soluble solids and ascorbic acid content at harvesting stage were 
137.4 g, 4.9 cm, 8.5 cm, 1.3 cm, 1.2 cm, 11.7, 0.16%, 12.8Brix and 24.2 mg/100g fresh weight. 
Keywords: fruit growth, fruit maturity, fruit quality changes 
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การเกิดรากของกิ่งปักช ามะนาวจากต าแหน่งต่างๆ ของกิ่งกระโดงที่มีความยาวต่างกัน 
Rooting of Acid Lime Cutting Derived from Different Positions  

of the Upright Shoots Varied in Length 
 

สุขะวัฒน์ ทองเหลีย่ว1* เยาวลักษณ ์บญุเชดิ1 กฤษณา กฤษณพุกต1์ และ ลพ ภวภตูานนท1์ 
Sukhawat Tongleaw1*, Yaowaluk Booncherd1, Krisana Krisanapook1 and Lop Phavaphutanon1 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาเปรียบเทียบการเกิดรากของกิ่งปักช ามะนาวพนัธุ์แปน้ที่มาจากต าแหนง่ต่างๆ (ปลาย กลาง และ
โคน) ของกิ่งกระโดง 3 ขนาด (ความยาวกิ่ง 50 – 70  70 – 90 และ 90 – 110 ซม.) แต่ละขนาดตัดเปน็กิ่งปักช ายาว 
20 ซม. ได้ 3 4 และ 5 กิ่ง ตามล าดบั แตล่ะกิ่งมีใบติดอยู่ 4 ใบ ปักช าในกระบะพน่หมอกเป็นเวลา 2 เดือน พบวา่ 
กิ่งปักช าทัง้หมดเกิดราก (100%) โดยกิ่งปักช าต าแหน่งที ่2 ถัดจากโคนกิ่งของกิ่งกระโดงยาว 90 – 110 ซม. มีจ านวน
รากเฉลี่ยมากที่สุด 25.7 ราก/กิ่ง ขณะที่กิ่งปักช าจากต าแหน่งปลายกิ่งกระโดงทั้ง 3 ขนาด มีจ านวนรากน้อยที่สดุ กิ่ง
ปักช าจากส่วนกลางของกิ่งกระโดงทั้ง 3 ขนาด มีคะแนนคุณภาพรากมากที่สุด จากนัน้ย้ายปลูกกิ่งปักช าที่เกิดรากลงใน
กระถาง เพื่อศึกษาการตั้งตัวหลงัย้ายปลูกเป็นเวลา 1 เดือน พบว่ากิ่งปักช าทั้งหมดเกิดยอดใหม่ (100%) โดยกิ่งปักช า
จากส่วนโคนและส่วนกลางของกิ่งกระโดงทั้ง 3 ขนาด มีจ านวนใบเฉลี่ยมากทีสุ่ดอยู่ในช่วง 93.3 – 120.7 ใบ/กิง่  
จึงสรุปได้ว่า กิ่งปักช ามะนาวพนัธุ์แป้นจากต าแหนง่ต่างๆ ของกิ่งกระโดง สามารถเกิดรากได้ด ี โดยต าแหนง่ที่มีความ
เหมาะสมที่สุดในการปักช า คือ บริเวณส่วนโคนและส่วนกลางของกิ่งกระโดงทั้ง 3 ขนาด เนือ่งจากมีจ านวนราก/กิ่ง 
คะแนนคุณภาพราก และจ านวนใบมากทีสุ่ด และมีการตั้งตัวหลังย้ายปลูกดีทีสุ่ด 
ค าส าคัญ: จ านวนราก คุณภาพราก การตั้งตัว 
 
Abstract: The study was conducted to compare rooting of acid lime cuttings derived from different 
positions (basal, middle and apical) of the upright shoots varied in length (50 – 70, 70 – 90 and 90 – 
110 cm).  The upright shoots of each size were divided into a 20-cm cutting to get 3, 4 and 5 
cuttings/upright shoot, respectively with 4 leaves attached on each cutting.  Cuttings were 
propagated in mist beds for 2 months. The results showed that all cuttings rooted (100% 
rooting).  Cuttings from the 2nd position next to the base of the long upright shoots (90 - 110 cm) 
had the highest root number of 25.7 roots/cutting.  Cuttings from the apical part of all sizes of upright 
shoots had the least root number. The cuttings from the middle parts of the upright shoots of all 
sizes had the highest root quality score.  After transplanting of rooted cuttings for 30 days, all cuttings 
had new shoots (100% establishment). Cuttings from the basal and the middle positions of the 
upright shoots of all sizes had highest leaf number of 93.3 – 120.7 leaves/cutting.  It can be 
concluded that the cuttings derived from different positions of the upright shoots varied in length 
were well rooted.  The most appropriate positions to take the cuttings were the basal and middle 
parts of the upright shoots of all 3 sizes which provided the highest root number/cutting, root quality 
score and leaf number/cutting and successful cutting establishment after transplanting. 
Keywords: root number, root quality, establishment 
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การสะสมปริมาณฟีนอลิกและการต้านอนุมูลอิสระในพันธุ์และระยะพัฒนาการของใบพลับ 
Accumulation of Phenolic Content and Antioxidant in Cultivars and  

Developmental Stages of Persimmon Leaves 
 

สุทธิดา มั่นเหมาะ1 สุริยา ตาเที่ยง1 ซาจิโกะ ฮิกาชิคาตะ1 และ สุรินทร ์นิลส าราญจิต1* 
Sutthida Munmoh1, Suriya Tatiang1, Sachiko Higashikata1 and Surin Nilsamranchit1* 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาการสะสมปริมาณฟีนอลิกและกิจกรรมต้านอนุมลูอิสระในใบของกล้วยฤาษี (Diospyros 
glandulosa) พลับพันธุ์เตา้ซื่อ (D. lotus) พลับฝาดพันธุ์ซชิู (D. kaki) และพลับหวานพันธุ์ฟูยู (D. kaki) โดยเก็บใบแก่
เต็มที่ มาวิเคราะห์ในช่วงก่อนการพักตัวของต้นในเดือนตุลาคม เปรียบเทียบกับใบช่วงผลอ่อนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2562 และศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบก่อนน ามาอบแห้งที่อุณหภูมิ 40°ซ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด
และกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ในสารสกัดด้วยน้ าที่อุณหภูมิ 80°ซ ส าหรับเปรียบเทียบชนดิของพลับและ
ระยะพัฒนาการที่เหมาะสมส าหรับเป็นผลิตภัณฑ์ชา ผลการศกึษาพบวา่ การสะสมปริมาณฟนีอลิกทั้งหมดในใบชว่งผล
อ่อนพบได้มากกวา่ใบช่วงก่อนการพักตัวของต้นในพันธุ์ซิชูและพันธุ์ฟูยู ซึ่งให้ผลในทางตรงกนัข้ามกับกล้วยฤาษีและ
พันธุ์เต้าซื่อที่พบปริมาณในใบชว่งก่อนการพักตัวมากกว่าใบช่วงผลอ่อน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ของพลบัมีการ
สะสมปริมาณฟนีอลิกทั้งหมดไดแ้ตกต่างกัน ส่วนค่ากิจกรรมต้านอนุมลูอิสระในใบช่วงผลอ่อนมีมากกว่าใบช่วงก่อน
การพักตัวของต้น ส าหรับลักษณะสัณฐานวิทยาของใบทั้งสี่ชนดินี้ มีความแตกต่างกันในใบทั้งสองระยะที่ศึกษา ดังนัน้
ใบของพันธุ์พลบัและช่วงเวลาการเก็บใบจึงมีความเหมาะสมส าหรับท าผลิตภัณฑ์ชาได้แตกตา่งกัน  
ค าส าคัญ: ชาใบพลับ กรดแกลลิก ดีพีพีเอช สัณฐานวิทยา 
 
Abstract: Study on the accumulation of phenolic and antioxidant activity in leaves of ‘Kluai ruesee’ 
(Diospyros glandulosa), ‘Tao sue’ (D. lotus), ‘Xichu’ astringent persimmon (D. kaki) and ‘Fuyu’ sweet 
persimmon (D. kaki) was conducted. Mature leaves collected prior to dormancy in October and at 
the young fruit developmental period in March 2019 were compared. Leaf morphological 
characteristics were investigated before drying at 40°C for analyzing the total phenolic content and 
antioxidant activity. The comparison of persimmon species and the developmental periods to 
produce persimmon leaf tea was studied. Results showed that the accumulation of total phenolic 
in leaves at the young fruit period was more than that at the pre-dormancy period in both ‘Xichu’ 
and ‘Fuyu’. In contrast, ‘Kluai ruesee’ and ‘Tao sue’ showed higher contents in leaves at the pre-
dormancy period than at the young fruit period. Leaf total phenolic contents were different among 
cultivars. The antioxidant activity of leaves at the young fruit period was higher than that at the pre-
dormancy period. The leaf morphology of 4 cultivars differed between the 2 studied periods. 
Therefore, tea products varied due to different cultivars of persimmon and the leaf harvesting 
periods.  
Keywords: persimmon leaf tea, gallic acid, DPPH, morphology 
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การพ่น GA3 เพื่อเพิ่มขนาดผลสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต 
Spraying of GA3 to enlarge ‘Phuket’ Pineapple Fruit Size 

 
พีระพันธุ์ วัฒนารมย1์  ณรงค์เดช พัสด1ุ  ธีร์ หะวานนท1์ และ ภาสันต์ ศารทลูทัต1* 

Peeraphan Vatanaromya1 Narongdech Patsadu1 Tee Havananda1 and Parson Saradhuldhat1* 
 
บทคัดย่อ: ผลสับปะรดพนัธุ์ภูเก็ตที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานสามารถจ าหนา่ยได้ราคาดี  การใช้สารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืชจบิเบอเรลลิน อย่างเหมาะสมอาจช่วยเพิ่มขนาดผลได้  การวิจัยนี้จึงมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้ทราบผลของ
ความเข้มข้นของ GA3 ที่มีต่อการเพิ่มขนาดผลสับปะรดพนัธุภ์ูเก็ต  ท าการทดลองโดยพน่สารละลาย GA3 เข้มข้น  
0 (ควบคุม) 100 200 และ 400 ppm ปริมาตร 40 มิลลิลติรที่ช่อดอกสับปะรดอายุ 7 สัปดาห์หลังบงัคับดอกด้วย 
เอทีฟอน ดูแลต้นตามวิธีการของเกษตรกร  เก็บเก่ียวผลสับปะรดที่อายุประมาณ 140 วันหลังบังคับดอก น ามาบันทึก
ขนาดและคุณภาพผล พบว่าผลสับปะรดทีไ่ด้รับ GA3 ทุกระดับมีน้ าหนักผล 1,011-1,128 กรัม มากกว่าผลควบคมุ  
(มีน้ าหนัก 804 กรัม) 25-40% โดยมีขนาดความกว้างและความยาวผลมากกว่าผลควบคุมอย่างชัดเจน  ผลในทุกทรที
เมนต์มีขนาดจุกไม่แตกตา่งกัน ความกว้างแกนผล ความฉ่ าน้ าและความแน่นเนื้อผลไม่แตกต่างระหว่างทรีทเมนต์ ผลที่
ได้รับ GA3 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 15.9-16.7% ซึ่งสูงกว่าผลควบคุมเล็กน้อย  แต่มีปริมาณกรดไม่แตกต่างกัน 
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการฉีดพ่น GA3 ความเข้มข้นตั้งแต่ 100 ppm ที่อายุผล 7 สัปดาห์หลังบังคบัดอก 
สามารถช่วยเพิ่มขนาดผลสบัปะรดพันธุ์ภูเก็ตได้อย่างชัดเจน โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพเนื้อผล  
ค าส าคัญ: จิบเบอเรลลิน  คุณภาพผล ‘Queen’  
 
Abstract: ‘Phuket’ pineapple fruit of a standard size is highly demanded with a higher price.  Proper 
application of gibberellic acid, a growth promoter, may increase the fruit size. This research aimed 
to reveal the effect of GA3 concentration on increasing the fruit size of ‘Phuket’ pineapple.  The 
experiment was conducted by spraying 40 ml of GA3 solution at concentrations of 0 (control), 100, 
200 and 400 ppm on the pineapple inflorescences at 7 weeks after flower induction.  The plants 
were taken care in a farmer manner and the fruit were harvested at about 140 days after forcing to 
evaluate fruit size and quality.  It was found that the GA3-treated fruit were 1,011-1,128 g of weight, 
25-40% over the control (weighed 804 g) with larger fruit widths and lengths.  Among the treatments, 
the fruit were similar in crown weight, core width, flesh translucency and firmness. The GA3-treated 
fruits had 15.9-16.7% total soluble solids, slightly higher than that in the control fruit, however, with 
no difference in titratable acidity.  These indicated that the spraying of GA3 at 100 ppm or more at 
7 weeks after forcing can increase the fruit size of ‘Phuket’ pineapple without negative effect on the 
flesh quality. 
Keywords: gibberellic acid, fruit quality, ‘Queen’ 
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การเจริญเติบโตและมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสวนป่าไม้สัก 
ในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้้าเสืออ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

Growth and Biomass of Teak Plantation in Agroforestry Community Area  
Model of Ban Tham  Suea, Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province 

 
ทรงศักดิ์ ธรรมจ้ารัส1* วรรณา กอวัฒนาวรานนท์1 และ ปรดีา โคแล1  

Songsak Thamjumart1*, Wanna Korwattanavaran1 and Preeda Kholae1    
 
บทคัดย่อ: การศึกษาการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้สักในพืน้ที่ตน้แบบวนเกษตรชุมชนบา้นถ้า้เสือ 
อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จ้านวน 5 ชั้นอายุ คือ 4 5 6 7 และ 15 ปีตามลา้ดบั โดยใช้สมการแอโลเมตริก 
ในการค้านวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน พบวา่ สวนป่าสักแตล่ะชว่งชั้นอายุประกอบด้วย 4 5 6 7 และ 15 ปี มีความสูง
เฉลี่ย เท่ากับ 4.61 9.41 15.37 17.97 และ 19.90 เมตรตามล้าดบั ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 15.16 
28.97 41.43 62.66 และ 131.02 เซนติเมตร ตามล้าดบั ปริมาตรไม้ 0.19 0.97 15.18 16.55 และ 24.86 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่ ตามล้าดบั มีมวลชีวภาพแยกเป็นมวลชีวภาพล้าตน้ กิ่ง และใบ ตามช่วงชั้นอายุประกอบด้วย 4 5 6 7 และ 
15 ปี เท่ากับ 74.09 421.90 7347.29 8,062.87 และ 13,048.21 กิโลกรัมต่อไร่  9.66 76.14 2016.25 2,186.55 
และ 4,592.59 กิโลกรัมต่อไร่ 14.91 54.15 576.35 590.11 และ 660.26 กิโลกรัมต่อไร่   
ค้าส้าคัญ: ปริมาตรไม้ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน  ไม้สัก    
 
Abstract: The study of growth and aboveground biomass of teak plantation in agroforestry 
community area model of Ban Tham  Suea, Kaeng Krachan District, Phetchaburi province was 
conducted. The objectives of the study were to determine growth, stem volume and aboveground 
biomass by using allometric equations.  The result revealed that the average height of teak in the 
different ages; 4, 5, 6, 7 and 15 years old, was 4.61 , 9.41, 15.37, 17.97 and 19.90 m, respectively. 
The diameter of teak at breast height was 15.16, 28.97, 41.43, 62.66 and 131.02 cm, respectively. 
The stem volume was 0.19, 0.97, 15.18, 16.55 and 24.86 m3.rai-1, respectively. The aboveground 
biomass of teak which composed of stem, branch, and leaf content in 5 teak ages; 4, 5, 6, 7 and 15 
years old was 74.09, 421.90, 7347.29, 8,062.87 and 13,048.21 kg.rai-1, 9.66, 76.14, 2016.25, 2,186.55 
and 4,592.59 kg.rai-1, 14.91, 54.15, 576.35, 590.11 and 660.26 kg.rai-1, respectively.         
Keywords: growth, aboveground biomass, teak 
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การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมส าหรับอินทผลัม 
Study of Appropriate Nitrogen Fertilizer Rate on Date Palm 

 
สุมิตร วลิัยพร1*, จารุฉัตร เขนยทิพย2์, ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์1 และ สิริพร มะเจี่ยว2 

Sumit Wilaiporn1*,  Jaruchat Kaneuytip2, Siriluck Intawong1 and Siriporn Majeiw2 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาอัตราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพผลผลิตอินทผลัม (Phoenix 
dactylifera L.) พันธุ์ KL1 ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างปี 2559 - 
2561 วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 6 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ  า คือ ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 0 300 600 
900 1,200 และ 1,500 ก./ต้น/ปี แบ่งใส่ 3 ครั ง จากการศึกษา พบว่า ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 900 1,200 และ 1,500 
ก./ต้น/ปี ในปี 2559 และ 2561 ท าให้จ านวนผลต่อช่อ น  าหนักช่อผล น  าหนักผล ความยาวผล น  าหนักเนื อผล 
เปอร์เซ็นต์เนื อผลและ TSS เพิ่มขึ นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่มีผลต่อความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม 
และปริมาณผลผลิต จึงสรุปได้ว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 900 ก./ต้น/ปี สามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิตอินทผลัม
พันธุ์ KL1  
ค าส าคัญ: อินทผลัม, ปุ๋ยไนโตรเจน, คุณภาพผลผลิต, การเจริญเติบโต 
 
Abstract: The effect of nitrogen fertilizer on growth, yield and quality of KL1 date palm (Phoenix 
dactylifera L.) was studied at Chiang Mai Agricultural Research and Development Center, Chiang 
Mai province during 2016 – 2018. The experiment was designed in RCB with 6 treatments and 4 
replications. Nitrogen fertilizer was applied at 0, 300, 600, 900, 1,200 and 1,500 g/plant/year 
divided into three equal doses. The study of nitrogen fertilizer in 2016 and 2018 showed that 
nitrogen fertilizer 900, 1,200 and 1,500 g/plant/year increased the number of fruits/bunch, bunch 
weight, fruit weight, fruit length, fruit pulp weight, fruit pulp percentage and TSS significantly but 
had no effect on plant height, canopy width and yield. Therefore, it is recommended to apply 
nitrogen fertilizer at the rate of 900 g/plant/year to increase d the fruit quality of KL1 date palm. 
Keywords: date palm, nitrogen, quality, vegetative 
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* ผู้น าเสนอ: sumit_200@hotmail.com 
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สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบสับปะรดพันธุ์นางแล 
ปลูกบนชุดดินเชียงแสนที่มีภูมิประเทศต่างกัน 

Soil Fertility Status and Leaf Nutrient Concentrations of “Nanglae” Pineapple  
Grown on Chiangsaen Soil Series with Different Terrains 

 
พรทิวา กัญยวงศ์หา1* และ ชาญวทิย์ วงค์มณ1ี 

Pornthiwa Kanyawongha1* and Chanwid Wongmanee1 
 
บทคัดย่อ: การศึกษาคร้ังนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบ
สับปะรดพันธุน์างแล ปลูกบนชดุดินเชียงแสน (Ce: Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults) 
ที่มีภูมิประเทศต่างกนั แปลง 1 อยู่บนพื้นทีสู่งกว่าและชนักวา่แปลง 2 แต่ละแปลงเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างพืช
แปลงละ 60 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่แปลง 2 ซึ่งอยู่ต่่ากว่าและชันน้อยกว่ามีธาตอุาหารพืชในดินสูงกว่าที่
พบในแปลง 1 เล็กน้อย แม้ว่าทั้ง 2 แปลงจะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่่าถึงปานกลางก็ตาม มีเพียงปฏิกิริยาดนิ 
อินทรียวัตถุ โซเดียม เหล็ก และสังกะสีที่สกัดได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ดินแปลง 1 เป็นกรดมากกวา่
แปลง 2 ส่วนการนา่ไฟฟา้ของสารละลายดนิไม่ตา่งกันมากนัก เช่นเดียวกับอินทรียวตัถุในดิน ฟอสฟอรัสที่เปน็
ประโยชน์ และเบสทีส่กัดได้ของทั้ง 2 แปลงจัดอยู่ในเกณฑ์ต่่าถึงปานกลาง ในขณะที่จุลธาตปุระจุบวกที่สกัดได้จัดอยู่ใน
เกณฑ์สูงแทบทุกธาตุ ภูมิประเทศที่ต่างกันของแปลงสบัปะรด ไม่มีผลต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบสบัปะรด 
แคลเซียม โซเดียม และแมงกานีส ของทั้ง 2 แปลง และเหล็กของแปลง 2 จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน “พอเพียง” ส่วน
แปลงที ่ 1 เหล็กสูงกว่าค่ามาตรฐานพอเพียง ในขณะที่ธาตุอื่นๆ (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม 
ทองแดง และสังกะส)ี ในใบสับปะรดทั้ง 2 แปลงต่่ากวา่เกณฑม์าตรฐานพอเพียง ทั้ง 2 แปลงควรได้รับปนูโดโลไมท ์
ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ เนื่องจากเกษตรกรเจ้าของสวนไม่ใสปุ่๋ยเคมี 
ค าส าคัญ: สับปะรดพันธุ์นางแล ธาตุอาหารในใบ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชุดดนิเชียงแสน 
 
Abstract: This study aimed at evaluating soil fertility and leaf nutrient concentrations of Nanglae 
pineapple grown on Chiangsean soil series (Ce: Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic 
Kandiustults) with different terrains.  Plot 1 was located on higher position with more slope gradient 
than Plot 2. Each plot, 60 samples of soil together with leaf were collected. The results revealed 
that in most the cases, Plot 2 on the lower position with more gently slope, contained somewhat 
higher soil nutrients than those presented in Plot 1, though their fertility rates were low to medium 
ranges. Among them, soil reaction (pH), organic matter, extractable sodium, iron and zinc differed 
significantly. Plot 1 had more acidity of soil reaction (pH) than Plot 2.  They had more or less similar 
in electrical conductivity (EC) and organic matter. Available phosphorus and extractable bases of 
both plots were in low to moderate levels while most of the extractable cationic micronutrients 
were in high levels. Different terrains of pineapple plots had no effect on nutrient concentrations of 
pineapple leaf. The concentrations of calcium, sodium and manganese of both plots and iron of 
Plot 1 were in “adequate” ranges. The iron concentration of Plot 1 was higher than an adequate 
range. The other leaf nutrients (N, P, K, Mg, Cu and Zn) of both plots were lower than the adequate 
ranges.  Because chemical fertilizer application is undesirable for the owner, thus, dolomitic 
limestone together with organic materials should be added.  
Keywords: Nanglae pineapple, leaf nutrient, soil fertility, Chiangsean soil series 

                                                           
1  ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   Department of Plant Production Technology, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut ’s Institute of Technology Lad Krabang,  
   Bangkok 10520 Thailand 
* ผู้น่าเสนอ: pornthiwa.ka@kmitl.ac.th 
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การเพิ่มผลผลิตในล าไยพันธุ์ดอด้วยปุ๋ยทางใบสูตร 18-6-12 
Increasing Yield in Longan cv.‘Dor’by 18-6-12 Foliar Fertilizer 

 
กรรณิการ์ แก้วส่องแสง1* ภานุรักษ์ ประทับกอง1 ณัฐชยา ลิมโกมลวิลาศ1 และ รวี เสรฐภักด2ี 

Kannikar Kaewsongsang*1, Panurak Pratubgong1, Natchaya Limkomolvilas1 and Ravee Sethpakdee2 
 
บทคัดย่อ: การทดสอบประสิทธภิาพปุ๋ยสตูร 18-6-12 (ชื่อการค้า นูแทค® ไฮ-เอ็น) เพื่อเพิ่มผลผลิตล าไยพนัธุ์ดอ ที่อายุ
ต้น 6 ปี ท าการทดลองทีส่วนล าไย อ.โป่งน  าร้อน จ.จันทบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 - เมษายน 2559 วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จ านวน 4 ซ  า แบ่งออกเป็น 4 กรรมวิธี ได้แก่ พ่น 
นูแทค® ไฮ-เอ็น อัตรา 1 2 และ 3 กรัม/ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกร (ชุดควบคุม) ที่ใช้ปุ๋ยสูตร 30-10-10 
อัตรา 1.5 กรัม/ลิตร พ่นจ านวน 8 ครั ง ห่างกันครั งละ 15 วัน จากการเก็บเก่ียวผลล าไยจ านวน 20 ช่อ พบว่าล าไยที่
พ่นปุ๋ยนูแทค® ไฮ-เอ็น อัตรา 1 2 และ 3 กรัม/ลิตร มีน  าหนักผลผลติอยู่ระหว่าง 6.7-7.9 กก. ซึ่งมากกว่าชดุควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญ ที่มนี  าหนักผลผลิตเท่ากับ 5.8 กก. และการพ่นปุ๋ย นูแทค® ไฮ-เอ็น อัตรา 1 2 และ 3 กรัม/ลิตร ล าไย
มีน  าหนักผลเฉลี่ยเท่ากับ 11.71 11.55 และ 12.7 กรัม ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาตรฐานของการคัดเกรดล าไย 
ขณะที่ชุดควบคุมมีน  าหนักผลเฉลี่ยเท่ากับ 9.4 กรัม จากการสังเกตพบว่า การพ่นปุ๋ย นูแทค® ไฮ-เอ็น ทุกอัตราไม่มี
ความเป็นพิษต่อต้นและผลล าไย ดังนั นการพ่นปุ๋ยนูแทค® ไฮ-เอ็น อัตรา 3 กรัม/ลิตร สามารถช่วยเพิ่มผลผลติล าไย
พันธุ์ดอได้มากที่สุด 
ค าส าคัญ: นูแทค® ไฮเอ็น, ปุ๋ยทางใบ, ปุ๋ยสเปรย์ดราย, โพแทสเซียมคลอเรต 
 
Abstract: Effect of 18-6-12 fertilizer (NUTAC® Hi-N, trade name) on the increasing of productivity of 
6 years old ‘Dor’ Longan at Pong-nam-ron district, Chantaburi province during December 2015 to 
April 2016 was tested. Trees were sprayed with 1, 2 and 3 g/L of NUTAC® Hi-N fertilizer at 15 days 
interval, totally 8 times compared with 1.5 g/L of 30-10-10 fertilizer (farmer’s protocol served as 
control). The experiment was designed as Randomized Complete Block Design with 4 replications. 
Twenty longan panicles were measured. The productivity of longan applied with 1, 2 and 3 g/L of 
NUTAC® Hi-N fertilizer was 6.7-7.9 kg which was significantly higher than the control (5.8 kg). 
Moreover, application of NUTAC® Hi-N fertilizer at 1, 2 and 3 g/L showed a higher average fruit weight 
(11.7, 11.6 and 12.7 g, respectively) than the control (9.4 g). Phytotoxicity of longan fruit and trees 
were not found. Therefore, applying NUTAC® Hi-N fertilizer at 3 g/L was the best practice to increase 
the productivity of ‘Dor’ longan. 
Keywords: NUTAC® Hi-N, foliar fertilizer, spray-dried fertilizer, potassium chlorate 
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   Department of Horticulture, Kasetsart University, Nakhon Pathom, Thailand  
* ผู้น าเสนอ: kannikar@sotus.co.th 
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การทดสอบคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวานปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
Test on Quality of Virus-free Purple Passion Fruit Plants from Tissue culture  

 
อัจฉรา ภาวศุทธิ1์* จิระนิล แจ่มเกดิ1 สุภาวด ีศรีวงค์เพ็ชร1 ณิชากร จันเสว1ี และ คมสันต ์อุตมา1 

Achara Pawasut1*, Jiranil Jaemkerd1, Supawadee Sriwongpet1 Nichakorn Chansewee1 and Komsun Utama1 
 
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบการให้ผลผลิตจากต้นเสาวรสหวานปลอดโรค ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยเปรียบเทียบกับต้นเสาวรสหวานพันธุ์ RPF1 (วิธีควบคุม) ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 2 กรรมวิธี มี
ช่วงการออกดอกและช่วงการเก็บเกี่ยวผลในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มีน้า้หนักผล ขนาดของผล เปอร์เซ็นต์ของเปลือก 
ส่วนของเนื้อและน้า้โดยน้้าหนัก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ (TSS) ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (TA) สัดส่วน TSS/TA 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) สีผิวผล สีของเนื้อและสีของน้า้ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นความหนาของเปลือก 
ค่า L* ของสีผิวผล และจา้นวนเมล็ดต่อผล แสดงให้เห็นว่า ต้นเสาวรสหวานปลอดโรคที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพไม่ต่างจากต้นเสาวรสหวานพันธุ์ RPF1 ที่เป็นพันธุ์ส่งเสริม  
ค าส าคัญ: เสาวรส, ปลอดโรคไวรัส, คุณภาพผลผลิต  
 
Abstract: This research aimed to investigate fruit quality of virus-free passion fruit plants which 
produced from tissue culture compared with passion fruit cv. ‘RPF-1’ (control). Significance was not 
found between treatments in fruit weight, fruit size, percentage of peel, pulp and seed by weight, 
TSS, TA, TSS/TA, pH, color of peel, color of pulp and color of juice except for peel thickness, L* of 
peel color and number of seed per fruit. The result showed that virus-free passion fruit plants which 
produced from tissue culture produced fruit with similar quality to passion fruit cv. ‘RPF-1’which is 
a recommended variety. 
Keywords: passion fruit, virus-free, fruit quality 
 

                                                           
1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ต้าบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
1  Highland Research and Development Institute (Public Organization) 65 Moo 1 Suthep Road, Mueang, Chiang Mai 50200 
* ผู้น้าเสนอ: acrpwstl@gmail.com 
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การจัดการธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม น าไปสู่ความไม่พอดีของธาตุอาหารในใบยางพารา  
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

Unsuitable Nutrient Management Leads to Insufficient Leaf Nutrient Concentration of  
Para Rubber, Prachantakham District, Prachin Buri Province 

 
นุจรี บุญแปลง1* และ พรทิวา กัญยวงศ์หา1 

Nutcharee Boonplang1 and Pornthiwa Kanyawongha1 
 
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสมในยางพารา 
น าไปสู่ความไม่พอดีของธาตุอาหารในใบยางพารา เก็บตัวอย่างดินและใบยางพารา (แปลงละ 40 ต้น) จากแปลง
ยางพาราขนาดเล็ก 2 แปลงของจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยแปลงไม่เปิดกรีดและไม่ใส่ปุ๋ย กับแปลงเปิดกรีดและ
ใส่ปุ๋ยยูเรีย ผลการศึกษาพบว่าดินทั้ง 2 แปลงมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปุ๋ยยูเรียซึ่งมีผลตกค้างเป็นกรด ท าให้ดินแปลง
เปิดกรีดเป็นกรดมากกว่าแปลงไม่เปิดกรีด ดินทั้ง 2 แปลงมีอินทรียวัตถุต่ า โพแทสเซียม แมกนีเซียมและทองแดงที่
สกัดได้ต่ า ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของแปลงไม่เปิดกรีดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า ส่วนแปลงเปิดกรีดอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
แปลงไม่เปิดกรีดมีเหล็กที่สกัดได้ต่ าส่วนแปลงเปิดกรีดอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ทั้ง 2 แปลงมีแมกนีเซียมที่สกัดได้สูง
และสังกะสีที่สกัดได้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม  ความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบยางพาราแสดงให้เห็นถึงความไม่พอดี
ของธาตุอาหารซึ่งสะท้อนการจัดการธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม โดยทั้ง 2 แปลงมีเพียงฟอสฟอรัสเท่านั้นที่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน “พอเพียง” ในขณะที่ไนโตรเจนและโพแทสเซียมจัดอยู่ในระดับ “ขาดแคลน” ส่วนแมกนีเซียม 
เหล็ก และแมงกานีสจัดอยู่ในระดับ “สูง” แคลเซียมอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าระดับ “marginal” ทองแดงของแปลงไม่
เปิดกรีดพอเพียง แต่อยู่ในเกณฑ์ “ต่ า” ส าหรับแปลงเปิดกรีด เพ่ือการจัดการธาตุอาหารอย่างเหมาะสมและการ
ผลิตอย่างยั่งยืน ทั้ง 2 แปลงต้องใส่ปุ๋ยเคมีและวัสดุอินทรีย์ 
ค าส าคัญ: ความไม่พอดีของธาตุอาหาร ยางพารา การจัดการธาตุอาหารไม่ถูกต้อง จังหวัดปราจีนบุรี    
 
Abstract: This study aimed at demonstrating unsuitable nutrient management of para rubber 
plantation leads to insufficient leaf nutrient concentration.  Soil and leaf samples were collected 
from two small para rubber plots (n= 40) of Prachin Buri Province: the non-tapping plot with non-
fertilizing and the tapping plot with urea applying. The results showed that both plots had low soil 
fertility.  The acid-forming fertilizer, urea resulted in more soil acidity of the tapping plot. Both plots 
had low organic matter, extractable potassium, magnesium and copper. Available phosphorus was 
rated as slightly low for the non-tapping plot and low for the tapping plot.  The non-tapping plot 
had low extractable iron whilst the tapping plot had iron in the optimal range. Both plots had high 
extractable magnesium and optimal range for extractable zinc. Leaf nutrient concentrations revealed 
insufficient which reflected the unsuitable nutrient management.  Both plots had only phosphorus 
as “adequate”, whereas nitrogen and potassium were rated in “deficient” ranges.  Magnesium, iron 
and manganese were ranged in “high” rates. Calcium was higher than “marginal” range. Copper of 
the non-tapping plot was adequate whereas deficient for the tapping plot.  For suitable nutrient 
management and sustainable production, chemical fertilizers together with organic materials must 
be added.  
Keywords: insufficient nutrient, para rubber, unsuitable management, Prachin Buri Province   

                                                           
1  ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 
   Department of Plant Production Technology, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Lad Krabang,  
   Bangkok 10520 Thailand 
* ผู้น าเสนอ: nutcharee.bo@kmitl.ac.th 
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ผลของสารละลายพลาสมาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวล าไยพันธุ์ดอ  
The Effect of Plasma Solution on Quality Change  

in Longan (Dimocarpus longan cv. Daw) after Harvest 
 

วรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์1,2* และ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข1,2,3 
Wanwarang Pattanapo1,2* and Tanachai Pankasemsuk1,2,3 

 
บทคัดย่อ: ล ำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ผลล ำไยสดมีอำยุกำรเก็บรักษำและกำรวำงจ ำหน่ำยสั้น 
งำนวิจัยนี้จึงศึกษำผลของสำรละลำยพลำสมำต่อคุณภำพหลังกำรเก็บเกี่ยวของล ำไยพันธุ์ดอ โดยกำรแช่ ผลล ำไย
ในสำรละลำยพลำสมำที่ระยะเวลำต่ำงกัน คือ 5 15 และ 30 นำที แล้วเก็บรักษำที่อุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส 
ควำมชื้นสัมพัทธ์ 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลำ 6 วัน พบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำสีเปลือกผล (L* , C* และ Hue angle) 
เปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน้ ำหนัก ควำมแน่นเนื้อ และปริมำณของแข็งทั้งหมดที่ละลำยน้ ำได้ทุกกรรมวิธี มีค่ำไม่
แตกต่ำงกัน โดยกำรเปลี่ยนแปลง L* C* และ Hue angle ของเปลือกผลมีค่ำอยู่ระหว่ำง 43.71-57.56 18.59-
34.36  และ 65.33-80.97 ตำมล ำดับ มีกำรสูญเสียน้ ำหนัก 2.76-24.47% ค่ำควำมแน่นเนื้อ 1.20-1.90 kg/m3 
และค่ำปริมำณของแข็งทั้งหมดที่ละลำยน้ ำได้ 18.90-24.40% 
ค ำส ำคัญ: สำรละลำยพลำสมำ คุณภำพหลังกำรเก็บเกี่ยว ล ำไย 
 
Abstract: Longan is the major economic fruit crops in Thailand, but the fresh fruit of longan 
has short storage and shelf life . This study investigated the effects of plasma solution on 
postharvest quality of ‘Daw’ longan. The fruit were dipped in plasma solution for 5, 15 and 30 
min and stored at 27°C (95% RH) for 6 days. The result showed that all treatments showed no 
significant differences in color changes (L*, C* and Hue angle), percentage weight loss, firmness 
and total soluble solids. The L* value in peel was in the range of 43.71-57.56, C* = 18.59-34.36, 
Hue angle = 65.33-80.97, weight loss = 2.76-24.47%, firmness = 1.20-1.90kg/m3 and TSS = 18.90-
24.40%, respectively. 
Keywords: Plasma solution, postharvest quality, longan 
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1 Postharvest Technology Research Center, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand  
2 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10400  
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3 Department of Plant and Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, C hiang Mai 50200, Thailand 
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สารยับยั้งเอทิลีนอะมิโนเอททอกซีไวนิลไกลซีน (AVG) ชะลอการเหลืองและแตก 
ของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองภายหลังเก็บรักษาในสภาพจ าลองการขนส่งทางเรือ 

Ethylene Inhibitor Aminoethoxyvinylglycine (AVG) Delayed Yellowing and 
Dehiscence of ‘Monthong’ Durian Fruit after Simulated Sea Shipping Storage 

 
พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล1,2* ยุพิน อ่อนศิริ1 และ จิตติมา จิระโพธิธรรม1 

Peerapong Sangwanangkul1,2*, Yupin Onsiri1 and Jittima Jirapothithum1 
 
บทคัดย่อ: ตลาดจีนต้องการผลทุเรียนที่สุกพร้อมบริโภคและจ าหน่ายได้ทันทีที่วางบนชั้นโดยผลไม่แตก แต่ผล
ทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีปัญหาสุกยากและไม่สม่ าเสมอ ผู้ส่งออกจึงใช้เอทีฟอนป้ายขั้วและชุบผลทุเรียนเพื่อชักน า
การสุกแต่เอทีฟอนท าให้ผลสุกเปลือกเหลือง แตกง่าย เนื้อนิ่มเละ และมีอายุวางจ าหน่ายสั้น งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อชักน าผลทุเรียนให้สุกสม่ าเสมอโดยผลไม่แตกและไม่สุกเกินไปในสภาพส่งออกทางเรือที่ 15๐C 
เป็นเวลา 10 วัน และวางจ าหน่ายที่ 25๐C เป็นเวลา 3–7วันโดยป้ายขั้วผลด้วยเอทีฟอน 26% จ านวน 2 ครั้ง 
ร่วมกับการจุ่มผลในสารป้องกันเชื้อราผสมสารอะมิโนเอททอกซีไวนิลไกลซีน (AVG) เข้มข้น 50 100 150 และ 
200 mg a.i./Lโดยมีผลที่สุกธรรมชาติเป็นชุดควบคุม ผลที่ป้ายขั้วด้วยเอทีฟอนเข้มข้น 26% จ านวน 2 ครั้ง และ
ผลที่ชุบและป้ายขั้วด้วยเอทีฟอนโดยไม่จุ่ม AVG เป็นชุดเปรียบเทียบทางการค้า พบว่าผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 
ที่ชุบสารป้องกันเชื้อราผสม AVG เข้มข้น 100 หรือ 200 mg/L ร่วมกับการป้ายขั้วด้วยเอทีฟอนเข้มข้น 26% 
สามารถเก็บรักษาในสภาพจ าลองการขนส่งทางเรือที่ 15๐C เป็นเวลา 10 วัน เมื่อย้ายออกทดสอบวางจ าหน่าย 
ที่ 25๐C ผลสุกได้ในเวลา 3 วัน และแตกเมื่อวางเป็นเวลา 6.2 วัน 
ค าส าคัญ: เอทิลีน สารยับยั้งเอทิลีน รีเทน ปริแตก 

 
Abstract: Chinese market requires ready-to-eat and marketable ripe durian fruit immediately 
displayed on shelf, but ‘Monthong’ durian fruit is difficult to ripen and unevenly ripening. 
Exporters usually apply ethephon on peduncle-cut and whole fruit to induce ripening. However, 
ethephon induces skin yellowing, easily cracking, over flesh softening and short shelf life. The 
objective of this research was to induce even ripening of durian fruit without husk dehiscence 
and over ripening during sea shipping at 15๐C for 10 days, and then at display temperature of 
25๐C for 3 – 7 days. ‘Monthong’ durian fruit was treated twice with 26% ethephon on the 
peduncle-cut, then dipped in a mixture of fungicide and 50, 100, 150 and 200 mg a.i./L  
aminoethoxyvinylglycine (AVG). Natural ripe fruit was used as control. Fruit treated with 26% 
ethephon twice on peduncle-cut, and fruit treated with ethephon on both peduncle-cut and 
whole fruit without AVG were comparative commercial sets. Results showed that fruit treated 
with a mixture of fungicide and 100 or 200 mg/L AVG in combination with 26% ethephon treated 
on peduncle-cut could be stored at 15๐C for 10 days. After transferring to display temperature 
at 25๐C, these fruits could be ripened within 3 days and started cracking after 6.2 days on shelf.  
Keywords: ethylene, ethylene inhibitor, retain, crack 
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การท้านายอาการไส้สีน ้าตาลของสับปะรดโดยใช้ Discriminant Analysis 
Discriminant Analysis for Postharvest Internal Browning Prediction in Pineapple Fruit  

 
กมลวรรณ  แสงสร้อย*1,2 และ เกยีรตสิุดา เหลืองวิลัย1,2 

Kamonwan Sangsoy*1,2and Kietsuda Luengwilai1,2  
บทคัดย่อ: อาการไส้สีน า้ตาลหลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า้ (Postharvest Internal Browning; PIB) เป็นอาการ
ผิดปกติทางสรีรวิทยา ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อการส่งออกสับปะรดผลสด หากสามารถทา้นายอาการก่อน
การส่งออกจะลดความเสียหายนี ได้ การทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้องค์ประกอบทางเคมีของสับปะรดก่อน
เก็บรักษา ได้แก่ ปริมาณกรดแอสคอร์บิค ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ (SS) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (TA) และ 
SS/TA และข้อมูลสภาพอากาศ 30 วันก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่อุณหภูมิในรอบวัน (diurnal temperature range) 
ความชื นสัมพัทธ์ การระเหยน ้า ปริมาณเมฆ และปริมาณน ้าฝน   จากสถานีกรมอุตุนิยมวิทยาที่ใกล้กับสวน
สับปะรด ทา้นายอาการไส้สีน ้าตาลของสับปะรดด้วยวิธี Principal Component Analysis-Discriminant 
Analysis (PCA-DA)  ใช้สับปะรดพันธุ์ภูแล ตราดสีทอง สวี และภูเก็ต ในระยะบริบูรณ์ที่เก็บเกี่ยวจาก 71 สวน 
สวนละ 30 ผล โดยจา้แนกอาการไส้สีน า้ตาลออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกไม่เป็นอาการไส้สีน า้ตาล (0 คะแนน) กลุ่ม
ที่ 2 เป็นอาการไส้สีน า้ตาล (1–5 คะแนน) จากการวิเคราะห์พบว่า เมื่อใช้องค์ประกอบทางเคมีและปัจจัยสภาพ
อากาศ สามารถทา้นายอาการไส้สีน า้ตาลของสับปะรดได้แม่นยา้ 80% โดยปัจจัยองค์ประกอบทางเคมีที่มีผลต่อ
สมการคือ ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ และปริมาณกรดแอสคอร์บิค ส่วนปัจจัยสภาพอากาศที่มีผลต่อสมการ
คือ การระเหยน า้  
ค้าส้าคัญ: สภาพอากาศ, องค์ประกอบทางเคมี, สมการทา้นาย  

 
Abstract: Postharvest Internal Browning after low temperature storage (PIB) is the main physiological 
disorder causing pineapple loss during fresh fruit export. Such loss could be reduced if the IB 
incidence can be predicted prior to exporting. The objective of this study was to predict PIB of 
pineapple using Principal Component-Analysis Discriminant Analysis (PCA-DA) based on two main 
factors, including chemical compositions of pineapple before storage and weather information within 
30 days before harvest. The chemical compositions included ascorbic acid content, soluble solids 
(SS), titratable acidity (TA) and SS/TA. The weather information from Meteorological Department 
included the diurnal temperature range, relative humidity, water evaporation, cloud cover and total 
rain. ‘Phu Lae’, ‘Trad Si Thong’, ‘Sawee’ and ‘Phuket’ at mature green stage harvested from 71 
orchards, 30 fruits/ orchards were used in the analysis to create prediction equations. Pineapple was 
classified into two groups by the presence of PIB symptom, i.e., with symptom (1–5 PIB scores) and 
without symptom (0 PIB scores). The result showed that, the discriminant analysis using chemical 
composition and weather parameter could predict internal browning at the accuracy of 80%. The 
best applicable variables of chemical composition were soluble solids and ascorbic acid content. 
The best applicable variables of the weather information was water evaporation during 30 days 
before harvest. 
Keywords: weather parameter, chemical composition, prediction equation 
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ศึกษาประชากรไรในสวนส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Study on the Population of Mite on Tabtim Siam Pomelo Orchards  

in Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province 
 

ทิพาวรรณ ทองเจือ1* และ จรญั ทองเจือ1 
Tipawan Thongjua1 and Jarun Thongjua1 

 
บทคัดย่อ: ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เป็นส้มโอพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช รสชาติดี ผลผลิตมีราคาสูง 
ปัญหาส าคัญในการผลิตส้มโอคือความเสียหายที่เกิดจากไรซึ่งพบระบาดตลอดทั้งปี จึงท าการศึกษาประชากรไรเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการศัตรูพืช ด าเนิน การระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561 ในสวนของ
เกษตรกร อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการส ารวจประชากรพบไรที่ส าคัญ 3 ชนิด ได้แก่ ไรขาว 
Polyphagotarsonemus latus (Banks) ไรสนิมส้ม Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) และไรแดง 
Eutetranychus africanus (Tucker) ในปี 2560 พบประชากรไรทั้งสามชนิดมากที่สุดในแปลงปลูกช่วงเดือน
เมษายนและตุลาคม (เฉลี่ย 0.59 ตัวต่อยอด) ซึ่งเป็นช่วงที่ส้มโออยู่ในระยะพัฒนาใบอ่อนและผลอ่อน ความเสียหาย
ที่เกิดกับส้มโอพบมากเดือนเมษายนและพฤศจิกายน โดยมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความเสียหายเฉลี่ย 6.31 และ 7.58 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับในปี 2561 พบประชากรไรมากที่สุดในเดือนเมษายน (เฉลี่ย 1.45 ตัวต่อยอด) ซึ่งส้มโอ
อยู่ในระยะพัฒนาใบอ่อนและผลอ่อน และมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 4.23 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของประชากรไรกับปัจจัยสภาพอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ ความเร็ว
ลม พบว่า ประชากรไร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพอากาศในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า ยกเว้นไรสนิมส้มที่มีแนวโน้ม
สัมพันธ์กับอุณหภูมิระดับปานกลาง 
ค าส าคัญ: ประชากรไร ส้มโอทับทิมสยาม สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 
Abstract: Tabtim Siam pomelo is the well-known pomelo in Nakhon Si Thamarat province with good 
taste and high price.  The important production problem is the damage from mites that occurs 
throughout the year. The study on the population of mites on Tabtim Siam pomelo was conducted 
to obtain fundamental data for pest management during January 2017 to August 2018 on the 
orchards in Pakpanang district, Nakhon Si Thamarat province.  It was found that there were 3 species 
of mites, Polyphagotarsonemus latus (Banks), Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) and Eutetranychus 
africanus (Tucker). In the year 2017, the amount of mites on the field was highest in April and 
October, averaged of 0.59 mites/shoot, in the stages of young leaf and young fruit development. 
The most percentage of damages on the leaves and fruits were found in April and November, 6.31 
and 7.58%, respectively. In the year 2018, the population of the mites was the most in April, averaged 
of 1.45 mites/shoot in the stage of young leaf and young fruit development and the percentage of 
damages was 4.23 %. It was found that weather such as temperature, rain, wind velocity and relative 
humidity had low relationship with the mite population, except for Phylloceptruta oleivora 
population which tended to correlate with the temperature at medium level. 
Keywords: mite population, Tabtim Siam pomelo, correlation coefficient 
 
 

                                                           
1 สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110  
1   Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat Campus, Thung Song,  
   Nakhon Si Thammarat, 80110 
* ผู้น าเสนอ: kai_thipawan@hotmail.com 
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คุณภาพผลมะละกอพันธุ์แขกด าเกษตรในระยะดิบที่อายุผลต่างกัน 
Quality of Green ‘Khaek Dam Kaset’ Papaya Fruit at Different Developmental Stages 

 
ผกาวรรณ หาญขุนทด1* ชนากานต ์บดุดา1 และเกรียงศักดิ์ ไทยพงษ1์ 

Pakawan Hankhunthod1*, Chanakan Budda1 and Kriengsak Thaipong1 

 
บทคัดย่อ: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มะละกอดิบเป็นที่นิยมในการน ามาประกอบอาหารแบบไทย โดยเฉพาะส้มต า ใน
ตลาดจึงมีการขายมะละกอดิบจ านวนมาก แต่มะละกอมีคุณภาพเนื้อที่ไม่สม่ าเสมอโดยเฉพาะความกรอบ อาจ
เนื่องจากใช้ขนาดผลเป็นดัชนีในการเก็บเกี่ยว การทดลองในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณภาพผลของ
มะละกอพันธุ์แขกด าเกษตรในระยะผลดิบต่าง ๆ ตั้งแต่อายุผล 4 ถึง 18 สัปดาห์หลังดอกบาน โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  จ านวน 2 ถึง 5 ซ้ า โดย 1 ผล เท่ากับ 1 ซ้ า ณ แปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผัก
เขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่า ในระยะผลดิบเมื่ออายุผลมากขึ้นจะมีขนาดผล
และความหนาเนื้อเพิ่มขึ้น ในขณะที่สีเปลือก สีเนื้อผล ความแน่นเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และปริมาณน้ า
ในเนื้อผล มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ชัดเจน โดยอายุผลที่มีขนาดตรงกับความต้องการของตลาด คือ 800-1,000 
กรัม คือ ช่วงอายุ 12 ถึง 18 สัปดาห์หลังดอกบาน ซึ่งเนื้อมีความกรอบ แต่พบว่าสีเนื้อผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อมี
อายุ 17 สัปดาห์หลังดอกบาน ดังนั้นการเก็บเกี่ยวมะละกอพันธุ์แขกด าเกษตรเพื่อน าไปใช้บริโภคผลดิบ  สามารถเก็บ
เกี่ยวได้ที่อายุ 12-16 สัปดาห์หลังดอกบาน 
ค าส าคัญ: ส้มต ามะละกอ, การพัฒนาของผล, ดัชนีการเก็บเกี่ยว 
 
Abstract: From the past to the present, papaya has been a popular ingredient in Thai cooking, 
especially in papaya salad. For this reason, green papaya fruit are widely sold in markets. However, 
the quality of papaya flesh, and particularly its crispness, tends to be inconsistent. This inconsistence 
may reflect the use of fruit size as a major harvesting index. The objective of this experiment was to 
study the quality of green 'Khaek Dam Kaset' papaya fruit at different developmental stages from 4 
to 18 weeks after flowering. The experiment was set up using a completely randomized design with 
two to five replications, with one fruit per replication. The experiment was conducted at an 
experimental field of Tropical Vegetable Research Center, Department of Horticulture, Faculty of 
Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Nakhon Pathom. between August and 
November 2017. At the green fruit stage, fruit size and flesh thickness increased with increasing fruit 
age, whereas the peel and flesh color, firmness, soluble solids and water content showed no obvious 
changes. The age that the 'Khaek Dam Kaset' papaya reached the fruit size (800–1,000 g) that met 
the needs of the market was 12 to 18 weeks after flowering. At that time, the flesh still had a crisp 
texture, however, the flesh started to turn red at 17 weeks after flowering. Therefore, ‘Khaek Dam 
Kaset’ papaya fruit for green fruit consumption should be harvested at 12 to 16 weeks after flowering. 
Keywords: papaya salad, fruit development period, harvesting index 
 

                                           
1ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม 73140 
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Nachon Pathom73140 
*ผู้น าเสนอ: pakawan.h@ku.th 
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คุณภาพผลระยะสุกของเชื้อพันธุกรรมมะละกอ 8 สายพันธุ์ 
Quality of Fruit at Ripe Stage of 8 Papaya Lines 

 
พัฒนาพร แสงจันทร์นวล1* ผกาวรรณ หาญขุนทด1 ธรรมธัช ตะก้อง1และ เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์1 

Pattanaporn Sangchannual1*, Pakawan Hankhunthod1, Thammathuch Takong1 and Kriengsak Thaipong1 
 
บทคัดย่อ: คุณภาพผลของเชื้อพันธุกรรมมะละกอที่รวบรวมได้ เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการด าเนินงานปรับปรุงพันธุ์  
จึงได้ประเมินคุณภาพผลระยะสุกในเชื้อพันธุกรรมมะละกอเนื้อแดง 8 สายพันธุ์ จากโครงการปรับปรุงพันธุ์มะละกอ 
ที่ด าเนินงานโดย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 3 ผล/สายพันธุ์ 
พบว่า เชื้อพันธุกรรมมะละกอมีน้ าหนักผลอยู่ระหว่าง 448 – 1,194 กรัม ความยาวผล 13.4 – 27.5 เซนติเมตร 
ความกว้างผล 7.13 – 11.06 เซนติเมตร  ความแน่นเนื้อ 9.5 – 21.6 นิวตัน สีผล L 41.4 – 60.0 b 31.4 – 36.0 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 8.6 – 14.8 องศาบริกซ์ ปริมาณวิตามินซี 46.8– 85.0 มิลลิกรัม/100 กรัม
น้ าหนักสด ปริมาณไลโคปีน 4.3 –11.1 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด และปริมาณเบต้าแคโรทีน 4.1–8.5 
มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) แต่ความหนาเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(P > 0.05) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.03 – 0.04 เซนติเมตร จากข้อมูลคุณภาพผลที่ได้นี้ แสดงให้เห็นว่าเชื้อพันธุกรรม
มะละกอ มีความหลากหลายของคุณภาพผลทั้งทางกายภาพและทางเคมี ดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อให้มี
คุณภาพผลเหล่านี้ดีขึ้น จึงมีโอกาสประสบความส าเร็จได้ 
ค าส าคัญ: การปรับปรุงพันธุ์มะละกอ, การประเมินเชื้อพันธุกรรม, Carica papaya L. 
 
Abstract: Fruit quality of collected papaya germplasm is important information for papaya breeding 
programs. Fruit quality at ripe stage of eight red-fleshed papaya lines from the papaya breeding 
program operated by the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, 
Kasetsart University, was evaluated. Fruit physical and biochemical qualities of the eight papaya lines 
were significantly different (P ≤ 0.05), except for one characteristic, which was peel thickness (P > 
0.05). Fruit weights ranged from 448 to 1,194 g with sizes 13.4 - 27.5 cm wide and 7.1 - 11.0 cm long. 
Fruit firmness was 9.5 - 21.6 N, flesh color L 41.4 - 60.0 and b 31.4 - 36.0. Fruit total soluble solids 
were 8.6 - 14.8 ° Brix, ascorbic acid content 46.8 - 85.0 mg/100 g fresh weight (FW), lycopene content 
4.3 –11.1 mg/100 g FW and ß-carotene content 4.1 - 8.5 mg/100 g FW. Fruit peel thickness ranged 
from 0.03 to 0.04 cm. A wide range of each fruit quality trait found in these papaya germplasm is 
greatly useful for papaya breeding to enhance fruit quality. 
Keywords: papaya breeding, germplasm evaluation, Carica papaya L. 
 

                                           
1ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
1Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140  
*ผู้น าเสนอ: Mymiw.2538@gmail.com 
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การประเมินศักยภาพมะขามเปรี้ยวสายพันธุ์ใหม่ 
Evaluation of New Sour Tamarind Cultivars (Tamarindus indica L.) 

 
สมพงษ์  สขุเขตต1์* สุดใจ  ล้อเจริญ1 สุภาวดี  สมภาค1 และ ธวัชชัย  น่ิมกิ่งรัตน์1 

Somphong Sukkhet1*, Sudchai Locharoen1, Supawadee Sompak1 and Tawatchai Nimkingrat1 
 

บทคัดย่อ: การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินศักยภาพในด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะขามเปรี้ยว 
สายพนัธุ์ใหม่ จ านวน 2 พันธุ์ ได้แก่ ศก.045 และ ศก.048 โดยปลูกเปรียบเทียบกับ พนัธุ์ศก.019 และพันธุ์ท้องถิ่น 
ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพชืสวนศรีสะเกษ ระหว่างปี 2555-2561 วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCB) มี 4 ซ้ า ซ้ าละ 5 ตน้ พนัธุ์ ศก.048 มีลักษณะดีเด่นตามเกณฑ์ โดยมผีลผลิต สูงเฉลีย่ 
3 ปี เท่ากับ 4.54 กิโลกรัมต่อต้น สูงกว่าพนัธุ์ ศก.019 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 3.02 กิโลกรัมต่อต้นหรือ สูงกว่าคิดเป็นร้อย
ละ 50 และสูงกว่าพนัธุ์ท้องถิ่น ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 1.73 กิโลกรัมต่อต้นหรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 164 หรือ 1.64 เท่า 
ขนาดฝักใหญ่ ลักษณะกลมยาว จ านวนฝักเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเท่ากับ 37.7 ฝัก ปริมาณกรด ทาร์ทาริค ร้อยละ 13  
ปริมาณเนื้อสูงร้อยละ 47.9 ด้านการเจริญเติบโตเมื่ออายุ 7 ปี มะขามเปรี้ยว ศก.048 มีเส้น รอบวงโคนตน้เฉลี่ย 47.12 
เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 3.85 เมตร ทรงพุ่มเฉลี่ย 3.32 เมตร ซึ่งสายพนัธุ์ ศก.048 ได้รับการรับรองให้เป็นมะขาม
เปรี้ยวพันธุ์แนะน าพันธุ์ใหม่ เพื่อให้เกษตรกรปลูกต่อไป 
ค าส าคัญ: การทดสอบพนัธุ์, กรดทาร์ทาริค, การเจริญเติบโต, มะขามเปรี้ยว 
 
Abstract: The objective of the study was to evaluate yield potential and growth of two new sour 
tamarind cultivars. The experiment was conducted at Sisaket Horticultural Research Center from 
2012 to 2018 with a randomized complete block design and four replications. The two new cultivars, 
SK045 and SK048, were compared with SK019 and a local cultivar. SK048 showed the best 
performance with high yield averaged from 3 consecutive years (4.54 kg/plant) which was 50% and 
164% higher than SK019 and the local cultivar.  SK048 gave round and large pod size (average 37.7 
pods/kg) 13 % of tartaric acid with high pulp in 47.9%. The SK048 tree at 7 years old had the best 
growth with large trunk (47.12 cm circumference, 3.85 m high and 3.32 m canopy). The SK048 is a 
new certified sour tamarind cultivar, and recommended to farmers. 
Keywords: field trial, tartaric acid, growth, sour tamarind 
 
 

                                           
1 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ต ำบลหนองไผ่ อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
  Sisaket Horticultural Research Center, Nong Phai, Mueang, Sisaket 33000 
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การควบคุมของพันธุกรรมและความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะแคระของฝรั่ง 
Genetic Control and Inheritance of Dwarfness in Guavas 

 
สุภาวดี คงทบัทิม1* และ อุณารุจ บุญประกอบ2 

Supawadee Kongthapthim1* and Unaroj Boonprakob2 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาลักษณะสณัฐานวทิยา โครงสรา้งตน้ และคุณภาพผลของฝรั่งแคระจ านวน 3 เลขทะเบียน คือ 
‘ขี้นกแคระ’ ลูกผสม DMS482 และ ‘ไต้หวันแคระ’ พบว่าฝรัง่แคระมีขนาดตน้เล็กและทรงพุม่ที่กระชับสามารถใช้ใน
การปรับปรุงพนัธุ์ได้ จึงศึกษากลไกการควบคุมและความสามารถในการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมของลักษณะแคระ โดย
ใช้ ‘ขี้นกแคระ’ และ DMS482 ผสมพันธุ์แบบพบกันหมดกับตน้ปกติพันธุ์ ‘หวานพิรุณ’ ได้จ านวน 9 คู่ผสม น าไปปลูก
แล้ววิเคราะห์การกระจายตัวของต้นแคระและตน้ปกติตามกฎของเมนเดล และทดสอบด้วยวิธไีคสแควร์ พบว่าลูกผสม
ตัวเองของ ‘หวานพิรุณ’ ให้ต้นลูกเป็นลักษณะปกติทั้งหมด ลูกผสมตัวเองของ ‘ขี้นกแคระ’ มีกระจายตัวระหว่างต้น
แคระและต้นปกติแต่ไม่เปน็ไปตามกฎเมนเดลในอัตราส่วน 3:1 (P<0.01) ลูกผสมตัวเองของ DMS482 มีการกระจาย
ตัวตามอัตราส่วน 3:1 (P=0.31) ลูกผสมระหว่าง ‘หวานพิรุณ’ กับ ‘ขี้นกแคระ’ ทั้งเป็นพ่อและแม่พันธุ์มีการกระจาย
ตัวไม่เป็นไปตามอัตราส่วน 1:1 (P<0.05) ในขณะที่ลูกผสมระหว่าง ‘หวานพิรุณ’ กับ DMS482 ทั้งเป็นพ่อและแม่พันธุ์
มีการกระจายตัวอัตราส่วน 1:1 (P=0.12-0.21) และลูกผสมระหว่าง ‘ขี้นกแคระ’ กับ DMS482 ทั้งเป็นพ่อและแม่พนัธุ์
มีการกระจายตัวอัตราส่วน 3 แคระ ต่อ 1 ปกติ (P=0.82) ดังนัน้ลักษณะแคระของ DMS482 น่าจะถูกควบคุมดว้ยยนี 
1 ต าแหน่ง โดยยีนที่ควบคุมลักษณะแคระนี้ข่มสมบูรณ์ต่อยีนควบคุมลักษณะตน้ปกติ สว่นพนัธุกรรมที่ควบคุมลักษณะ
แคระของ ‘ขี้นกแคระ’ ยังไม่สามารถสรุปได้จากการศึกษานี้ แต่น่าจะเป็นยนีต่างต าแหนง่กัน 
ค าส าคัญ: การปรับปรุงพันธุไ์มผ้ล, พันธุกรรมที่ควบคุม, การทดสอบไคสแควร,์ Psidium guajava 
 
Abstract: The study of morphological characters, tree architecture and fruit qualities of three dwarf 
guava accessions: ‘Keynok Krae’, DMS482 and ‘Taiwan Dwarf’, showed that the dwarf guavas 
possessed small tree and compact canopy; and they could be used to control or reduce tree size 
in a breeding program. This study aimed to evaluate genetic control and inheritance of dwarf trait in 
guavas. ‘Keynok Krae’ and DMS482 were crossed in a full diallel mating with ‘Wan Pirun’, a normal 
size tree. Nine hybrids were planted and analyzed for the segregation ratio of Mendel’s laws between 
dwarfness and normal characters using chi-square test. A selfing population of ‘Wan Pirun’ showed 
only normal sized trees. Selfing of ‘Keynok Krae’ segregated for dwarf and normal sized trees but 
the ratio was significantly different from 3:1 (P<0.01). Selfing of DMS482 revealed Mendalian 
segregation ration of 3:1 (P=0.31). Hybrid trees of ‘Wan Pirun’ with ‘Keynok Krae’ showed significantly 
different from an expected ratio of 1:1 (P<0.05). Hybrid trees of ‘Wan Pirun’ with DMS482 had 
approximately 1:1 ratio (P=0.12-0.21). Hybrid trees of ‘Keynok Krae’ with DMS482 showed 3 dwarf to 
1 normal ratio (P=0.82). In conclusion, the dwarf character of DMS482 might be controlled by one 
locus, with complete dominance over normal character. Genetic control of dwarfness in ‘Keynok 
Krae’ was inconclusive in this study, but it should be controlled by different locus. 
Keywords: fruit breeding, genetic control, chi-square test, Psidium guajava 
 

                                           
1 สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140    
  Major of Plant Breeding, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140 
2 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140 
* ผู้น าเสนอ: supawadee.kon@ku.th 

PF28 



106

บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

การเปรียบเทียบพันธุ์มะนาวพิจิตร 1 ที่มีเมล็ดน้อยจากการฉายรังสีแกมมา 
Comparison of ‘Phichit 1’ Lime Clones with Few Seeds  

Obtained from Gamma Irradiation 
 

มนัสชญา สายพนัส1* ณรงค์ แดงเปีย่ม1 และ วราพงษ์ ภิระบรรณ1์ 
Manuschaya Saipanus1 Narong Dangpium1 and Warapong Priraban1 

 
บทคัดย่อ: มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 มีลักษณะเด่น คือทนทานต่อโรคแคงเกอร์ และผลผลิตสูง แต่มีข้อด้อยคือ จ านวน
เมล็ดมาก ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ให้มีเมล็ดน้อย 
โดยการฉายรังสีแกมมาแบบโครนิก (Chronic) ปี 2552 ฉายรังสีครั้งที่ 1 ได้ต้นคัดเลือก ปริมาณรังสี 25 Krad 
จ านวน 1 กิ่ง ปี 2554-2556 น าต้นคัดเลือกมาขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง แล้วน าไปฉายรังสีซ้ า ครั้งที่ 2 ตัดแต่งกิ่ง
แบบ Cutting back รุ่น M1V1 จนถึงรุ่น M1V4  ได้กิ่งที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ปี 2557-2561 เปรียบเทียบพันธุ์
มะนาวพิจิตร 1 ที่ผ่านการฉายรังสี วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block 
design, RCBD) ได้สายต้นมะนาวที่มีเมล็ดน้อยผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จ านวน 10 สายต้น โดยมีพันธุ์พิจิตร 1 เป็น
พันธุ์เปรียบเทียบ จากการปลูกเปรียบเทียบ พบว่า มีลักษณะตรงตามความต้องการ 2 สายต้น ได้แก่ สายต้น PCT 
1-07-01-4 และ PCT 1-02-07-2 ที่ระดับรังสี 10.8 Krad ซึ่งให้จ านวนเมล็ดต่อผล 2.43 และ 2.76 เมล็ด แตกต่าง
ทางสถิติกับพันธุ์พิจิตร 1 ซึ่ง 2 สายต้นนี้จะน าไปปลูกทดสอบในแหล่งปลูกเพื่อใช้เป็นพันธุ์แนะน าต่อไป  
ค าส าคัญ: มะนาว, การเปรียบเทียบพันธุ์, เมล็ดน้อย  
     
Abstract: The distinctive characteristics of ‘Phichit 1’ lime are tolerance to citrus canker disease and 
high yield. Nevertheless, it is seedy which is an undesirable trait for consumer. Phichit Agricultural 
Research and Development Center has conducted breeding program for seedless lime through 
mutation induced by chronic gamma irradiation. A branch irradiated with 25 krad was selected in 
2009. The mutant clone which irradiated with 25 krad was re-irradiated and selected by cutting- back 
technique (M1V1 - M1V4) in 2011-2013. Ten selected clones and ‘Phichit 1’ (check) were evaluated in 
2014-2018.  The experimental design was Randomized complete block design, RCBD. The results 
showed that two clones, PCT 1-07-01-4 and PCT 1-02-07-2 had desirable characteristics with few 
seed number of 2.43 and 2.76 seeds per fruit which were significantly different from ‘Phichit 1’.These 
2 clones were planted in production area for further promotion as recommended clones. 
Keywords: lime, varietal comparison, seedless 
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องค์ประกอบจีโนมและลักษณะ Parthenocarpic ของเชื้อพันธุกรรมกล้วยพันธุ์ป่า 
Genome Composition and Parthenocarpic Trait of Wild Banana Germplasm 

 
จันทิมา พุฒศิร1ิ* นงลักษณ์ คงศิริ1  จุลภาค คุ้นวงศ์1, 2, 3  และ ราตรี บุญเรืองรอด1  

Chantima Phutsiri1* Nongluck Kongsiri1 Julapark Chunwongse1, 2, 3 and Ratri Boonruangrod1 

 
บทคัดย่อ: กล้วยกินได้เกิดจากกล้วยพันธ์ุป่า 2 ชนิด คือ Musa acuminata และ M. balbisiana กล้วยพันธุ์ป่ามี
ความสมบูรณ์พันธุ์สูงและมีเมล็ดซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับการบริโภค แต่ความสมบูรณ์พันธุ์นี้ท าให้เกิดความ
หลากหลายและสามารถถ่ายทอดอัลลีลไปรุ่นลูกผ่านการผสมพันธุ์ได้ ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อระบุ
องค์ประกอบจีโนมของเชื้อพันธุกรรมกล้วยป่าที่รวบรวมไว้ จ านวน 10 accessions ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอที่
จ าเพาะกับสปีชีส์และกลุ่มจีโนม รวมทั้งเก็บข้อมูลลักษณะ parthenocarpic จากการศึกษาพบว่ามี   
M. acuminata ที่อยู่ในกลุ่ม A2 (M. acuminata ssp. malaccensis)  จ านวน 2 ตัวอย่าง อยู่ในกลุ่ม A3  
(M. acuminata ssp. burmanica/siamea) จ านวน 3 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังพบกล้วยป่าที่อาจจะเกิดจากการ
ผสมข้ามภายในสปีชีส์จ านวน 5 ตัวอย่าง โดยมีองค์ประกอบจีโนม ดังนี้ A1/A2,   A1/A3,   A2/A3,   A1/A2/A4b 
และ A2/A4a/A4b และยังพบว่าในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีลักษณะ parthenocarpic จ านวน 2 ตัวอย่าง คือ 
A1/A2/A4b และ A2/A4a/A4b เป็นไปได้ว่าลักษณะ parthenocarpic สัมพันธ์กับกลุ่มจีโนม A4 
ค าส าคัญ: การผสมภายในสปีชีส์, เครื่องหมายดีเอ็นเอ 
 
Abstract: Edible banana originates from two main diploid wild species, Musa acuminata and M. 
balbisiana. Wild bananas are fertile and bear seeds which is a consumption disadvantage. However, 
the fertility provides great variation and the ability to transfer their alleles to progenies. In this study, 
we aimed to identify genome composition of wild bananas in our collection by using species-/group-
specific SCAR markers. Ten M. acuminata accessions were investigated and compared with six known 
genotypes. The parthenocarpic trait on the accessions was also studied. The results revealed that 
two accessions belong to A2-group (M. acuminata ssp. malaccensis) and three accessions were 
included in A3-group (M. acuminata ssp. burmanica/siamea). Intraspecific hybrids were revealed by 
genome compositions of five genotypes, i.e., A1/A2, A1/A3, A2/A3, A1/A2/A4b and A2/A4a/A4b. 
Interestingly, parthenocarpic was observed in two accessions with genome compositions A1/A2/A4b 
and A2/A4a/A4b, suggesting that the parthenocarpic trait could be related to the A4 group. 
Keywords: intraspecific hybridization, DNA markers 
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การคัดเลือกลูกผสมข้ามสปีชีส์ของกล้วยป่าที่เกิดจากการผสมตามธรรมชาติ 
Selection of Interspecific Hybrids of Wild Bananas from Natural Crossing 

 
นนธกานต์ แดงสกุล1*  กัลยาณ ีสุวิทวสั2 และ ราตรี บญุเรืองรอด1  

Nonthakarn Dangsakul1*, Kunlayanee Suvittawat2 and Ratri Boonruangrod1 

 
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อคัดเลือกลูกผสมข้ามของกล้วยป่า Musa acuminata ssp. malaccensis 
กับกล้วยตานี M. balbisiana ที่เกิดจากการผสมข้ามตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชื้อพนัธุกรรมในงานปรับปรุงพนัธุ์ โดย
เก็บผลสุกจากลว้ยปา่พันธุบ์างหิน (M. acuminata ssp. malaccensis) ทีป่ลูกอยู่ในแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยพนัธุ์ปา่ 
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีทั้งกล้วยป่าและกล้วยตานี หลังจาก
นั้นน าเมล็ดมาเพาะในดินเปน็เวลา 4–6 สัปดาห์ ได้ตน้กลา้ทั้งหมด 16 ต้น จากนัน้ท าการตรวจสอบองค์ประกอบจีโนม 
ด้วยเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่จ าเพาะกับกลุ่มจโีนมของสปีชสี์ย่อย จากการตรวจสอบพบว่า กล้วยป่าพนัธุบ์างหินมี
องค์ประกอบจีโนมกลุ่ม A2 (M. acuminata ssp. malaccensis) ส่วนตน้กล้าของกล้วยป่าจากเพาะเมล็ด จ านวน  
1 ต้น เกิดจากการผสมขา้มสปชีสี์กับกล้วยตาน ี(M. balbisiana) มีองค์ประกอบจีโนมเป็น A2/B และจ านวน 15 ตน้ 
มีองค์ประกอบจีโนมเปน็ A2/A3 ซึ่งเกิดการผสมภายในสปีชสี์ระหว่างกล้วยป่าจโีนม A2 (ต้นแม่) กับ ละอองเกสรจาก
กล้วยป่าพนัธุ์อื่นที่มจีีโนม A3 (M. acuminata ssp. burmanica/siamea) ทั้งนี้ไม่พบจีโนไทป์ที่เกิดจากการผสม
ตัวเอง ต้นกล้าจโีนม A2/B (M. acuminata ssp. malaccensis x M. balbisiana) ที่ได้นีส้ามารถใช้เก็บเป็น 
เชื้อพันธุกรรมในการปรับปรุงพนัธุ์กล้วยน้ าวา้ต่อไป 
ค าส าคัญ: การผสมข้าม, องค์ประกอบจีโนม, เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SCAR, กล้วยปา่บางหนิ 
 
Abstract: This current study’s objective was to select a hybrid from a natural interspecific crossing 
of wild banana Musa acuminata ssp. malaccensis  M. balbisiana for breeding purpose. Ripe fruit 
were collected from ‘Kluai Pa Bang Hin’ (Musa acuminata ssp. malaccensis) banana planted among 
several wild bananas, including M. acuminata and M. balbisiana. in wild-banana collection field in 
Pakchong Research Station, Faculty of Agriculture, Kasetsart University. Seeds were extracted and 
sown in soil for 4–6 weeks. Sixteen seedlings were analyzed by gene-pool specific SCAR markers. 
The results showed that the maternal plant ‘Kluai Pa Bang Hin’ belonged to A2-group (M. acuminata 
ssp. malaccensis). One of the 16 seedlings was a hybrid from an interspecific cross with M. balbisiana 
as confirmed by the presence of B-specific marker along with A2 in its A2/B genotype. The other 15 
seedlings were identified as A2/A3 resulted from an intraspecific cross between A2 (M. acuminata 
ssp. malaccensis) and A3 (M. acuminata ssp. burmanica/siamea). However, there was no evidence 
for a self-pollinated offspring. The hybrid A2/B (M. acuminata ssp. malaccensis x M. balbisiana) 
could be useful in a banana breeding program.  
Keywords: cross pollination, genome composition, SCAR marker, ‘Kluai Pa Bang Hin’ 
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การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกมะพร้าวเพื่อลักษณะความหอม 
ในประชากรผสมเปิด จากต้นลูกผสม มะพร้าวน ้าหอม  มะพร้าวแกง 

Marker Assisted Selection for Aromatic Trait  
in Open Pollination Population of Aromatic Coconut  Tall Coconut 

 
นวพล รุจิวงศ1์* อลิษา ภูป่ระเสริฐ1 นงลักษณ์ คงศิริ1  ศิวเรศ อารีกิจ2 และ ราตรี บุญเรืองรอด1  

Nawaphon Rujiwong1* Alisa Pooprasert1 Nongluck Kongsiri1 Siwaret Arikit2 and Ratri Boonruangrod1 

 
บทคัดย่อ: ลักษณะความหอมของมะพร้าวน า้หอมควบคุมด้วยยีนด้อย 1 ยีน เกิดจากการเปลีย่นแปลงของล้าดบันิวคลี
โอไทด์ 1 ต้าแหน่ง จาก G เป็น C ของยีน CnAMADH2 ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโน ท้าให้เกิดลักษณะ
หอมขึ น  การใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ เพื่อช่วยในการคัดเลือกเป็นวิธีที่แมน่ย้า ท้าให้การคัดเลอืกเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ น ในงานวิจัยนี มีวตัถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกมะพร้าวที่มอัีลลีลของยีนความหอมเป็น 
homozygous recessive ซึ่งให้ลักษณะหอม ออกจากกลุ่มประชากรผสมเปิดจากต้นลูกผสม มะพร้าวน ้าหอม x 
มะพร้าวแกง  โดยแบ่งเปน็ 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 พัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิค High 
Resolution Melting (HRM) จากข้อมูล SNP ของยีน CnAMADH2 ที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะความหอม
ของมะพร้าวที่มีรายงานไว้แล้ว การทดลองที่ 2 คัดเลือกต้นที่มีอัลลีลที่ให้ลักษณะหอม เป็น homozygous (C/C)  ใน
ประชากรผสมเปิดจากต้นลูกผสม มะพร้าวน ้าหอม x มะพร้าวแกง = จ้านวน 59 ต้น พบว่า จา้นวน 9 ต้น มีจีโนไทป์
เป็น homozygous dominant (G/G) และจ้านวน 33  เปน็ heterozygous (C/G) ซึ่งทั งสองจโีนไทป์นี  แสดงลักษณะ
ไม่หอม ส้าหรับจีโนไทป์ที่เปน็ homozygous recessive (C/C) พบจา้นวน 17 ต้น เปน็จีโนไทป์ที่แสดงลักษณะหอม 
ซึ่งทั ง 17 ต้นนี จะถูกน้าไปปลูกเพื่อคัดเลือกมะพร้าวน ้าหอมที่มีขนาดผลใหญ่ ปริมาณน า้ในผลมากต่อไป 
ค้าส้าคัญ: มะพร้าวน ้าหอม, ลูกผสม, CnAMADH2, HRM marker 
 
Abstract: Aromatic trait is a recessive trait in coconut controlled by a single gene. A base substitution 
in CnAMADH2 from G to C in the coding sequence causes one amino acid change resulting in the 
aromatic trait. Marker assisted selection in crop improvement can increase the precision and 
efficiency of selection. In this current research, the objective was to identify aromatic genotype from 
open pollination population of aromatic coconut x tall coconut at seedling stage. Two experiments 
were conducted; part 1: DNA marker development using High Resolution Technique (HRM) based on 
reported SNP related to aromatic trait, Part 2: Alleles identification of 59 seedlings of open pollination 
population of aromatic coconut x tall coconut. The results showed that nine seedlings had 
homozygous dominant genotype (G/G) and 33 seedlings were heterozygous (G/C), both of which 
were non-aromatic, while 17 seedlings had aromatic homozygous recessive genotype (C/C). All 17 
aromatic seedlings will be planted for large fruit and high amount of liquid endosperm selection 
purposes. 
Keywords: aromatic coconut, hybrid, CnAMADH2, HRM marker 
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การประเมินความต้านทานต่อโรคตายพรายของเชื้อพันธุกรรมกล้วยตานี (Musa balbisiana) 
Evaluation of Panama Disease Resistance in ‘Kluai Tani’ (Musa balbisiana) Germplasm  

 
ประภาษ กาวชิา1* ราตร ีบญุเรืองรอด2 ธัญญ์วนิช ธญัสิริวรรธน์1 วนารัตน์ นาติโน1 และ จุลภาค คุ้นวงศ2์ 

Praphat Kawicha1*, Ratri Boonruangrod2, Thanwanit Thanyasiriwat1 Wanarat Natino1 and Julapark Chunwongse2 

 
บทคัดย่อ: โรคตายพรายเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc) ในประเทศไทยพบการเข้าท าลาย
ของเชื้อ Foc race 1 ในกลว้ยน้ าว้า (Pisang awak) การพฒันาและปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ าวา้ให้ต้านทานต่อโรคตายพราย
จ าเปน็ต้องใช้พนัธุ์กลว้ยที่มีแหลง่ยีนตา้นทานโรค กล้วยปา่ที่มรีายงานวา่เปน็แหลง่ส าคัญของยนีตา้นทานโรค ได้แก ่
Musa acuminata subsp. malaccensis, subsp. burmannica, subsp. microcarpa และ
subsp.  siamea นอกจากนี้แล้วแหลง่เชื้อพนัธุกรรมที่อาจเปน็แหลง่ของยนีต้านทานโรค และสามารถน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงพนัธุ์กล้วยน้ าว้า คือ กล้วยตาน ี (M. balbisiana) ซึ่งเปน็กล้วยปา่และเป็นบรรพบุรุษของกล้วยน้ าวา้  
(M. acuminata × M. balbisiana) ดังนัน้การวิจัยนี้จึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินความตา้นทานโรคตายพรายของเชื้อ
พันธุกรรมกล้วยตานี โดยใชป้ระชากรกล้วยตานีจ านวน 250 ต้น ที่ได้มาจากการเพาะเมล็ดที่มีการผสมพันธุต์ามธรรมชาต ิ
น าตน้กลา้ที่มีอายุ 1 เดือน มาปลูกเชื้อรา  Foc race 1 ด้วยการแช่รากในสารแขวนลอยสปอร์เชือ้ 106 สปอร/์มล. นาน 2 
ชั่วโมง จากนัน้ยา้ยปลูกในดนิปลอดเชื้อ วัดระดับความรนุแรงของโรคบนตน้กลา้กล้วยตานีหลังปลูกเชื้อ 1 เดือน ก าหนด
ระดับความรุนแรงตัง้แต่ 1 ถึง 5 (ไม่แสดงอาการ จนถงึ พืชตาย) ผลการศึกษาพบวา่ประชากรกล้วยตานีมีระดบัความ
รุนแรงของการเป็นโรคแตกต่างกนั  คดิเปน็สัดส่วนของตน้ตา้นทานโรค : ประชากรทั้งหมด ประมาณ 1 : 2.8 เพื่อให้
สามารถน าข้อมูลการประเมนิความตา้นโรคนีไ้ปใชป้ระโยชนจ์ าเปน็ต้องมีการท า genotyping ประชากรกลว้ยตานี
ดังกลา่ว เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอน ามาใช้ในโปรแกรมการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กล้วย ให้ต้านทานโรคต่อไป 
ค าส าคัญ: กล้วย, กล้วยตานี, โรคตายพราย, ต้านทาน 
 
Abstract: Banana Fusarium wilt or Panama disease is caused by Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc). 
In Thailand, Foc race 1 causes wilt disease in ‘Kluai Namwa’ (Pisang awak). Banana breeding and 
development program for Panama disease resistance requires banana cultivars with resistant genes. Wild 
banana germplasms are important source for disease resistant genes. Banana Species including Musa 
acuminata subsp. malaccensis, subsp. burmannica, subsp. microcarpa and subsp. siamea were 
reported to be a source of resistant gene. ‘Kluai Tani’ (M. balbisiana) could be a potential source for 
disease resistant gene and used for ‘Kluai Namwa’ breeding program as it is a wild banana and an 
ancestor of ‘Kluai Namwa’ (M. acuminata × M. balbisiana). Therefore, the objective of this research was 
to evaluate the Panama disease resistance in ‘Kluai Tani’ germplasm. Two hundred and fifty seedlings 
of 1 month old ‘Kluai Tani’ derived from natural pollinated seeds were root-dip inoculated with 106 
spore/ml of Foc race 1 for 2 hrs. The inoculated seedlings were transplanted into sterile soil and 
evaluated their disease severity at 1 month after inoculation. Disease severity scoring based on external 
symptoms are scale of 1 to 5 (no symptom to plant dead). The results showed that the inoculated 
banana seedlings showed different disease severity scale. The ratio of resistant seedling to the whole 
population was 1:2.8. Further study, genotyping of ‘Kluai Tani’ population needs to be determined in 
order to develop DNA marker assisting Banana breeding strategies for Panama disease resistance. 
Keywords: banana, fusarium wilt, Musa balbisiana, panama disease, resistance  
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ผลของ BA และ NAA ต่อการชักน ายอดของมะละกอแขกด าเกษตรในสภาพปลอดเชื้อ 
Effects of BA and NAA on In vitro Shoot Induction  

of Carica papaya ‘Khaek Dam Kaset’ 
 

ศุภธิดา อับดุลลากาซิม1* สุนิสา อุยะตงุ1 และ เกรียงศักดิ ์ไทยพงษ1์ 
Supatida Abdullakasim1*, Sunisa U-yatung1 and Kriengsak Thaipong1 

 
บทคัดย่อ: การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อมะละกอแขกด าเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเนื้อเยื่อ วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ 
และความเข้มข้นของสารควบคมุการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจ านวนยอดของมะละกอ โดยน าตายอดและ 
ตาข้างของต้นกลา้มะละกออาย ุ2 เดือน มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม N-6-benzyladenine (BA) 0, 0.5, 1 
และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 1-Naphthyl acetic acid (NAA) 0, 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 2 เดือน 
วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ผลการทดลองพบวา่ การฟอกฆ่าเชื้อ ด้วยคลอ
รอกซ์ความเข้มข้น 10% เวลา 15 นาที พบการปนเปื้อนจุลนิทรีย์น้อยที่สุด โดยเนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยง ด้วยอาหาร MS ที่
เติม BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ถูกชักน าให้เกิดยอดต่อชิ้นส่วนสูงสดุคือ 5.50 ยอด แตกต่างทางสถิติ กับอาหารสูตรอ่ืน ๆ 
และชุดควบคุม ที่มีจ านวนยอดต่อชิ้นส่วนเพียง 0.33 ยอด เมื่อเปรียบเทียบ ชนดิของชิ้นส่วน ได้แก่ ตายอด ตาข้างข้อ
ที่ 1 และข้อที่ 2 ต่ออัตราการเกิดยอดพบว่า เนื้อเยื่อส่วนตายอด มีค่าเฉลี่ยการเพิ่ม จ านวนยอดมากที่สุดคือ 2.75 ยอด
ต่อชิ้นส่วน แตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ กับการใช้เนื้อเยื่อส่วนตาขา้งข้อที่ 2 และข้อที่ 1 ที่มีจ านวนยอดต่อ
ชิ้นส่วนเพียง 1.20 ยอด และ 0.65 ยอด ตามล าดบั ดงันัน้การใช้ชิ้นส่วน ตายอดเพาะเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม BA 
1 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมทีสุ่ด ในการชักน าการเพิ่มจ านวนยอด ในมะละกอพันธุ์แขกด าเกษตร  
ค าส าคัญ: สูตร MS ตายอด ตาข้าง เนื้อเยื่อ   
 
Abstract: In vitro culture of Carica papaya ‘Khaek Dam Kaset’ has been conducted to investigate 
the appropriate types of tissue and plant growth regulator concentrations for adventitious shoot 
induction. Apical bud and lateral bud of the 2-month-old papaya’s seedling were grown in MS 
medium supplemented with N-6-benzyladenine (BA) at 0, 0.5, 1 and 3 mg/L and 1-Naphthyl acetic 
acid (NAA) at 0, 0.1 and 0.5 mg/L for 2 months. The experiment was arranged in a completely 
randomized design. The results showed that sterilization using 10% clorox for 15 min gave the best 
result in controlling of microbial contamination. In addition, the maximum adventitious shoot 
induction per explant (5.50 shoots/explant) was found in MS medium supplemented with 1 mg/L 
BA, which was significantly different from other treatments. Adventitious shoot induction of the 
control treatment was only 0.33 shoots per explant. Comparing among apical bud, upper lateral 
bud and lower lateral bud, maximum adventitious shoot induction per explant (2.75 shoots/explant) 
was found in treatment of apical bud which was significantly different from other parts of tissue. The 
adventitious shoot induction from lower lateral bud and upper lateral bud gave only 1.20 and 0.65 
shoots per explant, respectively. The overall results suggested that apical bud explant cultured in 
the MS medium supplemented with 1 mg/L BA was the best treatment for adventitious shoot 
induction of the Carica papaya ‘Khaek Dam Kaset’. 
Key words: MS medium, apical bud, lateral bud, meristematic tissue   
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การรักษาเชื้อพันธุกรรมระยะกลางของกล้วยน้้าว้าปากช่อง 50 ในสภาพปลอดเชื้อ 
In Vitro Medium-Term Storage of ‘Namwa Pakchong 50’ Banana Germplasm 

 
น้้าเพชร พรหมสุวรรณ1์ ทัศไนย จารุวฒันพันธ์1 และ อารยา อาจเจรญิ เทยีนหอม1* 

Namphet Phomsuwan1 Tassanai Jaruwattanaphan1 and Araya Arjcharoen Theanhom1*  
 
บทคัดย่อ: ศึกษาความเข้มข้นของอาหารสูตร MS ชนิดและปริมาณน้า้ตาลที่มีผลต่อการรักษาเชื้อพันธุกรรม ระยะ
กลางของกล้วยน้า้ว้าปากช่อง 50 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ทรีตเมนต์ละ 10 ซ้้า ๆ ละ 4 ต้น การทดลองที ่
1 เก็บรกัษากล้วยในอาหารสตูร MS และ ½ MS เป็นเวลา 4 เดือน พบว่ากล้วยในอาหารทั้ง 2 สูตร รอดชีวิตเฉลี่ย 
92.5-95.0%  ไม่แตกต่างกัน  จึงน้าอาหารสูตร ½ MS มาใชใ้นการทดลองที ่2 เพื่อศึกษาชนิดและ ปริมาณน้า้ตาล
ส้าหรับเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมกล้วย โดยเติมน้า้ตาล 2 ชนิด ได้แก่ ซูโครส 30 (ชุดควบคมุ) 60, 90 ก/ล และ 
แมนนิทอล 30, 40, 50 ก/ล เป็นเวลา 4 เดือน กล้วยที่เลี้ยงบนอาหารที่เติมซูโครสรอดชีวิต เฉลี่ย 90% ในขณะที่อาหาร
ที่เติมแมนนิทอล กล้วยรอดชีวติเฉลี่ย 20%  ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสา้คัญ เมื่อน้าตน้ทีไ่ดจ้าก ทั้งสองการทดลอง 
มาฟื้นฟูตน้โดยย้ายมาเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 5 มล/ล เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ากล้วย ที่เลี้ยงบนอาหาร
สูตร MS มีค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงตน้มากกว่ากล้วยในอาหารสูตร ½ MS ซึ่งแตกต่างอย่างมนีัยสา้คัญ ต้นกล้วยที่เลีย้งบน
อาหารที่เติมแมนนิทอลไม่สามารถรอดชีวิตได้ ในขณะที่กล้วยทีเ่ลี้ยงบนอาหารที่เติมซูโครส 90 กรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ย 
เส้นรอบ วงตน้มากทีสุ่ด (3.66 ซม) อย่างมีนัยสา้คัญ ผลการทดลองชี้วา่น้า้ตาลทั้งสองชนดิ ไม่เหมาะส้าหรับการเก็บ
รักษาเชื้อพันธุกรรมกล้วยระยะกลาง 
ค้าส้าคัญ: การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม, การชะลอการเจริญเติบโต, กล้วยน้า้ว้าปากช่อง 50, แรงดันออสโมติก 
 
Abstract: Effects of basal MS media, type and concentration of sugar on medium-term storage of 
Musa (ABB Group) ‘Namwa Pakchong 50’ germplasm were studied. Experiment 1 compared two 
media i.e. MS and ½ MS to culture 10 banana plantlets for four months in a CRD. Both media gave 
plantlet survival rates 92.5-95% without significant difference. Experiement 2, the ½ MS medium was 
supplemented with either sucrose or mannitol with varied concentrations. Sucrose at 30 (control) 
60 and 90 g L-1 and mannitol at 30, 40 and 50 g L-1 were compared in culturing 10 plantlets each for 
four months The sucrose media gave 90% survival, in contrast, mannitol media gave 20% survival. 
The plantlets from both experiments were then recovered on MS medium supplemented with BA 
of 5 mg L-1 for four weeks. Plantlets cultured on MS medium had higher plant circumference than 
those cultured on ½ MS medium. Nevertheless, plantlets did not survive on mannitol media but 
90% plantlets survived on sucrose media. The plantlets cultured on sucrose 90 g L-1 showed the 
highest circumference. Both types of sugar were not suitable for in vitro medium-term storage of 
‘Namwa Pakchong 50’ banana. 
Keywords: conservation, slow-growth, Namwa Pakchong 50, osmotic potential 
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ขนาดและรูปแบบการตัดชิ้นส่วนกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
Size and Pattern of Explant for Micropropagation of Musa (AA Group)  

‘Kluai Khai Kasetsart 2’ 
 

พรนัชชา  คงพันธุ์1 ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์1 และ อารยา อาจเจรญิ เทียนหอม1* 
Pornnatchar Kongphan1 Tassanai Jaruwattanaphan1 and Araya Arjcharoen Theanhom1* 

  
บทคัดย่อ: ขนาดและรูปแบบการตัดชิ้นส่วนกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 ต่อการชักน ายอด โดยเปรียบเทียบขนาดของ 
ชิ้นส่วนหน่อขนาด 1x1 เซนติเมตร และ 1.5x1.5x1.5 เซนติเมตร ที่มีการตัดแบ่งชิ้นส่วน 3 แบบ ได้แก่ ไม่ตัด
แบ่ง แบ่งเป็น 2 และ 4 ส่วน น าชิ้นส่วนไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ ลิตร 
โดยหน่อขนาด 1.5x1.5x1.5 เซนติเมตร แบบไม่ตัดแบ่ง เป็นชุดควบคุม วางแผนการทดลองแบบสุ่ม  สมบูรณ์  
ผลการศึกษาพบว่า ขนาดและวิธีการตัดแบ่ง มีผลต่อการรอดชีวิตและการชักน าให้เกิดยอดใหม่อย่างมีนัย  ส าคัญทาง
สถิติ โดยชิ้นส่วนขนาด 1.5x1.5x1.5 เซนติเมตร ที่ไม่ผ่าแบ่ง ผ่าแบ่งยอดเป็น 2 และ 4 ส่วน มีการ รอดชีวิต ร้อยละ 
35, 60 และ 50 ตามล าดับ ในขณะที่ขนาด 1x1x1 เซนติเมตร ทั้งสามรูปแบบ มีร้อยละการ รอดชีวิตที่เท่ากัน คือ 80  
นอกจากนี้พบว่าหน่อขนาด 1x1x1 เซนติเมตร ที่แบ่งเป็น 2 และ 4 ส่วน และหน่อ ขนาด 1.5x1.5x1.5 เซนติเมตร ที่
แบ่งเป็น 4 ส่วน มีจ านวนยอดเพิ่มขึ้น (72, 77, 66 ยอด ตามล าดับ) และ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับทรีตเมนต์อ่ืน จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบวิธีการท าลายตายอด โดยน าชิ้น  ส่วนขนาด 1x1x1 เซนติเมตร มาคว้าน
ส่วนตายอดออก เปรียบเทียบกับชิ้นส่วนที่ไม่มีการท าลายตายอด พบว่า  หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
ชิ้นส่วนที่คว้านตายอด สามารถชักน าเกิดยอดใหม่ได้ดีกว่าชิ้นส่วนที่ไม่มีการ ท าลายตายอด (29 และ 12 ยอด 
ตามล าดับ) และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ค าส าคัญ: กล้วยไข,่ คว้าน 
 
Abstract: Effect of explant size with different cut sizes of Musa (AA group) ‘Kluai Khai Kasetsart 2’ in 
vitro culture on shoot induction was studied. Suckers were trimmed to 1x1x1 cm and 1.5x1.5x1.5 
cm with three cut patterns i.e. no cut, cut into 2 and 4 pieces. All the explants were cultured on MS 
medium supplemented with 5 mg L-1 BA. Intact 1.5x1.5x1.5 cm explant served as a control. The 
experiment was arranged in completely randomized design with 10 replications. Sizes of explant and 
cut affected survival rate and new shoot induction. The explants 1.5x 1.5x 1.5 cm. without cut gave 
35% survival rate, while the 2- and 4-cuts gave 60 and 50 %, respectively. The explant 1x1x1 cm 
with any cuts gave 80% survival rate. The explants 1x1x1 cm with 2- and 4- pieces and 1.5x1.5x1.5 
cm with 4-piece cut had the highest number of new shoots (72, 77, 66 respectively). In addition, the 
1x1x1 cm explants were scooped out their terminal bud, whereby this method yielded higher 
regenerated shoots than the non-scoop method (29 and 12 shoots, respectively).  
Keywords: Kluai Khai, scooping 
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การเพิ่มปริมาณยอดและการคัดเลือกแคลลัสกล้วยหอมทองทนต่อสภาวะขาดน้้าในสภาพปลอดเชื้อ 
Shoot Multiplication and Water-deficit Tolerant Callus Selection of Banana  

‘Kluai Hom Tong’ under In Vitro Condition 
 

มณฑา วงศ์มณีโรจน์*1 สุลักษณ์ แจ่มจ้ารัส1 และ รงรอง หอมหวล1 

Monthar Wongmaneeroj*1, Surak Jamjumrus 1 and and Rongrong Homhual 1 
 

บทคัดย่อ:  น ำยอดกล้วยหอมทองที่ปลอดเชื้อแล้ว มำเพำะเลี้ยงลงในอำหำรสูตร MS (Murashige and Skoog, 
1962) ที่เติมสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต BA ควำมเข้มข้นตั้งแต่  0 (control) 2.5  5  7.5 และ 10 มก./ล. เป็นเวลำ 2 
เดือน พบว่ำ ยอดของกล้วยหอมทองแตกยอดใหม่เพิ่มขึ้นในอำหำรทุกสูตร และสูตรอำหำร MS ที่เติม BA 5 มก./ล. 
สำมำรถชักน ำให้เกิดยอดจ ำนวนมำกที่สุด และเกิดแคลลัสบริเวณฐำนหรือโคนต้น ซึ่งพัฒนำเกิดจุดก ำเนิดยอดสีเหลือง 
อมเขียวบนก้อนแคลลัส จำกนั้นตัดก้อนแคลลัสที่มีจุดก ำเนิดยอดสีเขียวขนำด 0.5 ซม. ย้ำยเลี้ยงในอำหำรสูตร MS ที่เติม 
BA 5 มก./ล. และ สำร PEG (polyethylene glycol) ควำมเข้มข้นตั้งแต่  0 (control) 5 10 15 และ 20% (w/v) เพื่อ
คัดเลือกแคลลัสที่ทนต่อสภำวะขำดน้ ำในสภำพปลอดเชื้อ หลังจำกเลี้ยงในอำหำรทุกสูตรดังกล่ำว เป็นเวลำ 2 เดือน 
พบว่ำ แคลลัสที่เลี้ยงในอำหำรสตูรที่เติม PEG ควำมเข้มข้น 0 และ 5% รอดชีวิต 100% ทั้ง 2 สูตร  อำหำรสูตร control  
แคลลัสพัฒนำเกิดจ ำนวนยอดเฉลี่ย 5.1 ยอด มีควำมสูงเฉลี่ย 1.87 ซม. ใบสีเขียว กำงใบเต็มที่ ส่วนอำหำรสูตรที่เติม PEG 
ควำมเข้มข้น 5% เกิดจ ำนวนยอดเฉลี่ย 3.4 ยอด เป็นยอดสั้น ใบไม่คลี่  ยอดสูงเฉลี่ย 0.97 ซม. ส ำหรับแคลลัสที่เลี้ยงใน
อำหำรที่เติม PEG ควำมเข้มข้น 10 และ 15% มีเปอร์เซ็นต์รอดชีวิต 20 เปอร์เซ็นต์ พบจุดก ำเนิดยอดจำกสีเขียว
เปลี่ยนเป็นสีขำวทั้ง 2 สูตร แต่สตูรที่ PEG เพิ่มเป็น 15%  จุดก ำเนิดยอดสีขำวเช่นกัน ลักษณะไมแ่ข็งแรง ในขณะที่ PEG 
ควำมเข้มข้น 20% พบ แคลลัสเปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำลและตำยทั้งหมด 100% จำกข้อมูลที่ได้สำมำรถน ำแคลลัสกล้วยหอม
ที่คัดเลือกได้ไปชักน ำให้เกิดต้นกล้ำ และน ำมำทดสอบสภำวะขำดน้ ำในโรงเรือน และสภำพแปลงทดลองต่อไป 
นอกจำกนี้ สำมำรถพัฒนำเทคนิคกำรคัดเลือกแคลลัสทนต่อสภำวะขำดน้ ำไปใช้กับกล้วยพันธุ์อื่นๆ 
ค้าส้าคัญ: กล้วยหอมทอง ทนสภำวะขำดน้ ำ และ สภำพปลอดเชื้อ 
 
Abstract: ‘Kluai Hom Tong’ banana sterile-shoots were cultured onto MS media (Murashige and Skoog, 
1962) with different concentrations of BA growth regulator at 0 (control), 2.5, 5, 7.5 and 10 mg/l for 2 
months. New shoot initiation was increased in all media. The MS media containing 5 mg/l of BA was most 
suitable inducing the highest number of shoots and initiating callus at the base of shoots. Callus could 
develop into numerous yellow-green meristems. For water-deficit tolerant callus selection, 0.5 cm 
calluses were cultured for 2 months on MS media containing 5 mg/l BA treated with 5 concentrations of 
polyethylene glycol (PEG), including 0 (as a control), 5, 10, 15, and 20% (w/v). Callus in the media with 0 
and 5% PEG showed 100% survival rate. The control treatment induced 5.1 shoots in average with 
average height of 1.87 cm and fully spread normal leaves. In the media with 5% PEG, an average of 3.4 
shoots were induced; the shoots were short with an average height of 0.97 cm and folded leaves. Callus 
cultured in the media containing 10 and 15% PEG showed 20% callus survival rate; and the green 
meristems originated from callus became white, with those in 15% PEG unhealthy. In the media with 
20% PEG, all calluses turned brown and died. From the obtained data, water-deficit tolerant plants will 
be induced and further tested in the greenhouse and field conditions. In addition, the water-deficit 
tolerant callus selection techniques can be developed to apply in other banana varieties.  
Keywords: banana, Kluai Hom Tong, water-deficit tolerant and in vitro 
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การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าน ้ามันปาล์มของประเทศไทย 
An Analysis of Comparative Advantage in Export of Palm Oil Products of Thailand  

 
รุ่งรัตน์ แซห่ยาง1* และ อยุทธ์ นิสสภา1 

Rungrat Saeyang1* and Ayut Nissapa1 
 
บทคัดย่อ: ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตน ำ้มันปำล์มอันดับสำมของโลกรองจำกอินโดนีเซียและมำเลเซีย ที่ผ่ำนมำแต่ยังไม่
เคยมีกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรส่งออกสินค้ำน ำ้มันปำล์มแยกรำยสนิค้ำมำก่อน กำรศึกษำครั งนี จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมได้เปรียบในกำรสง่ออกสินค้ำน ำ้มันปำล์มดบิและน ำ้มันเนื อในเมล็ดปำล์มดบิของประเทศ
ไทยไปยังตลำดโลก โดยเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียและมำเลเซีย และใช้ข้อมูลอนุกรมเวลำรำยปี ระหว่ำงปี 2544-
2560 จำกกำรศึกษำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่รำกฏ (Revealed Comparative Advantage; RCA) และ
ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่เท่ำกัน (Revealed Symmetric Comparative Advantage; RSCA) พบว่ำ ไทยมี
ทั งควำมได้เปรียบและเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกน ้ำมันปำล์มดิบ แต่มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน
กำรส่งออกน ้ำมันเนื อในเมล็ดปำล์มดิบในสองชว่ง (2544-2551 และ 2554-2560) ซึ่งควำมเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ
เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศทีส่่งผลให้ปริมำณผลผลิตลดลง 
ค้าส้าคัญ: กำรส่งออก, ควำมไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ, ปำล์มน ้ำมัน  
 
Abstract: Thailand is the world’s third largest palm oil producer after Indonesia and Malaysia. 
However, there are limited studies that determine the export competitiveness on a basis of individual 
palm oil exported product. This study aims to examine the comparative advantage of Thailand in 
crude palm oil (CPO) and crude palm kernel oil (CPKO) during the period of 2001-2017, compared 
to Indonesia and Malaysia. The annual time-series data of CPO and CPKO export values were 
collected and analyzed. The results of the Revealed Comparative Advantage (RCA) and the Revealed 
Symmetric Comparative Advantage (RSCA) illustrated that Thailand revealed both comparative 
advantage and disadvantage in the CPO export. Meanwhile it had a comparative advantage in the 
export of CPKO in two periods (2001-2008 and 2011-2017). Thailand has been found a comparative 
disadvantage as a result from the significant decrease in oil palm production which was effected 
from the climate change.  
Keywords: export, comparative advantage, oil palm 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดเจลลี่พร้อมดื่ม 
Development of Pineapple Jelly Drink 

ชนกภัทร ผดงุอรรถ1* 
Chanokphat Phadungath1* 

 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบัปะรดเจลลี่ท าโดยการวางแผนการทดลองแบบ 2x2 
factorial experiment ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลักได้แก่ องศาบริกซ์ของน้ าสับปะรดเริ่มต้น (15 และ 25) และร้อยละ
คาราจีแนน (0.4 และ 1.2) โดยร้อยละของคาราจีแนนในการทดลองได้จากการส ารวจผลิตภณัฑ์ในรูปแบบเดียวกันใน
ท้องตลาด ส่งผลให้มีการทดลองทั้งหมด 4 ทรีตเมนต์ ได้แก่ 1 (15 °Brix–0.4% CG) 2 (15 °Brix–1.2% CG)  
3 (25 °Brix–0.4% CG) และ4 (25 °Brix–1.2% CG) โดยมีส่วนผสมอ่ืนได้แก่ กรดซิตริก 0.2% เพื่อท าหน้าที่ลดระดบั 
pH ของผลิตภัณฑ์ จากนัน้ทดสอบค่า pH aw °Brix พลังงาน ความหนืด และการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผลติภัณฑ์มีค่า pH และ aw ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่ใชน้้ า
สับปะรดเริ่มต้นที่องศาบริกซ์ต่ ากว่าให้ค่าพลังงานต่ ากว่า และความหนืดของผลิตภัณฑ์ทรีตเมนต์ที่ 2 และ 4 ที่ใช้
ปริมาณคาราจีแนนร้อยละ 1.2 ไม่สามารถวัดความหนืดได้ เนือ่งจากผลิตภัณฑ์แข็งตวัไม่มีการไหล การทดสอบความ
พึงพอใจของผู้บริโภคจ านวน 50 คน ผลคะแนนความพึงพอใจผลิตภัณฑท์รีตเมนต์ที่ 3 ได้คะแนนสงูที่สุด ดังนัน้
ผลิตภัณฑส์ับปะรดเจลลีท่รีตเมนต์ที่ 3 จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด 
ค าส าคัญ : สับปะรด เจลลี่  
 
Abstract: The purpose of this research was to develop pineapple jelly drink by using 2x2 Factorial 
Experiment. The experiment included two main factors, which were °Brix of pineapple juice (15 and 
25) and % carrageenan (0.4 and 1.2). The amount of carrageenan utilized in this research was 
determined by surveying similar products available in the market. Thus, four research treatments 
were 1 (15 °Brix–0.4% CG), 2 (15 °Brix–1.2% CG), 3 (25 °Brix–0.4% CG) and 4 (25 °Brix–1.2% CG). 0.2% 
Citric acid was also added in order to decrease the pH level of the products. The products were 
then analyzed for pH, aw, °Brix, energy, viscosity and sensory evaluation. The results indicated that 
pH and aw of the products were not different. Pineapple jelly product manufactured from pineapple 
juice with lower °Brix had lower energy than those manufactured with higher °Brix. Viscosities of 
products from the second and fourth treatments were not available because those products were 
not able to move. Sensory evaluation indicated that products from the third treatment got the 
highest overall liking scores. Consequently, pineapple jelly drink from the third treatment was chosen 
as the most optimum product. 
Keywords: pineapple, jelly 
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การศึกษาการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมและไนโตรเจนต่อคุณภาพผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย 
Effect of Potassium and Nitrogen Fertilizers on Fruit Quality in ‘Pattawia’ Pineapple  

 
นิชนันท์ ชูเกิด1* พุทธพร พุ่มโรจน์1 และ ภาสันต์ ศารทลูทัต2 

Nitchanan Chukerd1*, Phutthaphorn Phumrojana1 and Parson Saradhuldhat2 
 

บทคัดย่อ: ปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมมีความส าคัญมากต่อคุณภาพสับปะรดผลสด เพื่อให้ทราบชนิดปุ๋ยที่
เหมาะสมในการผลติสับปะรดพนัธุ์ปัตตาเวียผลสดในพืน้ที่ อ.บา้นคา จ.ราชบุรี จึงได้ท าการวิจยัในช่วง ธ.ค. 2561 ถึง 
พ.ค. 2562 โดยฉีดพ่นปุ๋ยชนิดตา่งๆ ที่อายุ 90 และ 120 วันหลังบังคบัดอก วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 4 ซ้ า  
4 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย 2) ใส่ปุ๋ย 0-0-50 (1 กรัม/ต้น/ครั้ง) 3) ใส่ปุ๋ย 0-0-50 (1 กรัม/ต้น/ครั้ง) ร่วมกับ 21-0-0 
(1 กรัม/ต้น/ครั้ง) และ 4) ใส่ปุ๋ย 0-0-50 (1 กรัม/ต้น/ครั้ง) ร่วมกับ 46-0-0 (0.5 กรัม/ต้น/ครั้ง) พบว่า ผลสับปะรดที่
ได้รับปุ๋ยมีความกว้างผลและความยาวผลสงูกว่าทีไ่ม่ใส่ปุ๋ย (p<0.05) และมีความกว้างแกนมากกว่า โดยเฉพาะผลที่
ได้รับปุ๋ยไนโตรเจนร่วมด้วยทัง้สองชนิด ในขณะที่ความแน่นเนื้อ ความฉ่ าน้ า ความสวา่งเนื้อ (L*) สีเนื้อในแกน b* ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) การใส่ปุ๋ย 0-0-50 ร่วมกับ 21-0-0 หรือ 46-0-0 ส่งผลให้อัตราส่วนระหว่าง TSS:TA มี
แนวโน้มสูงขึ้น มีคา่เท่ากับ 17.13 และ 18.57 ตามล าดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็น การใส่ปุ๋ยร่วมระหว่าง
โพแทสเซียมซัลเฟตกับไนโตรเจนทั้งสองชนิดมีแนวโน้มช่วยให้ผลสับปะรดมีขนาดเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย ท าให้มี TSS สูงกว่า
ปกติเล็กน้อย ท าให้ความหวานของสับปะรดเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดา้นสีของเนื้อ 
ความหวานและความชอบโดยรวมของผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย, ปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต, ปุ๋ยยูเรีย, คุณภาพผล 
 
Abstract: Nitrogen and potassium fertilizers are essential for fruit quality of fresh pineapple. In order 
to determine the appropriate fertilizer for fresh ‘Pattawia’ pineapple grown in Ban Kha District, 
Ratchaburi Province, this research was conducted during December 2018 to May 2019 by spraying 
the fruit and leaves with different fertilizers at the age of 90 and 120 days after flower induction. 
The experiment was designed as RCBD with 4 treatments as 1) no fertilizer 2) 0-0-50 fertilizer (1 
g/plant/time) 3) 0-0-50 fertilizer (1 g/plant/time) + 21-0-0 (1 g/plant/time) and 4) 0-0-50 fertilizer (1 
g/plant/time) + 46-0-0 fertilizer (0.5 g/plant/time). The results showed that the fruits sprayed with 
fertilizer were greater in fruit width and length than those without fertilizer (p<0.05), and also, wider 
in fruit core, especially those applied with both nitrogen fertilizers. The flesh firmness, juiciness, 
lightness (L *) and b* value were not statistically different among the treatments (p>0.05). The fruit 
fertilized with 0-0-50 together with 21-0-0 or 46-0-0 were 17.13 and 18.57 in TSS/TA, higher than the 
un-sprayed fruit. The results showed that the combination of both potassium sulfate and nitrogen 
fertilizers tends to slightly increase the fruit size and TSS resulting in increased the flesh sweetness 
and agreeing with sensory test and consumer preference. 
Keywords: Smooth Cayenne, potassium sulfate, urea, fruit quality 
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ผลของการให้น ้าด้วยระบบสปริงเกอร์กับสับปะรดบ้านคา พันธุ์ปัตตาเวีย จังหวัดราชบุรีในช่วงฤดูแล้ง  
Effects of Sprinkler Irrigation on ‘Ban Kha’ Pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.)  

cv. Pattavia, Ratchaburi Province in Dry Season  
 

สันติ  รักษาวงศ์1*  ศศิธร  สายแก้ว2 สิริประภัสสร ์ ระย้าย้อย2 และ กาญจนา สุราภา2  
Santi Raksawong1*, Sasithorn Saikhaew2, Siripraphat Rayayoi2 and Kanchana Surapha2 

 
บทคัดย่อ: ในช่วงฤดแูล้งความต้องการสับปะรดผลสดมปีรมิาณสูง แต่สภาพอากาศสง่ผลให้คุณภาพของผลผลิต
ค่อนข้างต ่า การจัดการน ่าที ดจีะท่าให้คุณภาพสบัปะรดดีขึ นได ้  ดังนั นการวิจัยนี จึงมีวัตถปุระสงค์เพื อประเมินผลของ
การให้น ่าด้วยระบบสปริงเกลอร์ ในช่วงฤดแูล้ง (ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561–เมษายน พ.ศ. 2562) ต่อขนาดของผล
สับปะรดพันธุป์ัตตาเวีย โดยท่าการทดลองในแปลงปลูกสับประรดของเกษตรกรในพื นที  ต่าบลบ้านคา อ่าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี ก่าหนดความถี การให้น ่าสัปดาห์ละครั งในปริมาณน ่า 0 (ควบคุม) 3.5 7.0 10.5 และ 14.0 มิลลิเมตร
ต่อสัปดาห์ การดูแลต้นและใสปุ่ย๋ตามวิธีการของเกษตรกร พบว่า ความยาว ความกวา้ง และน ่าหนักผลสับปะรดตาม
ธรรมชาติ (ไม่ได้รับน ่า) มีค่านอ้ยกว่ากลุ่มที ให้น ่าอื นๆ อย่างมีนัยส่าคัญที ระดับความเชื อมั น 0.05  และกลุ่มที ให้
ปริมาณน า่ 7.0 10.5 และ 14.0 มิลลิเมตรต่อสัปดาห์ มีความยาวและน ่าหนักผลไม่แตกตา่งกันที ระดับความเชื อมั น 
0.05  น า่หนักผลเฉลี ยอยู่ในช่วง 0.98 ± 0.2–1.06 ± 0.3 กิโลกรัม และมีค่าสูงกว่ากลุ่มไม่ไดร้ับน ่าถึงร้อยละ 32–58 
(0.67 ± 0.2 กิโลกรัม) ดังนั น สรุปได้วา่ปริมาณน า่มีผลต่อการเจริญเติบโตและขนาดของผลสบัปะรด การให้น ่าอยา่ง
น้อย 7.0 มิลลิเมตรต่อสัปดาห์ เหมาะสมกับตน้สบัปะรดที ผลกา่ลังพัฒนาในช่วงฤดูแลง้ของพื นที  อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  
ค้าส้าคัญ: สปริงเกอร,์ คุณภาพผล, ชลประทานเพื อการเกษตร, ปัตตาเวีย 
 
Abstract: Highly demand of fresh fruit pineapple in dry season is in contradiction of low fruit 
quantity and quality due to insufficient water. An appropriate water management in field is 
probably increasing fresh fruit quality. This research aimed to reveal the effects of sprinkler 
irrigation on fruit size of ‘Ban-Kha’ pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) cv. Patavia in dry season 
(December 2018 – April 2019). The field experiment was conducted in the participatory farmer 
field on 44 Soil series in Ban-Kha district, Ratchaburi province by agronomically irrigating with mini 
sprinkler once a week with water volume of 0, 3.5, 7, 10.5 and 14 mm. The management in the 
field such as fertilizing and other treatments were based on participatory farmer practices. The 
results showed that the length, width and weight of fruit for the control treatment was significantly 
less than those of other treatments (P>0.05). The water volume treatments of 7, 10.5 and 14 mm 
were not significantly different (P>0.05) and the fruit weight of watered plants was 0.98±0.2 – 
1.06±0.3 kg, 32–58 % over those of the control (weighed 0.67 ± 0.2 kg). Therefore, the agronomic 
irrigation of pineapple was appropriately applied not less than 7 mm/week. 
Keywords: mini sprinkler, fruit quality, agronomic irrigation, Smooth Cayenne 
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การยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ PLA 
Shelf-life Extension and Quality of Pineapple (Smooth Cayenne)  

by Bioplastic Bag: PLA 
 

ณิชากร ปทุมรังสรรค์1* 
Nichakorn Pathumrangsan1* 

 
บทคัดย่อ: สับปะรดพันธุป์ัตตาเวียมีการเพาะปลูกกันมากในอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี หรือที่รู้จักในนาม “สบัปะรด
บ้านคา” เป็นพชืเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อจังหวัดราชบุรี โดยในขั้นตอนหลังการเก็บเก่ียวเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่จะ
รักษาคุณภาพสบัปะรดไว้ เทคโนโลยีที่งานวิจยันี้ใช้ คือ การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มสีมบตัิในการคายไอน้ าได้และ
ย่อยสลายได้ทางธรรมชาต ิ(PLA) เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสับปะรด จากการน าสบัปะรด
บ้านคาที่มนี้ าหนักเฉลี่ย 1,100  0.02 กรัม (รวมจุก) สับปะรดที่ใช้ทดสอบมสีีเปลือกเบอร์ 2 คือมีสีเหลืองร้อยละ 20-
40 ของเปลือกผล และมีความฉ่ าน้ าระดับ 2 โดยบรรจุในถุงพลาสติกชนิด PLA เทียบกับ PE แบบเจาะรูและไม่เจาะร ู
บันทึกการเปลีย่นแปลงสีของเปลือกสับปะรดวนัที่ 0 2 4 6 และ 8 ค่า TA และ TSS ก่อนบรรจุในถุง PE (แบบเจาะ
และไม่เจาะรู) และถุง PLA มีค่าเท่ากับ 0.34% (ค่า TA) และ 15.4 15.0 และ 15.9Brix (ค่า TSS) ตามล าดบั ค่า TA 
และ TSS หลังบรรจุในถุง PE (แบบเจาะและไม่เจาะรู) และถุง PLA มีค่าเท่ากับ 0.29 0.26 และ 0.36% (ค่า TA) และ 
13.8 13.1 และ 14.0Brix (ค่า TSS) ตามล าดบั พบว่าลักษณะสีของเปลือกสับปะรดในถุง PLA มีการเปลี่ยนแปลงช้า
กว่าเล็กน้อย กล่าวคือบริเวณเปลือกยังไม่เปลี่ยนเปน็สสี้มร้อยละ 100 และมีความฉ่ าน้ าในผลน้อยกว่าผลสบัปะรดที่
บรรจุในถุง PE ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ค่า TA และ TSS เพิ่มข้ึนตามความบรบิูรณ์ของผลสบัปะรดที่ 
มากข้ึน โดยค่า TSS และ TA ของตัวอย่างสับปะรดทีบ่รรจุมีค่าต่างจากเดิมเพียงเล็กน้อย  
ค าส าคัญ: สับปะรดปัตตาเวีย, การยืดอายุ, คุณภาพสบัปะรด 
 
Abstract: Pineapples (Smooth canyenne) have been planted widely in Bankha, Ratchaburi and known 
as ‘BanKha pineapple’. It is an important economic crop of Ratchaburi province. Post-harvest handling 
is an important step to maintain fruit quality of pineapple.  The technology used in this research is the 
utilization of plastic packaging having water vapor permeable and biodegradable properties (PLA) to 
reduce the changes of physical and chemical characteristics of pineapple fruit. Pineapple at 
commercial maturity (about 20-40% of peel color turned yellow), with uniform color (peel color 
number 2), size (weight around 1,100  0.02 g) and translucency around number 2 without any physical 
injuries and/or disease symptoms were selected for the experiment. Pineapples were contained in PE 
bags with and without holes and PLA bags. Fruit were monitored by periodic measurements of peel 
color for a minimum of ten fruit each time (0, 2, 4, 6 and 8 days). TA and TSS were collected before 
and after packing in bag. The values of TA and TSS before packing in PE bag (with and without air holes) 
and PLA were 0.34% (TA value) and 15.4, 15.0 and 15.9Brix (TSS value), respectively. The value of TA 
and TSS after packing in PE bag (with and without air holes) and PLA were 0.29, 0.26 and 0.36% (TA 
value) and 13.8, 13.1 and 14.0Brix (TSS value), respectively.  The results showed that the peel color 
of pineapple in PLA changed slower than the others or the peel color did not completely change to 
100% orange color. The translucency of pineapple packed in PLA bags was also less than that of the 
other package. TA and TSS changed with increased fruit maturity. TA and TSS of pineapple in packages 
changed slightly. 
Keywords: pineapple, shelf-life extension, quality of pineapple 

                                           
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 46 หมู่ 3 ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  70150 
1 Faculty Science and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University , 46 Moo 3 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150 
* ผู้น าเสนอ: nichakornpat@mcru.ac.th 
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การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางการเกษตรของหญ้าหวาน 
A Study on Botanical and Agronomic Characteristics of Stevia rebaudiana Bertoni. 

 
สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง1เกษม ทองขาว1 ศรีสุดา โท้ทอง2 ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์2 จันทร์เพ็ญ แสนพรหม1 อนันต์ ปญัญาเพิ่ม1  

และ พิจิตร ศรีปินตา 1 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางการเกษตรของหญ้าหวาน ณ ศนูย์วจิัยเกษตรหลวงเชียงใหม่- 
แม่จอนหลวง จ. เชยีงใหม่ ระดบัความสงู 1,300 เมตร และแปลงเกษตรกร อ. สะเมิง ความสูง 700 เมตร พบว่าตน้หญา้หวานมี
การเจริญเติบโตได้ที่ระดับความสูงทั้งสองระดบั จัดเป็นพชือายุหลายปี มีลักษณะคล้ายต้นกะเพราหรือต้นแมงลัก ขยายพนัธุไ์ด้
โดยการปักช า แยกกอ และเพาะเมล็ด ในช่วงฤดูหนาวการเจริญเตบิโตค่อนข้างชา้ เมื่อเทียบกบัช่วงฤดูร้อนและฤดฝูน จากการ
ปลูกรวบรวมหญา้หวานทีไ่ด้จากการส ารวจ สามารถแยกความแตกตา่งกันทางสณัฐานวทิยาได้ 5 กลุ่มลักษณะ คือ 1) ใบใหญ่มี
ขน 2) ยอดอ่อนสีม่วง 3) ใบแคบสัน้ (แมจ่อนหลวง) 4) ใบแคบยาว (ไต้หวัน) และ 5) ทรงพุ่มเล็ก หญา้หวานจ านวน 4 สายพันธุ ์
(ไม่รวมสายพนัธุ์ใบแคบสั้น (แม่จอนหลวง)) มีความแตกตา่งกนัทางพนัธุกรรมทั้งหมด สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหญา้หวานได้ทกุ 
45 วัน หญ้าหวานสายพันธุย์อดอ่อนสีม่วง มีปริมาณสารสตีวิโอไซดม์ากที่สดุคือ 40.58 g stevioside/g sample รองลงมาคือ 
สายพันธุ์ใบแคบสัน้ (แม่จอนหลวง), สายพันธุ์ใบแคบยาว (ไต้หวัน), สายพนัธุ์ใบใหญ่มีขน และสายพนัธุท์รงพุ่มเล็ก มีปริมาณสาร
สตีวิโอไซด์เทา่กับ 7.99, 5.99, 5.94 และ 5.27 g stevioside/g sample ตามล าดบั ในหญ้าหวานสายพันธุ์ใบแคบยาว (ไต้หวนั) 
มีปริมาณสารซาโปนนิสงูสุดที่ 52.00 ± 1.35 mg/g รองลงมาคือสายพันธุ์ใบแคบสัน้ (แมจ่อนหลวง), สายพันธุท์รงพุ่มเล็ก, สาย
พันธุ์ยอดอ่อนสีม่วง และสายพนัธุใ์บใหญ่มีขน มปีริมาณสารซาโปนนิเท่ากบั 51.13 ± 0.36, 51.12± 1.05, 50.82± 1.80 และ 
45.20± 2.50 mg/g ตามล าดับ ในช่วงก่อนออกดอก พบว่าหญา้หวานสายพนัธุ์ทรงพุ่มเล็กมีค่าความสามารถในการตา้นอนุมูล
อิสระสูงสุด คือร้อยละ 77.43±0.01 รองลงมาคือสายพนัธุ์ยอดอ่อนสมี่วง, สายพนัธุ์ใบแคบสั้น (แม่จอนหลวง), สายพนัธุ์ใบใหญ่
มีขน และสายพนัธุ์ใบแคบยาว (ไตห้วัน) คิดเปน็ร้อยละ 76.60±0.01, 76.50±0.01, 75.20±0.02 และ 73.40±0.01 ตามล าดบั 
หญ้าหวานที่เก็บเกี่ยวระยะก่อนออกดอก สายพนัธุ์ใบใหญ่มีขนมปีริมาณสารฟนิอลิกเฉลี่ยสูงสดุที่ 0.058±0.01 mg gallic/g 
sample รองลงมาได้แกส่ายพันธุย์อดอ่อนสีสีม่วง, สายพนัธุท์รงพุม่เล็ก, สายพันธุ์ใบแคบสัน้ (แมจ่อนหลวง) และ สายพันธุ์ใบ
แคบยาว (ไต้หวนั) ที่มปีริมาณสารฟินอลิกเฉลี่ยเทา่กับ 0.052±0.01, 0.050±0.00, 0.049±0.00 และ 0.041±0.00 mg gallic/g 
sample ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: หญ้าหวาน สารสติวโิอไซด์ สารต้านอนุมลูอิสระ สารฟนิอลิก 
 
Abstract: A study on botanical and agronomic characteristics of stevia at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Mae-
John-Loang) and Samoeng district (Elevation of 1,300 and 700 m, respectively) was conducted. Stevia can grow at both 
elevations. Stevia is a perennial crop that looks like basil and can be propagated by cutting, division and seed. The growth 
rate was relatively slow in the winter as compared to the summer and rainy season. Morphological identification revealed 5 
groups of stevia; 1) big leaf with leaf hair stevia (BLHS), 2) purple young shoot stevia (PYSS), 3) short-narrow leaf stevia (SNLS), 
4) long-narrow leaf stevia (LNLS) and 5) mall shrub stevia (SSS). Four groups of stevia (not included SNLS) showed genetic 
differences. Stevia could be harvested every 45 days. After that the stevia was maintained for the next harvest. PYSS had 
highest stevioside content of 40.58 g stevioside/ g sample followed by SNLS, LNLS, BLHS and SSS which had 7.99, 5.99, 5.94 
and 5.27 g stevioside/g sample, respectively. LNLS had highest saponins as 52.00 ± 1.35 mg/g followed by SNLS, SSS, PYSS 
and BLHS which had saponins of 51.13 ± 0.36, 51.12 ± 1.05, 50.82 ± 1.80 and 45.20 ± 2.50 mg/g, respectively. At pre-flowering 
stage, SSS had the highest antioxidant capacity of 77.43 ± 0.01% followed by PYSS, SNLS, BLHS, and LNLS which had 
antioxidant capacity of 76.60 ± 0.01, 76.50 ± 0.01, 75.20 ± 0.02 and 73.40 ± 0.01%, respectively. Harvesting at pre-flowering 
stage; it was found that BLHS had highest phenolic content of 0.058 ± 0.01 mg gallic/g sample followed by PYSS, SSS, SNLS 
and LNLS which had average phenolic content of 0.052 ± 0.01, 0.050 ± 0.00, 0.049 ± 0.00 and 0.041 ± 0.00 mg gallic/g sample, 
respectively.  
Keywords: Stevia rebaudiana Bertoni, stevioside, antioxidant, phenolic compounds 
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ผลของขนาดหัวพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากระชาย 
Effect of Seed Rhizome Size on Germination and Growth of  

Bosenbergia rotunda Seedlings 
 

ปริญญา พลจันทร1์* ภาณุมาศ ฤทธิไชย1 และเยาวพา จริะเกียรติกุล1 
Parinya Poljan1*, Panumart Ritichai1 and Yaowapha Jirakiattikul1 

 
บทคัดย่อ: กระชาย (Bosenbergia rotunda) เป็นพืชสมุนไพรที่น าเหง้าและรากสะสมอาหารมาใช้รักษาโรคต่าง ๆ 
เช่น โรคกระเพาะอาหาร ท้องอดื กลากเกลื้อน และโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ขนาดของหัวพันธุ์ที่ใชป้ลูกมีบทบาท
ส าคัญต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชหัว ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลของหัวพันธุ์ขนาด
ต่างๆ ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกลา้กระชาย โดยใช้หัวพันธุ์ 3 ขนาด คือ หัวพันธุ์ขนาดเล็ก กลาง และ
ใหญ่ ซึ่งมีความกว้าง 0.91±0.09 1.04±0.09 และ 1.47±0.15 ซม. ความยาว 1.37±0.13 1.73±0.20 และ 2.36±0.29 
ซม. น้ าหนัก 0.77±0.15 1.39±0.27 และ 3.29±0.65 กรัม ตามล าดับ ผลการทดลองพบวา่ หัวพันธุ์ขนาดใหญ่มีความ
งอกสูงสุด 78.00±7.12% และไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญกบัหัวพันธุ์ขนาดกลางที่มีความงอก 72.00±3.65% หัว
พันธุ์ขนาดเล็กงอกเร็วที่สุดมีระยะเวลาเฉลี่ยในการงอก 39.72±1.78 วัน ซึ่งไม่แตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญกับหัวพนัธุ์
ขนาดกลางที่มีระยะเวลาเฉลี่ยในการงอก 41.30±1.56 วัน สว่นการเจริญเติบโตของต้นกลา้ที่อายุ 60 วันหลังเพาะ 
พบว่าหัวพนัธุ์ทั้ง 3 ขนาดมีการเจริญเติบโตของต้นกลา้ไม่แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ ดังนั้นการปลูกกระชายจงึควรใช้
หัวพันธุ์ขนาดกลาง 
ค าส าคัญ: กระชาย เหง้า ความงอก การเจริญเติบโต 
 
 
Abstract: Bosenbergia rotunda is an herbal plant which its rhizomes and storage roots are used as 
medical treatments such as gastritis, flatulence, ringworm and erectile dysfunction. The seed rhizome 
sizes play crucial role on germination and growth of rhizomatous plants. Therefore, this study 
intended to investigate the effect of seed rhizome sizes on germination and growth of Bosenbergia 
rotunda seedlings. The experiment was carried out by three sizes of seed rhizome namely; small, 
medium and large that had different width (0.91±0.09, 1.04±0.09 and 1.47±0.15 cm, respectively), 
length (1.37±0.13, 1.73±0.20 and 2.36±0.29 cm, respectively) and weight (0.77±0.15, 1.39±0.27 and 
3.29±0.65 g, respectively). The results showed that large rhizome had the highest germination 
(78.00±7.12%) but it was not significantly different from medium size (72.00±3.65%). Small rhizome 
had the fastest germination with mean time to germination (MTG) of 39.72±1.78 days, however, it 
was not significantly different from medium size with MTG of 41.30±1.56 days. Seedling growth at 60 
days after planting was not significantly different regardless of seed rhizome sizes. Hence, the 
medium seed rhizome size was appropriate for Bosenbergia rotunda cultivation. 
Keywords: Bosenbergia rotunda, rhizome, germination, growth   
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ผลของน้้ำตำลและควำมเข้มแสงต่อกำรสร้ำงไรโซมของว่ำนนำงค้ำในสภำพปลอดเชื้อ 

Effects of Sucrose and Light Intensity on In Vitro Rhizome Formation of  
Curcuma aromatica Salisb.  

 
ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ1์* จำมจุรี โสตถิกุล นิตยำ บญุทิม1 และ อนุชำ รักสันต1ิ 

Takonwan Sirisawad1*, Chamchuree Sotthikul2, Nitaya Boontim1 and Anucha Ruksanti1 
 
บทคัดย่อ: การศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ต้นอ่อนของว่านนางค าสร้างไมโครไรโซมในสภาพปลอดเชื้อ  เพื่อน าไมโครไรโซมไปใช้
ประโยชน์รวมถึงใช้ขยายพันธุ์ได้ดี ท าโดยน าต้นอ่อนว่านนางค าที่มีใบกางแล้ว 2 ใบ เลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร Murashige 
and Skoog (MS) ดัดแปลงที่มีน้ าตาล 1 3 6 และ 9% และเลี้ยงในสภาพแสงจาก LED ความเข้ม 2,500 4,000 และ 5,000 
ลักซ์ นาน 16 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณน้ าตาลในอาหารเพาะเลี้ยงและความเข้มแสง มีผลต่อการสร้างเหง้าขนาดเล็ก หรือ 
ไมโครไรโซม โดยว่านนางค าที่เลี้ยงในสภาพความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ มีไมโครไรโซมขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อได้รับปริมาณน้ าตาล
ในอาหารมากขึ้น กรรมวิธีที่มีน้ าตาล 6% และ 9% จึงมีไรโซมขนาดใหญ่ ส าหรับกรรมวิธีที่มีน้ าตาล 1% และ 3%  
ไมโครไรโซมมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อได้รับความเข้มแสง 4,000 และ 5,000 ลักซ์ แต่เมื่อน้ าตาลเพิ่มขึ้นเป็น 9% ไมโครไรโซม 
มีขนาดเล็กลง สารสกัดจากไมโครไรโซมที่เกิดในสภาพปลอดเชื้อ มีฤทธิ์น้อยกว่าสารสกัดจากหัวที่ปลูกในธรรมชาติในการ
ยับยั้งการเจริญของ M. luteus, B. subtilis และ B. cereus โดยขนาดวงใสของการยบัยั้งจลุินทรีย์ลดลง 3.6 2.9 และ 2.3 เท่า 
ค้ำส้ำคัญ: ว่านนางค า ไมโครไรโซม น้ าตาล ความเข้มแสง 
 
Abstract: The enhancing of in vitro rhizome formation of C. aromatic was studied for further utilization and 
propagation. The explants with 2 expanded leaves of C. aromatica were cultured on modified Murashige 
and Skoog (MS) agar medium, comprising of 1, 3, 6 and 9% sucrose then exposed to LED of 2,500, 4,000 and 
5,000 lux for 16 weeks. The results showed that sucrose concentrations and light levels influenced micro-
rhizome production. Plantlets produced larger micro-rhizomes in medium with the higher sucrose 
concentrations under 2,500 lux LED condition of which the 6% and 9% sucrose were the best. Plantlets 
grown in the 1% and 3% sucrose had larger micro-rhizomes when they were exposed to 4,000 and 5,000 
lux LED while micro-rhizome in the 9% sucrose was smaller. The in vitro-derived crude extracts of C. 
aeromatica micro-rhizomes were less active than those from field grown rhizomes on growth inhibition of 
M. luteus, B. subtilis and B. cereus in which the size of clear zone was decreased by 3.6, 2.9 and 2.3 times, 
respectively.  
Keywords: Curcuma aromatica, micro-rhizome, sucrose, light intensity 
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ลักษณะสัณฐานวิทยา พันธุกรรม และพฤกษเคมีของมะกิ้ง 
Morphology, Genetics and Phytochemical Characteristics of Hodgsonia 

 
บุญปยิธดิา คล่องแคล่ว1* วินัย สมประสงค์2 และ วิลาสิน ี จิตตบ์รรจง3  

Boonpiyathida Klongklaew1*, Winai Soomprasong2 and Wirasinee jitbunjong3  
 

บทคัดย่อ: การศึกษาลักษณะสณัฐานวทิยา พันธุกรรม และพฤกษเคมีของมะกิ้ง พบว่า จากการส ารวจมะกิ้งในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปางและนา่น พบมะกิ้งจ านวน 2 ชนิดย่อย คือ Hodgsonia heteroclita subsp. 
heteroclita และ H. heteroclita subsp. indochinensis โดยพบในป่าดบิแล้ง ป่าไม้ก่อ และปา่ดิบเขา มะกิ้งทัง้  
2 ชนิดย่อย มีลักษณะสัณฐานของล าต้น ใบ และเมลด็คล้ายคลงึกัน แต่มีลักษณะสัณฐานของใบอ่อน เส้นใบ ดอกและ
ผลแตกต่างกนั การเจริญเติบโตของดอกมะกิ้งทั้ง 2 ชนิดย่อย มีความคลา้ยคลึงกัน โดยดอกเพศผู้ ออกดอกเป็นช่อ 
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มแทงช่อดอกจนถึงดอกบาน ใช้เวลา 90-100 วัน ส่วนดอกเพศเมียออกดอกเป็นดอกเดี่ยว 
ระยะเวลาตัง้แต่เริ่มออกดอกจนกระทั่งผลสุกแก่ 6-7 เดือน ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะกิ้งทั้ง 2 ชนิดย่อย มี
ความใกล้ชิดกันตัง้แต่ 59-86 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ระดับ 59 เปอร์เซ็นต์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีเฉพาะ
ชนิดย่อย H. heteroclita subsp. indochinensis ส่วนกลุม่ที่ 2 พบทั้ง 2 ชนิดย่อย สารส าคัญที่พบในเมล็ดมะกิง้ 
พบว่า H. heteroclita subsp. heteroclita มีปริมาณกรดไขมัน กรดอะมิโน และโปรตนี มากกว่า  
H. heteroclita subsp. indochinensis แต่มีวิตามินอีน้อยกว่า กรดไขมันที่พบมากที่สุด คือ กรดไขมันอิ่มตัวหลาย
ต าแหน่ง คือ กรดไลโนลีอิก และกรดไขมันโอเมก้า 6 (38.9-45.4 กรัมต่อ 100 กรัม) นอกจากนี้ กรดอะมิโนที่พบมาก
ที่สุด คือ กรดกลูตามิก (3.80-4.46 กรัมต่อ 100 กรัม) อาร์จีนีน และกรดแอสพาร์ติก 
ค าส าคัญ: ลักษณะสณัฐานวิทยา, พันธุกรรม, พฤกษเคมี, มะกิ้ง 
 
Abstract: The study on the morphology, genetics and phytochemical characteristics of Hodgsonia 
were undertaken in the areas of Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang and Nan. The results showed that 
there were 2 subspecies found, namely H. heteroclita subsp. heteroclita and H. heteroclita subsp. 
indochinensis in dry evergreen forest, lower montane oak forest and lower montane rainforest. The 
similar characters of them were comprised of stem, leaf and seed but young leaf, leaf vein, flower, 
floral growth and fruit were different. It took 90-100 days from flower emergence to full bloom. Male 
flowers bore regular inflorescence but female ones bore single flower. The period of fruit set took 
6-7 months to maturation. The genetic diversity of the two subspecies showed close relationship at 
59-86 percent. The group at 59 percent can be divided into 2 groups. The first one had only one 
subspecies, namely H. heteroclita subsp. indochinensis and the second one had both subspecies. 
The important substances in the seeds of H. heteroclita subsp. heteroclita were fatty acids, amino 
acids and proteins. The seeds of H. heteroclita subsp. Indochinensis contained less important 
substances than those of H. heteroclita subsp. heteroclita except for vitamin E. The most common 
fatty acids were saturated fatty acids, linoleic acid and omega-6 fatty acids (38.9-45.4 g/100 g). The 
most common amino acids were glutamic acid (3.80-4.46 g/100g), arginine and aspartic acid. 
Keywords: Morphology, genetics, phytochemical characteristics, Hodgsonia  
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ผลของอุณหภูมิที่เก็บรักษาต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของไพล 
Effects of Storage Temperatures on Quality and Shelf Life of Cassumunar Ginger  

 
ปฐมพร ไชยะ1 วัชรพงษ์  มโนชมภ1ู และ พิมพ์ใจ สีหะนาม1, 2, 3* 

Patomporn Chaiya1, Watsharapong Manochomphu1 and Pimjai Seehanam1, 2, 3* 
 

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อ ศึกษาผลของอุณหภูมิที่เก็บรักษาต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของไพล 
โดยเก็บรักษาไพลไวท้ี่อุณหภูมิห้อง (27.3±0.7 องศาเซลเซียส ความชืน้สัมพทัธ์ 43.6±4.3 เปอร์เซ็นต์) 5 องศา
เซลเซียส (6.2±0.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 62.5±3.7 เปอร์เซ็นต์) 10 องศาเซลเซียส (10.9±0.3 องศา
เซลเซียส ความชืน้สัมพทัธ์ 74.8±4.2 เปอร์เซ็นต์) และ 15 องศาเซลเซียส (15.8±0.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ ์
67.8±5.4 เปอร์เซ็นต์) เป็นเวลา 15 วัน ผลการทดลองพบว่า ไพลที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 5 และ 10 องศาเซลเซียส 
มีการสูญเสียน้า้หนักสดน้อยทีส่ดุ และการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ช่วยรกัษาความสด ชะลอการ
เปลี่ยนแปลงสีของไพล มีคะแนนการยอมรับด้านการบรโิภค และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้า้ได้มากที่สดุ 
ส้าหรับไพลที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องมีปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้มากที่สุด นอกจากนี้ผลการทดลองยังแสดง
ให้เห็นว่าไพลที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีปริมาณแคโรทีนอยด์มากทีสุ่ด และการเก็บรักษาไพลไวท้ี่
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานที่สุด ทัง้นี้ อุณหภูมิที่เก็บรักษาไม่มีผลต่อ
ปริมาณวิตามินซีของไพล 
ค าส าคัญ: ไพล, อุณหภูมิที่เก็บรักษา, คุณภาพ, องค์ประกอบทางเคมี 
 
Abstract: The objective of this study was to explore the effects of storage temperatures on quality 
and shelf life of Cassumunar ginger. Cassumunar ginger were stored at room temperature (27.3±0.7ºC 
and 43.6±4.3%RH), 5 (6.2±0.5ºC and 62.5±3.7%RH), 10 (10.9±0.3ºC and 74.8±4.2%RH) and 15ºC 
(15.8±0.4ºC and 67.8±5.4%RH) for 15 days. The results revealed that Cassumunar ginger stored at 5 
and 10ºC had the lowest weight loss. Storage at 10ºC condition could maintain freshness, delay 
color changes, had the highest acceptance score and total soluble solids of Cassumunar ginger. 
Cassumunar ginger stored at room temperature had the highest titratable acidity. Moreover, 
Cassumunar ginger stored at 15ºC had the highest carotenoid contents. Cassumunar rhizome stored 
at 10ºC tend to have the longest shelf life. However, storage temperatures did not affect vitamin C 
contents of Cassumunar ginger. 
Keywords: Cassumunar ginger, storage temperatures, quality, chemical constituents 
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อิทธิพลของอุณหภูมิการท าแห้งต่อสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ 
ของใบหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) 

Effect of Drying Temperature on Phenolic, Flavonoid Contents and Antioxidant Activity 
of Stevia rebaudiana Bertoni Leaves  

 
สุริยา ตาเที่ยง1*สุรินทร์ นิลส าราญจิต1และ ประทุมพร ยิ่งธงชัย2 

SuriyaTateing1*, Surin Nilsamranchit1 and Pratoomporn Yingthongchai2 
 

บทคัดย่อ: หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) เป็นพชืวงศ์ Asteraceae ที่มีการใช้ประโยชน์เปน็สารให้
ความหวานทีป่ราศจากพลังงานแคลอรี โดยมีความหวานมากกว่าน า้ตาลประมาณ 300 เท่า นอกจากนี หญ้าหวานยงัมี
สารประกอบทุตยิภูมิอ่ืนเป็นองค์ประกอบ อาทิ สารประกอบฟีนอลิก และฟวาโวลนอยด ์ ที่มีประโยชน์ในดา้นอาหาร
และสุขภาพ งานวิจยันี ศึกษาการท้าแห้งใบหญ้าหวาน โดยใช้วิธกีารอบแห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 40 60 และ 80 องศา
เซลเซียส เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ ด้วย
เทคนิคทางสเปคโตรสโคปี จากการศึกษาพบว่า ใบหญ้าหวานที่ผา่นการทา้แห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส มีปริมาณฟินอลิก ฟลาโวนอยด์ และประสทิธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงทีสุ่ด นอกจากนี  
ยังพบวา่ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวลนอยด์ มีแนวโน้มแปรผนัตรงกับกจิกรรมต้านอนุมูลอิสระ 
DPPH ในเชิงบวก ดังนั นวิธีการอบแห้งใบหญ้าหวานด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จึงเปน็วิธีที่เหมาะสม
ที่สุด สามารถลดการสญูเสียปรมิาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์จากใบหญ้าหวานได ้
ค าส าคัญ:วิธีการท้าแห้ง, ปริมาณฟีนอลิก, กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ, หญ้าหวาน 
 
Abstract: Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) belongs to Asteraceae Family, has been used as a 
natural low calorie sweetener which estimated about 300 times sweeter than saccharose. Besides, 
stevia leaves were found particularly plant secondary metabolites i.e., phenolic and flavonoid 
compounds which use for food and health products. The aim of this research was to optimize the 
drying process using hot air oven at different temperatures (40, 60 and 80 degrees Celsius). Phenolic, 
flavonoid contents and antioxidant activity were analyzed and compared by using spectroscopy 
methods. Results found that phenolic, flavonoid contents and antioxidant activity were highly valued 
at dying temperature of stevia leaves at 40 degrees Celsius. Moreover, the correlation between 
phenolic and flavonoid contents against DPPH antioxidant activity was positively correlated as well. 
Therefore, the drying process using hot air oven at 40 degrees Celsius was suitable condition for 
stevia leaves drying and can reduce phenolic and flavonoid degradations from stevia leaves. 
Keywords: drying process, phenolic content, antioxidant activity, Stevia rebaudiana Bertoni 

                                           
1 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
  Department of Plant and Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University 
2 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
  Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University 
* ผู้น าเสนอ: suriya.t@cmu.ac.th 
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ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจ าพันธุ์ และพฤกษเคมีของสัตตฤาษี (ตีนฮุ้งดอย)  
(Daiswa polyphylla Sm.) 

Genetical and Morphological Characteristics, and Phytochemicals of  
Daiswa polyphylla Sm. 

 
สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง1, ปิยรัษฎ์  ปรญิญาพงษ์เจริญทรัพย์2, วินัย  แสงแกว้3, เกษม ทองขาว1,  

ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์4, จันทร์เพ็ญ แสนพรหม1, พิจิตร ศรีปินตา 1 
 

บทคัดย่อ: สัตตฤาษีเป็นพืชล้มลกุ เหง้าใต้ดินให้สารส้าคัญน้ามาใช้ประโยชน์ด้านยาบา้รุงก้าลัง สมานแผล รักษาอาการช ้า 
ปัจจุบันอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากการลักลอบจ้าหน่าย กลุ่มสารส้าคัญที่พบคือสารซาโปนินและฟีนอล จาก
การส้ารวจ พบสัตตฤาษีจ้านวน 10 กลุ่มตัวอย่างในพื นที่ภาคเหนือตอนบน คือ 1) จ. เชียงใหม่ ในเขต อ. ดอยสะเก็ด  
อ. สะเมิง อ. แม่วาง (ขุนวาง) อ. แม่แจ่ม (แม่จอนหลวง) อ. เชียงดาว และ อ. จอมทอง (บ้านขุนแตะและบ้านแม่แดด)  
2) จ. เชียงราย ใน อ. เวียงป่าเป้า (บ้านขุนแม่ลาว) อ. เมือง (บ้านปางขอน) และ 3) จังหวัดน่าน ใน อ. แม่จริม ความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมของสัตตฤาษี 7 ตัวอย่างจากแหล่ง ดอยสะเก็ด (S1) สะเมิง (S2) แม่จอนหลวง (S3) ขุนวาง (S4) ขุนแม่ลาว 
(S5) เชียงดาว (S6) และน่าน (S7) ) มีความแตกต่างกัน โดยถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) S1 S2 S5 และ S6 2) S3 
และ S4 และ 3) ได้แก่ S7 จากการวิเคราะห์สารส้าคัญจากส่วนหัวใต้ดินพบว่า S5 มีสารประกอบฟีนอลิกทั งหมดสูงสุด 
เท่ากับ 0.009 มิลลิกรัมต่อกรัมกรดแกลลิค เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่า  
สัตตฤาษี S2 มีค่าการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ 23.63 ± 0.03 %  และการวิเคราะห์ปริมาณสารซาโปนินทั งหมด พบว่า
สัตตฤาษี S3 มีปริมาณสาร มากที่สุด คือ 32.26±0.65 mg/g 
ค าส าคัญ: สัตตฤาษี ตนีฮุง้ดอย สารซาโปนนิ สารแอนตี ออกซิแดนซ์ สารฟนิอลิก 

Abstract: Daiswa polyphylla Sm. is a biennial shrub producing rhizome rich in saponins and 
polyphenols with medicinal benefits for healing wounds and bruises. At present, Daiswa is at risk to 
extinction due to illegal commercial distribution. Surveys in Chiang Mai, Chiang Rai and Nan founds 
10 Daiswa groups from Doi saket, Samoeng, Mae Wang (Khun Wang), Mae Chaem (Mae Jon Luang), 
Chiang Dao, Chom Thong (Khun Taeand Mae Dad) of Chiang Mai; Wiang Pa Pao and Pang Khon of 
Chiang Rai; and Mae Charim of Nan. Genetic analysis grouped seven samples into three groups 
including (I) Doi Saket (S1), Samoeng (S2), Khun Mae Lao (S5) and Chiang Dao (S6); (II) Mae Joon Luang 
(S3) and Khun Wang (S4); (III) Nan (S7). S7 showed the highest total phenolic compounds of 0.009 
mg/g gallic acid. S2 showed the highest antioxidant of 23.63 ± 0.03 %. S3 showed the highest total 
saponins of 32.26 ± 0.65 mg/g.  
Keywords: Daiswa polyphylla, total saponins, antioxidant, phenolic compounds 
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ความหลากหลายของพันธุกรรมและสารต้านอนุมูลอิสระของมะขามป้อม 
ในแปลงรวบรวมพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร 

Genetic Diversity and Antioxidant Substances of Phyllanthus embica L.  
Collected at DOA Biobank Field 

 
วินัย สมประสงค์1* วิภาดา แสงสร้อย2 วิลาสินี จิตต์บรรจง1  

Winai Somprasong1 Vipada Sangsoy2 Wilasinee Chitbanchong1 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและสารส าคัญของมะขามป้อม (Phyllanthus  embica L.) 
ด าเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 -2561 วิเคราะห์ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD พบว่า สามารถแบ่งมะขามป้อมเป็น 2 กลุ่มใหญ่ การวิเคราะห์
สารส าคัญของมะขามป้อม กลุ่มที่มีปริมาณวิตามินซีสูง ได้แก่ พันธุ์บ้านนาพูน (PR-06) (1240 มิลลิกรัม/100กรัม)    
ซึ่งเป็นปริมาณ 3 เท่าของสายต้นทั้งหมด และที่มีดัชนีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ พันธุ์หนองห้า (PY-01) (9.44 
เปอร์เซ็นต์)  
ค าส าคัญ: มะขามป้อม ความหลากหลายของพันธุ์ สารตา้นอนมุูลอิสระ  
  
Abstract:  Genetic diversity and antioxidant substances of Phyllanthus embica L. were 
undertaken at Phrae, Agricultural Research and Development from 2016 to 2018.  RAPD 
analysis divided Phyllanthus embica into two groups. High vitamin C contents were found in 
PR-06 (1,240 mg/100g), being the richest of all accessions. The largest amount of antioxidants 
(DPPH) was found in PY-01 (9.44%). 
Keywords: Phyllanthus embica, genetic diversity, antioxidant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1 Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperative 
* ผู้น าเสนอ: 
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การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดกลุ่มของกะเพรา (Ocimum sanctum L.) 
Morphological Characterization and Grouping of Holy Basil (Ocimum sanctum L.) 

 
รัชนีกร นามบุดด1ี* ภาณุมาศ ฤทธิไชย1 และเยาวพา จริะเกียรติกุล1 

Ratchaneekon Nambuddee1*, Panumart Rithichai1 and Yaowapha Jirakiattikul1 

 
บทคัดย่อ: ศึกษาลักษณะทางสณัฐานวทิยาและการจัดกลุ่มของกะเพรา (Ocimum sanctum L.) โดยรวบรวมเมล็ด
พันธุ์จากแหล่งตา่งๆ ในประเทศไทยจ านวน 20 accessions จากการศึกษาลักษณะประจ าพนัธุ์ พบวา่มีการกระจาย
ตัวของสายพันธุ์ท าให้มีจ านวน accessions เพิ่มข้ึนเป็น 24 accessions บันทึกลักษณะสณัฐานวทิยาจ านวน 19 
ลักษณะ น ามาวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยวิธี Ward’s method โดยใช้ค่า Squared Euclidean distance พบว่า
สามารถแบ่งกะเพราออกได้เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยกะเพราจ านวน 17 accessions เป็นกลุ่มที่ออกดอก
ช้า จากสีใบสามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือกลุ่มกะเพราแดง มีใบ ล าตน้ และกา้นใบสีม่วง จ านวน 10 
accessions และกลุ่มกะเพราขาว มีใบและก้านใบสีเขียว ในขณะที่ล าต้นมีทัง้สีเขียวและสีม่วง จ านวน 7 accessions 
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยกะเพราแดง จ านวน 7 accessions เป็นกลุ่มที่ออกดอกเร็ว ใบสีม่วงและล าต้นสีม่วงเข้ม แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือกลุ่มที่มีก้านใบสีม่วงเข้ม จ านวน 3 accessions และกลุ่มที่มกี้านใบสีม่วง จ านวน 4 
accessions 
ค าส าคัญ: กะเพรา, ลักษณะสณัฐานวทิยา, วิเคราะห์การจัดกลุ่ม 
 
Abstract: Morphological characters and grouping of holy basil (Ocimum sanctum L.) were studied. 
Twenty accessions of holy basil were collected from different regions of Thailand. In terms of 
characterization, the segregation occurred and the number of accessions increased into twenty-four 
accessions. The nineteen morphological characters were determined and cluster analysis based on 
Squared Euclidean distance was performed using Ward's method. Two clusters were classified, the 
first cluster included seventeen accessions with late flowering characteristic. According to leaf color, 
two sub-clusters were divided, 1) ten accessions of red holy basil with purple leaf, stem and petiole, 
and 2) seven accessions of white holy basil with green leaf and petiole. This sub-cluster showed 
either green or purple stem colors. The second cluster consisted of seven accessions of red holy 
basil with early flowering behavior, purple leaf and dark purple stem appearance. This cluster was 
separated into two sub-clusters as three accessions of dark purple petiole and four accessions of 
purple petiole. 
Keywords: holy basil, morphological character, cluster analysis 
 

                                           
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12120  
1 Department of Agricultural Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Rangsit campus, Pathumthani 12120  
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ผลของ Methyl Jasmonate ต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของแคลลัสกะเพราแดง 
Effect of Methyl Jasmonate on Antioxidant Contents 

in Callus Cultures of Holy Basil Purple Type 
 

ณัฐนรี ไพสิฐสกุลนาท1* เยาวพา จิระเกียรติกุล1 และ ภาณมุาศ ฤทธิไชย1 
Nutnaree Phaisitsakulnat1*, Yaowapha Jirakiattikul1 and Panumart Rithichai1 

  
บทคัดย่อ: กะเพราแดง (Ocimum tenuiflorum L.) เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาใช้รักษาโรคได้หลายชนิด 
เช่น ชว่ยขับลม ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้คลื่นไส้อาเจียน ส่วนตา่ง ๆ ของกะเพรา โดยเฉพาะใบมีสารต้านอนุมูล
อิสระ การเพาะเลี้ยงแคลลัสร่วมกับการใช้สารกระตุน้เป็นวิธีหนึ่งที่นยิมใช้ในการผลิต และเพิม่ปริมาณสารต้านอนุมูล
อิสระ ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ methyl jasmonate (MeJA) ซึ่งเป็นสารกระตุ้นที่
ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อปริมาณสารประกอบฟนีอลิคทั้งหมด สารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของแคลลัส
กะเพราแดง โดยน าแคลลสัที่พฒันาจากชิน้ส่วนใบ ในสภาพปลอดเชื้อ มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS (Murashige 
and Skoog) ที่เติม 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic  acid) ความเข้มข้น 2.26 µM ร่วมกับ MeJA ความเข้มข้น 
0 50 100 และ 150 µM เพาะเลี้ยงเป็นเวลานาน 2 สปัดาห์ วางแผนการทดลองแบบ completely randomized 
design มี 4 สิ่งทดลอง แต่ละสิง่ทดลองมี 3 ซ้ า พบวา่ แคลลัสที่ได้รับ MeJA ความเข้มข้น 50 100 และ 150 µM มี
ปริมาณสารประกอบฟนีอลิคทั้งหมด 130.03 ± 2.16 – 144.76 ± 8.19 mg GAE/g dry extract และมีปริมาณสาร 
ฟลาโวนอยด์ 215.13 ± 9.67–221.72 ± 9.75 mg CE/g dry extract สูงกว่าสิง่ทดลองควบคุม คิดเป็น 2.62–2.92 
เท่า และ 2.70–2.78 เท่า ตามล าดับ รวมถึงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH โดยมีค่า EC50 อยู่ในช่วง 9.06 ± 0.45–9.98 
± 0.74 µg/ml ซึ่งดีกว่าสิ่งทดลองควบคุม 
ค าส าคัญ: สารกระตุ้น, สารต้านอนุมูลอิสระ, สารประกอบฟนีอลิค, พืชสมุนไพร 
 
Abstract: Holy basil purple type (Ocimum sanctum L.) is a medicinal plant that has been used to 
expel flatulence and relieve nausea and vomiting. Several plant parts, especially leaf, contain 
bioactive compounds. Callus cultures combined with elicitor is one of the most popular methods 
to produce and enhance antioxidant contents. Therefore, this study aimed to investigate the effect 
of methyl jasmonate (MeJA) as an elicitor at various concentrations on total phenolic compounds 
and flavonoid contents, and antioxidant activity in callus cultures of holy basil purple type. Callus 
derived from in vitro leaf were cultured on MS (Murashige and Skoog) medium supplemented with 
2.26 µM 2,4-D (2,4 dichlorophenoxyacetic acid) and MeJA at the concentrations of 0, 50, 100 and 
150 µM for two weeks. The experiment was arranged in completely randomized design with four 
treatments and three replications. The results showed that callus cultured on 50, 100 and 150 µM 
MeJA had total phenolic contents of 130.03 ± 2.16–144.76 ± 8.19 mg GAE/g dry extract and flavonoid 
contents of 215.13 ± 9.67–221.72 ± 9.75 mg CE/g dry extract which were 2.62–2.92 and 2.70–2.78 
times higher than the control treatment, respectively. In addition, DPPH radical scavenging activities 
of the callus treated with 50–150 µM MeJA were greater than those of the control treatment having 
EC50 values in the range of 9.06 ± 0.45 to 9.98 ± 0.74 µg/ml. 
Keywords: elicitor, antioxidant, phenolic compounds, medicinal plant 
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ผลของ Methyl Jasmonate ต่อปริมาณสารทุติยภูมิของยอดหัวข้าวเย็นเหนือ  
(Smilax corbularia Kunth.) ทีพ่ัฒนาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

Effects of Methyl Jasmonate on Secondary Metabolite Contents  
in Shoot Cultures of Smilax corbularia Kunth. 

 
รัตนาพร พระชยั1* เยาวพา จิระเกียรตกิุล1 และ ภาณมุาศ ฤทธิไชย1 

Rattanaporn Prachai1*, Yaowapha Jirakiattikul1 and Panumart Rithichai1 
 

บทคัดย่อ: หัวข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia Kunth.) เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคณุต้านมะเร็ง และเอดส์ การใช้
สารกระตุ้นร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถเพิ่มปริมาณสารทุติยภูมิได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ methyl jasmonate (MeJA) ที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อปริมาณสารทุติยภูมิของยอดหัว
ข้าวเย็นเหนือที่พัฒนาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยน าชิ้นส่วนข้อหัวข้าวเย็นเหนือมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS 
(Murashige and Skoog) ที่ เติม BA (6-benzyladenine) ความเข้มข้น 4.44 µM, IAA (indole-3-acetic acid)  
ความเข้มข้น 2.85 µM, น้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 15% (v/v) ร่วมกับ MeJA ความเข้มข้น 0 50 75 และ 100 µM 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design มี 4 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 3 ซ้ า 
พบว่า การเติม MeJA ความเข้มข้น 50 75 100 µM ลงในอาหารเพาะเลี้ยง ส่งผลให้ยอดหัวข้าวเย็นเหนือที่พัฒนามี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด (48.27 ± 1.06 ถึง  52.46 ± 1.58 mg GAE/g dry extract) และสาร 
ฟลาโวนอยด์ (26.96 ± 2.43 ถึง 28.86 ± 0.55 mg CE/g dry extract) สูงกว่าสิ่งทดลองควบคุม 1.3 ถึง 1.4 เท่า 
และ 1.2 ถึง 1.4 เท่า ตามล าดับ รวมทั้งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH (EC50 เท่ากับ 34.81 ± 1.14 ถึง 38.43 ± 3.11 
µg/ml) ดีกว่าสิ่งทดลองควบคุม (73.79 ± 5.86 µg/ml)  
ค าส าคัญ: สารทุติยภูมิ, สารประกอบฟีนอลิค, สารฟลาโวนอยด์, หัวข้าวเย็นเหนือ  
 
Abstract: Smilax corbularia Kunth. is a medicinal plant which has been used in the treatments of 
cancer and AIDS. In vitro culture and elicitation technique enhance plant secondary metabolite 
contents. Consequently, the objective of this study was to investigate the effects of methyl 
jasmonate (MeJA) at different concentrations on secondary metabolite contents in shoot culture of 
S. corbularia. Single node segments were cultured on MS (Murashige and Skoog) medium 
supplemented with 4.44 µM BA, 2.85 µM IAA, 15% (v/v) coconut water in combination with 0, 50, 75 
and 1 0 0  µM MeJA for 4  weeks. The experiment was arranged in a completely randomized design 
with 4 treatments. Each treatment consisted of 3 replications. The results showed that 50, 75 and 
100 µM MeJA treated shoots contained greater total phenolic contents (48.27 ± 1.06 - 52.46 ± 1.58 
mg GAE/g dry extract) and flavonoid contents (26.96 ± 2.43 - 28.86 ± 0.55 mg CE/g dry extract) which 
were 1.3 - 1.4 times and 1.2 - 1.4 times higher than the control treatment, respectively. DPPH radical 
scavenging activities of 50-75 µM MeJA treated shoots with EC50 ranged of 34.81 ± 1.14 - 38.43 ± 
3.11 µg/ml were also greater than that of the control treatment (73.79 ± 5.86 µg/ml). 
Keywords: secondary metabolites, phenolic compound, flavonoids, Smilax corbularia Kunth.  
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ศึกษาการขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
Study on Wan Phetchaklap’s Propagation by Tissue Culture 

 
สุภาภรณ์ สาชาต1ิ* พรรณผกา รัตนโกศล2 และ แสงมณ ีชิงดวง3 

Supaporn Sachati1*, Panpaka Rattanakosol2 and Sangmanee Chingduang3 
 

บทคัดย่อ: ว่านเพชรกลับ (Boesenbergia cf. thoreli (Gagnep.) Hoes) เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ซึ่งหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ มีฤทธิ์เป็นยารักษาโรค กรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมพันธุ์ และหาวิธีการเพิ่มปริมาณว่านเพชรกลับ จึงได้
ศึกษาการขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มี 2 ข้ันตอนที่ส าคัญ คือ การชักน าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเจริญ
ให้เจริญเป็นต้น โดยน าหน่ออ่อนที่มีตา ขนาดยาวประมาณ 5-10 นิ้ว มาเลี้ยงบนสูตรอาหาร Murashige และ Skoog 
(MS) (1962) ร่วมกับการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 6-benzyladenine (BA) ที่ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2, 3, 4 
และ 5 ppm นาน 45 วัน พบว่า ทุกสูตรอาหารชักน าให้เกิดต้นจากหน่ออ่อนได้ไม่แตกต่างกัน และได้จ านวน 1 ต้น
ต่อ 1 ชิ้นส่วน จากนั้นน าส่วนยอดของต้นอ่อนว่านเพชรกลับที่ได้ขนาดประมาณ 4-5 ซม. มาขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณ
ยอด บนสูตรอาหาร MS ร่วมกับการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ระดับความเข้มข้น 0, 2, 4, 6 และ 8 ppm 
นาน 45 วัน พบว่า ทุกสูตรอาหาร MS ทั้งที่เติมและไม่เติม BA สามารถเพิ่มปริมาณยอดหรือหน่อใหม่ได้ประมาณ 4-6 
ต้น นอกจากนี้ทุกสูตรอาหารสามารถชักน าให้เกิดรากได้ และการเติม BA ความเข้มข้น 6 ppm ในอาหารสังเคราะห์
สูตร MS ให้ปริมาณยอดใหม่ดีที่สุด  
ค าส าคัญ: การขยายพันธุ,์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, BA, ว่านเพชรกลับ 
 
Abstract: Wan Phetchaklap (Boesenbergia cf. thorelii (Gagnep.)  Hoes) which is one kind of herbs 
plant that scarce and nearly become extinct. It has the medicinal properties, thus the Department 
of Agriculture has tried to collect its germplasm and tried to find methods to increase Wan 
Phetchaklap. The study aimed to study Wan Phetchaklap’s propagation by tissue culture which had 
2 important steps. The First is the induction of meristem to plantlet which was conducted using 
young suckers with the bud and size length about 5-10 inches. They were cultured on MS medium 
supplemented with 0, 1, 2, 3, 4 แ ล ะ  5 ppm of 6-benzyladenine (BA) for 45 days. Every treatment 
was not different in the induction of shoot from the young sucker and resulted in induction only 
single shoot per tissue. Then, the young shoots from the first induction with length 4-5 cm were 
used to multiply on MS medium supplemented with 0, 2 , 4 , 6 and 8 ppm of BA were cultured for 
45 days. Every treatment of MS medium can induce new shoots about 4-6 shoots and can generate 
root. With BA at 6 ppm, the treatment gave the highest number of shoots.  
Keywords: micropropagation, tissue culture, BA, Wan Phetchaklap  
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ผลของ Thidiazuron ต่อการขยายพันธุ์ว่านหาวนอนในสภาพปลอดเชื้อ 
Effect of Thidiazuron on In Vitro Propagation of Kaempferia rotunda 

 
จามจุรี โสตถิกุล1* และ รุง่นภา ขามะกอก1 

Chamchuree Sotthikul1* and Rungnapa Khamakok1 
 
บทคัดย่อ: การทดลองผลของ Thidiazuron (TDZ)  ที่มีต่อการขยายพันธุ์วา่นหาวนอน ท าโดยเลี้ยงชิน้ส่วนล าต้นเทียม
ขนาดสูง 1.5 เซนติเมตร บนอาหาร MS ดัดแปลง ที่เติม TDZ 6 ระดับ คือ 0, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, และ 2.0 มิลลิกรัม/
ลิตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD)   
พบว่า TDZ  ความเข้มข้น 0.2-2.0 มิลลิกรัม/ลิตร กระตุ้นให้เกิดยอดจ านวน 5.0-5.6 ยอด/ชิ้นส่วน  ในขณะที่ TDZ 0 
มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้เกิดยอด 3.1 ยอด/ชิ้นส่วน อย่างไรก็ตาม TDZ 0 มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้ยอดมีความสูงถึง 4.78 
เซนติเมตร และมีจ านวนรากมากที่สุด 4.0 ราก  ทัง้นี้ยอดมีความสูง 2.57-3.84 เซนติเมตร และมีจ านวนราก 0.9-1.8 
รากในอาหารที่มี TDZ ความเข้มข้นอื่นๆ  โดยพบว่า TDZ ความเข้มข้นแตกต่างกันส่งผลต่อจ านวนใบและขนาดใบด้วย   
เมื่อตัดย้ายต้นต่อไป พบว่าสามารถย้ายต้นอ่อนทีไ่ด้ไปปลูกในสภาพโรงเรือน โดยมีอัตราการรอด 95% 
ค าส าคัญ:  ว่านหาวนอน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไซโตไคนนิ 
 
Abstract:  Effect of Thidiazuron (TDZ) on in vitro propagation of Kaempferia rotunda was 
investigated. Pseudostem explants, 1.5 cm in height, were cultured onto modified MS media 
supplemented with various concentrations of TDZ which were 0, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, and 2.0 mg/L, 
for 8 weeks using Completely Randomized Design: CRD.  It was found that media with 0.2-2.0 mg/L 
TDZ induced 5.0-6.5 shoots/explants, while media without TDZ induced 3.1 shoots/explants. 
However, media without TDZ promoted the highest shoots length and number of roots, 4.78 cm 
and 4.0 roots, respectively, compared to those of 2.57-3.84 cm and 0.9-1.8 roots in media with 
other concentrations of TDZ.  TDZ also affected number of leaves and their sizes.  After 
consecutive subcultured, plantlets could be successfully transferred to the greenhouse with a 
95% survival rate. 
Keywords: Kaempferia rotunda, micropropagation, cytokinin 
 
1 
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ผลของแสง LED และน ้ำตำลต่อกำรเจริญเติบโตและกำรสร้ำงสำรส้ำคัญในรำกโสมไทย 
ที่เลี ยงในสภำพปลอดเชื อ 

Influence of LED Light and Sucrose on Talinum paniculatum Gaerth.  
In Vitro Root Growth and Phytochemical Induction 

 
วิภำรตัน์ พิทักษ์ด่ำนธรรม1* สุจำรี เฮงสิน2 ปทิตญำ เอี ยวสุวรรณ2 ด้ำรงศักดิ ์อำยุวนำนนท์1 วีรศิลป์ สอนจรูญ1 และ รัตตยิำ เจริญศักดิ2์   

Wiparat  Pitakdantham1*, Sujaree  Hengsin2, Patitaya  Eawsuwan2 Dumrongsak  Aryuwananon1 Weerasin  sonjaroon1  
and Rattiya  Charoensakdi2 

 
บทคัดย่อ: โสมไทยเปน็พชืล้มลุกที่สร้างสารส าคัญหลายชนิดสะสมอยู่ที่ราก เชน่ สารในกลุ่มสเตียรอยด์ซาโปนนิ 
(Steroidal saponin) มีฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระ เป็นประโยชน์ต่อระบบสืบพนัธุ์ ปรบัสมดลุฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่ง
สารส าคัญในโสมไทยมีการสร้างและสะสมอยู่ที่ราก ดังนั้น การเพาะเลี้ยงรากโสมไทยเป็นแนวทางหนึ่งในการผลิต
สารส าคัญดังกล่าว ข้อดีของการผลิตสารส าคัญจากการเพาะเลีย้งรากพืชคือ สามารถเพาะเลี้ยงผลิตสารได้ตลอดทั้งป ี
จึงศึกษาผลของน้ าตาลและแสงสีจากหลอด LED ต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสารส าคัญในรากโสมไทย จากการ
ทดลองชักน าให้เกิดรากและเพิ่มปริมาณรากโสมไทยจากชิน้ส่วนรากและชิ้นสว่นข้อล าตน้ในสภาพปลอดเชื้อ พบวา่
ชิ้นส่วนรากและข้อโสมไทยที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่มีความเข้มข้นน้ าตาล 6% ภายใต้แสงสีน้ าเงิน มีค่าเฉลี่ย
การเจริญเติบโตของรากและน้ าหนักรากสดรวมมากที่สุด และให้ปริมาณสารสกัด 471.6 มิลลกิรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง 
เมื่อน าสารสกัดไปวิเคราะห์หาปริมาณสารฟนีอลิกด้วยวิธี Folin-Ciocalteu พบวา่มีปริมาณสารฟีนอลิก 9.976 
มิลลิกรัมแกลลิกต่อกรัมสารสกัด ตรวจสอบหาสารซาโปนนิจากสารสกัดด้วยวิธี Thin Layer Chromatography  
เทียบกับสารมาตรฐานซาโปนิน (Ginsenoside Rb1) พบวา่ค่า Rf จากสารสกัดใกล้เคียงกับค่าจากสารมาตรฐานซาโป
นิน แสดงให้เห็นว่ารากที่ท าการเพาะเลี้ยงมีการสรา้งและสะสมสารซาโปนนิ 
ค้ำส้ำคัญ: ซาโปนนิ, ฟีนอลิก, การเพาะเลี้ยงราก, สารสกัด 
 
Abstract: Java Ginseng is a medicinal herb with many phytochemicals accumulation, such as 
Steroidal saponins which are antioxidants and helpful for reproductive system and the internal 
hormone balance. These phytochemical products are mainly produced and accumulated in the 
roots.  In vitro root cultures have been proposed as an alternative method of producing 
phytochemicals from Java Ginseng roots. This research aims to study the influence of sucrose and 
LED light on Java Ginseng root growth and their phytochemical induction. Java Ginseng roots cultured 
on MS medium supplemented with 6% sucrose under blue LED light gave the highest root growth 
and the highest fresh weight. The crude of 471.16 milligram per gram dry weight was extracted from 
cultured roots. The total phenolic content at 9.976 milligram gallic per gram crude extract was 
observed by Folin-Ciocalteu. Thin Layer Chromatography using Ginsenoside Rb1 standard showed 
saponins content in cultured roots. 
Keywords: saponin, phenolic, root cultured, crude extract 
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ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการงอกของเมล็ดแคคตัส 
Effects of Gibberellic Acid on Germination of Cactus Seeds 

 
ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ1์* ฐิมาภรณ ์อาจนาฝาย1 และ สุทธิศักดิ ์ทองโอ  

Ladawan Lerslerwong1* Timapon Artnafai1 and Sutthisak Thong-O1 
 
บทคัดย่อ: ปัญหาของการเพาะเมล็ดแคคตัสคือมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่่าที่เกิดจากการพักตัวของเมล็ด จิบเบอเรลลิน
เป็นฮอร์โมนพืชที่มีบทบาทในการท่าลายการพักตัวของเมล็ดจึงกระตุ้นการงอกได้ วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้คือ
เพื่อศึกษาผลของกรดจิบเบอเรลลิค (Gibberellic acid; GA3) ต่อการงอกของเมล็ดแคคตัส 3 ชนิด คือ เอคิโนแคคตัส 
(Echinocactus grusonii) เฟรเลีย (Frailea grahliana)  และแมมมิลลาเรีย (Mammillaria shumannii)  
วางแผนการทดลองแบบ 3×5 แฟกทอเรียลในสุ่มสมบูรณ์  ปัจจัย A คือ ชนิดของเมล็ดแคคตัส และ ปัจจัย B คือ 
ความเข้มข้น GA3 5 ระดับ คือ 0 25 50 75 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร แช่เมล็ดในสารละลาย GA3 นาน 12 ชั่วโมง 
ก่อนเพาะเมล็ดลงบนวัสดุเพาะพีทมอสและเพอไลท์ (1:1) ผลการศึกษาพบว่า การแช่เมล็ดในสารละลาย GA3 
ความเข้มข้น 25-75 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่าให้แคคตัสเฟรเลียมีเปอร์เซ็นต์การงอกเพิ่มขึ้น 60-62 เปอร์เซ็นต์ และ
สารละลาย GA3 ทุกความเข้มข้นทา่ให้เอคิโนแคคตัสมีเปอร์เซ็นต์การงอกเพิ่มขึ้น 28-40 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่
สารละลาย GA3 ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดแคคตัสแมมมิลลาเรีย ค่าเฉลี่ยจา่นวนวันที่ใช้ในการงอก
เรียงล่าดับจากน้อยไปมาก คือ แคคตัสเฟรเลีย (4.2-5.3 วัน) แคคตัสแมมมิลลาเรีย (6.6-7.6 วัน) และ  เอคิโนแคคตัส 
9.6-11.9 วัน สอดคล้องกับดัชนีความเร็วในการงอกเรียงล่าดับจากมากไปน้อย ตามลา่ดับ นอกจากนี้ยังพบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดแคคตัสและความเข้มข้นของกรดจิบเบอเรลลิค 
ค าส าคัญ: กระบองเพชร, การพักตัวของเมล็ด, จิบเบอเรลลิน 
 
Abstract: A problem of seed sowing in Cactaceae spp. is a low percentage of germination due to its 
dormancy. Gibberellins play a role in overcoming the dormancy; then it can accelerate the seed 
germination in some plants. This study aimed to investigate the effects of gibberellic acid (GA3) on 
seed germination of three cactus species, including Echinocactus grusonii, Frailea grahliana, and 
Mammillaria shumanii. The experimental design was 3x5 factorial in a randomized complete 
block.  Factor A was cactus species, as mentioned above, and Factor B was concentration levels of 
GA3 solution (0, 25, 50, and 100 mg/L). The seeds were soaked in the GA3 solution for 12 h before 
sowing in the mixing media of peat moss and perlite (1:1). The results showed that soaking the seeds 
in 25-75 mg/L increased the germination of Frailea grahliana by 60-62%. All GA3 concentrations 
increased the seed germination of Echinocactus grusonii by 28-40%. However, GA3 did not affect 
seed germination of Mammillaria shumanii. The days to germination in the ascending order were 
4.2-5.3 days for Frailea grahliana, 6.6-7.6 days for Mammillaria shumanii and 9.6-11.9 days for 
Echinocactus grusonii. This result agreed with the descendant order of the germination speed index 
(GSI), respectively. Also, there was an interaction between cactus species and GA3 concentrations. 
Keywords: cacti, seed dormancy, gibberellins 
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ผลของ Nano-Bubbles Priming ต่อการงอกของเมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส 
Effect of Nano-Bubbles Priming on Germination of French Marigold Seed 

 
สลาลีวัลย ์แน่นแฟ้น1* และ ปิยะณฎัฐ์ ผกามาศ1 

Salaleewan Naenfaen1* and Piyanath Phagamas1 
 
บทคัดย่อ: การเตรียมความพร้อมเมล็ดพันธุ์โดยวิธี seed priming ท่าให้เมล็ดพันธุ์งอกได้เร็วและสม า่เสมอมากขึ้น 
การทดลองนี้ท่าการศึกษาผลของการทา่ nano-bubble priming (NB priming) ต่อความงอก ดัชนีความงอก และ
การเจริญเติบโตของต้นกล้าดาวเรืองฝรั งเศส (Tagetes erecta L.) พันธุ์กา่แพงแสน-08-DO ที เก็บรักษาไว้ 1 ปี 
ความงอก 84% โดยน่าเมล็ดพันธุ์มาแช่ในน้่า RO ที ปรับสภาพเป็นน้่า NB เป็นเวลา 0 (hydropriming), 10, 20 และ 
30 นาที จากนั้นบ่มเมล็ดที ความชื้นสัมพันธ์ 100% นาน 24 ชั วโมง และท่าให้แห้งด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 35ºC นาน 
3 วัน เปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที ไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมของเมล็ดพันธุ์ (ชุดควบคุม) ผลการศึกษา พบว่า การ
ท่า NB priming ช่วยยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองฝรั งเศสได้ NB priming ทุกทรีทเมนต์ให้ค่าความงอก
มาตรฐานสูงกว่าการทา่ hydropriming และชุดควบคุม โดยการท่า NB priming ด้วยน้า่ NB ที ปรับสภาพเป็นเวลา 
20 และ 30 นาที ให้ค่าความงอก และดัชนีความงอก (GI) ในสภาพโรงเรือนทดลองสูงกว่าการท่า hydropriming 
และชุดควบคุม แตกต่างอย่างมีนัยสา่คัญทางสถิติ การทา่ NB priming เป็นวิธีการที ง่าย ไม่มีสารเคมีตกค้างใน
สภาพแวดล้อม และสามารถยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองฝรั งเศสได้ 
ค าส าคัญ: Tagetes erecta L., Nano Bubbles priming, ความงอก, ความแข็งแรง 
 
Abstract: Seed priming method is potentially able to promote rapid and more uniform seed 
germination. This study investigated the effect of nano-bubble priming (NB priming) on germination, 
germination index and seedling growth rate of French marigold (Tagetes erecta L.) var. Kamphaeng 
Saen-08-DO. The 1 year storage seeds with 84% initial germination were primed in RO water that 
was generated to be NB water for 0 (hydropriming), 10, 20 and 30 minutes, then seeds were 
incubated at 100% relative humidity for 24 hours and dried with hot air at the temperature of 35ºC 
for 3 days comparing with unprimed seed (control). The results showed that NB priming enhanced 
the quality of French marigold seeds. NB Priming gave the higher standard germination than 
hydropriming and control treatments. NB priming with 20 and 30 minutes generating time gave 
significantly higher germination index (GI) than hydropriming and control treatments in the 
greenhouse conditions. NB priming was simple, without any chemical residue, and could be effective 
to enhance the quality of French marigold seeds. 
Keywords: Tagetes erecta L., nano-bubbles priming, seed germination, seed vigor 
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การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์บัวดินที่มีศักยภาพในการผลิตหัวพันธุ์เพื่อจ าหน่าย  
Collection and Selection of Potential Rain Lily Varieties  

for Commercial Bulb Production  
 

สิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิง่1* และ ดารารตัน์ ทิมทอง1  
Sirinrat Phuyodying1* and Dararat Timtong1 

 
บทคัดย่อ: การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมและคัดเลือกพันธุ์บัวดนิที่มีศักยภาพในการผลิตหัวพนัธุ์เพื่อ 
จ าหน่าย จ านวน 15 พันธุ์ ไดแ้ก่ บัวดินพนัธุ์ Australia candida, Full moon, ขาวหอม, Airie, Eastern pearl, 
Crimson sunset, Krakatua, Pride of Singapore, Bangkok yellow, Midas touch, Bubble, Heart throb, ไชย
ปราการซันเซ็ท, โอลด์โรสริมดอย และ Pink emerald โดยปลกูหัวพันธุ์ในถุงพลาสติก ขนาด 7x13 นิ้ว ใช้ดนิผสมเป็น
วัสดุปลูก (ดนิ แกลบด า ขุยมะพร้าว และมูลสัตว์ ในอัตราส่วน 1:1:1:1) ให้ปุ๋ยเดือนละ 2 คร้ัง (ละลายปุ๋ยสูตร 15-15-
15 รดในช่วง 4 เดือนแรก และสูตร 13-13-21 รดในช่วง 4 เดือนหลัง) และรดน้ า 2 วันต่อคร้ัง ด าเนินการทดลอง
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
คุณภาพหัวพันธุ์บวัดินก่อนปลูก มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งพันธุ์ Pink emerald มีน้ าหนัก
สดหัวพันธุ์มากทีสุ่ด คือ 19.00 กรัมต่อหัว และพันธุ์ Krakatua มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของหัวพันธุ์มากที่สุด คือ 
29.40 มิลลิเมตร ส าหรับการเจริญเติบโต และคุณภาพดอก หลังปลูก 28 สัปดาห์ พบว่า พนัธุ์ Pink emerald มีความ
สูงต้นเฉลี่ยมากที่สุด คือ 31.91 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ Crimson sunset มีความสงูตน้เฉลี่ย 30.41 เซนติเมตร 
ส าหรับจ านวนใบต่อต้น พันธุ์ Australia candida มีจ านวนใบต่อต้นเฉลี่ยมากที่สุด คือ 34.91 ใบ รองลงมาคือ พันธุ ์
Bubble มีจ านวนใบเฉลี่ย 33.16 ใบ ส่วนจ านวนดอกต่อต้น พันธุ์ Full moon มีจ านวนดอกต่อต้นเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
9.58 ดอก และยังพบวา่ทุกพันธุม์ีเปอร์เซ็นต์การงอกมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ 
ค าส าคัญ: การรวบรวม, การคัดเลือก, บัวดิน, ไม้หัว 
 
Abstract: The objectives of this research were to collect and select Rain Lily varieties for commercial 
bulb production. Fifteen varieties of Rain Lily were investigated in this study including; Australia 
Candida, Full Moon, Traubii, Airie, Eastern Pearl, Crimson Sunset, Krakatau, Pride of Singapore, 
Bangkok Yellow, Midas Touch, Bubble, Heart Throb, Chai Prakan Sunset, Old Rose Rimdoi and Pink 
Emerald. They were planted in plastic bags size 7x13 inches. Mixture of soil, rice husk charcoal, coco 
peat and manure at the ratio of 1:1:1:1 was used as growing media. After planting, a plant was 
supplied twice a month with 15-15-15 fertilizer for 4 months and then changed to 13-13-21 fertilizer 
for the 4 months) and watered once every 2 days. This research was evaluated during February– 
August, 2018 at the Royal Project Foundation Huayluk, Chiang Dao, Chiang Mai. The results showed 
that bulb quality of Rain Lily varieties before planting was statistically different. Pink Emerald had 
the most bulb fresh weight of 19.00 g per bulb. Krakatau had the largest bulb diameter of 29.40 
mm. At 28 weeks after planting, the results showed that Pink Emerald had the most plant height of 
31.91 cm followed by Crimson Sunset with plant height of 30.41 cm. Australia Candida showed the 
most average number of leaves per plant of 34.91 leaves followed by Bubble showed average 
number of leaves per plant of 33.16 leaves. Full Moon showed the most average number of flowers 
per plant of 9.58 flowers. It was observed that the bulbs of all varieties had the germination 
percentage more than 85 percent. 
Keywords: collection, selection, Rain Lily, bulb 
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ศึกษารูปแบบการงอกของเมล็ดและการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของฝาดแดง  
(Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) 

Study of Seed Germination Pattern and Seedling Development of  
Red Teruntum (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) 

 
สุมิตรา เอื้อกิตติโรจน์1* พิจิตรา แก้วสอน1 และ เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท1์ 

Sumitra Eurkittiroj1*, Pichittra Kaewsorn1 and Shermarl Wongchaochant1 
 
บทคัดย่อ: ศึกษารูปแบบการงอกของเมล็ดและการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของฝาดแดง (Lumnitzera littorea (Jack) 
Voigt) โดยเลือกช่อดอกที่สมบูรณ์และบังคับการผสมเกสรให้เป็นการผสมตัวเอง เก็บเกี่ยวผลฝาดแดงที่สมบูรณ์อายุ 
90 วันหลังจากที่ดอกบาน จ านวน 300 ผล พบว่า ลักษณะผลฝาดแดงมีสีเปลือกผลเป็นสีน  าตาล ขนาดความยาว
เฉลี่ยของผล 1.3 ± 0.2 เซนติเมตร ความกว้างเฉลี่ยของผล 0.3 ± 0.1 เซนติเมตร ภายในรังไข่มีออวุล 2 - 5 ออวุล 
และมีเพียง 1 ออวุลที่สามารถพัฒนาไปเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ได้ในแต่ละผล และผลที่พบเมล็ดสมบูรณ์ภายในผลมี 
22.5 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนผลทั งหมด หลังจากแกะเมล็ดออกจากผล พบว่า เมล็ดสมบูรณ์มีขนาดความยาวเฉลี่ย 
0.5 ± 0.1 เซนติเมตร และความกว้างเฉลี่ย 0.1 ± 0.01 เซนติเมตร เปลือกหุ้มเมล็ดสีน  าตาล มีใบเลี ยงสีขาวอยู่ภายใน 
เมื่อเพาะเมล็ดด้วยวิธี top of paper (TP) เพาะในตู้เพาะเมล็ดที่มีการสลับอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 16 
ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง พบว่า เมล็ดสมบูรณ์มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่า 95 
เปอร์เซ็นต์ สามารถงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนขนาด 1.5 - 2.0 เซนติเมตรที่สมบูรณ์ได้ภายใน 30 วัน และมี
รูปแบบการงอกของเมล็ดแบบ epigeal 
ค าส าคัญ: การงอก, ต้นกล้า, เมล็ด, ไม้ป่าชายเลน   
 
Abstract: Seed germination pattern and seedling development of Red Teruntum (Lumnitzera 
littorea (Jack) Voigt) were studied. Normal inflorescences were selected and control-self-pollinated. 
The three hundred set fruits were harvested at 90 days after flowering and observed. The results 
showed that fruit had brown pericarp, average fruit size was 1.3 ± 0.2 cm length and 0.3 ± 0.1 cm 
width. While, inside ovary had 2-5 ovules, only 1 ovule could develop to normal seed in each fruit. 
There was 22.5% of harvested fruit that had normal seed inside. After fruit pericarp being removed, 
average seed size was 0.5 ± 0.1 cm long and 0.1 ± 0.01 cm wide. Seed had brown seed coat and 
white cotyledon inside. The seeds were sown by top of paper (TP) method and cultured under 
alternating temperature between 20°C for 16 hrs and 30°C for 8 hrs in an incubator. The percentage 
of seed germination was higher than 95%. Seedlings were grown up to 1.5 - 2.0 cm high in 30 days 
after germinating and seed germination pattern was epigeal.  
Keywords: germination, seedling, seed, mangrove tree  
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ผลของสารแพกโคลบิวทราซอลต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา 
ของหญ้ามาเลเซียภายใต้สภาพการพรางแสงท่ีแตกต่างกัน 

Effect of Paclobutrazol on Growth and Morphological Changes of  
Tropical Carpet Grass under Shading Condition 

 
ณัฐวุฒิ ชูเดชา1* พัชรียา บุญกอแก้ว1 และ ณฏัฐ พิชกรรม1 

Nattawut Chudecha1*, Patchareeya Boonkorkaew1 and Nath Pichakum1 
 
บทคัดย่อ: หญ้ามาเลเซียนิยมปลูกเป็นสนามหญ้า และปลูกตกแต่งสวน เมื่อปลูกในที่ร่มเกินไปใบจะมีลักษณะยืด
ยาว  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารแพกโคลบิวทราซอลต่อการชะลอการ
เจริญเติบโต และคงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหญ้ามาเลเซียภายใต้สภาพการพรางแสงที่แตกต่างกัน โดย 
วางแผนการทดลองแบบ 2x5 factorial in CRD ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย A การพรางแสง 2 ระดับ คือ 
พรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ 1 และ 2 ชั้น ปัจจัย B ความเข้มข้นของสารแพกโคลบิว ทราซอล  
5 ระดับ ได้แก่ 0 250 500 750 และ 1,000 ppm ฉีดพ่น 2 คร้ัง (5 และ 20 มิลลิลิตร) โดยให้การพรางแสง 1 ชั้น 
ร่วมกับการไม่ใช้สารแพกโคลบิวทราซอล (0 ppm) เป็นชุดควบคุม หลังจากปลูกเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า 
ระดับการพรางแสงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีพื้นที่ใบและปริมาณแคโรทีนอยด์เพิ่มขึ้น แต่ความหนาใบ จ านวนปากใบ และ
จ านวนข้อลดลง ในขณะที่ความเข้มข้นของสารแพกโคลบิวทราซอลที่เพิ่มขึ้น ท าให้ความหนาใบ ความเขียวใบ 
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และแคโรทีนอยด์เพิ่มขึ้น แต่มีความยาวต้น ความยาวปล้อง และพื้นที่ใบลดลง เมื่อพิจารณา
อิทธิพลของปัจจัยร่วม พบว่า การพรางแสงร่วมกับการให้สารแพกโคลบิวทราซอลมีผลท าให้พื้นที่ใบและความหนาใบ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยการพรางแสง 1 ชั้น ร่วมกับการใช้สารแพกโคลบิวทราซอล ความเข้มข้น 750 ppm และการ
พรางแสง 2 ชั้น ร่วมกับการใช้สารแพกโคลบิวทราซอล ความเข้มข้น 1,000 ppm สามารถชะลอการเจริญเติบโต และ
คงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหญ้ามาเลเซียได้ดีที่สุด  
ค าส าคัญ: หญ้าในร่ม สารชะลอการเจริญเติบโต ความเข้มแสง 
 
Abstract:  Tropical Carpet grass is an ornamental ground cover plant used as turf-grass for landscape. 
However, deficient light growth conditions affect plant elongation considerably. The objective, 
therefore, was to determine the optimum concentration of paclobutrazol applying to delay growth 
and remain morphology under shading conditions. The experiment was designed in 2×5 factorial in 
completely randomized design with 2 factors. Factor A was light shading, consisted of 1 and 2-layer 
of 50% net shading. Factor B was 5 concentrations of paclobutrazol; included 0, 250, 500, 750 and 
1000 ppm, spraying 2 times (5 and 20 ml). The plants grown under 1-layer net shading with 0 ppm 
paclobutrazol were assigned as control. After 8 weeks, the results showed that increase of light 
shading caused significantly larger leaf area and carotenoid content but smaller leaf thickness, 
number of stomata and nodes. While the concentration of paclobutrazol increased, leaf thickness, 
greenness, chlorophyll a and carotenoid contents raised but stem height, internode length and leaf 
area reduced statistically. The interaction between shading and paclobutrazol, significant effects on 
leaf area and thickness were found. The treatments of 1-layer net shading with 750 ppm 
paclobutrazol and 2-layer net shading with 1,000 ppm paclobutrazol were the best for growth delay 
and morphology remaining.  
Keyword: shade grass, plant growth retardant, light intensity 
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ผลของน ้ำหมักชีวภำพที่นิยมในกำรท้ำเกษตรอินทรีย์ต่อกำรเจริญเติบโตของดำวเรือง  
Effect of Favorite Organic-Farming Bio-fertilizers on Yield of Marigold 

 
ปภัสรำ  นันโท1* และ อรพรรณ  หัสรังค์1 

Papatsara Nantho1* and Orapan Hussarang1 
 
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ท าการศึกษาการเจริญเติบโตของดาวเรือง  จากการให้น้ าหมักชีวภาพที่เป็นที่นิยมในการท า
เกษตรอินทรีย์  4 สูตร ที่มีความแตกต่างกันในวัสดุหลักส าหรับการหมัก ได้แก่  สูตรยอดพืช สูตรนม สูตรไข่ และ
สูตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยใช้อัตราการเจือจางน้ าหมักชีวภาพ  1:500 (V/V) ในปริมาณการให้ 100 มิลลิลิตร
ต่อต้น โดยการรดทางดินติดต่อกันทุก 7 วัน ท าการติดตามการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะต้นกล้าอายุ  1 เดือน 
จนกระทั่งระยะการออกดอก จากการติดตามการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล พบว่า
ค่าการเจริญเติบโตของดาวเรืองมีความแตกต่างกันไปในน้ าหมักชีวภาพแต่ละสูตร  ซึ่งเป็นผลจากคุณสมบัติทางเคมี
ในน้ าหมักที่ใช้วัสดุหลักในการหมักแตกต่างกัน ท าให้เกิดคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ
ปริมาณธาตุไนโตรเจน และโพแทสเซียม เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าน้ าหมักชีวภาพสูตรไข่ที่มีอัตราส่วนไนโตรเจน
และโพแทสเซียม 30N:1K มีค่าความสูง  และความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด (ความสูง 60 ซม. และ ความกว้างทรงพุ่ม 
26 ซม.) แต่ให้จ านวนดอกน้อยที่สุด (16 ดอก) ในขณะที่น้ าหมักชีวภาพสูตรยอดพืชมีอัตราส่วนไนโตรเจนและ
โพแทสเซียม 1N:2K มีค่าความสูง และความกว้างทรงพุ่มรองมาจากน้ าหมักชีวภาพสูตรไข่ (ความสูง 45 ซม. และ 
ความกว้างทรงพุ่ม 24 ซม.) แต่ให้จ านวนดอกมากที่สุด (26 ดอก)     
ค้ำส้ำคัญ: น้ าหมักชีวภาพ, ดาวเรือง, การเจริญเติบโต 
 
Abstract: This experiment studied growth of marigolds treated by four types of favorite bio-fertilizer 
used in organic farming.  Each bio-fertilizer was made from different main materials such as plant 
shoots, milk, egg and photosynthetic microorganism.  Each bio-fertilizer was diluted with water at 
1:500 (V/V) and applied at the rate of 100 milliliters per plant every 7 days. Growth was monitored 
from the seedling stage (1 month old) until blooming stage. The result showed that the growth of 
marigolds was different in each type of bio-fertilizer because of different chemical property, 
especially nitrogen and potassium contents. After finishing the experiment, the egg bio-fertilizer 
which had 30N:1K ratio gave the most height and canopy width (height = 60 cm and canopy width 
= 26 cm), but it had the lowest amount of flowers (16 flowers).  The plant shoot bio-fertilizer which 
had 1N:2K ratio gave a little lower height and canopy width than those of the egg bio-fertilizer (height 
= 45 cm and canopy with = 24 cm) but it had the most amount of flowers (26 flowers). 
Keywords: bio-fertilizer, marigold, growth 
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ผลของกรดซิตริก สารไฮดรอกซีควิโนลีน และน ้าตาลซูโครส ต่อคุณภาพการปักแจกันของดอกดาหลา 
Effect of Citric Acid, 8-Hydroxyquinoline Sulphate and Sucrose on Vase Life Quality  

of Torch Ginger (Etlingera elatior) 
 

งามพิศ สุดเสน่ห์1* ศิรกานต์ ศรีธญัรัตน์1 ภาณุมาศ โคตรพงศ1์ และณัฐธยาน์ วังสินธุ1์ 

Ngampis Sudsane1*, Siragan Srithanyarat1, Panumas Kotepong1 and Natthaya Wangsin1 
 

บทคัดย่อ: ดาหลาเป็นไม้ดอกในวงศ์ขิงข่าที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากดอก 
ดาหลามีอายุการปักแจกันสั้น การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายเคมีที่เหมาะสมในการปักแจกันส าหรับดอก  
ดาหลาเป็นสิ่งส าคัญ งานวิจัยนี้ศึกษาความเข้มข้นและทดสอบสารละลายเคมีส าหรับยืดอายุการปักแจกันของดอก
ดาหลาระยะดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ มี 6 กรรมวิธี คือ 1) ปักแจกันในน้ ากรอง (วิธีการควบคุม)  2) ปักแจกันใน
น้ ายาการค้า (Flora Life) 3) ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS ความเข้มข้น 200 ppm ร่วมกับ sucrose  
ความเข้มข้น 2.0 เปอร์เซ็นต์  กรรมวิธีที่ 4 5 และ 6 จะท าการแช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 
400 ppm นาน 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันในน้ ากรอง (กรรมวิธีที่ 4) น้ ายาการค้า (กรรมวิธีที่ 5) และ สารละลาย 
8-HQS ความเข้มข้น 200 ppm ร่วมกับ sucrose ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ (กรรมวิธีที่ 6) ท าการทดลองใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส (ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 80) พบว่า ดอกดาหลาที่ปักแจกันในสารละลาย 
8-HQSความเข้มข้น 200 ppm ร่วมกับ sucrose ความเข้มข้น 2.0 เปอร์เซ็นต์ มีอายุการปักแจกันนานที่สุด 10 วัน 
ขณะที่ดอกดาหลาที่แช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400 ppm นาน 30 นาที แล้วน ามาปักแจกัน
ในสารละลาย 8-HQS ความเข้มข้น 200 ppm ร่วมกับ sucrose 2.0 เปอร์เซ็นต์ มีอายุการปักแจกัน 8 วัน และ
ดอกดาหลาที่ปักแจกันในน้ ากรอง (วิธีการควบคุม) ปักแจกันในน้ ายาการค้า (Flora Life) และการแช่ก้านดอกใน
สารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400 ppm นาน 30 นาที แล้วน ามาปักแจกันในน้ ากรอง มีอายุการปักแจกัน  
6 วัน ดังนั้นสารละลาย ที่เหมาะสมส าหรับยืดอายุการปักแจกันของดาหลาคือ สารละลาย 8-HQS ความเข้มข้น 
200 ppm ร่วมกับ sucrose ความเข้มข้น 2.0 เปอร์เซ็นต์ สามารถยืดอายุการปักแจกันและชะลอการเสื่อมสภาพ
ของดอกดาหลาหลังการเก็บเกี่ยวได้นาน 10 วัน 
ค้าส้าคัญ: ดาหลา อายุปักแจกัน ไฮดรอกซีควิโนลีนซัลเฟต กรดซิตริก 
 
Abstract: Torch ginger is a flowering plant in the Zingiberaceae family that has the potential to 
develop as an economically Thai flower.  Due to the short vase life, the study of the appropriate 
chemical concentrations for the vase life extending of Dalha flowers is important. This study was 
carried out to obtain the most suitable holding and pulsing solutions for the flower. There are 6 
methods : Treatment 1 control (holding in filtered water), Treatment 2 holding in commercial 
solution (Flora Life), Treatment 3  holding in 200 ppm of 8-HQS and 2.0% of sucrose  and the 3 
remaining treatments (Treatment 4, 5 and 6)  putting stem for 30 minutes in 400 ppm of citric acid 
before holding in filtered water (Treatment 4), holding in Flora Life (Treatment 5) and 6) holding in 
200 ppm of 8-HQS and 2.0% of sucrose (Treatment 6). The result was found that the flowers held 
in 200 ppm of 8-HQS and 2.0% of sucrose had the longest vase life for 10 days, while those put the 
stem in 400 ppm of citric acid before held in 200 ppm of 8-HQS and 2.0% of sucrose had the vase 
life of 8 days.  The flowers held in filtered water (Control), commercial solution (Flora Life) and 
pulsing in 400 ppm of citric acid before held in filtered water had the same vase life of 6 days. 
Therefore, the appropriate solution for extending vase life and delaying senescence of Torch Ginger 
after harvest for 10 days was 200 ppm of 8-HQS and 2.0% of sucrose.   
Keywords: torch ginger, vase life, 8-HQS, citric acid 
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การคัดเลือกดาวเรืองพ้ืนเมืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลล์ 
Selection of Landrace Marigolds for Xanthophyll Content 

 
ญาณีนุช กล่่าบุรี1* มลธิญา อ่อนสด1 นงลักษณ์ คงศิริ1 และ ราตรี บญุเรืองรอด1 

Yaneenut Klamburi1*, Montiya Onsod1, Nongluck Kongsiri1 and Ratri Boonruangrod1 
 

บทคัดย่อ: แซนโทฟิลล์เป็นอนุพันธ์ของแคโรทีนอยด์ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยลดการเกิด  จอประสาทตา
เสื่อมเนื่องจากอายุ พบมากในดาวเรือง โดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่มีกลีบดอกสีส้ม ดาวเรืองพื้นเมือง  เป็นดาวเรืองที่
ทนต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงโรคและแมลง การทดลองนี้ได้รวบรวมพันธุ์ดาวเรืองพื้นเมือง และคัดเลือกต้นที่มีสี
ส้ม เพื่อทดสอบปริมาณแซนโทฟิลล์จ านวน 19 accessions เปรียบเทียบกับดาวเรืองอเมริกัน สายพันธุ์ M60019 
และดาวเรืองฝรั่งเศสสายพันธุ์ KPS-08-DO พบว่า ดาวเรืองพื้นเมือง มีปริมาณแซนโทฟิลล์อยู่ระหว่าง 11.111–
17.230 กรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักแห้ง โดย LM5/33-2 มีปริมาณแซนโทฟิลล์สูงสุดใน 19 accessions ซึ่งน้อยกว่า
ดาวเรืองอเมริกันและดาวเรืองฝรั่งเศส ที่มีปริมาณแซนโทฟิลล์ 20.300 และ 20 .058 กรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักแห้ง
ตามล าดับ ในขณะที่ดาวเรืองพื้นเมือง เป็นพันธุ์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และติดเมล็ดง่าย เมื่อเทียบ
กับดาวเรืองอีก 2 ชนิด ดังนั้นสามารถ น าดาวเรืองพื้นเมืองไปใช้เป็นเชื้อพันธุกรรมเพื่อพัฒนาให้มีปริมาณแซนโท
ฟิลล์สูงต่อไป 
ค่าส่าคัญ: เชื้อพันธุกรรม, แคโรทีนอยด์, ดาวเรืองอเมริกัน, ดาวเรืองฝรั่งเศส 
 
Abstract: Xanthophyll is a derivative of carotenoids. It has an antioxidant property and can reduce 
the risk of age-related macular degeneration (AMD). Marigold flowers were found to be rich in 
xanthophyll, especially those with orange petals. Landrace marigold is tolerant to the 
environmental effects including diseases and insects. In this experiment, we collected landrace 
marigold and selected 19 accessions with orange petals for xanthophyll content evaluation in 
comparison with American (line number M60019) and French (line number KPS-08-DO) marigolds. 
The xanthophyll content of the marigold landraces was in a range of 11.111–17.230 g/kg DW. The 
highest xanthophyll content found among 19 accessions was of LM5/33-2, which was less than 
that of the American (20.300 g/kg DW) and French (20.058 g/kg DW) marigolds. However, the 
landrace marigolds are more tolerant to adverse environmental effects with better seed set 
compared to other two species. Thus, the landrace marigolds could be used as germplasm to 
improve for high levels of xanthophyll content. 
Keywords: germplasm, carotenoid, American marigold, French marigold 
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การชักน ายอดเบญจมาศพันธุ์ขาวมะลิ จากแคลลัสภายใต้ช่วงคลื่นแสงต่าง ๆ ในสภาพปลอดเชื้อ 
In Vitro Shoot Regeneration from Callus of ‘Jasmine White’ Chrysanthemum under 

Various Wavelength of Light 
 

อดิศักดิ์ แก้วค า1* ณิชามาส เกียรติพรโอภาส2 พันทิพา ลิ้มสงวน1,3 และ เสริมศริิ จันทร์เปรม1,2 
Adisak Kaewkam1*, Nichamas Kiarttiporn-opas2, Pantipa Limsanguan1,3 and Sermsiri Chanprame1,2 

 
บทคัดย่อ: ความยาวคลืน่แสงจากหลอด LED มีความหลากหลาย และนา่สนในทีจ่ะน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
แต่อย่างไรก็ตาม มีรายงานการพบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างแสง และสารควบคุมการเจริญเตบิโต ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
งานวิจยันี้จงึศกึษาผลของแสงในช่วงคลืน่ต่างกัน ต่อการเกิดยอดจากแคลลสัทีไ่ด้จากโคนใบ ของเบญจมาศพนัธุ ์
ขาวมะลิ ที่เพาะเลี้ยงจากอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1 หรือ 3 มิลลิกรัมต่อลติร ร่วมกับ 2,4-D ความ
เข้มข้น 0.5 หรือ 1 มิลลิกรัมตอ่ลิตร เป็นเวลา 4 สปัดาห์ และชักน าให้เกิดยอดบนอาหารแขง็สูตร MS ที่เติม kinetin 
ความเข้มขน้ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 8 สปัดาห์ ภายใต้แสงช่วงคลืน่ตา่งกนั (ฟลูออเรสเซนต ์และ LED สีขาว 2 แบบ 
(LW-HL,  LW-LG) และ LED สีขาวน้ าเงนิ) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จดัสิ่งทดลองแบบ 4×4 factorial มี 2 
ปัจจัย คือ สภาพแสงและสตูรอาหารชักน าแคลลสั พบวา่ แสงและสูตรอาหารมผีลต่อการเกิดยอดอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติ (p≤0.05) โดยแสง LED สีขาว (LW-LG) ชักน าให้เกิดยอดดีที่สุด และแคลลสัที่ชักน าได้จากสูตรอาหารที่เติม BA  
1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2,4-D 1 มิลลิกรัมต่อลติร เกิดยอดมากที่สดุ นอกจากนี้ยังพบอิทธิพลร่วมระหวา่งแสงกบัสตูร
อาหาร (p≤0.05) โดยทรีทเมนตท์ี่ดีที่สุดคือ การชักน าแคลลัสดว้ยอาหารสูตร MS ที่เติม BA 1  มิลลิกรัมต่อลติร ร่วมกับ 
2,4-D 1  มิลลิกรัมต่อลติร เพาะเลี้ยงนาน 1 เดือน แลว้ชักน าให้เกิดยอดภายใต้แสง LED สีขาว (LW-LG) มีจ านวนยอด
เฉลี่ย 4.67 ยอดต่อชิน้ 
ค าส าคัญ: แอลอีดี, เบญจมาศ, แคลลัส, ยอด 
 
Abstract: Various wavelengths of LED lights have opened opportunity for its use in plant tissue culture. 
However, the wavelength of light may interact with plant growth regulator used in tissue culture. Thus, 
this experiment aims to study the effect of wavelength on shoot induction from leaf-base derived callus 
of ‘Jasmine White’ chrysanthemum cultured on solid MS medium supplemented with 1 or 3 mg/L of BA 
and 0.5 or 1 mg/L of 2,4-D for 4 weeks. Callus were then subjected to shoot regeneration on solid MS 
medium containing 3 mg/L kinetin for 8 weeks under various light sources i.e. fluorescent lamp, 2 sources 
of white LED (LW-HL, LW-LG) and white with blue LED. The experimental design was 4×4 factorial in CRD 
with 2 factors, light source and callus induction medium. The results demonstrated that, light and callus 
induction medium inserted significant effects on shoot regeneration. The white LED (LE-LG) was the best 
light source for shoot induction while callus induction medium containing 1 mg/L BA and 1 mg/L 2,4-D 
yielded the highest number of shoots. The interaction between light and callus induction media was also 
observed. The best treatment was leaf base culture on MS containing 1 mg/L BA and 1 mg/L 2,4-D then 
transferred callus onto MS plus 3 mg/L kinetin culture under white LED (LW-LG) for 8 weeks, as the 
average of 4.67 shoots per explant obtained. 
Keywords: LED, chrysanthemum, callus, shoot 
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Abstract: Various wavelengths of LED lights have opened opportunity for its use in plant tissue culture. 
However, the wavelength of light may interact with plant growth regulator used in tissue culture. Thus, 
this experiment aims to study the effect of wavelength on shoot induction from leaf-base derived callus 
of ‘Jasmine White’ chrysanthemum cultured on solid MS medium supplemented with 1 or 3 mg/L of BA 
and 0.5 or 1 mg/L of 2,4-D for 4 weeks. Callus were then subjected to shoot regeneration on solid MS 
medium containing 3 mg/L kinetin for 8 weeks under various light sources i.e. fluorescent lamp, 2 sources 
of white LED (LW-HL, LW-LG) and white with blue LED. The experimental design was 4×4 factorial in CRD 
with 2 factors, light source and callus induction medium. The results demonstrated that, light and callus 
induction medium inserted significant effects on shoot regeneration. The white LED (LE-LG) was the best 
light source for shoot induction while callus induction medium containing 1 mg/L BA and 1 mg/L 2,4-D 
yielded the highest number of shoots. The interaction between light and callus induction media was also 
observed. The best treatment was leaf base culture on MS containing 1 mg/L BA and 1 mg/L 2,4-D then 
transferred callus onto MS plus 3 mg/L kinetin culture under white LED (LW-LG) for 8 weeks, as the 
average of 4.67 shoots per explant obtained. 
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ผลของแสง LED ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกในสภาพปลอดเชื้อ 
ของม่วงไตรบุญ (Tribounia venosa) 

The Effects of LED on Growth and Flowering of Tribounia Venosa Cultured in In Vitro 
 
อธิชา ศรีศิลปส าราญ1* พันทิพา ลิ้มสงวน2 และ เสริมศิริ จันทร์เปรม3  

Aticha Srisinlapasamran1*, Pantipa Limsanguan2 and Sermsiri Chanprame3  
 

บทคัดย่อ: ม่วงไตรบุญ (Tribounia venosa) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กในวงศ์ Gesneriaceae มีดอกสีม่วง พืชชนิดนี้
สามารถออกดอกภายใต้สภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ จึงมีความน่าสนใจที่จะผลิตเป็นไม้ประดับในสภาพเพาะเลี้ยง ซึ่ง
สามารถจ าหน่ายได้ในราคาสูง ที่ผ่านมาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส่วนใหญ่ยังนิยมใช้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แต่ในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีแอลอีดีจะเข้ามาแทนที่ ซึ่งนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วยังสามารถปรับเปลี่ยน
คุณภาพแสงได้ตามต้องการ ในการทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และการออกดอกของ
ต้นม่วงไตรบุญที่เพาะเลี้ยงภายใต้แสงจากแอลอีดี การทดลองท าโดย ตัดส่วนยอดของม่วงไตรบุญที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS มาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตรเดิม ภายใต้แสงจากแอลอีดีสีขาว เหลือง น้ าเงิน และแดง 
เปรียบเทียบกับที่เพาะเลี้ยงภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ช่วงแสง 16 ชั่วโมงต่อวัน เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 
สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ พบว่า แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อม่วงไตรบุญที่เพาะเลี้ยง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่แสงจากแอลอีดีสีเหลืองมีผลการเจริญเติบโตดีที่สุด ส่วนแสงน้ าเงินและสีเหลือง 
ท าให้มีจ านวนใบมากที่สุดตามล าดับ ส่วนการเพาะเลี้ยงภายใต้แสงจากแอลอีดีสีขาว ให้ผลใกล้เคียงกับแสงจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่ส าหรับการออกดอกของม่วงไตรบุญนั้น ทุกสภาพแสงที่ทดสอบให้ผลไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ม่วงไตรบุญ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, ไดโอดเปล่งแสง, หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
 
Abstract: Tribounia venosa is a small herbaceous plant of the family Gesneriaceae with purple 
flowers. This plant can be flowering in vitro, thus, it is interesting to produce in vitro ornamental 
plants that can be sold at high prices. In the past, plant tissue culture laboratory normally used 
fluorescent lamps as a light source. But shortly, it will be replaced by light-emitting diode (LED) 
technology. In addition to saving energy, LED also offers adjustable in both light intensity and quality. 
Hence, this experiment is aimed to study the in vitro growth and flowering of T. venosa under various 
LED spectra. The experiment was performed by culture shoot explants on solid Murashige and Skoog 
(MS) medium and incubated under white, yellow, blue and red LEDs compared with the one under 
fluorescent lamps. The culture condition was under 16 h light and at 25±2°C for 8 weeks. The 
experimental design was completely randomized design. The results demonstrated that the in vitro 
growth under all light sources were significantly different. Shoot growing under the yellow LED 
yielded the highest growth parameters. The shoot growing under the blue LED and the yellow LED 
yielded the highest average number of leaves. Shoots grew under white LED and fluorescent lamps 
gave similar results of growth parameters. However, growing under all light sources was not affected 
to the in vitro flowering of T. venosa. 
Keywords: Tribounia, tissue culture, LED, fluorescent lamp 
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อิทธิพลของไฟแอลอีดีที่ให้สีต่างกันต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสง 
ของมะเขือเทศเชอร์รี่ที่ผลิตในระบบปิด 

Effect of Different Colored LED Lights on Growth and Photosynthesis  
of Cherry Tomato in Plant Factory 

 
ชานนท์ ลาภจิตร1,2* สุชีลา เตชะวงค์เสถียร1,2 และ สขุสันติ์ หวังสถิตย์วงษ์3  

Chanon Lapjit1,2*, Suchila Techawongstien1,2 and Suksan Wangsathitwong3 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ต้องการออกแบบ และพัฒนาตู้คอนเทนเนอร์เก่าขนาด 20 ฟุต (33.2 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อ
ปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชสวนที่มีความส าคัญระดับโลก มีพื้นที่ปลูกที่กว้างขวางทั่วโลก และมีความ
หลากหลายทางสายพันธุ์ สามารถน ามาบริโภคสด และแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย แต่เนื่องจากความเสื่อม
โทรมของสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นตลอดเวลา ประกอบกับการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชปริมาณสูง การปลูกพืชในตู้คอนเทนเนอร์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลของหลอดไฟแอลอีดีที่ต่างกัน ประกอบด้วย สีขาว แดง น้ าเงิน แดงผสมน้ าเงิน (1:1) แดงผสม 
น้ าเงินและขาว (1:1:1) และ (3:2:1) จากการศึกษา พบว่า หลอดแอลอีดีสีขาว และสีแดงผสมสีน้ าเงิน (1:1) ท าให้ 
ต้นมะเขือเทศเชอร์รี่มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง และให้ความหวานสูงสุด นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการ
สังเคราะห์แสง (Fv’/Fm’) และอัตราการแลกเปลี่ยนอิเลคตรอน (ETR) การปรับปรุงตู้คอนเทนเนอร์เก่าเพื่อใช้ใน
การผลิตมะเขือเทศ สามารถผลิตมะเขือเทศคุณภาพทางการบริโภคดี ปลอดภัยต่อสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และ
ประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิต โดยพบว่า ตลอดระยะเวลาการผลิต 5 เดือน ตู้คอนเทนเนอร์ใช้พลังงานไฟฟ้าใน
การผลิตเพียง 336 บาทต่อเดือน  
ค าส าคัญ: สารก าจัดศัตรูพืช  พลังงาน ตู้คอนเทนเนอร์ 
 
Abstract: The study was aimed to design and develop a used 20-foot (33.2 m3) container. Cherry 
tomato is one of the world's most important horticultural crops that occupies extensive plantation 
areas around the world and is highly diverse. Cherry tomato can be consumed fresh or processed. 
However, due to the environmental degradation and unpredictable climates as well as the increased 
uses of pesticides, planting in containers is an option to solve such problems. Effect of different LEDs 
lighting include white, red, blue, red: blue (1: 1), red: blue: white (1:1:1) and (3:2:1) to grow cherry 
tomatoes for 5 months. The result showed that white and red: blue (1:1) LEDs promoted the growth 
of tomato, resulting in high yield and total soluble solid (% brix). Moreover, white and red: blue (1:1) 
LEDs also promoted the efficiency of photosynthesis of photosystem 2 (Fv'/Fm') and photosynthetic 
system and increased the electron transport rate (ETR) in photosynthesis. Refurbished old containers 
to grow tomato can produce high quality tomato, free of pesticides and low energy consumption as 
little as 336 Baht per month for electricity consumption estimated during the trial period of 5 
months.  
Keywords: pesticides, energy, container 
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ผลของหลอดแอลอีดีทีใ่ห้สีแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของพริกและมะเขือเทศที่ผลิตภายใต้ระบบปิด 
Effect of Different Colored LED Light on Growth of Chili and Tomato in Closed System 

 
ปัญญ์ศิร ิบุ้งทอง1,2 และ ชานนท์ ลาภจิตร1,2,* 

Pansiri Bungthong1,2 and Chanon Lapjit1,2,* 
 

บทคัดย่อ: ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการประเมินผลของความแตกต่างของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และน้้าเงิน ที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางใบของต้นพริก และมะเขือเทศ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยหลอดไฟ
แอลอีดีที่แตกต่างกัน 6 แบบ ประกอบด้วย 1) หลอดสีแดง 2) หลอดสีน้้าเงิน 3) หลอดสีขาว 4) หลอดสีแดง:น้้าเงิน 
(1:1) 5) หลอดสีแดง:น้้าเงิน:ขาว (1:1:1) และ 6) หลอดสีแดง:น้้าเงิน:ขาว (1:2:3) พบว่า หลอดไฟแอลอีดีสีขาวให้
การเจริญเติบโตของพริกในลักษณะความสูงต้น (35.93 ซม.) ความกว้างทรงพุ่ม (31.50 ซม.) ความยาวใบ (17.90 
ซม.) ความกว้างใบ (5.33 ซม.) และประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง (YII) (0.71) สูงที่สุด ในขณะที่ แสงสีแดง:น้้า
เงิน:ขาว R:B:W (1:2:3) ให้ความกว้างโคนต้นมากที่สุด (8.86 มม.) ส้าหรับมะเขือเทศ ที่ปลูกภายใต้แสงสีแดงให้การ
เจริญเติบโตของมะเขือเทศด้านความสูงต้น (151.33 ซม.) ความกว้างโคนต้น (9.96 มม.) และจ้านวนใบ (44.33 ใบ) 
สูงที่สุด จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโต และพัฒนาการของพริกและมะเขือเทศที่ผลิตในระบบ
ปิดโดยใช้แสงเทียม มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนของแสงไฟแอลอีดีสีขาว แดง และน้้าเงิน 
ค าส าคัญ: ความสูงต้น พัฒนาการทางใบ การสังเคราะห์แสง แสงเทียม ระบบปิด 
 
Abstract: The aim of study was to evaluate the effect of different combinations of white, red and 
blue light provided by light-emitting diodes (LEDs) on the plant growth and leaf development of 
tomato and hot chili. Chili and tomato plants were grown under 6 LEDs combinations as follows: 
red, blue, white, red: blue (1:1), red: blue: white (1:1:1), and red: blue: white (1:2:3). Growth and leaf-
development of chili and tomato were significantly different, the best growth of chili plants was 
found in the conditions of white LEDs. Chili plants were 35.93 cm high, 31.50 cm width, 17.90 cm 
leaf length, and photosynthesis efficiency 0.71. While tomato grown under the red LEDs had the 
highest plant height (151.33 cm.), stem diameter (9.96 mm) and number of leaves (44.33). Our results 
implied that plant growth and plant development of chili and tomato were associated with both 
quantity and combinations of white, red and blue LEDs light. 
Keywords: Plant height, leaf development, photosynthesis, artificial light and closed system 
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ชีวภัณฑ์แบคทีเรียบาซิลลัสชนิดเกล็ดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกจินดา 
Bacillus Granule Formulation Bio-Product on Growth and Yield of Chili 

(Capsicum annuum Linn. cv. ‘Jinda’) 
 

ดาวรุ่ง วัชรินทร์รตัน์1 กนกพล เวชสุนทร1 พิสิทธิ์ เตือนวีระเดช1 และ พราวมาส เจรญิรักษ1์*  
Dowroong watcharinrat1, Kanokphon Wachsuntorn1 Pisit Tueanwiradet1 and Phraomas Charoenrak1*  

 
บทคัดย่อ: แบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus spp.) เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืช ชักน าให้พืช
ต้านทานโรค ส่งเสริมการเจริญและเพิ่มผลผลิตของพืชได้ การทดลองนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์
แบคทีเรียบาซิลลัสเบอร์ 2 (B. amyloliguefaciens สายพันธุ์ BB165) ชนิดเกล็ด ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต
ของพริกจินดาที่ปลูกในกระถางพลาสติก โดยเพาะเมล็ดพริกในพีทมอส และย้ายปลูกในกระถางเมื่อกล้าพริกอายุ 
25 วัน ท าการรดและพ่นต้นพริกด้วยชีวภัณฑ์แบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ์ BB165 (อัตราส่วน 20 
กรัม ต่อน้ า 100 ลิตร) ทุกๆ 10 วันหลังย้ายกล้า โดยรดโคนต้นปริมาตร 100 มิลลิลิตร ร่วมกับการฉีดพ่นต้นละ 50 
มิลลิลิตร บันทึกผลการทดลองทางด้านการเจริญเติบโตทางล าต้น ได้แก่ ความสูงของต้น เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ ความสมบูรณ์ของต้น และผลผลิต จากการทดลองพบว่า ต้นพริกที่ได้รับชีวภัณฑ์
แบคทีเรีย มีความสูงของต้น ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ ความสมบูรณ์ของต้นพริก ตลอดจนน้ าหนักผลผลิตพริกมีค่า
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับต้นพริกควบคุม  
ค าส าคัญ: พริก บาซิลลัส ชีวภัณฑ์ 
 
Abstract: Bacillus spp. is an effective microorganism to control plant diseases, induce resistance in 
plant, and promote growth and yield. Seed of chili cv. ‘Jinda’ was germinated in peat moss and 
seedlings were transplanted into plastic pots at 25 days old. Granule bio-product, Bacillus No. 2 (B. 
amyloliquefaciens isolate BB165) was applied to chili plants every 10 days after transplanting. 
Bacillus suspension was prepared at 20 g/100 l, of which 100 ml and 50 ml were applied by 
drenching and spraying to each plant respectively. Chili growth parameters were recorded including 
plant height, stem diameter, leaf chlorophyll content, healthy plant index and yield. The chili plants 
applied with the Bacillus had significantly higher growth and yield than the untreated chili.  
Keywords: Bacillus, chili, bio-product 
 
 
 

 

 

 

 

_____________________________ 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี  
  จ.ปทุมธานี 12130    
1 Crop Production Technology and Landscape, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi  2  
  Paholyothin 87 soi 2, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130  
* ผู้น าเสนอ 
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ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของฟักทองลายทอง 
Effect of Plant Spacing on Growth and Yield of Pumpkin  

(Cucurbita moschata Decne.) cv ‘Laitong’ 
 

ศุภสิน นิลสมุทร1* มนูญ ศิรินุพงศ์2 และพิณทิพย์ จันทรเทพ2 
Supasin Nilsamut1*, Manoon Sirinupong2 and Pinthip Jantharathep2 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของระยะปลูก 2x2 2x3 และ 2x4 เมตร ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของ
ฟักทองพันธุ์ลายทอง ณ แปลงปฏิบัติการสถานีวิจัยและฝึกงานเทคโนโลยีการเกษตร ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized 
Design: CRD) พบว่า ทั้ง 3 ระยะปลูกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น กิ่งแขนง 1 และกิ่งแขนง 2 ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ แต่กิ่งแขนง 3 ของระยะปลูก 2x4 เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด เมื่อเทียบกับระยะปลูก 2x2 
และ 2x3 เมตร ส่วนด้านคุณภาพผลผลิต พบว่า ระยะปลูก 2x4 เมตร มีน้ าหนักสด และความหนาเนื้อมากที่สุด
เมื่อเทียบกับ ระยะปลูก 2x2 และ 2x3 เมตร และระยะปลูกทั้ง 3 ระยะ มีความหนาเปลือก และความหนาไส้ของ
ฟักทอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ค าส าคัญ: ระยะปลูก ฟักทองลายทอง ผลผลิต 
 
Abstract: The  effect of plant spacing of 2x2, 2x3 and 2x4 meter on growth and yield of pumpkin 
(Cucurbita moschata Decne.) cv ‘Laitong’ was studied. The experiment was carried out at the 
research and practice agricultural technology station, Tha -Thong Sub-district, Raman District, 
Yala Province, between March and August, 2019. The experiment was designed in Completely 
Randomized Design (CRD). The results showed that all 3 spacing had no significant effect on 
the diameter of stem, 1st branch and 2nd branch. However, the 2x4 meter spacing had the 
highest diameter of the 3rd branch as compared to the 2x2 and 2x3 meter spacing. For fruit 
quality, it showed that the 2x4 meter spacing gave the highest fruit weight and pulp thickness 
as compared to the 2x2 and 2x3 meter spacing. Finally, all 3 spacing had no effect on peel 
thickness and fibrous strand thickness. 
Keywords: planting space, pumpkin, growth and yield   
 

                                           
1   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี 
1   Faculty of Science and Technology and Industries, Prince of Songkla University, Surat-thani Campus, Surat-thani 
2   ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี  94000 
2   Department of Technology and Industries, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Pattani  94000 
* ผู้น าเสนอ: suphasin5781@gmail.com 
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ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมะเขือเทศเชอร์รี่  
(Solanum lycopersicum L.) ภายใต้สภาพแปลง 

Effect of Pruning on Fruit Yield and Yield Component of Cherry Tomato  
(Solanum lycopersicum L.) under Open-field Condition 

 
นครินทร์ จี้อาทิตย1์* และ สชุีลา เตชะวงค์เสถียร2  

Nakarin Jeeatid1* and Suchila Techawongstien2 
 
บทคัดย่อ: มะเขือเทศเชอร์รี่จัดเป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมในการบริโภคผลสดและแปรรูป เนื่องจากมะเขือเทศ
เชอร์รี่มีสารส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี ไลโคพีน เบต้าแคโรทีน เป็นต้น อย่างไรก็ตามคุณภาพ
และผลผลิตของมะเขือเทศเชอร์รี่ขึ้นอยู่กับพันธุ์และการจัดการ ดังนั้นงานทดลองนี้จึงท าการศึกษาผลการตัดแต่งกิ่ง
ต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศเชอร์รี่ วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized 
Complete Block Design, RCBD) มีการตัดแต่งกิ่ง 3 แบบ ได้แก่ 2 กิ่ง/ต้น (ควบคุม) 3 และ 4 กิ่งต่อต้น ท าการ
บันทึกลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต จากการศึกษาพบว่า การตัดแต่งกิ่งที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อคุณภาพ
ของมะเขือเทศเชอร์รี่ ยกเว้น ความหนาเนื้อ โดยมะเขือเทศเชอร์รี่ที่มี 2 กิ่งต่อต้น มีความหนาเนื้อมากกว่ามะเขือเทศ
ที่มี 4 กิ่งต่อต้น อีกทั้งมะเขือเทศที่มี 4 กิ่งต่อต้น มีจ านวนช่อผลและจ านวนผลต่อต้น มากกว่ามะเขือเทศเชอร์รี่ที่มี  
2 และ 3 กิ่งต่อต้น อย่างไรก็ตามผลผลิตของมะเขือเทศที่มี 3 และ 4  กิ่งต่อต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติ จากการศึกษา
นี้สรุปได้ว่า การตัดแต่งกิ่งมะเขือเทศเชอร์รี่ให้มีจ านวน 3 กิ่งต่อต้น สามารถคงคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในมะเขือเทศ
เชอร์รี่ในสภาพแปลงได้ 
ค าส าคัญ: กิ่งแขนง, ขนาดผล, ความหนาเนื้อผล, ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
 
Abstract: Cherry tomato became a favorite vegetable for fresh and processed consumptions due 
to its phytochemical substances i.e. vitamin C, lycopene and ß-carotene. However, quality and 
yield of cherry tomato depended on variety and management. Therefore, this study was to 
investigate the effect of pruning on fruit yield and quality of cherry tomato. Cherry tomato plants 
were subjected to three pruning treatments (two, three and four stems) in a randomized block 
design with three replications. Fruit were harvested at the fully ripe stage and the fruit number, 
size and total yield, as well as the total soluble solids (°Brix) were determined for all treatments. 
The results showed that the different pruning styles did not affect fruit quality of cherry tomato 
except for fruit wall thickness. Cherry tomato plants with two stems had thicker fruit wall than 
those plants with four stems. In addition, fruit cluster and fruit number of cherry tomato plants 
with four stems were higher than plants pruned to two or three stems. However, fruit yield was 
not significantly different between plants pruned to three and four stems. This study concludes 
that cherry tomato plants pruned to three and four stems can maintain fruit quality and increase 
fruit yield of cherry tomato under open-field. 
Key words:  stem (branches), fruit size, fruit wall thickness, total soluble solids  
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การประเมินความทนร้อนของฟักทองด้วยเทคนิค Membrane Thermal Stability 
Heat Tolerance Evaluation of Pumpkin by Membrane Thermal Stability Technique 

 
ชนานนท์ หล่อวงศ์ตระกูล1, อัญมณี อาวุชานนท์1, สุรพงษ์ ด ารงกติติกุล1 และ ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ1*  

Chananon   Lorwongtrakool1, Anyamanee Avuchanon1, Surapong Dumrongkittikul1 and Piyanath Phagamas1* 
 

บทคัดย่อ: วิธีการคัดเลือกพันธุ์ฟักทองทนร้อนใช้พื้นที่มาก มีค่าใช้จ่ายที่สงู และใช้ระยะเวลานาน การทดลองนี้ท าการ
ทดสอบเทคนิค Membrane Thermal Stability (MTS) เพื่อประเมินความทนร้อนของฟักทอง 16 สายพันธุ์ โดยทดสอบ
ที่อุณหภูมิ 45 50 และ 55ºC เป็นเวลา 10 20 และ 30 นาท ีบันทึกค่าการน าไฟฟ้าแล้วค านวณเป็น %MTS เปรียบเทียบ
กับเปอร์เซ็นต์ต้นตาย จากการทดสอบความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงของต้นกล้าอายุ 1 สัปดาห์ ในตู้ Phytotron 
อุณหภูมิ 42ºC เป็นเวลา 4 วันพบว่า สามารถแยกพันธุ์ฟักทองได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทนทานต่ออุณหภูมิสูง มีค่า
เปอร์เซ็นต์ต้นตายอยู่ที่ 0% จ านวน 6 พันธุ์ ได้แก่ KPS-10R, F6 Ch-SA-1/3-3/10-7/3, F1 PHI x กาญ 1-3/3, ลูกผสม
กรีนพีช F1, F1 กาญ 1/KPS 10R 1/1 และ IB KPS 1-4/1 กลุ่มทนทานปานกลาง มีค่าเปอร์เซ็นต์ต้นตายอยู่ระหว่าง 
8.333-16.667% จ านวน 4 พันธุ์ ได้แก่ 104,007-14x10R, F1 กาญ1/CM2 16/2, หนังคางคก OP และ F1 KPS 1/CM2-
11/1 กลุ่มอ่อนแอมีค่าเปอร์เซ็นต์ต้นตายอยู่ที่ 100% จ านวน 6 พันธุ์ ได้แก่ 101,KPS1/KPS 10R, IB CM2-26S#2x3, 
F1 กาญ/cm1-14/6, F4 KAN1/PHI-4s-99s-4s (small), ลายข้าวตอก OP และ IB กาญ1-21/20 เมื่อวิเคราะห์ค่า  
R-square ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์ต้นตายและค่าเปอร์เซ็นต์ MTS พบว่าค่า R-square ของการทดสอบที่อุณหภูม ิ45ºC 
เป็นเวลา 10 20 และ 30 นาที มีค่าเท่ากับ 0.0722 0.0700 และ 0.1058 ตามล าดบั การทดสองที่อุณหภูม ิ50ºC เป็น
เวลา 10 20 และ 30 นาที มีค่าเท่ากับ 0.7062, 0.0006 และ 0.1730 ตามล าดบั การทดสอบที่อุณหภูมิ 55ºC เป็นเวลา 
10 20 และ 30 นาที มีค่าเท่ากับ 0.7941, 0.0603 และ 0.0334 ตามล าดับ สรุปได้วา่ค่า MTS ที่อุณหภูมิ 55ºC เวลา 
10 นาที มีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์ต้นตายสูง สามารถใช้ประเมินความทนร้อนของฟักทองได้ 
ค าส าคัญ: อุณหภูมิสูง, ความทนทาน, ค่าการน าไฟฟา้ 
 
Abstract: The heat tolerance variety selection of pumpkin requires big field with high cost and takes time. 
This experiment was to test the efficiency of Membrane Thermal Stability (MTS) technique for heat 
tolerance evaluation of 16 pumpkin varieties by submerging the 1 cm diameter leaf disc in deionized water 
at 45, 50 and 55ºC for 10, 20 and 30 min. The electrical conductivities were recorded and the MTS (%) was 
calculated. The MTS was compared with plant death percentage that was calculated after incubating the 
one week old seedlings in Phytotron at 42ºC for 4 days. From the Phytotron experiment, pumpkin varieties 
could be separated into 3 groups including six heat tolerance varieties with 0% plant death as KPS-10R, F6 
Ch-SA-1/3-3/10-7/3, F1 PHI x 1-3/3, Green Peach hybrid, F1 Kan 1/KPS 10R 1/1 and IB KPS1-4/1, four 
moderate heat tolerance varieties with 8.33-16.67% plant death as 104,007-14x10R, F1 Kan 1/CM2 16/2, 
Nung Kangkok-OP and F1 KPS-1/CM2-11/1 and six susceptible varieties with 100% plant death as 101-
KPS1/KPS 10R, IB CM2-26S # 2x3, F1 Kan/cm1-14/6, F4 KAN1/PHI-4s-99s-4s (small), Khao Tok OP and IB Kan 
1-21/20. The relationship between plant death percentage and %MTS at 45ºC for 10, 20 and 30 min 
expressed as R-square values were 0.0722, 0.0700 and 0.1058, respectively; at 50ºC for 10, 20 and 30 min 
were 0.7062, 0.0006 and 0.1730, respectively, and at 55ºC for 10, 20 and 30 min were 0.7941, 0.0603 and 
0.0334, respectively. In conclusion the MTS from 55ºC at 10 min has the highest relationship with the plant 
death percentage and can be used for heat tolerance evaluation of pumpkin. 
Keywords: High temperature, tolerant, electrical conductivity 
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จ ำนวนชั่วโมงแสงและอุณหภูมิต่อกำรชักน ำแอนโทไซยำนินในผักไมโครกรีนบำงชนิด 
Light Duration and Temperature on Anthocyanin Induction in Some Microgreens 

 
จุฑำมำส คุ้มชัย1* และ กำญจนโรจน์ โล่ห์ตระกูล1  

Jutamas Kumchai1* and Kanchanarot Lotrakul1  
 

บทคัดย่อ: ไมโครกรีนเป็นผักที่บริโภคระยะต้นอ่อน มีคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าผักชนิดเดียวกันที่โตเต็มที่ 5-40 
เท่า นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น แอนโทไซยานิน ในการศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื ่อศึกษาผลของ
อุณหภูมิและจ านวนชั่วโมงแสงต่อการชักน าแอนโทไซยานินในต้นอ่อนกะหล่ าปลีเขียว กะหล่ าปลีม่วง กะเพราเขียว 
และกะเพราแดง วางแผนการทดลองแบบแฟกทอเรียล 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยอุณหภูมิ 2 ระดับ ได้แก่ อุณหภูมิห้อง 
และ 21 องศาเซลเซียส ตลอด 24 ชั่วโมง และปัจจัยชั่วโมงแสง 3 ระดับ ได้แก่ 0, 12 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน ที่ความ
เข้มแสง 2,000 ลักซ์ ระยะเวลา 10 วัน ผลการทดลองพบว่า ในกะเพราแดง ที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส มีผลต่อ
การชักน าแอนโทไซยานิน ส่วนในกะหล่ าปลีเขียวและกะหล่ าปลีม่วงพบว่า ที่อุณหภูมิที่ 21 องศาเซลเซียส ภายใต้
แสงที่ 12 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน มีปริมาณแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้น ในกะเพราเขียว ทั้งแสงและอุณหภูมิไม่มีผลต่อ
การชักน าแอนโทไซยานิน จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า  กะหล่ าปลีและกะเพราแดงที่ปลูกไว้ที่อุณหภูมิต่ า 21 
องศาเซลเซียส  ได้รับแสงที่ 12 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของแอนโทไซยานิน  
ค ำส ำคัญ: กะหล่ าปลี รงควัตถุ สารต้านอนุมูลอิสระ 

 
Abstract: Microgreens are edible seedlings. They have higher nutrition than do the same 
vegetables harvested at a mature stage. They are also high in antioxidants, such as anthocyanin. 
This research aimed to study the effect of temperature and light duration on anthocyanin 
induction in green cabbage, red cabbage, green basil, and red basil microgreens. The experimental 
design was factorial in CRD with two factors, which were two levels of temperature, i.e., room 
temperature and 21°C, and three levels of light duration, i.e., 0, 12, and 24 hours per day at 2,000 
lux of the light intensity for ten days. The result showed that 21°C affected anthocyanin induction 
in red basil. In green cabbage and red cabbage, it was found that at 21°C under the light durations 
of 12 and 24 hours per day, the anthocyanin content increased. However, both factors did not 
affect anthocyanin in the green basil. These indicated that cabbage and red basil microgreens were 
grown at 21°C under the light for 12 and 24 hours per day had increased anthocyanin content. 
Keywords: cabbage, pigment, antioxidant   
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อิทธิพลของนาโนบับเบิ้ลที่ใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอม 
Effect of Nanobubbles on Growth of Hydroponically Grown Lettuce 

 
อรทัย โกศล1, ลลิตา โปธา1*, Shigeo Murakami2, Kenichi Nakasako2 และ จตุรงค์ จันทร์สีท่ิศ1 

Orathai Kosol1, Lalita Pota1*, Shigeo Murakami2, Kenichi Nakasako2 and Charturong Chanseetis1 
 
บทคัดย่อ: นาโนบับเบิ้ล (nanobubbles) เป็นเทคโนโลยีทีท่ าให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
<100 นาโนเมตร การลอยตัวจะต่ ากว่าและจะยังคงลอยอยู่ในของเหลวเป็นเวลานาน ซึง่ท าให้ออกซิเจนคงอยู่ได้นาน 
มีความส าคัญในการปลูกพชืไฮโดรโปนิกส์ วัตถปุระสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลการเจริญเติบโตของผักกาดหอม
พันธุ์กรีนคอส (Lactuca sativa L.) ที่ตอบสนองต่อระบบไฮโดรโปนิกส ์ 4 ระบบ โดยวางแผนการทดลองแบบ 
factorial in CBD สิ่งทดลองละ 4 ซ้ า ปัจจัยที่ 1 คือ น้ านาโนบบัเบิ้ล และน้ าปกติที่ไมผ่่านเทคโนโลยนีาโนบับเบิล้ 
ปัจจัยที่ 2 คือระบบการผลิตดังนี้ DW DRFT NFT และ GROBOT ผลการทดลองพบวา่ ผักกาดหอมที่อายุ 42 วัน ที่
ปลูกด้วยน้ านาโนบบัเบิ้ลมีคา่เจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ระบบการผลิตแตกตา่ง
กันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิต ิ (p>0.05) แต่ DW มีแนวโนม้ที่ท าให้การเจริญเติบโตสูงขึน้ ดังนั้นการประยุกต์ใชน้า
โนบบัเบิ้ลสามารถเพิ่มประสิทธภิาพในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
ค าส าคัญ: นาโนบับเบิ้ล กรีนคอส ผักกาดหอม ไฮโดรโปนิกส์ 
 
Abstract: Nanobubbles is a technology that enriches oxygen with bubbles diameter <100 nm. 
Dissolved oxygen (DO) enrichment is nowadays increasingly fascinated for hydroponically production 
system. This objective was to study the growth parameters of green cos lettuce (Lactuca sativa L.) 
with different production systems. The experiment was designed as factorial in CBD with 4 
replications. The first factor was nanobubble water and non-treated water. The second factor was 4 
production systems as followed, deep water system (DW), dynamic root floating system (DRFT), 
nutrient film technique (NFT) and mini plant factory (GROBOT). The result found that nanobubble 
water gave significantly higher (p<0.05) growth parameters of 42 days old lettuce. While production 
systems did not show any significant difference (p>0.05), but DW tended to show higher growth 
parameters. Therefore, the application of nanobubbles can be enhanced the productivity in 
hydroponically grown system. 
Keywords: nanobubbles, green cos, lettuce, hydroponics 
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การจัดการสูตรปุ๋ยเพื่อผลิตผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ไนเตรทต่่า 
ด้วยระบบ Plant factory ภายใต้แสงเทียม 

Establishment of Fertilizer Program for Low-nitrate Lettuce  
(Lactuca sativa L.) Production Using Plant Factory with Artificial Light (PFAL) 

 
อมรัตน์ ทองทว1ี, ชลธิรา แสงศิริ1, ลลติา โปธา1*, วิเชียร รัตนคงสวัสดิ2์ และ จตุรงค์ จันทร์สีท่ิศ1 

Amarat Thongthawee1, Chontira Sangsiri1, Lalita Pota1*, Vichien Ratanakongsawat2 and Charturong Chanseetis1 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาการจัดการสูตรปุ๋ยที่สามารถลดปริมาณการสะสมไนเตรท เพื่อผลิตผักกาดหอม โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ factorial in CRD มี 2 ปัจจัย คือ 1) สารละลาย Enshi สูตรปรับปรุงความเข้มข้น มี 3 สูตร และปัจจัยที่ 2 
คือ ช่วงเวลาในการจัดการก่อนการเก็บเกี่ยวคือ 5 วัน และ 10 วัน พบว่าปัจจัยที่ 1 และปัจจัยที่ 2 ไม่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตที่ ในขณะที่ปัจจัยที่ 1 ส่งผลต่อปริมาณการสะสม   ไนเตรทที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการ
วิเคราะห์พบว่าสูตรปรับปรุงความเข้มข้นของไนเตรท ¼ เท่า ที่มกีารจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว 5 วัน มีปริมาณการสะสม
ไนเตรท 3.85±0.43 มก./ก. นน. สด และ 10 วัน มีปริมาณไนเตรท 4.05±0.35 มก./ก. นน. สด และได้ท าการทดลอง
ครั้งที่ 2 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มีสารละลาย 4 สูตร และมีการจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว 10 วัน จากการ
ทดลองพบว่าสูตรการใช้น้ าแทนสารละลายธาตุอาหาร มีปริมาณการสะสมไนเตรท 1.12±0.08 มก./ก. นน. สด และสูตร
ไม่มีไนเตรท มีปริมาณการสะสมไนเตรท 1.29±0.19 มก./ก. นน. สด ซึ่งให้ผลต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพของผักกาดหอม พบว่าคุณภาพของผักกาดหอมที่ทรีทด้วยสูตรไม่มีไนเตรทมีคุณภาพสูงกว่าทรีท
ด้วยน้ าเปล่า ดังนั้นสามารถแนะน าการผลิตผักกาดหอมไนเตรทต่ าและคุณภาพดี โดยใช้ระบบการผลิต PFAL และใช้
สารอาหารด้วยสูตรไม่มีไนเตรท จ านวน 10 วันก่อนการเก็บเกี่ยว 
ค่าส่าคัญ : ผักกาดหอม  ไนเตรท  ไฮโดรโปนิกส ์ PFAL 
 
Abstract:  Nitrate content is the major concern in hydroponically grown lettuce. Therefore, 
establishment of fertilizer program to reduce nitrate content with keeping quality for lettuce 
production was investigated. The factorial in CRD with two factors was designed in this research. The 
3 modified Enshi solutions were conducted as factor 1 (Enshi 1 strength, Enshi with half nitrate content, 
and Enshi with ¼ nitrate content). The combination of 2 treating durations, 5 and 10 days before 
harvesting were also performed as factor 2. Results showed that factor 1 and 2 did not show any 
significant difference on growth while factor 1 was significantly affected the amount of nitrate content. 
The lowest nitrate content obtained in Enshi with ¼ of nitrate, 3.85±0.43 mg/g FW and 4.05±0.35 mg/g 
FW at 5and 10 days before harvesting, respectively. Thus, the next experiment was designed in CRD 
with 4 fertilizer programs as followed; Enshi 1 strength, Enshi 1/8 of nitrate content, water and, free 
nitrate formula. All treatments were treated 10 days before harvesting in accordance to test the 
efficiency of reducing nitrate content. Result showed that treated with water gave the lowest nitrate 
content of 1.12±0.08 mg/g FW but was not significantly different to free nitrate formula, 1.29±0.19 
mg/g FW while the quality of lettuce showed higher with free nitrate formulation when compared with 
treated with water. Finally, the free nitrate formula can be applied at 10 days before harvesting using 
PFAL to reduce the nitrate content while gave the high yield and quality of lettuce. 
Keyword:  lettuce, nitrate, hydroponics, PFAL 
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ผลจากสีหลอดไฟแอลอีดี (LEDs) ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณแอนโทไซยานินของผักกาดหอม 
ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบ Plant factory ร่วมกับแสงเทียม 

Effects of Color of Light-Emitting Diodes (LEDs) Bulbs on Growth and Anthocyanin Content 
of Hydroponically Grown Lettuce in a Plant Factory with Artificial Light 

 
ธีรนุช จ้อยเล็ก1, ลลิตา โปธา1* และ จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ1 

Teeranuch Joilek1, Lalita Pota1* and Charturong Chanseetis1 

 
บทคัดย่อ: แอนโทไซยานนิเป็นรงควัตถุสีแดง น ้าเงิน หรือ ม่วง ท้าหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในส่วนตา่งๆ 
ของผัก ผักกาดหอมเรดโอ๊คเป็นผักที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีสารแอนโทไซยานินเปน็ส่วนประกอบของเส้นใย โฟเลต 
และแร่ธาตุ Plantfactory กับแสงเทียม (PFAL) เป็นระบบปลูกที่ให้ผลผลิตสูงสา้หรับผักใบโดยเฉพาะผักกาดหอม 
ในขณะที่การผลติผักสีแดงที่ใช้แสงเทียม (PFAL) ยังคงขาดข้อมูลดังนั นการทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าสภาพ
แสงสามารถเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินในผักกาดหอมเรดโอ๊คได้หรือไม่ภายใต้แสงเทียมจาก LED (light emitting 
diode) ที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบคือ สีแดง : สนี ้าเงนิ (อัตราสว่น 3:1) สีแดง : สีขาว : สนี ้าเงนิ (อัตราส่วน 3:2:1) สีชมพู 
และสีขาว (ชุดควบคุม) วัดการเจริญเติบโตและปริมาณแอนโทไซยานินหลังจากปลูกเป็นเวลา 42 วัน พบว่าปริมาณ
แอนโทไซยานนิที่ได้รับจาก LED สีขาวจา้นวนสูงสุดคือ 1221 มก2ลลิตร ขณะที่ไฟ LED สีชมพมูีการเจริญเติบโตสูงทีสุ่ด 
ดังนั น PFAL กับไฟ LED สีขาว สามารถนา้ไปใช้เพิ่มปริมาณแอนโทไซยานนิไดสู้งสุดในผักกาดหอมเรดโอ๊ค อย่างไร 
ก็ตามการรวมกันระหว่าง LED สีขาวและสีชมพู ควรได้รบัการพิจารณาแหล่งกา้เนิดแสงสอดคล้องที่สามารถท้าให้
เกิดผลผลิตและแอนโทไซยานินสูงสุดในระบบ PFAL 
ค าส าคัญ: แอนโทไซยานนิ  PFAL  หลอดไฟ LED  ผักกาดหอมเรดโอ๊ค 
 
Abstract: Anthocyanins are blue, red or purple pigments which act as antioxidant found in many 
parts of vegetables. Red oak lettuce is popular vegetable due to enriched anthocyanins also provides 
a good proportion of fiber, folate and minerals. Plant factory with artificial light (PFAL) is high 
productivity planting system for leafy vegetable especially lettuce. However, information about 
production of red vegetables with PFAL is still lacking. Therefore this experiment aimed to study the 
light condition whether can be enhanced anthocyanin content in red oak lettuce or not. The 4 
treatments with different LED (light emitting diode) conditions were applied as followed, red : blue 
with ratio 3:1, red : white : blue with ratio 3:2:1, pink and white (control). Growth parameters and 
anthocyanin content were investigated after being planted for 42 days. It was found that the highest 
amount of anthocyanin was obtained from white LED (1221 mg/l) while pink LED showed the highest 
values for growth parameters. Therefore, PFAL with white LED can be applied to produce high 
anthocyanin content in red oak lettuce. Anyway the combination between white LED and pink LED 
should be considered as light sources in accordance to obtain high yield with high anthocyanin 
content lettuce with PFAL. 
Keywords: anthocyanin, PFAL, LED, red oak lettuce 
 
 

                                           
1 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ2ไทรโยค จ2กาญจนบุรี 71150 
  Division of Agricultural Science, Mahidol University, Kanchanaburi, 71150 Thailand 
* ผู้น้าเสนอ: Lalita.nun06@gmail.com 
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อิทธิพลของการฉีดพ่นสารละลายแคลเซียมโบรอนทางใบต่อการเจริญเติบโตของพริกจินดา 
Influence of Calcium Boron Foliar Spray on Growth  

of Chili (Capsicum frutescens Linn. var. Jinda) 
 

 ดาวรุง่ วชัรินทร์รัตน์1* ชัยวัฒน์ ระยานนท์1 และ ยศนนท์ อินธิรักษ์1  
Dowroong Watcharinrat1*, Chaiwat rayanon1 and Yossanon Intirak1  

 
บทคัดย่อ: การศึกษาอิทธิพลของการฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนทางใบต่อการเจริญเติบโตทางล าต้นของพริกจินดา โดย
ท าการเพาะกลา้พริกในพีทมอส และยา้ยปลูกเมื่อต้นกล้ามีอาย ุ20 วัน โดยแบ่งเป็น 3 สิ่งทดลอง ประกอบด้วย 1. ฉีด
พ่นน  าเปลา่ (ชุดควบคุม) 2. ฉีดพ่นสารละลายแคลเซียมโบรอนความเข้มข้น 250 พีพีเอ็ม (Ca-B 250 ppm) 3. ฉีดพ่น
สารละลายแคลเซียมโบรอนความเข้มข้น 500 พีพีเอ็ม (Ca-B 500 ppm) โดยฉีดพ่นสารทุกๆ 10 วันหลังจากยา้ยต้น
กล้าพริกจินดาลงวสัดุปลูก บันทกึผลการทดลองทุก 20 วัน โดยบันทึกการเจริญเติบโตทางล าตน้ ได้แก่ ความสูงของตน้ 
เส้นผ่านศูนย์กลางล าตน้ ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ ความสมบรูณ์ของต้น และปริมาณผลผลติ จากการทดลองพบวา่ 
การฉีดพ่นสารละลายแคลเซียมโบรอนทางใบความเข้มข้น 250 และ 500 พีพีเอ็ม ส่งผลให้ความสูงของต้น ปริมาณ
คลอโรฟิลล์ในใบ และความสมบูรณ์ของต้นพริกมีค่ามากที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
ค าส าคัญ: แคลเซียมโบรอน พรกิจินดา ปุย๋  
 
Abstract:  Effect of calcium boron (Ca-B) solution on chili (Capsicum frutescens Linn. var. Jinda) was 
studied. Seeds were germinated in a tray containing peat moss and transplanted when seedlings 
were 20 days old. The experiment had 3 treatments; 1) sprayed with tap water (control), 2) sprayed 
with 250 ppm Ca-B and 3) sprayed with 500 ppm Ca-B every 10 days after transplanting. Plant growth 
and development parameters including plant height, stem diameter, leaf chlorophyll content, 
integrity of the plants and fruit yield were recorded. The result showed that, the application of 250 
and 500 ppm Ca-B solution had significantly greater plant height, leaf chlorophyll content and 
integrity of the plants than those of the control.  
Keywords: calcium-boron, ‘Jinda’ chili, fertilizer 
 
 
 

                                                           
1  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์  
   อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12130   
1  Crop Production Technology and Landscape, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 2 
  Paholyothin 87 soi 2, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130  
* ผู้น าเสนอ: dowroong_wa@rmutt.ac.th 
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การเปลี่ยนสีของเนื้อบวบก่อนและหลังการปรุงสุกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายวิภาค 
Color Changing of Luffa Fresh after Cooking Caused by Changing the Structure of Their Cells  

 
ศุภสุตา การูจ1ี,2* และ ปวีณา ชื่นวาริน1,2,3  

Supasuta Karoojee1,2* and Paweena Chuenwarin1,2,3 
 

บทคัดย่อ: บวบจัดเป็นผักพื้นบ้านของไทยท่ีมีประโยชน์ทางโภชนาการและสรรพคุณทางยามากมาย ส่วนมากนิยม
น าบวบไปปรุงเป็นอาหารคาว จากการสังเกตก่อนน าบวบไปปรุงอาหารพบว่าเนื้อบวบเป็นสีขาว แต่เมื่อน าไปผ่าน
การปรุงอาหารท่ีใช้ความร้อนบวบมีการเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเด่นชัดขึ้น การศึกษาการเปลี่ยนสีของเนื้อบวบโดยวัด
ความแตกต่างของสีในระบบ C.I.E L* a* b* และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี t-test พบว่าค่าสี -a* ซึ่งบอกค่าสี
เขียวนั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างเนื้อบวบสดและเนื้อบวบที่ปรุงสุก จึงได้ท าการศึกษา
หาสาเหตุการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีเนื้อบวบหลังจากการปรุง ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าสีเขียวนั้น อาจเกี่ยวข้อง
กับปริมาณคลอโรฟิลล์ จึงศึกษาหาปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี t-test พบว่า
ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระหว่างเนื้อบวบสดและเนื้อบวบที่ 
ปรุงสุก จากนั้นจึงท าการศึกษาด้านกายวิภาคบริเวณเนื้อบวบที่มีการเปลี่ยนสี พบว่าบริเวณช่องว่างระหว่างเซลล์
พาเรนไคมาของบวบสดนั้นมีอากาศล้อมรอบอยู่ เมื่อน าไปผ่านความร้อนอากาศในช่องว่างระหว่างเซลล์หายไป 
และพบว่าบริเวณผนังเซลล์ของเซลล์พาเรนไคมามีการเปลี่ยนแปลง โดยมีลักษณะถูกท าลาย ซึ่งอาจมีการร่ัวไหล
ออกไปของไซโตพลาสซึม จึงส่งผลให้สามารถมองเห็นสีเขียวคลอโรฟิลล์ได้ชัดเจนขึ้น 
ค าส าคัญ: บวบ การเปลี่ยนสี คลอโรฟิลล์ กายวิภาคของผล 
 
Abstract: Luffa is a Thai traditional vegetable which contained many nutrients and medical benefits. 
It is usually consumes after cooking. Its flesh is white before cooking but after cooking it turns to 
bright green color. We confirmed with the study on the color-changing comparing between the fresh 
and cooked luffa by C.I.E L* a* b* system to determine the differences of colors. Student t-test 
analysis was used to determine a significant difference between the means of two groups. We found 
that -a* value (green color) was significantly different between fresh and cooked luffa. Then, the 
study on total chlorophyll content with t-test analysis found that total chlorophyll content in both 
fresh and cooked luffa was not significantly different. After that, we focused on luffa fruit anatomy, 
especially at mesocarp. The study found that a fresh luffa had numerous air bubbles trapped in the 
intercellular space of parenchyma cells while the cooked luffa, the air bubbles disappeared from 
the intercellular space. Besides, cell wall structures were likely collapsed which may cause the 
cytoplasm leakage and the green color of chlorophyll showed clearer.        
Keywords: Luffa sp., Color changed, Chlorophyll content, Fruit anatomy 
 

                                           
1 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
  Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140  
2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ส านักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10900 
  Center of Excellence on Agricultural Biotechnology: (AG-BIO/PERDO-CHE), Bangkok 10900, Thailand     
3 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140  
* ผู้น าเสนอ: Supasuta.kar@gmail.com 
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คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดแมงลักงอก 
ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูหนาวและฤดูร้อน 

Nutrition and Antioxidant Activity of Hoary Basil Sprouts  
from Winter and Summer Seeds Production Seasons 

 
กฤษฎา ชูศิร1ิ, อัญมณ ีอาวุชานนท์1 และ ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ1* 

Kridsada Choosiri1, Anyamanee Avuchanon1 and Piyanath Pagamas1* 
 

บทคัดย่อ: ท ำกำรเปรียบเทียบคุณค่ำทำงโภชนำกำร และฤทธิต์้ำนอนุมลูอิสระของเมล็ดแมงลกังอกที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ใน 
2 ฤดูคือ ฤดูหนำว ช่วงเดือน ต.ค. 2560-ก.พ. 2561 และฤดูร้อน ช่วงเดือน ก.พ. 2561-พ.ค. 2562 ณ แปลงทดลอง 1 
ภำควิชำพชืสวน คณะเกษตร ก ำแพงแสน มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน จงัหวัดนครปฐม โดยน ำ
เมล็ดพันธุ์แมงลัก แช่ในน  ำที่อุณหภูมิ 50°C เป็นเวลำ 10 นำที แล้วแช่น  ำต่อที่อุณหภูมิห้องนำน  24 ชั่วโมง ก่อนน ำไป
เพำะบนกระดำษเพำะเมล็ด ในตู้เพำะเมล็ด ที่อุณหภูมิ 25°C ไม่มีกำรให้แสง เก็บเก่ียวเมล็ดแมงลักงอกที่อำยุ 4 วันหลัง
งอก (รวมกำรให้แสง 12 ชั่วโมงก่อนเก็บเก่ียว) ผลกำรทดลอง พบว่ำ เมล็ดแมงลักทีผ่ลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูหนำวให้
น  ำหนัก 1,000 เมล็ด เท่ำกับ 0.27 กรัม และน  ำหนักเมล็ดงอกเท่ำกับ 0.23 กรัมต่อต้น สูงกวำ่เมล็ดพันธุท์ี่ผลิตในฤดู
ร้อน เมล็ดแมงลักงอกที่ผลิตจำกเมล็ดพันธุ์ในฤดูหนำวให้ปริมำณวิตำมินซ,ี Phenolicse และ Flavanoids และฤทธิ์
ต้ำนอนุมลูอิสระจำกปฏิกิริยำ DPPH เท่ำกับ 9.54 mg/100 g FW, 93.59 mg GAE/g extract, 60.50 mg RU/g 
extract และ 3.62% ตำมล ำดบั สูงกว่ำเมล็ดพนัธุ์ทีผ่ลิตในฤดรู้อน ส่วนฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระจำกปฏิกิริยำ ABTS ใน
เมล็ดแมงลักงอกให้ค่ำไม่แตกต่ำงกันทั ง 2 ฤดูกำลผลิตเมลด็พนัธุ์ เมล็ดพนัธุ์แมงลักทีผ่ลิตในฤดูหนำวให้เมล็ดงอกที่มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำรสงูกว่ำเมลด็งอกที่ผลิตเมล็ดพนัธุ์ในฤดูร้อน 
ค าส าคัญ: วิตำมินซี  น  ำหนักเมล็ดงอก  สำรพฤกษเคมี 
 
Abstract: To compare the nutrition values and antioxidant activities in hoary basil sprouts that the 
seeds were produced in two seasons, i.e., winter (Oct-Feb, 2018) and summer (Feb-May, 2018) at 
the experimental field 1 of department of Horticulture, faculty of Agriculture at Kamphaeng 
Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus, Nakhon Pathom province. The hoary basil 
seeds were immersed in water at a temperature of 50 °C for 10 minutes and then soaked in water 
at room temperature for 24 hours before planted in germination chamber at 25°C without lighting. 
Sprouts were harvested at 4 days after seedling (included lighting for 12 hours before harvesting). 
The results showed that the winter seeds gave the higher 1,000 seed weight and sprout weight (0.27g 
and 0.23 g/plant) than the summer seeds. Moreover hoary basil sprout from the winter seed showed 
the higher vitamin C, phenolics, flavonoids and DPPH antioxidant activity as 9.54 mg/100 g FW, 93.59 
mg GAE/g extract, 60.50 mg RU/g extract and 3.62% respectively than sprouts from the summer 
seeds. The ABTS antioxidant activity was not significantly different between hoary basil sprout from 
both seed production seasons. In conclusion, the hoary basil sprouts from winter seeds had higher 
nutritional valves than sprouts from summer seeds. 
Keyword:  vitamin C, sprout weight, phytonutrients 
 

                                           
1 ภำควิชำพืชสวน คณะเกษตรก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ต.ก ำแพงแสน อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Sean campus, Kamphaeng Saen,     
  Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140 
* ผู้น ำเสนอ:  agrpnp@ku.ac.th 
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การพ่นปุ๋ยทางใบที่มีโพแทสเซียมสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 
Application of High Potassium Foliar Fertilizer to Increase Yield of Pathumtani 1 Rice 

 
กรรณิการ์ แก้วส่องแสง1* ภานุรักษ์ ประทับกอง1 โกเมนทร์ ขาวเงิน1 และ ณัฐชยา ลิมโกมลวลิาศ1 

Kannikar Kaewsongsang1*, Panurak Pratubgong1, Komen Khao-ngern1 and Natchaya Limkomolvilas1 
 
บทคัดย่อ: โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารพืชที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างแป้งและน ้าตาล โดยการใช้ปุ๋ย
โพแทสเซียมสูงในอัตราที่เหมาะสมอาจช่วยเพิ่มผลผลิตในพืชได ้จึงท้าการศึกษาผลของปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงต่อการเพิ่ม
ผลผลิตในข้าวพันธุป์ทุมธานี 1  โดยใช้ปุ๋ยสูตร 6-12-26 ชื่อการค้า นูแทค® ซุปเปอร-์เค ท้าการทดลองในนาข้าว ที่อ้าเภอ
หันคา จังหวัดชัยนาท ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2558 วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete 
Block Design (RCBD) จ้านวน 4 ซ ้า แบ่งออกเป็น 5 กรรมวิธี  คือ การพ่นปุ๋ยนูแทค® ซุปเปอร-์เค อัตรา 1.6 3.2 4.8 
และ 6.4 กรัม/ลิตร เปรียบเทียบกับการไม่พ่นปุ๋ย จา้นวน 2 ครั ง  คือ ระยะข้าวตั งท้องและระยะข้าวออกรวง (75 และ 
95 วัน หลังหว่านเมล็ด) ผลการทดลองพบว่าการพ่นปุ๋ยนูแทค® ซุปเปอร-์เค  อัตรา 1.6 3.2  4.8 และ 6.4 กรัม/ลิตร  ได้
ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ น คือ 996  954 939 และ 907 กก./ไร่ ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นปุ๋ยที่ได้ผลผลิตข้าว 
762 กก./ไร่ จากการนับเมล็ดเต็มของรวงข้าวจ้านวน 50 รวง พบว่า การพ่นปุ๋ยนูแทค® ซุปเปอร-์เค อัตรา 1.6 3.2 4.8 
และ 6.4 กรัม/ลิตร ท้าให้เมล็ดเต็มข้าวเพิ่มขึ น 82-84% คิดเป็นน ้าหนัก เท่ากับ 105 127 109 และ 114 กรัม ตามล้าดับ 
ซึ่งมากกว่าการไม่พ่นปุ๋ยมีเมล็ดเต็มข้าวเพียง 60% คิดเป็นน ้าหนัก เท่ากับ 71.7 กรัม การศึกษานี ท้าให้ทราบว่าการพ่น
ปุ๋ยนูแทค® ซุปเปอร-์เค สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได ้
ค าส าคัญ: นูแทค ซุปเปอร-์เค, ปุ๋ยสเปรย์-ดราย, ระยะข้าวตั งทอ้ง, ระยะขา้วออกรวง 
 
Abstract: Potassium is one of plant nutrients involved with photosynthesis process for starch and 
sugar production. Using high potassium fertilizer at an appropriate rate can increase yield of plants. 
This study was to find out the effect of high potassium 6-12-26 fertilizer (NUTAC® Super-K) on yield 
increase of Pathumthani 1 rice. The experiment was conducted at Hankha district, Chainat province 
during July-August 2015. Randomized Complete Block Design was implemented with 4 replications 
and 5 treatments by spraying NUTAC® Super-K fertilizer at 1.6, 3.2, 4.8 and 6.4 g/L during booting 
and flowering stage (75 and 95 days after sowing) compared with untreated control. The result 
showed that NUTAC® Super-K fertilizer at the rate of 1.6, 3.2, 4.8 and 6.4 g/L can increase the yield 
to 996, 954, 934, and 907 kg/rai, respectively, compared with untreated control yielding 756 kg/rai. 
Fifty ears of paddy with fertile grains were counted. It was found that spraying NUTAC® Super-K 
fertilizer at the rate of 1.6, 3.2, 4.8 and 6.4 g/L made the number of fertile grains 82-84% increased, 
figured as weight of 105.6, 127.6, 109.0 and 114.0 g, respectively, being higher than untreated control 
with 60% fertile grains weighing of 71.7 g. The findings showed the efficacy of spray-dried fertilizer 
NUTAC® Super-K on yield increase in rice. 
Keywords: NUTAC® Super-K, Spray-dried fertilizer, booting stage, flowering stage 
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ผลของปุ๋ยน ้ำหมักจำกมูลวัวและมูลแพะต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของผักกำดกวำงตุ้งฮ่องเต้ที่ปลูกในกระถำง 

Effect of Fermented Liquid Fertilizer from Cow and Goat Manure on Growth and Yield 
of White Brassica rapa var. chinensis Grown in Pots 

 
ชินกร   จิรขจรจรติกุล1* 

Chinnakorn  Jirakajornjaritkul1* 
 

บทคัดย่อ:  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ 
(Brassica rapa var. chinensis) ที่ปลูกในกระถางใส่ดนิปลูกร่วมกับปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยน้า้หมัก ดังนี้ 1. ชุดควบคุม มดีิน
ปลูกเพียงอย่างเดียว 2. ดนิปลกูร่วมกับปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 3. ดินปลูกผสมกับปุ๋ยน้า้หมักจากมูลวัว และ 4. ดินปลูก
ผสมกับปุย๋น้า้หมักจากมูลแพะ ผลการทดลองพบวา่ ดินปลูกร่วมกับปุ๋ยยูเรีย ให้การเจริญเติบโตและผลผลิตดทีี่สุดโดย
มีความสูง 20.94 เซนติเมตร  ความกว้างทรงพุ่ม 23.8 เซนติเมตร  จ้านวนใบ 14.2 ใบ น้้าหนักสดไม่ตัดราก 71.65 
กรัม และน้้าหนักแห้ง 5.68 กรัม รองลงมาได้แก่  ดนิปลูกผสมกับปุ๋ยน้า้หมักจากมูลวัว และดนิปลูกผสมกับปุ๋ยน้า้หมัก
จากมูลแพะ และดินปลูกเพียงอย่างเดียว ตามล้าดบั   
ค้ำส้ำคัญ:  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้  ปุ๋ยน้้าหมัก  มูลวัว  มูลแพะ 
 
Abstract: The study was aimed to compare growth and yield of Bok Choi (Brassica chinensis var. 
chinensis) grown in pots filled with soil with or without chemical fertilizer or fermented liquid 
fertilizer. Four planting media included soil without any fertilizer, soil with urea (46-0-0), soil with 
cow manure liquid fertilizer, and soil with goat manure iquid fertilizer. Bok Choi grown in soil with 
urea had the best growth and yield, with 20.94 cm plant height, a 23.8 cm plant width, 14.2 leaves, 
71.65 g fresh weight with root and 5.68 g dry weight. The second best media was soil and cow 
manure, followed by soil and goat manure, and only soil.  
Keywords: Brassica rapa var. chinensis, fermented liquid fertilizer, cow manure, goat manure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและประกอบการ  คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร  10900 
  Agricultural Science and Entrepreneurship Program Faculty Agriculture and Life Science, Chandrakasem Rajabhat University,    
  Bangkok  10900 
* ผู้น้าเสนอ: c-jirakajorn@hotmail.co.th 
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การผสมผสานเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีววิธี 
Integrated Technology for Biological Control of Insect Pest in Asparagus 

 
สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศร1ี* ภัทรพร สรรพนุเคราะห1์ นันทนัช พินศรี1 สาทิพย ์มาลี1 และ สมศักดิ์ ศิริพลตัง้มั่น1 

Somchai Suwongsaksri1* Phattaraporn Sappanukroh1 Nantanat Pinsri1 Satip Malee1 and Somsak Siripontungmun1 
 
บทคัดย่อ: การผสมผสานเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในหน่อไม้ฝรั่ง ด าเนินการศึกษาที่จังหวัด
นครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ท าการศึกษาปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรใน
พื้นที่เป้าหมายด้วยแบบสอบถามด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากเกษตรกร 50 ราย เพื่อให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ชีววิธีในการควบคุมศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามพบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีววิธีในระดับปานกลาง 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจ และเคยน าวิธีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีววิธีมาใช้ในแปลง ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีววิธีในแปลงเกษตรกร ที่จังหวัด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี รวม 13 แปลง พบการระบาดของเพลี้ยไฟตลอดฤดูกาลผลิตเป็นส่วนใหญ่ 
และพบแมลงหวี่ขาว หนอนกระทู้หอม และหนอนบุ้งปกขาว ในระดับต่ า ผลการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า
แปลงสาธิตมีตน้ทุนการผลิตต่ ากว่าแปลงเกษตรกร และมีผลก าไรจากการด าเนินการต่ ากวา่แปลงเกษตรกรเล็กน้อย  
แต่เมื่อพิจารณาค่าอัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุน (BCR) พบว่า แปลงสาธิตมีค่าผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าแปลง
เกษตรกร 3.85% ผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกรเมื่อสิ้นสุดโครงการ พบว่า ความพึงพอใจรวม
ของเกษตรอยู่ในระดับมาก สูงขึ้นกว่าความพึงพอใจรวมก่อนเข้าร่วมโครงการที่อยู่ในระดับปานกลาง เกษตรกรต้องการ
ช่องทางการเข้าถึงชีวภัณฑ์ และพัฒนารูปแบบของชีวภัณฑ์ให้ใช้ง่าย สามารถผลิตได้ด้วยตนเองไม่ซับซ้อน 
ค าส าคัญ :  การผสมผสานเทคโนโลยี, ชีววิธ,ี หน่อไม้ฝรั่ง 
 
Abstract:  Integrated technology for biological control of insect pest in asparagus was conducted to study 
the social and economic factors of farmers in Nakhon Pathom and Kanchanaburi province during 2016-
2018 by using questionnaires with simple sampling method from 50 farmers. This study aimed to 
understand the knowledge of biological control, farmers’ attitude in using biocontrol and farmers' crops 
practice on the use of biological control for controlling pests. The statistical analysis from the 
questionnaire found that farmers had a moderate level of understanding of insect pest control in 
asparagus. Most of them used biological control to prevent insect pests with moderate level of 
understanding. The study was conducted on commercial farms in Nakhon Pathom, Ratchaburi and 
Kanchanaburi province with a total of 13 plots. The results showed thrips outbreak throughout the 
production season and found low amount of other pests including whitefly, beet armyworm and leaf-
eating caterpillar. The demonstrative plots showed lower amount of production cost and also lower 
profits than the actual farmers’ plots. When considering the benefit cost ratio (BCR) of the asparagus 
production in this project, it was found that the demonstrative plots had higher benefit cost ratio than 
the farmers’ plots by 3.85%. The results of opinions and satisfaction survey of farmers who participated 
in this project showed that their total satisfaction at the end of the project was at high level while a 
moderate level of satisfaction was obtained before the training occurred. The farmers wanted to increase 
access to bioproducts and the development of bioproducts type should be easy to use and easy to 
produce by themselves. 
Keywords:  integrated technology, biological control, asparagus
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การเข้าท าลายและการถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดของ Pepper Chat Fruit Viroid ในมะเขือเทศ 
Infection and Seed Transmission of Pepper Chat Fruit Viroid in Tomato 

 
ษมาภร ภูวิธกรณ1์* สุวิมล เหลา่มโนธรรม1 และ สุทธิ์พรรษา จันทร์เรือง1 

Samabhorn Bhuvitarkorn1*, Suvimol Laomanotham1 and Sutphansa Janruang1 
 

บทคัดย่อ: Pepper chat fruit viroid (PCFVd) เป็นเชื้อสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการโรครุนแรงในมะเขือเทศและพริก 
และได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อศัตรูพืชกักกันของหลายประเทศทั่วโลก งานวิจยันี้จึงมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้า
ท าลายและการถ่ายทอดโรคผา่นเมล็ดของเชื้อไวรอยด์ดังกล่าวในแหล่งเชื้อพันธุกรรมของมะเขือเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ของลักษณะอาการโรค ความตา้นทาน และการจัดการการปลกูพืช มะเขือเทศจ านวน 198 สายพนัธุ์ จากศูนย์วิจัย
พืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จึงถูกน ามาใช้ในการทดลองนี้ โดยได้รบัการปลูกเชื้อ 
PCFVd ด้วยวิธีกลเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุม  เก็บข้อมูลลักษณะอาการโรคเป็นเวลา 12 สัปดาห์หลังได้รับการ
ปลูกเชื้อ และเก็บเมล็ดที่ได้จากต้นที่ติดเชื้อและต้นที่ไม่ติดเชือ้ PCFVd เพื่อศกึษาการถ่ายทอดผ่านทางเมล็ด  
ผลการศึกษาพบว่า เชื้อไวรอยด์ก่อให้เกิดอาการโรครุนแรงบนมะเขือเทศ ได้แก่ ต้นเตี้ยแคระ เนื้อเยื่อเซลล์ตาย 
ที่บริเวณล าตน้ ใบ และดอก ใบมีความผิดปกติและเหลือง เมื่อตรวจสอบยืนยนัผลด้วยเทคนิค reverse transcription-
polymerase chain reaction (RT-PCR) ด้วยไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะเจาะจงต่อเชื้อ PCFVd พบวา่มะเขือเทศ
ทั้งหมดติดเชื้อไวรอยด์คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบการถา่ยทอดผ่านทางเมล็ด  
ค าส าคัญ: Pepper chat fruit viroid, การถ่ายทอดผ่านเมล็ด, มะเขือเทศ 
 
Abstract: Pepper chat fruit viroid (PCFVd) was reported as causing severe symptom in tomatoes and 
peppers and listed in worldwide quarantine pest list (EPPO, IPPC-Australia and Japan). In this research 
aimed to investigate an infection and seed transmission of PCFVd in tomato germplasms, to provide 
the information for symptom, disease resistance and crop management. One hundred and nighty-
eight tomato accessions from the Tropical Vegetable Research Center, KU, Thailand were used in 
this experiment and the PCFVd inoculation was conducted at the seedling stage by mechanical 
inoculation compared to a mock inoculation. The disease symptom was observed until 12 wpi and 
seeds were harvested from PCFVd-infected and uninfected tomato accessions for seed transmission 
investigation. The results showed that the tomatoes expressed severe disease symptoms such as 
stunting, necrotic lesion on part of stem, leaves and flowers, leaf distortion and yellowing. PCFVd 
infection was confirmed by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) with PCFVd-
specific primer pair from all sample; the result revealed 100% infection and not found viroid seed 
transmission from every accession.  
Keywords: Pepper chat fruit viroid, seed transmission, tomato 
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การท านายค่าความหวานของมะเขือเทศเชอร์รี่ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ 
Determination of Sweetness (TSS/TA ratio) in Cherry Tomato Fruit  

Using the NIR Spectroscopy Technique 
 

ศศธร  ศรีวิเชียร1* ชลธชิา หาญกล้า1 และ อัญชนา สุทธิโคตร1  
Sasathorn Srivichien1*, Chonticha  Hankla1  and  Anchana  Sutthikhot1 

 
บทคัดย่อ: มะเขือเทศเชอร์รี่ เป็นผลมะเขือเทศผลเล็กเพื่อการบริโภคสด มีรสเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อย ปัจจบุันนิยมใช้
รับประทานผลสด เพื่อสุขภาพ โดยสามารถรับประทานร่วมกับอาหารจานหลัก หรือรับประทานแทนผลไมไ้ด้ สามารถ
หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่พบปัญหาความไมส่ม่่าเสมอในด้านรสชาติของผลมะเขือเทศในกล่อง จึงสนใจศึกษา
การวัด ปริมาณของแข็งที่ละลายน้่าได้ (TSS) และสัดส่วนของ TSS ต่อปริมาณกรดที่ไตเตรตได้  (TA) ซึ่งบ่งชี้ค่าความ
หวานของมะเขือเทศด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอนิฟราเรดย่านใกล้ (VIS-NIR) โดยใช้มะเขือเทศเชอร์ร่ีที่มีค่าของแข็งที่
ละลายน้า่ได ้(TSS) อยู่ระหว่าง7.0 - 11.0 องศาบริกซ์ ก่อนบรรจุลงกล่องเพื่อการค้าปลีก ผลการศึกษาพบวา่ ค่าการ
ดูดกลืนแสงของ VIS-NIR มีความสัมพันธ์กับ TSS/TA ratio ของมะเขือเทศเชอร์ร่ี โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ ์(R), 
ค่ารากที่สองของความผิดพลาดเฉลี่ยยกก่าลังสองของกลุ่มทดสอบแบบจา่ลองมาตรฐาน (RMSEP) และค่าอัตราส่วน
ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มท่านายต่อค่าคา่ผิดพลาดมาตรฐานในกลุ่มท่านาย (RPD) เท่ากับ 0.87, 1.88 และ 
2.05 ตามล่าดับ จึงสามารถสรุปได้วา่ เทคนิค VIS-NIR นี้ยังไม่แนะนา่ให้ใช้ในการคัดแยกความหวานของมะเขือเทศ
พันธุ์เชอร่ี แต่สามารถใช้ค่าการดูดกลืนแสงของสเปกตรัมเดิม (Original spectrum) ในการคัดคุณภาพของมะเขือเทศ
พันธุ์เชอร์รี่อย่างหยาบๆในการคัดบรรจุลงกล่องเพื่อการค้าปลกีได้ โดยใช้ค่า TSS เนื่องจากค่าการดูดกลืนแสงของ 
VIS-NIR มีความสัมพันธ์กับค่า TSS โดยมีค่า R เท่ากับ 0.92, RMSEP เท่ากับ 0.51 และค่า RPD เท่ากับ 2.49  
ค าส าคัญ: อัตราส่วน TSS/TA, การคัดคุณภาพ, มะเขือเทศ, การค้าปลีก, RPD 

  
Abstract: Cherry tomatoes are the smallest form of tomatoes. They may have either a sweet or sour 
flavor. They have a high amount of phytochemical constituents. Today, many people eat cherry 
tomatoes as a snack. Cherry tomatoes in supermarkets are inconsistency sweet. So, the purpose of this 
research was to examine the possibility of using the VIS-NIR spectroscopy technique for predicting the 
total soluble solids (TSS) of cherry tomatoes and the ratio of TSS and titratable acid (TA) in cherry 
tomatoes. We used cherry tomatoes with a TSS ranged between 7.0 - 11.0ºBrix. The spectra of these 
tomato samples were then modeled for the purpose of predicting their TSS/TA ratio. Using the Visible 
Near Infrared (VIS-NIR) Spectroscopy technique, a correlation coefficient (R), Root Mean Square Error of 
Prediction (RMSEP) and Ratio of Performance to Deviation (RPD) as follows; 0.87, 1.88 and 2.05, 
respectively, the results were not accurate enough to be used for predicting quality. However, the 
prediction model of the original spectrum with 900-2400 nm wavelengths could predict their TSS with a 
correlation coefficient (R), RMSEP and RPD as follows; 0.92, 0.51, and 2.49. This technique could therefore 
be used for grading cherry tomatoes by their TSS in retail packaging. 
Keywords: TSS/TA ratio, tomatoes, classified quality, retail packing, RPD 
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การยืดอายุหลังเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาของพริกขี้หนูเขียวพันธุ์ดวงมณีและพันธุ์ยอดสน 
Prolonging the Postharvest and Storage Life of Fresh Green ChilI  

(Capsicum annuum) ‘Duangmanee’ and ‘Yodson’ 
 
ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ1์* ละอองดาว พวงแก้ว1 และ รุ่งรตัน์ แซห่ยาง2 

Ladawan Lerslerwong1*, La-ongdow Puangkaew1 and Rungrat Saeyang2 

 
บทคัดย่อ: พริกขี้หนูเขียวเป็นผลิตผลสดที่มีอัตราการเสื่อมสภาพค่อนข้างเร็ว ท าให้มีอายุหลงัเก็บเก่ียวและการเก็บ
รักษาสั้น วิธีการจัดการหลังเก็บเก่ียวที่เหมาะสมจะช่วยให้ลดความสูญเสียของพริกได้  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ
ศึกษาหากรรมวิธีที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุหลังเก็บเก่ียวของพริกที่เก็บรักษาทั้งที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ า ของพริก
ขี้หนูพันธุ์ดวงมณ ี จากพื้นที่ปลูกจังหวัดสงขลา และพันธุ์ยอดสนจากพืน้ที่ปลูกจังหวัดพัทลุง โดยกรรมวิธีที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ การใช้บรรจุภณัฑ์ถาดโฟมหุ้มฟิล์มยืด การใชบ้รรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศชนิดตา่ง ๆ และการใช้
สารเมทิลไซโคลโพรพนี (1-MCP) ผลการทดลองพบวา่ กรรมวธิีที่เหมาะสมในการเก็บรักษาพรกิข้ีหนูพันธุ์ดวงมณี ให้
อยู่ได้นานประมาณ 3 สัปดาห์ คือ การเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ถาดโฟมหุ้มฟิล์มยดื หรือการบรรจุพริกในถุงพลาสติก 
พอลิเอทิลีนชนดิต่าง ๆ ได้แก่ ถงุพอลิเอทิลีนความหนาแนน่ต่ า ถุงพอลิโพรไพลนี และถุงพอลิเอทิลีนความหนาแนน่สงู 
และเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า (10 ºซ ความชืน้สัมพทัธ์  80%)    
ค าส าคัญ: พริก, บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ, เมทิลไซโคลโพรพีน 
 
Abstract: Fresh green chili (Capsicum annuum L.) has rapidly senescence that causes short 
postharvest and storage life. The suitable handlings of postharvest management are able to reduce 
the postharvest loss of chili. The objective of this study was to find out the effective postharvest 
treatment for storage at ambient and low temperature, of ‘Duangmanee’ chili grown in Songkla 
Province and ‘Yodson’ grown in Phatthalung Province. Treatments before storage were packaging 
on foam tray with linear low-density polyethylene (LLDPE) film, different materials of modified 
atmosphere packaging (MAP), and 1-methylcyclopropene (1-MCP) treatment. The results showed 
that the most effective treatments for storage of both chili for three weeks was using packaging foam 
tray with LLDPE film or packing with different polyethylene bags, i.e. low-density polyethylene 
(LDPE), polypropylene (PP), and high-density polyethylene (HDPE), and stored at cold temperature 
(10 ºC,  80%RH). 
Keywords: chili, MAP, 1-methylcyclopropene 
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การประเมินเชื้อพันธุ์มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum) ในสภาพแปลงที่จังหวัดขอนแก่น 
Evaluation of Tomato (Solanum lycopersicum) Germplasm  

in an Open Field of Khon Khaen Province 
 

รัตติยา ดาราพันธุ์1  และ ชานนท์ ลาภจิต2,* 
Rattiya Darapan1  and Chanon Lapjit2,* 

 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศในสภาพ
แปลง โดยปลูกมะเขือเทศจ านวน 37 สายพันธุ์ ที่รวบรวมไว้โดยศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตร  
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ้ า ในสภาพแปลงปลูก 
ของหมวดพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง
กุมภาพันธ์ 2561 บันทึกลักษณะและปริมาณผลผลิต โดยให้น้ า และปุ๋ยด้วยระบบน้ าหยด จากการศึกษา พบว่า 
สายพันธุ์มะเขือเทศที่ให้ผลผลิตต่อต้นสูงที่สุด คือ KKU-T22001, KKU-T24115 และ KKU-T24138 T24138 
(4.40, 4.13 และ 3.70 กก/ต้น ตามล าดับ) นอกจากนี้ยังพบว่า สายพันธุ์ KKU-T22001, KKU-T24084, และ KKU-
T24111 ให้ความแน่นเนื้อสูงสุด (57.70, 54.66 และ 54.21 N/mm. ตามล าดับ) มะเขือเทศที่มีลักษณะการ
เจริญเติบโต และการให้ผลผลิตดีกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ ได้แก่ KKU-T22001, KKU-T24115 และ KKU-T24138 ส่วน
สายพันธุ์ KKU-T24120 มีลักษณะการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตต่ าที่สุด 
ค าส าคัญ: การเจริญเติบโต, ความแน่นเนื้อ, ผลผลิตสูง 
 
Abstract: This research aimed to evaluate tomato varieties for growth and fruit yield in an open 
field. Thirty seven tomato varieties collected by the Plant Breeding Center for Sustainable 
Agriculture, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, were evaluated in a Randomized 
Complete Block Design with three replications. Growth parameters and yield components were 
assessed. The plants were grown under drip irrigation at the Vegetable Research Station of the 
Department of Horticulture from November 2017 to February 2018. The study indicated that the 
highest yields per plant were derived from KKU-T22001, KKU-T24115 and KKU-T24138 (4.40, 4.13 and 
3.70 kg/plant, respectively).  The highest fruit firmness was found in KKU-T22001, KKU-T24084, and 
KKU-T24111 (57.70, 54.66, and 54.21 N/mm respectively). Considering yield and yield components, 
varieties KKU-T22001, KKU-T24115 and KKU-T24138 were better than the rest of the varieties, while 
the KKU-T24120 had the poorest yield per plant. 
Keywords: growth, firmness, yield high 
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การผสมและคัดเลือกพันธุ์มันเทศเนื้อสีส้มที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง 
Pollination and Varietal Selection of Sweet Potato (Ipomoea batatas L.)  

for High Beta-carotene 
 

วราพงษ์ ภิระบรรณ์1* และ มนัสชญา สายพนัส1 
Warapong Priraban1* and Manuschaya Saipanus1 

 
บทคัดย่อ: มันเทศพันธุ์ปลูกทั่วไป ส่วนใหญ่ยังใช้พันธุ์พืน้เมืองของแต่ละท้องถิ่น มีสีเนื้อหลากหลายส ี ได้แก่ เนื้อสีขาว  
สีเหลืองอ่อน สีส้มอ่อน และสีขาวม่วง คุณภาพการบริโภคดีแต่ยังมีคุณค่าทางอาหารต่่า โดยเฉพาะสารเบต้าแคโรทีนใน
มันเทศเนื้อสีเหลืองและสีส้ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ได้ปรับปรงุพันธุ์มนัเทศเนื้อสีส้มที่มีสารเบต้าแคโรทีน 
สูง ในปี 2560-2561 ท่าการผสมและคัดเลือกพันธุ์มันเทศ เพื่อให้ได้มันเทศพันธุ์ใหม่ คุณภาพดีในการบริโภค ให้ผลผลิต
และคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะสารเบต้าแคโรทีน ในปี 2560 ท่าการผสมพันธุ์แบบพบกันหมด (diallel method) 
จ่านวน 6 คู่ผสม พบว่า มันเทศที่ผสมข้ามพันธุ์ด้วยมือโดยตรง (hand pollination) หรือแบบผสมปิด ส่วนใหญ่จะผสม
ไม่ค่อยติด ได้เมล็ดค่อนข้างน้อย ปี 2561 ท่าการปลูกคัดเลือก พบว่ามันเทศลูกผสมมีการกระจายทางพันธุกรรมในแต่ละ
คู่ผสมค่อนข้างสูง เช่น ความแปรปรวนของสีเนื้อที่พบมีตั้งแต่ สีครีม สีเหลืองอ่อน สีเหลืองเข้ม สีส้มอ่อนถึงส้มเข้ม 
เช่นเดียวกันสีผิวพบการกระจายลักษณะสีผิวตั้งแต่สีขาวถึงแดงปนม่วง ท่าการคัดเลือกพันธุ์แบบ clonal selection 
ตามเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์ ได้มันเทศที่ผ่านการคัดเลือก จ่านวน 6 สายต้น ได้แก่ COFSP60-01-2 COFSP60-01-6  
COFSP60-03-24  COFSP60-03-72 COFSP60-03-83 และ COFSP60-03-85 ให้ผลผลิตตั้งแต่ 2,557-3,657 กิโลกรัม
ต่อไร่ ความกว้างหัวตั้งแต่ 4.20-5.90 เซนติเมตร ความยาวหัวตั้งแต่ 17.5-24.3 เซนติเมตร สีเนื้อกลุ่มสีส้มอ่อน ถึงสีส้ม
ปานกลาง (ORANGE GROUP 28C-28B) ให้สารเบต้าแคโรทีนตั้งแต่ 2.08-18.6 มิลลิกรัมต่อน้่าหนักสด 100 กรัม 
ค าส าคัญ: มันเทศ การผสมพันธุ์ การคัดเลือก เบต้าแคโรทีน 

 
Abstract: The local sweet potato varieties are mainly cultivated for consumption. They vary for flesh 
color, i.e., white, pale yellow and pale orange as well as low nutritional value, especially beta-
carotene in yellow and orange flesh. Phichit Agriculture Research and Development Center has a 
sweet potato breeding program, from pollination to selection of new varieties with high beta-
carotene and desired quality in 2017-2018.  Six parents were chosen for full diallel crosses in 2017. 
The results revealed that most combination by hand pollination produced few seeds. All of hybrid 
seeds were planted for selection in 2018. We found that sweet potato hybrids segregated for traits 
such as the variation of flesh color, ranging from cream, pale yellow, dark yellow, pale orange to 
dark orange as well as skin color, from white to red purple. Six clones, i.e., COFSP60-01-2 COFSP60-
01-6 COFSP60-03-24 COFSP60-03-72 COFSP60-03-83 and COFSP60-03-85 were selected according to 
the criteria. The selected clones gave yield of 2,557-3,657 kg/rai, storage root breadth of 4.20-5.90 
cm, storage root length of 17.5-24.3 cm, flesh color ranging from light orange to medium orange 
color (ORANGE GROUP 28C-28B), beta-carotene ranging from 2.08-18.6 mg/100 g FW. 
Keywords: Sweet potato, pollination, selection, beta-carotene  
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การประเมินอายุการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ระยะกลาง  
Storage Life Evaluation of Chili Pepper and Tomato Germplasm  

in a Medium-Term Seed Storage Room 
 

อนุชา วงศ์ปราณีกุล1*, บุปผารัฐ รอดภัย1, ยุพา สิทธิไกรพงษ์1, วันณิสา พูลเดช1, 
 วราภรณ์ สินสถาพรพงศ์1, บุณณดา ศรีค าผ้ึง1, ทัศนัย ชัยเพ็ชร1 และ จ านอง โสมกุล  

Anucha Wongpraneekul1, Buppharhus Rodpai1, Yupa Sitthikraipong1+, Wannisa Pooldesh1,  
Waraporn Sinsathapornpong1, Bunnada Srikumphung1, Tassanai Chaipech1 and Chamnong Somkul1  

 
บทคัดย่อ:  เชื้อพนัธุกรรมพืชเปน็ฐานพันธุกรรมส าคัญส าหรับสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลก ศูนย์วิจัยและพฒันา
พืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมเชื้อพนัธกุรรมพืชผักจ านวน 33 ชนิด กว่า 10,000 accessions 
เป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี การรักษาเชื้อพันธุกรรมจ านวนมากให้คงความมีชีวิตไว้ มีคา่ใช้จา่ยสูงอายุการเก็บรักษาของ
เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญ ตอ่การจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศ ที่มีอายุ
การเก็บรักษา 5-25 ปี จ านวน 215 และ 178 accessions ตามล าดับ มาทดสอบความงอก เชื้อพันธุกรรมพริก ถูก
แบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ 5-9, 13-17 และ 23 ปี มีความงอกเฉลี่ย 71, 61 และ 58% ตามล าดับ ซึ่งลดลง 13% เมื่อ
อายุมากกว่า 20 ปี เมื่อพิจารณาตามชนิดพริกและกลุ่มอายุ พบว่า Capsicum annuum ความงอกลดลง 28% เมื่อ
อายุเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 15 ปี ส่วน C. frutescens และ C. chinense ความงอกลดลงเพียง 1% เมื่ออายุเพิ่มข้ึนจาก 
10 เป็น 20 ปี เชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ แบ่งตามอายุเมล็ด ไดแ้ก่ 5 10 15 20 และ 25 ปี ความงอกเฉลี่ยของเมล็ด
อายุ 5-20 ปี ไม่แตกต่างกนั (80-87%) แต่เมื่ออายุ 25 ปี ความงอกเฉลี่ยลดลงเหลือ 75% การศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็น
ว่า เชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศที่เก็บรักษาในห้องเย็นระยะกลาง คงความมชีีวิตได้อย่างน้อย 15 และ 25 ป ี
ตามล าดับ สามารถลดงานในการปลูกขยายเมล็ดพนัธุ์ และคา่ใช้จ่ายในการดูแลรักษาเชื้อพันธกุรรม 
ค าส าคัญ: ความงอกของเมล็ด, การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช, การฟื้นฟูต่ออายุเชื้อพันธุกรรม 
 
Abstract: Plant genetic resource is essential for global food security. The Tropical Vegetable Research 
Center (TVRC), Kasetsart University, has collected a very large collection of vegetables 33 species, 
10,000 accessions for nearly 30 years. Management of large germplasm collection is costly to maintain 
the germplasm viability. An efficient management requires a proper timing for seed rejuvenation. This 
study aimed to investigate the seed germination of chili pepper and tomato germplasms collected by 
the TVRC. Total 215 and 178 accessions of chili pepper and tomato were selected with seed age range 
of 5-25 years. The chili was divided into 3 age groups i.e. 5-9, 13-17, and 23 years. Average seed 
germination was 71, 61 and 58%, respectively, thus the seed germination decreased by 13% after 20 
years of storage. Considering the chili species and age, seed germination of Capsicum annuum 
decreased by 28% when the seed age increased from 10 (83%) to 15 years (55%). The seed germination 
of Capsicum frutescens and C. chinense decreased only 1% when their ages increased from 10 to 20 
years. Tomato germplasms were divided into 5 age groups i.e. 5, 10, 15, 20 and 25 years. Average seed 
germination of the tomato with seed ages 5-20 years retained high 80-87% with no difference, but 
significantly decreased to 75% after 25 years of storage. The study suggested that chili and tomato 
seed viability lasted at least 15 and 25 years, respectively, in a medium-term storage. 
Keywords: seed germination, germplasm conservation, rejuvenation 
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การศึกษาวิธีชักน าต้นกะเพรา 4N ในสภาพหลอดทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
In Vitro Induction of 4N Holy Basil (Ocimum tenuiflorum L.)  

and Its Morphological Characteristics  
 

อัญชลี รวีโรจน์วิบลูย1์* ทัศนัย ชัยเพ็ชร2 อนุชา วงศป์ราณีกุล2 และ จุลภาค คุ้นวงศ2์, 3 
Anchalee Raweerotwiboon1*, Tassanai Chaipech2, Anucha Wongpraneekul2 and Julapark Chunwongse2, 3 

 
บทคัดย่อ: กะเพรา (Ocimum tenuiflorum L. หรือมีชื่อพ้องว่า O. sanctum L.) เป็นพืชผักที่มีความส าคัญชนิด
หนึ่ง ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารและยาสมุนไพรไทย สารประกอบที่ให้กลิ่นหอมในน้ ามันหอมระเหยนั้น ขึ้นกับ
สายพันธุ์ของกะเพราซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านความหลากหลายทางพันธุกรรม การเพิ่มจ านวนชุดโครโมโซมนั้น นับเป็น
วิธีการหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสายพันธุ์พืชและประสบความส าเร็จในพืชหลายชนิด ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาต้นกะเพราโพลีพลอยด์ภายใต้สภาวะหลอดทดลอง  โดยการใช้ชิ้นส่วนยอดกะเพรา 
“OC034” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาชักน าด้วยสาร oryzalin ความ
เข้มข้นต่างๆ ได้แก่ 25 50 100 150 และ 200 ไมโครโมลาร์ และประเมินจ านวนชุดโครโมโซมด้วยวิธีโฟลไซโตมิทรี 
พบว่า การใช้สาร oryzalin ความเข้มข้น 25 ไมโครโมลาร์ นาน 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการชักน าให้เกิดต้น 
เตตร้าพลอยด์ (4N) 12.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบลักษณะภายนอกของต้นกะเพรา 4N กับพันธุ์ควบคุม พบว่า 
กะเพรา 4N มีขนาดของใบ ปากใบ ละอองเรณู และเมล็ด ใหญ่กว่ากะเพราพันธุ์ควบคุม เนื่องจากจ านวนชุดของยีน
ที่เพิ่มขึ้น และสามารถถ่ายทอดลักษณะไปยังรุ่นลูกได้ 
ค าส าคัญ: กะเพรา เตตราพลอยด์ การเพิ่มจ านวนชุดโครโมโซม โฟลไซโตมิทรี 
 
Abstract: Holy basil (Ocimum tenuiflorum L., synonym O. sanctum L.) is an important vegetable 
used as an ingredient in Thai food and herbal medicine. Aromatic compounds in essential oil in holy 
basil differ among the plant’s varieties.  Chromosome doubling is a useful method for crop 
improvement and has been successful in many species.  The objective of this study was to develop 
polyploidy in holy basil under in vitro condition.  Induction of polyploidy in holy basil accession 
“OC034” was kindly provided by the Tropical Vegetable Research Center, Kasetsart University, was 
obtained by oryzalin application on shoot explants.  Different concentration of oryzalin treatments 
included 25, 50, 100, 150 and 200 µM.  The ploidy level of the plants was evaluated by flow 
cytometry.  The results showed that the treatment of oryzalin solution 25 µM for 24 hours was the 
most effective giving the tetraploid induction rate of 12.5%.  The induced tetraploid holy basil and 
control were compared for morphological characteristics.  The result showed that tetraploid plants 
had larger leaves, stomata, pollen grain and seed sizes, possibly due to the dosage effect of genes.  
Moreover, the progenies of selfed tetraploid plants inherited the traits from the induced tetraploids. 
Keywords: holy basil, sacred basil, Ocimum tenuiflorum L., tetraploid, chromosome doubling, flow cytometry 
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ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ 
Tomato Germplasm Database 

 
วรัญญา อรรถเสนา1 หทัยภัทร วงษ์ไทยวรรณ2,3 อนุชา วงศ์ปราณีกุล4 และ จุลภาค คุ้นวงศ์2,3,5 ภูมิพัฒน์ ทองอยู่2,3* 

Varunya Attasena1, Hathaiphat Vongthaiwan2,3, Anucha Wongpraneekul4, 
Julapark Chunwongse2,3,5 and Pumipat Tongyoo2,3* 

 
บทคัดย่อ: การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะและพนัธุกรรมให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลออนไลน์จะช่วยส่งเสริม
การปรับปรุงพนัธุ์พชืได ้ มะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ จึงน ามาใช้เป็นพชืต้นแบบในการสร้างฐานข้อมูลของ 
เชื้อพันธุกรรมพืชเศรษฐกิจของไทย  ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูล
คุณลักษณะ เป็นการรวบรวมลกัษณะทางกายภาพ โดยจัดกลุม่แยกตามลักษณะผล ลักษณะล าต้น การแตกยอดของ
ต้นกล้า การออกดอก และ ลักษณะของเมล็ด ในฐานข้อมูลต้นแบบนี้มีข้อมูลคุณลักษณะทั้งหมด 520 หมายเลขรับ 
และ 2) ข้อมูลทางพนัธุกรรม ได้จากการวิเคราะห์จีโนมมะเขือเทศด้วยวิธีการ DArTseq ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ล าดับ 
นิวคลีโอไทด์ในส่วนที่มีความแปรปรวน มีข้อมูลจีโนไทปท์ั้งหมด 375 หมายเลขรับ ฐานข้อมูลนี้อนุญาตให้ผู้ใชท้ าการ
ค้นหาข้อมูลได้จากทัง้ข้อมูลคุณลักษณะและข้อมูลพนัธุกรรม สามารถเปรียบเทียบข้อมูลของหลายสายพันธุไ์ด้พร้อม
กัน เพื่อความสะดวกในการคัดเลือกสายพันธุไ์ปใช้ในงานปรบัปรุงพันธุไ์ด้อย่างเจาะจง ทั้งนี้ฐานข้อมูลได้แยกประเภท
ผู้ใช้งานออกเป็น 3 ระดับ เพื่อรักษาและควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: มะเขือเทศ ข้อมูลคุณลักษณะ ข้อมูลทางพันธุกรรม การเก็บเชื้อพันธุกรรม   
 
Abstract: The online database and warehouse application that collects phenotypic and genotypic 
data of those biodiversities will lead to the opportunity to enhance research projects and breeding 
programs for crops. Tomato which is one of the most popular crops for consumptions and a valued 
export crop was used as a model in this study. This database was developed and implemented as 
a web application for easy access. A database consists of 2 main parts: 1) Phenotypic information, 
containing data collection of tomato characteristics which are categorized in fruits, plants, seeding, 
flowering, and seed properties. There are 520 tomato accessions in the phenotypic section, 2) 
Genotypic information which analyzed by DArTseq to represent the DNA variation of tomato 
germplasm. There are 375 tomato accessions in the genotypic section. The database allows users 
to search for both phenotypic and genotypic information. It also provides the comparison features 
for facilitating users to select a certain phenotype or genotype of varieties for use as breeding lines. 
This database classified users into 3 levels which are supporting security in data controlling and 
sharing management of the system.  
Keywords: tomato, phenotype, genotype, germplasm collection 
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มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ใหม่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
New ‘Sida’ Tomato Cultivar at Si Sa Ket Horticultural Research Center 

 
 

เสาวนี เขตสกุล1* จิรภา ออสติน2 รัชนี ศิริยาน1 วิมล แก้วสีดา3 ปัญจพล สิริสวุรรณา4  
วีรยุทธ ดัดตนรัมย์1 สุดใจ ล้อเจริญ1 และ ธวัชชัย น่ิมกิ่งรัตน์1 

Saowanee Ketsakul1*, Jirapa Austin2, Ratchanee Siriyan1, Wimol Kaewsida3, Punjapon Sirisuwanma4, 
Weerayooth Dadtonram1, Sudchai Locharoen1 and Tawatchai Nimkringrat1 

 
บทคัดย่อ: ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดาเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผล ด้วยวิธีคัดเลือกสายพันธุ์แท้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวน 
ศรีสะเกษ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2558 โดยคัดเลือกจากพันธุ์ที่รวบรวมมาจากพื้นที่ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และเหนือของไทย จนถึงชั่วที่ 6 ได้มะเขือเทศ 5 สายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิต และผลผลิตสูง ได้แก่  
SK 101-2-8-7-4-6, SK 108-2-4(1)-2-2-2, SK 108-8-3-1-6-2, SK 156-1-3-2-4-1 และ SK 297-5-7-2-3-5 ปี 2559-60 
ปลูกทดสอบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดย 
เปรียบเทียบกับพันธุ์ลูกผสมสีดาแก้มแหม่ม 333 พบว่า SK 108-2-4(1)-2-2-2 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและ
เชียงราย ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แก้มแหม่ม 333 31.82 และ 27.5 % ตามล าดับ ต่อมาปี 2561 ปลูก SK 108-2-4(1)-2-
2-2 และ SK 108-8-3-1-6-2 ทดสอบในแปลงเกษตรกร เปรียบเทียบกับพันธุ์ผสมเปิด ศก1 พบว่า SK 108-2-4(1)-2-2-2 
ที่ ศรีสะเกษและนครพนม ผลผลิตสูงกว่า ศก1 11.51 และ 59.40% ตามล าดับ พันธุ์นี้จึงได้ถูกเสนอกรมวิชาการเกษตร 
พิจารณาเป็นพันธุ์แนะน าในปี 2561 
ค าส าคัญ: มะเขือเทศสีดา คัดเลือกพันธุ์แท้ 
 

Abstract: The objectives of this study were to develop a new ‘Sida’ tomato cultivar with high 
yield and fruit quality through pure line selection at Si Sa Ket Horticultural Research Center from 
2012 to 2015. The selection was performed for six generations with the tomato accessions 
collected from the north and northeast regions of Thailand. Five lines with high yields and high 
production potential were selected, namely SK 101-2-8-7-4-6, SK 108-2-4(1)-2-2-2, SK 108-8-3-1-
6-2, SK 156-1-3-2-4-1 and SK 297-5-7-2-3-5. The selected lines were planted with Sida Kammam 
333, a commercial F1 hybrid for field trials at 3 locations including Si Sa Ket Horticultural Research 
Center, Chiang Rai Horticultural Research Center and Nakhon Phanom Agricultural Research and 
Development Center from 2016 to 2017. SK 108-8-3-1-6-2 and SK 108-2-4(1)-2-2-2 had higher 
yields than Sida Kammam 333 around 31.82 and 27.5 percent at Si Sa Ket Horticultural Research 
Center, Chiang Rai Horticultural Research Center, respectively. Subsequently in 2018, the two 
selected lines, SK 108-2-4(1)-2-2-2 and SK 108-8-3-1-6-2 were planted in farmer fields with Sida 
SK1, an open-pollinated cultivar from the Department of Agriculture. In Si Sa Ket and Nakhon 
Phanom, line SK 108-2-4(1)-2-2-2 had 11.51 and 59.40% higher yield than Sida SK1, respectively. 
This tomato line has been proposed to the DOA as a new recommended cultivar in 2018. 
Keywords: ‘Sida’ tomato, pure line selection 
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การประเมินคุณภาพผลของฟักทองพันธุ์ KPS-10R ในสภาพน ้าท่วมขังในระยะการเก็บเกี่ยว 
Fruit Quality Evaluation of Pumpkin KPS-10R Variety under Flooding 

during Harvesting Period 
 

เกศสุดา พ่วงรอด1 รัชชานนท์ ทองแผ่น1* บุษยา ทองมี1 วรลักษณ ์ประยูรมหิศร1 ปวีณา ชื่นวาริน1 และ อัญมณ ีอาวุชานนท์1 
Ketsuda Phuangrod1, Ratchanon Thonpan1*, Butsaya Thongmee1, Woraluk Prayoonmahisorn1,  

Paweena Chuenwarin1 and Anyamanee Auvuchanon1 
 

บทคัดย่อ: ฟักทองพันธุ์ KPS-10R เป็นพันธุ์ที่มีสารเบต้าแคโรทนีสูง และสามารถน ามารับประทานสดได้ สามารถปลูก
ได้ดีในชว่งฤดูฝนและหนาว  แตใ่นฤดูฝนมีปญัหาน  าท่วมขัง ซึ่งท าให้ผลผลิตเสียหาย จงึท าการประเมิน คุณภาพผลของ
ฟักทองพันธุ์ KPS-10R ที่ถูกน  าท่วมขังในแปลงที่ระยะการเก็บเก่ียว 4 ระยะ ได้แก ่30, 33, 36 และ 39 วันหลังดอก
บาน จากนั นน ามาบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 14, 21 และ 28 วัน แล้วจึงวิเคราะห์คุณภาพผล ได้แก่ เปอร์เซ็นต์
น  าหนักแห้ง ปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้ และปริมาณสารเบต้าแคโรทีน พบวา่ ฟักทองที่เก็บเก่ียวที่ 36 วันหลังดอก
บาน แล้วบ่มนาน 21 วัน มีเปอร์เซ็นต์น  าหนักแห้งมากที่สุด รองลงมา คือ ฟักทองที่เก็บเก่ียวที่ 39 วันหลังดอกบาน 
แล้วบ่มนาน 14 วนั มีค่า 12.54 และ 11.83 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ฟักทองที่เก็บเก่ียวที่ 36 วันหลังดอกบาน แล้วบ่ม
นาน 21 วัน มีปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้สูงทีสุ่ด รองลงมา คือ ฟักทองที่เก็บเก่ียวที่ 39 วันหลังดอกบาน แล้วบ่ม
นาน 14 วนั มีค่า 12.87 และ 12.85 องศาบริกซ์ ตามล าดับ ฟักทองที่เก็บที่ 36 วันหลงัดอกบาน แล้วบ่มนาน 21 วนั 
มีปริมาณสารเบต้าแคโรทนีสูงทีสุ่ด รองลงมา คือ ฟักทองที่เก็บที่ 33 วันหลังดอกบาน แล้วบ่มนาน 28 วัน มีค่า 0.88 
และ 0.71 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน  าหนักสด ตามล าดบั จากการทดลองพบว่า ระยะเก็บเก่ียวที่เหมาะสมของฟักทอง 
ที่ปลูกในฤดูฝน ในสภาพน  าขังกอ่นการเก็บเก่ียว  คือ 36 วันหลังดอกบาน แลว้บ่มนาน 21 วัน 
ค้าส้าคัญ: สารเบตา้แคโรทีน, เปอร์เซ็นต์น  าหนักแห้ง, ปริมาณของแข็งที่ละลายน  า 
 
Abstract: Pumpkin KPS-10R variety contained high beta-carotene content and, because of a low 
starch content, could be consumed as fresh pumpkin without flatulence. It could be grown in rainy 
season and winter season. However, flood is a problem in rainy season causing productivity loss. 
Thus, fruit quality evaluation of KPS-10R pumpkin variety under flooding during harvesting period 
was conducted. Pumpkins were harvested at different periods including 30, 33, 36 and 39 days after 
flowering, then incubated at room temperature for 14, 21 and 28 days. Data collected were 
percentage of dry weight, total soluble solids (TSS) and the beta-carotene content. We found that 
pumpkins harvested at 39 days after flowering and incubated for 14 days and those harvested at 26 
days after flowering with 21 days of incubation had the highest dry weight percentages of 12.54 and 
11.83%, respectively. The highest total soluble solids were found in pumpkins that were harvested 
at 36 days after flowering and incubated for 21 days, followed by those harvested at 39 days after 
flowering with 14 days of incubation having TSS 12.87 and 12.85 ºBrix, respectively. The highest beta-
carotene content was found in pumpkins harvested at 36 days after flowering and 21 days of 
incubation, followed by those harvested at 33 days after flowering with 28 days for incubation 
containing beta-carotene 0.88 and 0.71 mg/100 g fresh weight, respectively. These showed that 
pumpkin grown during the rainy season under flooding condition had the best quality when 
harvested at 36 days after flowering and incubated at room temperature for 21 days.  
Keywords: beta-carotene, dry weight percentage, total soluble solids 
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การคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่เพื่อเพิ่มผลผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ  
Selection of Table Tomato (Solanum lycopersicum L.) Variety to Enhance Yield 

in Sisaket Province 
 

วีรยุทธ ดัดตนรัมย1์*, เสาวนี เขตสกุล1, รัชนี ศิริยาน1, สุดใจ ล้อเจริญ1 และ ธวัชชัย น่ิมกิ่งรัตน์1  
Weerayuth Dadtonram1*, Saowanee Ketsakul1, Ratchanee Siriyan1, 

Sudchai Locharoen1 and Tawatchai Nimkringrat1 

 
บทคัดย่อ: การคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่เพื่อเพิ่มผลผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์
เพื่อได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง มีศักยภาพ และลักษณะทางการเกษตรดี เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่จังหวัดศรีสะ
เกษ และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับจังหวัดศรีสะเกษ และตามเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์ที่ก าหนดไว้ 
ด าเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2555–กันยายน 2558 ด าเนินการรวบรวมพันธุ์จากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย 
มาปลูกคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์จนถึงชั่วที่ 6 สามารถคัดเลือกได้ 5 สายพันธุ์ ที่มีศักยภาพในการผลิต ให้ผลผลิตสูง คือ 
สายพันธุ์ 159-13-3-10-5-9, 91-10-1-8-7-8, 160-2-7-8-1-3, 160-2-7-8-4-9 และ 160-5-3-3-7-8 ระยะที่ 2 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558–กันยายน 2562 ปลูกคัดเลือก ได้พันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่น 2 สายพันธุ์ ประกอบด้วย  
สายพันธุ์ 160-2-7-8-1-3 และ 160-2-7-8-4-9 และพันธุ์การค้า (คิงคัพ) ในปี 2561 และปี 2562 ได้ด าเนินการ
ปลูกทดสอบในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 2 สถานที่ คือ ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และแปลงเกษตรกร 
อ าเภอกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยในปี 2561 พบว่า ในทั้งสองแปลง สายพันธุ์ 160-2-7-8-1-3 
ให้ผลผลิตสูงที่สุดคือ 4,986 และ 8,295 กิโลกรัมต่อไร ่ รองลงมา คือ สายพันธุ์ 160-2-7-8-4-9 ให้ผลผลิต คือ 
3,508 และ 7,303 กิโลกรัม/ไร่ และพันธุ์การค้า ให้ผลผลิต 3,145 และ 5,096 กิโลกรัมต่อไร่ และในปี 2562 พบวา่ 
ในทั้งสองแปลง สายพันธุ์ 160-2-7-8-4-9 ให้ผลผลิตสูงที่สุด คือ 7,635.91 และ 9,523.81 กิโลกรัมต่อไร ่ รองลงมา 
คือ สายพันธุ์ 160-2-7-8-1-3 ให้ผลผลิต คือ 6,244.62 และ 8,007.62 กิโลกรัมต่อไร่ และพันธุ์การค้าคือ 5,244.44 
และ 8,647.62 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: คัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ ผลผลิตสูง 
 
Abstract: The objective of this study was to select table tomato (Solanum lycopersicum L.) variety to 
enhance yield in Sisaket province or similar areas. The experiments were conducted at Sisaket 
Horticultural Research Center and divided into two phases. Phase I, during 2012–2015, pure-line 
selection was used to select lines with high-yield potential from germplasm collected from the north 
and north-eastern of Thailand. From the results, five lines with high yields, namely 159-13-3-10-5-9, 91-
10-1-8-7-8, 160-2-7-8-1-3, 160-2-7-8-4-9 and 160-5-3-3-7-8, were selected. Phase II, during 2015–2019, the 
selected lines were planted along with ‘King Cup’, an F1 hybrid commercial variety. The results showed 
that two of the five selected lines, namely 160-2-7-8-1-3 and 160-2-7-8-4-9, had high yield and were 
collected. In 2018 and 2019, the field evaluation was conducted in two locations, within the Sisaket 
Horticulture Research Center and at a farmer field in Kanthararom District, Sisaket Province. In 2018, it 
was found that, from two fields, the 160-2-7-8-1-3 line had the highest yield (4,986 and 8,295 kg/rai). In 
2019, the 160-2-7-8-4-9 line had the highest yield in both two fields (7,635.91 and 9,523.81 kg/rai). 
Keyword: pure line selection breeding, high yield 
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ผลของความเค็มต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือ 
Effect of Salinity on Eggplant Seed Quality 

 
วิทยา สารคุณ1*, อัญมณี อาวชุานนท1์ และ ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ1 

Witthaya Sarakhun1*, Anyamanee Auvuchanon1 and Piyanath Phagamas1 
 

บทคัดย่อ: ท ำกำรศึกษำผลของควำมเค็มต่อคุณภำพของเมล็ดพันธุ์มะเขือ วำงแผนกำรทดลองแบบ 3x3 แฟคทอเรียล
ในแผนกำรทดลองแบบสุ่มโดยตลอด (3x3 factorial in CRD) ท ำ 4 ซ  ำ มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 มะเขือ 3 accessions 
ได้แก่ เคอร์มิต กรอบขำว-TA089 และ SM-298 ปัจจัยที ่2 ระดับควำมเค็มที่มีเกลือ NaCl โดยกำรก ำหนดค่ำกำรน ำ
ไฟฟ้ำของสำรละลำยเกลือ (Electrical conductivity; EC) เท่ำกับ 2 (Control) 4 และ 6 dS/m ท ำกำรปลูกมะเขือ
ในทรำยและให้สำรละลำยธำตุอำหำรที่มีเกลือ NaCl กับต้นมะเขือครั งละ 250 มิลลลิิตรต่อต้น ท ำกำรเก็บเก่ียวเมล็ด
พันธุ์ที่อำยุ 33 วันหลังดอกบำน แยกเมล็ดด้วยมือแล้วน ำไปทดสอบคุณภำพของเมล็ดพันธุ์ ได้แก ่น  ำหนักแห้งของเมล็ด
พันธุ์ เปอร์เซ็นต์ควำมงอก และควำมแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ พบว่ำ สำยพันธุ์ SM-298 และกรอบขำว-TA089 สำมำรถ
เจริญเติบโตในสภำวะที่มีเกลือได้ และสำมำรถให้ผลผลิตเมลด็พันธุ์ได้ในสภำพควำมเค็มที่สูงถึง 6 dS/m ให้ค่ำ
เปอร์เซ็นต์ควำมงอกสูงสุด 81.16 และ 70.00 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ผลกำรทดลองชี ให้เห็นว่ำ สำยพนัธุ์มะเขือทั งสอง
สำยพนัธุ์นี มีคุณภำพเมล็ดพันธุ์และควำมทนทำนต่อสภำวะเค็มจำกเกลือ จึงสำมำรถน ำไปปลูกในพื นที่ดนิเค็ม และใช้
เป็นเชื อพันธุกรรมเพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์มะเขือทนเค็มได้ในอนำคต 
ค าส าคัญ: คุณภำพเมล็ดพันธุ์ ควำมงอก ทนเค็ม 
 
Abstract: The effect of salinity on seed quality of eggplant was determined. The experimental design 
was 3x3 factorial in CRD with 4 replications consisting of 2 factors. The first factor was the 3 accessions 
of eggplant (Kermit, Krobkaw-TA089 and SM-298) and the second factor was salinity levels of 2 
(control), 4 and 6 dS/m. Eggplants were grown in sand and 250 ml of the nutrient solutions containing 
NaCl salt were applied to each eggplant every day. Seeds were harvested at 33 days after anthesis. 
Seeds were extracted by hand and the seed qualities (seed dry weight, germination and seed vigor) 
were recorded. The results showed that two eggplant accessions,    SM-298 and Krobkaw-TA089 
were tolerant to salinity stress and could produce seeds in high salinity (6 dS/m). Moreover, SM-298 
and Krobkaw-TA089 had high seed germination percentages of 81.16 and 70.00%, respectively, under 
the high salinity level (6 dS/m). Therefore, eggplant accessions SM-298 and Krobkaw-TA089 had good 
seed quality under high salinity conditions. They could be planted in the saline soil area and used 
as germplasm for salinity tolerance breeding program in the future. 
Keyword: seed quality, germination, salt- tolerant 
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ระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมะระ และกลุ่มกะเพรา โหระพา และแมงลัก 
Germplasm Database System of Momordica charantia and Ocimum spp. 

 
สุรพงษ์  ด ารงกิตติกุล1*, ธรรมศักดิ์  ทองเกตุ1, ปิยะณัฐฎ์  ผกามาศ1, อัญมณี  อาวชุานนท1์, 

 วชิรญา  อ่ิมสบาย1 และ จ านอง โสมกุล2 
Surapong  Dumrongkittikule1*, Thammasak Thongket1, Piyanath  Pagamas1, Anyamanee  Auvuchanon1, 

 Wachiraya  Imsabai1 and Jumnong  Somkul2 
 

บทคัดย่อ: การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชผักในระบบฐานข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์ใน
การจัดการและคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมไปใช้ในการพัฒนาพันธุ ์ ได้ด าเนนิการวิจัยโดยใช้พชืผักตน้แบบ คือ มะระ กลุ่ม
กะเพรา โหระพา และแมงลัก ผลการด าเนนิการได้ระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมะระ กลุ่มกะเพรา โหระพา และ
แมงลักที่เป็นต้นแบบของระบบฐานข้อมลูเชื้อพันธุกรรมพืชผักอ่ืน ๆ ได้ ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมประกอบด้วยตาราง 
ข้อมูล 4 ตาราง คือ ข้อมูลลักษณะของแต่ละหมายเลขเชื้อพนัธุกรรม ข้อมูลค าอธิบายลักษณะที่บนัทึก ข้อมูลประวัติ
และที่มา และข้อมูลผลการประเมินลักษณะ โดยในระบบฐานขอ้มูลมีข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมะระ จ านวน 163 หมายเลข 
กลุ่มกะเพรา โหระพา และแมงลัก จ านวน 223 หมายเลข ผู้ใช้สามารถใช้งานฐานข้อมูลเชือ้พันธุกรรมได้จากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์พกพาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ web-based application โดยเปดิไป
ที่ http://hort.ku.ac.th/ germplasm ซึ่งกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปสามารถเรียกดูหรือสืบค้นหมายเลขเชื้อพันธุกรรมที่มีลักษณะ
ที่ต้องการ หรือมีผลการประเมินลักษณะตามที่ต้องการ และพิมพ์เป็นรายงานได้ ส่วนผู้ใช้ในกลุม่นักวิจัยสามารถเรียกดู 
แก้ไข ลบ และเพิ่มเติมข้อมูลลักษณะของเชื้อพันธุกรรมที่ได้เพิ่มมาใหม่ รวมทั้งมีการออกแบบให้สามารถเพิ่มชนิด
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินเชื้อพันธุกรรมในภายหลังได้ เช่น ปริมาณสารส าคัญที่มีในเนื้อผลมะระ และลักษณะการ
ทนทานต่อโรคราน้ าค้างของโหระพา เป็นตน้ ระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมที่พัฒนาขึ้นท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการเรียกดูข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมเป็นอย่างยิ่ง 
ค าส าคัญ: ข้อมูลลักษณะ, ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม, การใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรม 
 
Abstract: The study aim to develop the vegetable germplasm database management system for 
the utilization of germplasm for crop improvement. The pilot project of the germplasm database 
management system was conducted on a bitter gourd and Ocimum spp. which resulted in the 
prototype of vegetable germplasm using bitter gourd and Ocimum spp. germplasm database systems 
as models. The germplasm database composed of 4 tables of characterized data, description data, 
passport data, and evaluation data. There were 163 accession numbers of bitter gourd and 223 
accession numbers of Ocimum spp. in the germplasm database. These germplasm databases can 
be used by a user with a personal computer or other mobile devices via the internet as a web-based 
application at this URL (http://hort.ku.ac.th/germplasm). An ordinary user can find and search the 
accession number with the certain character or evaluation data and print out as a report, whereas 
the internal researchers can edit, update and add data of new accession numbers. Also, the database 
was designed for further addition of a new evaluation data such as the phytochemical contents in 
the flesh of bitter gourd or the resistance of downy mildew of sweet basil. The developed germplasm 
databases are very useful and more convenient. 
Keyword: characterized data, germplasm database, germplasm utilization 
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การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิคของเชื้อพันธุกรรมมะเขือเปราะ 
ที่รวบรวมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนในฤดูฝน 

Analysis of Phenolic Content of Eggplants  
Collected byTropical Vegetable Research Center in Rainy Season 

 
ธรรมสรณ ์น้อยศรี

 1 ธนพงศ์ เง่าพิทักษ์กุล1* อนุชิต ด าสขุ1 ณรงค์เดช พัสดุ1 อนันต์ สุวรรณศิลป์1 และ อัญมณี อาวุชานนท์1 
Thammasorn Noisree1, Tanapong Ngoapitakkul1*, Anuchit Damsuk 1, Narongdech Patsadu1,  

Anan Suwannasin 1 and Anyamanee Auvuchanon1 
 

บทคัดย่อ: มะเขือเปราะเป็นผกัพื้นบ้านที่คนไทยรู้จักกันมานาน มีการปลูกเปน็พืชผักสวนครัว และปลูกเป็นการค้า 
นิยมนา้มาทานสดเคียงคู่กับน้า้พริก หรือน้ามาประกอบอาหารต่างๆ มีคุณค่าทางอาหารสงู และมีสรรพคุณทางยาที่
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งในผลมะเขือเปราะมีสารพฤกษเคมีที่ส้าคัญหลายชนิดที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง และ
โรคหัวใจขาดเลือด สารฟีนอลิคเป็นสารชนิดหนึง่ที่มีอยู่ในผลมะเขือเปราะ มีคุณสมบัติเปน็สารต้านอนุมลูอิสระ ดังนัน้ 
จึงวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิคของเชื้อพันธุกรรมมะเขือเปราะจ้านวน 23 accessions ที่รวบรวมโดยศูนยว์ิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทา้การเก็บเก่ียวมะเขือเปราะที่มีอายุในระยะบริโภค คือ 12–15 วัน
หลังดอกบาน มาทา้การสกัด accession ละ 12 ซ้้า พบว่ามะเขือเปราะที่มีปริมาณสารฟีนอลิคสูง คือ SM299 มี
ลักษณะผลเป็นทรงกลม สีม่วงแกมขาว และ SM064 มีลักษณะผลเปน็รูปไข่ สีเขียวแกมขาว มีปริมาณสารฟีนอลิค
เฉลี่ยเป็น 3,196 และ 2,976 mg GAE/100 g FW ตามลา้ดบั และมะเขือเปราะที่มีปริมาณสารฟีนอลิครองลงมา คือ 
SM393 SM295 SM093 SM469 และ SM535 มีปริมาณสารฟีนอลิคเฉลี่ยเป็น 2,783, 2,578, 2,567, 2,521 และ 
2,497 mg GAE/100 g FW ตามล้าดับ ซึ่งพันธุ ์ SM393 และ SM535 มีลักษณะผลเป็นรูปไข่ สีขาว พนัธุ ์ SM295  
มีลักษณะผลเป็นทรงกลม สีขาว พันธุ ์SM093 และ SM469 มีลักษณะผลเปน็ทรงกลม สีเขียวแกมขาว   
ค าส าคัญ: สารต้านอนุมูลอิสระ, การคัดเลือก, ทรงผล 
 
Abstract: Eggplant is a popular vegetable in Thailand. It is grown as a home garden vegetable and 
commercial vegetable which is consumed both as fresh or cooked in food. Eggplant has a high 
nutritional and medicinal property vegetable because it has many kinds of important phytochemicals 
that prevent cancer and ischemic heart disease. Phenolic compounds are important substances 
contained in eggplant and it has antioxidant properties. This study aimed to quantify phenolic 
compounds of 23 eggplant accessions collected by the Tropical Vegetable Research Center, 
Kasetsart University. Eggplant fruits harvested at the aged 12-15 days after flowering. Phenolic 
compound extraction was found that eggplant accessions with high phenolic compound content 
were SM299 (a spherical shape and purple-white color) and SM064 (oval-shaped and green-white 
color) with the average phenolic compound content as 3,196 and 2,976 mg GAE/100 g FW, 
respectively, followed by the eggplants accession SM393, SM295, SM093, SM469, and SM535 with 
the average of phenolic compounds 2,783 2,578 2,567 2,521 and 2,497 mg GAE/100 g FW, 
respectively. Eggplant SM393 and SM535 have oval-shaped and white color, SM295 has a spherical 
shape and white color, while, SM093 and SM469 have a spherical shape and green-white color. 
Keywords: antioxidants, selection, shape 
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ความหลากหลายของปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในกะเพราและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม 
ที่ประเมินด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SCoT และ SRAP 

Variation in Antioxidants of Holy Basil and Genetic Relationship  
Revealed by SCoT and SRAP Markers  

 
สุขุมาล หวานแก้ว1* ลัทธพล บุญเสริมสุขเจริญ2 ศรัณญภัส รักศีล1 และ พลสิทธิ์ สถาผลเดชา2 

Sukhuman Whankeaw1*, Lathapol Boonsermsukcharoen2, Saranyaphat Rakseen1 and Ponsit Sathapondecha2 
 

บทคัดย่อ: กะเพราเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่มีฤทธิ์ทางเภสัชมากมาย เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและพันธุกรรมของกะเพราพื้นบ้าน 
ที่รวบรวมจากหลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมทั้งประเมินความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะดังกล่าวกับเครื่องหมายดีเอ็น
เอและลักษณะที่ประเมินได้ง่าย โดยการวัดฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในใบกะเพรา 11 สายพันธุ์ที่รวบรวมมาจาก
หลายพื้นที่ด้วยวิธี DPPH leaf disc assay เก็บข้อมูลลักษณะสีล าต้น สีเส้นใบ ความยาว และความกว้างใบผล
การศึกษาพบว่า ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 6.5 ± 1.8 ถึง 25.1 ± 5.5 ซึ่งมีความแปรผันโดยตรง
อย่างมีนัยส าคัญกับขนาดความกว้างของใบ (r=0.66) พันธุกรรมของกะเพราทั้ง 11 สายพันธุ์ถูกประเมินด้วย
เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SCoT และ SRAP อย่างละ 9 ไพรเมอร์ พบว่ามีแถบดีเอ็นเอที่แสดงให้เห็น 
polymorphism ทั้งหมด 31 ต าแหน่ง ผลจากการวิเคราะห์ PCoA แสดงให้เห็นว่า ประชากรกะเพราที่ศึกษามีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมสูง แถบดีเอ็นเอต าแหน่ง SCoT1-1 SCoT7-2 SCoT35-3 และ ME2EM1-2  
มีความสัมพันธ์ต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่ SCoT1-1 SCoT7-2 และ SCoT35-3  
ให้ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการวิเคราะห์ด้วย ANOVA อีกด้วย 
ค าส าคัญ: กะเพรา, ความแปรผันทางพันธุกรรม, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
 
Abstract: Holy basil is an economic important plant. It has a great potential for human health 
because of high antioxidant level. The present study aims to verify the genetic and antioxidant 
diversity, and to establish the relationship between DNA marker and the phenotype . DPPH leaf 
disc assay was employed for antioxidant evaluation in 11 samples of holy basils collected 
across Thailand. Readily observable phenotypes including stem and leaf vein color, leaf length, 
and leaf width were also measured . The percentage of DPPH scavenging varied from 6.5 ± 1.8 
to 25.1 ± 5.5, which correlated to leaf width (r = 0.66). The samples were genotyped with 9 of 
each SCoT and SRAP primers. PCoA from 31 loci revealed a high level of genetic diversity in 
the evaluated population (the first two axes of PCoA accounted for 59.9 %). Four loci including 
SCoT1-1, SCoT7-2, SCoT35-3 and ME2EM1-2 showed significant correlation at r = -0.6, -0.7, 0.6, 
and -0.6, respectively. Likewise, the results from mean comparison by ANOVA revealed three 
significant loci, which were SCoT1-1, SCoT7-2, and SCoT35-3.  
Keywords: Ocimum, genetic variation, antioxidant 
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การศึกษาผลตอบแทนจากการด าเนินงานโครงการของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
A Study on Project Operating Return of Tropical Vegetable Research Center (TVRC)  

 
อารีรัตน์  ภาคพิธเจรญิ1*, รพี  ดอกไม้เทศ2, เชดิพงษ์  ขีระจิตต2์, พรทิพย ์ ติลกานันท3์ 

Areerat Pakpitjaroen1*, Rapee Dokmaithes2, Cherdpong Keerajit2, Pomtip Tinlakanan3 
 
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการลงทุนในการให้บริการ วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
และศึกษาประสิทธิผลจากการให้บริการ ภายใต้ภารกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน โดยการวิจัยแบบ
ผสมผสาน พบว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนมีสภาพการลงทุนบนแนวคิดเพื่อการวิจัยและพัฒนา เช่น การ
พัฒนานักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาอาชีพ พัฒนางานคุณภาพ พัฒนาบริการเพื่อสังคม และพัฒนาพันธุกรรม 
จนกลายเป็นต้นทางของเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกรและเอกชน ผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงปี 
งบประมาณ 2551-2558 พบว่า มีแนวโน้มรายจ่ายและรายได้เพิ่มสูงขึ้น โดยมีรายจ่ายเฉลี่ย 2,467,795.23 บาทต่อ
ปี และรายได้เฉลี่ย 2,749,293.16 บาทต่อปี โดยมีอัตราเติบโตของรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 33.84 และอัตราเติบโตของ
รายได้อยู่ที่ 48.99 ผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนใหญ่มีค่าติดลบ มีเพียงการลงทุนในปีงบประมาณ 2556 ที่มีผล
ก าไรสูงสุด 196.99% ในส่วนของการศึกษาประสิทธิผลจากการให้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตร้อน ได้น าผลผลิต ทักษะ และองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นประสิทธิผลแก่ตนเอง อาชีพ
การท างาน ชุมชน และสังคม 
ค าส าคัญ:  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
Abstrac: The objective of this research aims to study the situation of investment on services, analyze 
the return on investment and study the effectiveness of services under the mission of Tropical 
Vegetable Research Center (TVRC) which the mixed research method was conducted. The founding 
showed that TVRC has an investment based on research and development, for example, scientist 
development occupation development quality task development social service development and 
germplasm development to be the initial seed supply for private and farmers use. The return on 
investment in 2009-2015 indicated that the expenses and incomes had been slightly increased which 
an average expense is around 2,467,795.23 baht per year and an average income is 2,749,293.16 
baht per year. Moreover, the average growth rate of expenditure and revenue are 33.84 and 48.99. 
Whereas, the return on investment mostly has a negative value, however, it had merely got a positive 
value with the highest profits about 196.99% in 2013. In a part of the effectiveness of services, it 
showed that the users of TVRC have brought and beneficially applied the product, technical skill 
and knowledge to themselves, working career, community and social. 
Keywords: Tropical Vegetable Research Center (TVRC), return on investment 
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ขอขอบคุณ 

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตกึสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สถาบันวจิัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จตุจักร 
กรงุเทพฯ 10900 โทร.02-9406579 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
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บริษัท แล็บคริป (ประเทศไทย)   
799/43 หมู่บ้านสแปช –ลาดพร้าว-เหม่งจ่าย ลาดพร้าว80(จันทมิา) เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ 10700 โทร.02 539 7589 

บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อคีวิปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
539/2 ชั้น 16-17 อาคารมหานครยิปซั่ม ถ.ศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-248 8133 

บริษัท พีททีี แอลเอ็นจี จํากัด  
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-1401555 

บริษัท ที.เอส.ทวิน โปรดัก จาํกัด  
9 ถนนศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมอืงฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 082-4496614 

บริษัท ยู แอนด์ วี โฮลด่ิง ประเทศไทย จํากดั   
11 ซอย ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ทา่ทราย ตําบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000  โทร 02-9507733  

บริษัท ไทยวิกตอร่ี จํากัด    
เลขที่ 1091/226 ถ.เพชรบุรีตัดใหญ่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเพทฯ 10400 โทร. 02-2530393 

บริษัท. ไทยเจริญทองการทอ  จํากัด 
89/1 หมู่ 11 ซอนบางปลา 2 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540   โทร. 02-312 3395-7     

บริษัท แอบโซเทค จํากัด  
สนง. ใหญ่ 1/4 ซอยไมตรีจิต9 ถนน นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 02-5326103 

บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จํากัด 
35 ถ.345 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  โทร. 02-1062970-2  

หจก.มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา  
เลขที่ 55/615 หมู่ 9 ถ.บอนดส์ตรีท ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทุบรี 11120 โทร. 02-5032054 
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